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РОЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 

 
___________________________________________________________ 

 
Тұрар Рысқұлов және Қазақстан 

 
Агибаева А. 

Ғылыми жетекші: т.ғ.к, профессор Кәдірқұлова Г.К. 
 
Жалпы, Т.Рысқұлов және Қазақстан деген сұраққа жауап беру тек бір ғана 

тарихшының қолынан келе қоймайтын шаруа. Өйткені, Т.Рысқұловтың бүкіл саналы 
ғұмыры мен қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі қазақ халқының болашағы 
жолына бағытталды. Оның тағдыры – қазақ халқының тарихымен еншілес. Сондықтан, 
Т.Рысқұловтың сан-салалы қызметі мен қажырлы қайтпас күресі, ұлтқа сіңген еңбегі 
көптеген тарихшылардың зерттеу еңбегіне жүк болып келеді. Біз осы мақаламызда басқа 
тарихшылардың назарынан тыс қалып келе жатқан кейбір мәселелерге тоқтала кетуді жөн 
көрдік. 

Т.Рысқұлов Түркістан АКСР-інде қызмет істеп жүріп біртұтас кеңестік қазақ 
автономиясының ұйымдастырылуын жақтады. Қазақстанда азамат соғысы аяқталып келе 
жатқан тұста болашақ Қазақ АКСР-інің астанасы Ташкент қаласы болуы тиіс деген 
пікірді ұстанды. Ол 1919 жылы күз айларында ұлттық республикалар құрамына өз 
халықтарын біріктіру мәселесін көтереді. 1917 жылы желтоқсанда өткен екінші Орынбор 
сиезі күн тәртібіне қойған қазақ жерлерін біріктіру мәселесін ары қарай жылжытқан 
Т.Рысқұлов біріккен қазақ жерлерінің астанасы ретінде Ташкент қаласын белгілеуді 
үзілді-кесілді талап етеді [1]. Біз бұл жерден Т.Рысқұловтың алдымен ұлтшыл, содан 
кейін түрікшіл болғандығын көреміз. 

Сол кездегі ірі саяси, экономикалық, әрі мәдени-рухани орталықтардың бірі болған 
Ташкент қаласын Қазақстанның астанасына айналдыра отырып, шашылып жатқан қазақ 
жерлерін біріктіру идеясы сол тарихи кезенде ең ұтымды идея болатын. Себебі, қазақ 
халқының жартысынан астамы Түркістан өлкесін мекендейтін, сондай-ақ көшпелі қазақ 
аймақтарына қарағанда халқы тығыз орналасқан, шаруашылықтың сан түрі дамыған 
Түркістанға қарасты қазақ жерлері арқылы өзге қазақ жерлерін әкімшілік жағынан 
басқару, шаруашылығы мен тұрмысын ұйымдастырып, мәдени өміріне ықпал ету 
анағұрлым оңай әрі тиімді болар еді. 

Екіншіден, Ташкент қаласын Қазақстанның астанасына айналдыра отырып, қазақ 
жерінің астанасын тұтас түрік конфедерациясының да орталығы болуын қамтамасыз ету 
арқылы қазақ ұлтының алдыңғы қатарлы жетекші ұлт болуын қалыптастыру болатын. 
Саны жағынан түрік халықтары арасында Түркия түріктерінен кейінгі екінші орынды 
иеленетін және Ә.Бөкейхан айтқаңдай «мәдениет жолында бізден де төмен» өзге 
Түркістандық түріктердің арасыңдағы ең сауатты, көзі ашық халық ретінде қазақтардың 
бұл орынды иеленуі әбден дұрыс болар еді. Қазақстанның астанасы ретіңде Түркістан 
өлкесінің орталығында орналасқан Ташкент қаласының ұсынылуы Т.Рысқұлов тарапынан 
жасалынған, нақты мақсатқа бағындырылған, әрі өзге түрік халықтары тарапынан дәл сол 
кезеңде қолдауға ие болған әрекет болатын. 

Тұрар Рысқұловтың аштықпен күрес сияқты және басқа да ірі тарихи қызметтерін 
айтпағанның өзінде, оның Түркістан АКСР-іне қарасты қазақ жерлері үшін жасаған нақты 
іс-шаралары бір төбе. Мысалы, ауылдық жерлерде кедейлер комитетінің құрылуы 
жөніндегі 1918 жылғы 11 маусымдағы декрет Жетісуда 1920 жылдан соң ғана жүзеге 
асырыла бастаған еді. Себебі, оған дейін кеңестік Түркістан Республикасына қарасты 
Жетісу облысының шын мәніндегі қожасы – байыған орыс кулактары мен қарулы 
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казактар еді. Кеңес өкіметінің қаулы-қарарлары жергілікті тұрғындарға – қазақтарға дер 
кезінде жете бермейтін. 1920 жылы 21 қаңтарда Тұрар Рысқұловтың Түрікатком төрағасы 
болып сайлануынан кейін ғана бұл істің беті бері қарай бастады. Жетісудағы жағдайды 
реттеуде 1920 жылы 16 наурызда Т.Рысқұловтың күш салуымен жарияланған «Жетісу 
облысының тұрғындарына» үндеуі шешуші рөл атқарды. Бұл үндеуде ұлттық белгілеріне 
қарай қуғындауға қатаң тыйым салынатыны, бұған жол бергендердің ату жазасына 
кесілетіні, өз аумағында жергілікті халықты тонаған немесе өтірген болыс, станица, 
селолар мен деревнялар тұрғындарына ауыр салықтар салынатыны ерекше атап 
көрсетіліп, егер аумақтардың атқару комитеттері ұлтаралық қақтығыстарға жол берген 
жағдайда, толық құрамымен Революциялық-әскери трибуналдың сотына тартылатыны 
ескертілді [2]. 

Жетісудағы жергілікті халықтардың жағдайын жақсарта түсуде 1920 жылы 31 
наурызда жарияланған Тұрар Рысқұловтың Жетісу облысы бойынша тезистері де аса 
маңызды болды. Осы тезистерді талқылаған ТК(б)П комитетінің 1920 жылғы 31 
наурыздағы пленарлы мәжілісінде Т.Рысқұлов Жетісудағы кулактар мен казактарды 
қарусыздандыруды жүзеге асыруға, Жетісудың босқын қазақ және қырғыз халықтарын 
орналастыру үшін 100 000 000 сом қаржы бөлдіртуге қол жеткізді [2. 170-175-б.]. Яғни, 
қазақ халқының ата жауы – орыс-казактарының қазақ халқының басында ойнаған әңгір-
таяғына тоқтау салып, оларға тұңғыш рет соққы берген Тұрар Рысқұлов болатын. 

Тұрар Рысқұловтың осындай нақты іс-шараларының нәтижесінде, Жетісу 
облысының уездерінде алғаш рет кедейлер комитеттері құрыла бастады. Кедейлер мен 
жалшы-батырақтардың осы алғашқы комитеттері Кеңес өкіметі қабылдаған декреттер мен 
қаулыларды іске асырып, Түрікатком мен облатком, уездік атком тарапынан күн сайын 
келіп түсіп жататын түрлі нұсқаулар мен қаулыларды қалың бұқараға жеткізіп, оларды 
насихаттап отыруда үлкен еңбек сіңірді. Біз бұл жерден өзі шыққан әлеуметтік ортаның 
жай-күйіне жаны ашитын, үлкен жүректі азаматтың адами бейнесін көреміз. 

Тұрар Рысқұлов Түркістан АКСР Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы қызметін 
атқарған жылдары кеңес өкіметінің оқу-ағарту саласындағы оң саясатының қазақ жерінде 
тиімді жүзеге асуына ерекше көңіл бөлді. Осы саясат нәтижесінде қазақ кедейлерінің 
ертеңгі күнге деген үміті арта түсті. Бұл туралы Т.Рысқұловтың 1923 жылы 24-28 қаңтар 
аралығында өткен ТКП Жетісу облыстық ІІІ партия конференциясына қатысып кеткен [3] 
Жетісу сапарының қорытындысы ретінде жазған «Жетісу мәселелері» атты кітабында 
жан-жақты баяндайды. «Жетісуда халық ағарту істерінің халі өте нашар, - дейді 
Т.Рысқұлов, - Облыста қанша мектептер бар екенін ағарту бөлімдері білмейді. 
Мектептердің дұрыс санын білу мүмкін болмаса керек... Мектептердің үйлері бар да, 
кітаптары, үй аспаптары жоқ. Балалары киімсіз һәм аш. Балалардың көбі кедейлер 
балалары. Әке-шешесі балаларға үйлерінен жалғасып тұратын болса керек. Білім алу, 
балалардың талаптары өте зор көрінеді... Сонда да қырғыз- қазақ арасында 
шығындарынан қашпай, мектеп ашуға талабы барлар көп. Халық арасында жастардың да 
саяси мәселелерге түсінгісі келіп, ұмтылулары мықты көрінеді. Қырғыз-қазақ өмірінде 
мұндай әлеуметтікті туғызған ұлы өзгеріс һәм кеңес үкіметі себеп болды...» [4]. 
Осылайша, Т.Рысқұлов қазақ ауылдарындағы білімге деген күшті ұмтылыстың бар 
екендігін айта отырып, қазақ ауылдарында жаппай мектеп ашуды ұйымдастыру үшін 
нақты іс-шаралар жүйесін іске асыруды ұсынды. «...Кедейлердің мектеп ашуға күші 
жетпейді, - дейді Т.Рысқұлов, - Өкімет оларға жәрдем етпеген. Үкімет бөлімдері кіріссе 
орыс, мұсылман қыстақтарында кеңестер мектептерін ашуға болатын. Ұзынағашта 
исполкомға бір мектеп ашыңдар деген соң халық қозғалып, мектеп ашуға кірісті. 
Қыстақтарда партия ошақтары болмағандықтан һәм газет алынбайтындықтан саяси 
ағарту істерінің аты да жоқ. Халық арасында мектеп ашу жұмыстарын жүргізуге болады. 
Мұғалімдер, кітаптар табылып, халық ағарту бөлімдері мектептер ашып берсе, халық 
мектеп шығындарын өз мойнына алатыны анық.» Т.Рысқұлов, мемлекет мектепке кететін 
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шығындардың үштен бірін берсе де болады дей отырып, ең алдымен қырғыз-қазақтар 
үшін аудан орталықтарында мектеп-интернаттар ашылуы тиіс деп атап көрсетті. [4. 16-17-
б.]. 

1923 жылы өткен ТКП Жетісу облыстық ІІІ партия конференциясынан кейін, 
Жетісу облыстық әскери революциялық комитетінің төрағасы қызметін атқарып отырған 
Қабылбек Сарымолдаев (ол 1922 жылдың 14 қазаны мен 1923 жылдың 18 шілдесі 
аралығындағы облревком төрағасы болып жұмыс істеді – С.Ш.) Т.Рысқұловтың 
тапсырмасын орындай отырып, барлық аудан орталықтарында кедей балаларына арналған 
мектеп-интернаттар ұйымдастыруды қолға алады. Осы саясат аясында уездік 
революциялық комитеттер мен Қосшы одағынан жергілікті кеңестік орындарға Жетісу 
облыстық мектеп-интернаттарға жетім, жалшы және кедей балаларынан оқуға адам 
жіберу туралы арнайы нұсқаулар жіберілді. Міне, осы саясат аясында көптеген қазақ 
балалары білім алып, 30 жылдары қазақ халқына қызмет етті. Олардың қатарында 
Нұрбапа Өмірзақов, Ақай Нүсіпбеков және т.б. көптеген қазақ қайраткерлері болды [5]. 

Тұрар Рысқұлов Түркістаннан кеткеннен кейін, 9 ай көлемінде Коминтерннің 
өкілетті өкілі ретінде Моңғолияда жұмыс істегені белгілі. Ол 1925 жылғы шілде айының 
басында Мәскеуге қайтып келген соң өзінің Моңғолиядағы қызметіне есеп береді. Оған 
дейін-ақ, 1925 жылы 10 шілдеде өткен МХРП ОК-нің мәжілісінде Т.Рысқұловтың 
Моңғолиядағы қызметін тұтастай мақұлдап, оған оң баға берілген болатын. Көп ұзамай, 
КСРО Сыртқы істер халкомы Г.В.Чичерин де осындай баға берді және оған қолдау 
көрсету қажет деген пікір білдірді [6]. Осыдан соң, БК(б)П ОК-і Т.Рысқұловтың 
Моңғолиядағы қызметіне жоғары баға бере отырып, әбден ысылған партия және 
шаруашылық қайраткерін одан ары жұмысқа пайдалану мәселесін ойластыра бастады. 
Т.Рысқұлов бұл кезде Түркістан халкомкеңесінің төрағасы болған қызметі арқылы-ақ өзін 
шебер шаруашылық қожайыны, ТКП Мұсылман бюросындағы жұмысы арқылы дарынды 
партиялық ұйымдастырушы ретінде мойындатқан, Моңғолиядағы қызметі арқылы 
халықаралық дәрежедегі сұңғыла саясаткер, шебер мәмілегер екенін көрсеткен тұлға 
болғандықтан да оған қай саладан болса да қызмет ұсынуға болатын еді. 

БК(б)П ОК Ұйымдастыру бюросы Т.Рысқұловты партиялық жұмысқа пайдалану 
орынды болады деген тоқтам жасайды. Сол кезеңде БК(б)П Қазақ өлкелік партия комитеті 
аса қиын жағдайда жұмыс істеп жатқан еді. 1925 жылдың қыркүйек айында 
Қазөлкекомының бірінші хатшысы қызметіне кіріскен Ф.Голощекин Қазақстанда 
асқынып тұрған қазақ топшылдығымен күрес бастады. Әрине, бұл күрес өте тәжірибелі 
саясаткер, кәнігі басқарушы Ф.Голощекин үшін де оңайға соқпады. Бұл күрестің аса ауыр, 
әрі ұзаққа созылатынын БК(б)П ОК-і де, Ф.Голощекин де анық түсінді. 1925 жылғы 
желтоқсан айында өткен V Бүкілқазақстандық партия конференциясы мұны анық 
көрсетіп берді. Оның үстіне, бұл кезеңде республика шаруашылығы да 1913 жылғы 
деңгейге көптеген салалар бойынша жете алмай, ақсап жатқан болатын. Сондықтан, 
БК(б)П ОК-і Т.Рысқұловты Қазақ өлкелік партия комитетіне қызметке жіберуді 
ойластыра бастады. Көп уақыт Қазақстанда болмаған Т.Рысқұлов та осыған мүдделі еді. 

Осы арада, «рысқұловшылдық» туралы мәселеге тоқтала кету қажет. Өйткені, 1925 
жылғы кейбір тарихи құжаттарда «қожановшылдар» немесе, «рысқұловшылдар» деген 
сипаттаулар кездеседі. 

Мұның барлығы да Орталық пен оның Қазақстандағы жандайшаптарының негізсіз 
айыптаулары болатын. Шын мәнінде, Т.Рысқұловтың Қазақстандағы топшылдыққа 
ешқандай қатысы болған жоқ. Біріншіден, ол Қазақ АКСР-інде бұған дейін қызмет 
атқарған жоқ. Екіншіден, Түркістан АКСР-індегі оның тобы – Орталықтың эмиссарлық 
органы Түріккомиссияға қарсы жергілікті түрік халықтарының мүддесін қарсы қоя білген 
Мұсбюро болатын. Түріккомиссияның Т.Рысқұлов тобын талқандауы – Түрік Кеңес 
Республикасы мен Түрік халықтарының Компартиясын құру туралы идеяға берілген 
соққы болатын. Ал осының негізінде ұлттық мүдде жолындағы әрекеттерді 
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«рысқұловшылдықпен» айыптауға жол берілді. Сондықтан, Т.Рысқұловты топшылдықпен 
айыптау ешбір қисынға келе қоймайды. Бірақ, Қазақ АКСР-індегі асқынған топшылдық 
одан әлдеқайда жоғары тұрған түрікшіл тұлға Т.Рысқұловқа да салқынын тигізбей 
қоймады. Ол 1926 жылы Қазақстанға қызметке келген кезде осы мәселемен бетпе-бет 
кездесті. 

Т.Рысқұловты Қазақстанға жұмысқа жібермес бұрын БК(б)П ОК-і Ф.Голощекиннің 
және Қазөлкеком бюросының өзге де мүшелерінің көңіл-күй ауанын байқау мақсатымен 
Т.Рысқұловты Қазақстанға жұмысқа жіберсек қалай қарайсыңдар деген мазмұнда 
жеделхат жолдады. Өйткені, БК(б)П ОК-нің Ұйымдастыру бюросы 1919 жылы 
Түріккомиссияның мүшесі болған Ф.Голощекин мен Т.Рысқұлов арасының жақсы емес 
екенін анық білетін. Оның үстіне, оған дейін өте жоғарғы деңгейдегі партиялық және 
мемлекеттік қызметтерді абыроймен атқарып, халықтың құрметіне бөленген 
Т.Рысқұловтың қатардағы қызметке келмейтіні әу бастан-ақ белгілі. Яғни, бұл дегеніңіз, 
біреудің жылы орнынан жылжуы деген сөз. Бір қызығы, 1926 жылы 10 ақпанда өткен 
БК(б)П Қазөлкекомы бюросының Ф.Голощекин, И.Киселев, О.Жандосов, Н.Нұрмақов, 
Ж.Мыңбаев, А.Серғазиев, С.Сәдуақасов, О.Исаев, М.Тәтімов, И.Игеновтардың 
қатысуымен өткен мәжілісінде «Жолдас Рысқұловты Қазақстанда жұмысқа пайдалану 
туралы ОК-тің жеделхаты» қаралып, «жолдас Рысқұловтың жұмыс істеу үшін 
Қазақстанға келуіне қарсылық жоқ» деген қаулы қабылданды [7]. Осы жерде, барлық 
жағынан тығырыққа тіреліп, одан шығар жол іздеп отырған Ф.Голощекиннің бұдан басқа 
амалы жоқ болған шығар деген ойдамыз. Себебі, Т.Рысқұловтың керемет 
ұйымдастырушылық дарыны Қазақ АКСР-і үшін ауадай қажет болатын. 

Қазақ өлкелік партия комитетінің ресми келісімін алған БК(б)П ОК Ұйымдасыру 
бюросы 1926 ж. 3 наурызда БК(б)П ОК Хатшылығының келісімімен Т.Рысқұловты 
БК(б)П Қазөлкекомының қарауына жіберу туралы шешім шығарды. 

Біздің қолымызға Т.Рысқұловтың Қазақстанға дәл қай күні келгенін айғақтайтын 
құжат әзірге түсе қойған жоқ. Тек белгілісі – 1926 ж. 10 сәуірде өткен Қазөлкекомы 
бюросының мәжілісі оның қатысуынсыз-ақ «жолдас Рысқұловтың жұмысы туралы» 
мәселені қарап, оны БК(б)П Қазөлкекомының Баспасөз бөлімінің меңгерушісі қызметіне 
тағайындады. Ал 19 сәуір күні өткен аталмыш бюро мәжілісі Т.Рысқұловтың қатысуымен 
өтеді. Осы мәжілісте Ф.Голощекин «Еңбекші қазақ» газетінің редакциялық алқасы 
туралы» хабарлама жасап, ол бойынша «Рысқұлов, Сәдуақасов және Жандосов жолдастар 
«Еңбекші қазақ» редакциялық алқасына мүше болсын, Т.Рысқұлов газеттің жауапты 
редакторы болып тағайындалсын» деген шешім қабылданды [8]. Яғни, Т.Рысқұлов 
Қазақстанға осы екі аралықта келсе керек. 

Т.Рысқұлов Қазақстанға келе салысымен-ақ әдеттегіше жұмысқа қызу кірісіп 
кетеді. Ол кезде Қазақстанда 29 мерзімді басылым шығып тұратын еді. Оның 16-сы орыс 
тілінде болса, 12-сі қазақ тілінде, 1-уі ұйғыр тілінде шығатын. Т.Рысқұлов өлкелік 
баспасөз бөлімінің меңгерушісі ретінде ауыл кеңестерінің жұмысын жандандыру 
бағытында орасан жұмыс атқарды. Үнемі қазақ ауылдардарындағы қоғамдық 
қатынастарды реттеуге, қазақ кедейлерінің кеңестердегі рөлін арттыруға баспасөзді 
жұмылдыруға күш салды. Сонымен қатар, республикалық баспасөзге жұмсалатын 
қаржыны көбейтуге, губерниялық баспасөз бөлімдерінің жұмысын жетілдіруге баса назар 
аударды. Біз Т.Рысқұловтың аз уақытта Қазақстанда атқарған жұмыстарын кеңірек 
көрсету үшін нақтылы деректермен бере кетуді жөн санап отырмыз. Мысалы, Т.Рысқұлов 
1926 ж. 21 сәуір күні өткен Қазөлкомы хатшылығының мәжілісіне қатысады. 
Т.Рысқұловтың мәжілістегі рөлі мен ықпалы, оның энергиясы хатшылықтың 
хаттамасынан- ақ айқын сезіліп тұр. Осы мәжілісте Т.Рысқұлов қаржының жетіспеушілігі 
салдарынан шығуы тоқтап қалудың аз-ақ алдында тұрған «Қызыл Қазақстан» журналына 
қаржы іздестіру туралы мәселені көтере отырып, журналды шығаруды тоқтатпау және 
оған бөлінген 3000 сом субсидияны жеткіліксіз деп есептей отырып, керекті қаржыны тез 
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арада табуды Қазақ ХКК комфракциясына жүктеу, журналдың редакциясына журналды 
тарату мен насихаттау бойынша бірқатар шараларды жүзеге асыруды ұсыну, 5 мамыр күні 
өтетін «Баспасөз күні» мерекесіне орай Қазақстанның партиялық ұйымдарына журналдың 
беделін көтеру мен оны тарату мәселесіне көңіл аударуды сұрау жөнінде шешімдердің 
қабылдануына ұйытқы болды. Сонымен қатар, Т.Рысқұлов Сырдария губкомының 
Сырдария облысының «Ақжол» және «Смычка» газеттерін өлкелік «Еңбекші қазақ» және 
«Советская степь» газеттерімен біріктіру туралы 1926 ж. 27 наурыздағы қаулысы туралы 
айта келіп, губкомның шешімін мақұлдау және осы шешімді аяғына дейін жеткізу үшін 
Ә.Байділдинді Шымкент қаласына іссапарға жіберу жөнінде шешім қабылдатты [9]. 

Көріп отырғанымыздай, Т.Рысқұловтың бір күндік жұмысының нәтижесінің өзі 
осыншалықты ауқымды. Бірақ, Т.Рысқұловтың басы үнемі кеңестік ноқта мен партиялық 
жүгенге сия бермейтін. Сондықтан да, Ф.Голощекин одан үнемі тартынып, аяғын аңдап 
басатын. Ф.Голощекин БК(б)П ОК-нің ресми өкілі әрі Қазөлкекомының бірінші хатшысы 
ретінде Орталықпен ым-жымы бір болғанымен, көп жағдайда Т.Рысқұловтың беделі, 
қайраткерлік қарымы мен тұлғалық мысы Ф.Голощекиннен басым түсетін. Сондықтан да, 
Т.Рысқұловтың Қазақстанда одан ары жұмыс істей беруі деген сөз – Ф.Голощекиннің көп 
ұзамай қызметтен кетуі болып шығар еді. Ал Т.Рысқұловтың Орталық үшін тиімсіз 
тұстары көп болатын. Өйткені, қазақ қайраткерлерін бір-біріне бөліп соғу тәсілімен 
Орталықтың отарлық жымысқы саясатын жүзеге асыратын әккі Ф.Голощекин кеткен 
жағдайда, Т.Рысқұлов қазақ қайраткерлерін тұтас бір арнаға біріктіріп, орталық пен ұлт 
аймағы арасындағы қарым-қатынаста республика мүддесін қарыса қорғауы сөзсіз еді. Бұл 
жағдай, кейіннен, 1928 жылғы ірі байларды тәркілеу науқанына байланысты Т.Рысқұлов 
позициясынан анық көрінді. Осы жағынан келгенде, Т.Рысқұловты басқа жұмысқа 
ауыстыру Орталық үшін де Ф.Голощекин үшін де тиімді болатын. Екіншіден, 
Т.Рысқұловтың РКФСР-дің орталық мемлекеттік басқару органында қызмет атқаруы 
Қазақстан үшін де, өзі үшін де тиімді боларын Ф.Голощекин де анық бағамдаса керек. 
Осылайша, Қазақстанға келгеніне екі апта уақыт өтер-өтпес Т.Рысқұловтың басқа 
жұмысқа ауысуы туралы мәселе көтеріле бастады. 

1926 ж. 25 сәуір күні Қазақ, Татар және Башқұр автономиялық республикалары 
қызметкерлерінің (Н.Нұрмақов – ҚАКСР ХКК төрағасы, Ж.Мыңбаев - ҚАКСР ОАК 
төрағасы, Ахсан Мұхаметқұлов – БАКСР ХКК төрағасы, Хафиз Кушаев – БАКСР ОАК 
төрағасы, Шайгардан Шаймарданов – ТАКСР ОАК төрағасы) қатысуымен өткен кеңесте 
«РКФСР орталық мекемелерінің жауапты орындарына ұлт қызметкерлерін ұсыну туралы» 
мәселе қаралып, Т.Рысқұлов - РКФСР Халкомкеңесі төрағасының орынбасары қызметіне, 
Саитгалиев – РКФСР Кіші Халкомкеңесі төрағасының орынбасары қызметіне, Биишев – 
РКФСР Қаржы халкомының орынбасары қызметіне ұсынылды. Ж.Мыңбаев осы кеңес 
шешімін бекітуді сұрап БК(б)П ОК-нің бас хатшысы И.Сталиннің, хатшысы 
В.Молотовтың, Орталық Бақылау комиссиясының төрағасы В.Куйбышевтың атына 
жазған хатында олардың тағайындалуын сұрай отырып, бұл шараның Орталық пен шет 
ұлт аймақтарының арасындағы шаруашылық және саяси байланыстарға жағымды дәнекер 
болатынын атап көрсетті [10]. 

Т.Рысқұловтың РКФСР ХКК төрағасы қызметіне бекітілуі туралы мәселе 
Орталықта қаралып жатқан тұста, ол өзінің қарымды қызметін жалғастырып жатқан 
болатын. Ол 1926 ж. 26 сәуір күні өткен Қазөлкеком хатшылығының мәжілісінде 
«комсомол баспасөзі туралы» айта келіп, комсомол газетінің қайта шығарылу қажеттігін, 
комсомол газетіне қатысты Қазөлкеком шешімінің қайта қаралуы туралы мәселені Бюро 
мәжілісіне қою керектігін, Қазөлкекомның баспасөз бөлімі мен БЛКЖО Қазөлкекомына 
бірлесе отырып бюроның келесі мәжілісінде шығатын газеттің сипаты мен оған керекті 
қаржы туралы мәселені баяндау тапсырылды. Т.Рысқұловтың осы еңбегінің нәтижесінде 
1924 жылдың 8 ақпанынан бері «Еңбекші қазақ» газетінің 4-бетінде қосымша ретінде 
«Лениншіл жас» атауымен, 1925 жылғы 3 ақпаннан (С.Сәдуақасовтың редактор болуынан 
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кейін – С.Ш.) бері «Жас қайрат» атауымен қосымша ретінде шығып келген комсомол 
газетін жеке шығару мәселесі орынды шешім тауып, 1927 жылдың басынан бастап 
«Лениншіл жас» газеті қайта шыға бастады [11]. 

Сондай-ақ, Т.Рысқұлов хатшылықтың осы мәжілісінде «Семей мембаспасы 
туралы» хабарлама жасап, Семей мембаспасының мүмкіндіктерін республика үшін 
пайдалану жөнінде шешім шығарып, Семей мембаспасының жұмысы мен 
Қазмембаспасының жұмысын ұштастыруды және оның орындалуы мен жүзеге асуын 
бақылауды өзі басқаратын бөлімнің қарамағына алуды ұсынды. Ұсыныс толық 
қабылданып, Семей мембаспасы республикалық маңызы бар баспаға айналды. 

Мәжілісте қаралған келесі бір мәселе – «Қазақстандағы шаруалар көтерілісінің 10 
жылдығын өткізу туралы» мәселе болды. Бұл мәселе бойынша да оң шешім қабылданып, 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 10 жылдығын атап өтудің жоспарын жасау үшін 
Ж.Мыңбаев, Т.Рысқұлов, С.Сәдуақасов, О.Жандосов, Брудный, Рязанов және 
Хангереевтерден тұратын комиссия құрылды. Осы комиссия жұмысының нәтижесінде 
1916 жылғы көтеріліске алғаш рет орынды тарихи баға берілгені белгілі. 

Т.Рысқұлов Қазақстанға келгеннен кейін көп ұзамай, 1926 жылдың 30 сәуірі – 3 
мамыры аралығында өткен 5-сайланған Қазөлкекомның ІІ пленумында жергілікті 
кеңестердегі байлардың ықпалына соққы беру қажеттігін көрсетті. Байлар рулық және 
туысқандық қатынастарға сүйенгендіктен емес, қолына биліктің экономикалық тұтқасын 
ұстағандықтан да кеңестерде жеңіске жетеді деді Т.Рысқұлов. Ал өз кезегінде осы жағдай 
қазақ ауылдарының әлеуметтік-экономикалық дамуына кедергі деді. Сондықтан, байларға 
салынатын салық көлемін өсіріп, қазақ шаруалары мен жұмысшылар одағының нығаюына 
жәрдемдесу керек деген пікір білдірді. 

1926 жылы 5 мамырда қызылорда қаласындағы Іскерлер клубында Баспасөз күні 
мерекесіне арналған салтанатты жиын өтеді. Осы жиында баяндама жасаған Т.Рысқұлов 
қайта құру жағдайындағы Қазақстанның даму барысына тигізетін баспасөздің рөлі мен 
маңызын ғана айтып қоймай, ол республикалық баспасөздің алдына нақтылы міндеттер 
қоя білді. 1926 ж. 13 мамыр күні өткен Қазөлкомы бюросының мәжілісінде қабылданған 
«қазақ баспасөзін жетілдіру жөніндегі іс- шаралардың» (Қазөлкеком Баспасөз бөлімінің 
жоспары – С.Ш.) осы баяндама тезистері негізінде қабылданғаны айдан-анық. 
«Реализовать права Отдела Печати Крайкома, как самостоятельного Отдела» [12] деп 
басталатын аталмыш құжаттан Т.Рысқұловтың ноқтаға басы сыймайтын қолтаңбасы мен 
«төртінші билік – төрге шық!» деген ұран мүлтіксіз көрініп тұрғандай әсер қалдырады. 
Бюро мәжілісі Т.Рысқұлов басқаратын бөлімнің жұмыс жоспарын бекітіп қана қоймай, 
баспасөзге бөлінетін жаңа қаржы көздерін іздестіру мен тарту бойынша да Т.Рысқұлов 
ұсынған шараларды бекітті. 

1926 ж. 19 мамыр күні өткен Қазөлкомы хатшылығының мәжілісіне қатысқан 
Т.Рысқұлов «Еңбекші қазақ» газетінің жазылу ақысын 8 миллион сомға дейін көбейту 
туралы шешімнің шығуына ықпал жасады. Мұның барлығы оның беделі мен іскерлігін 
көрсететін еді [13]. 

Көп ұзамай, БК(б)П Қазөлкекомына БК(б)П ОК хатшысы В.Молотовтан 1926 ж. 31 
мамырдағы БОАК Төралқасының қаулысымен Т.Рысқұловтың РКФСР Халкомкеңесі 
төрағасының орынбасары болып бекітілгені туралы хабарлама келіп жетті. «Еңбекші 
қазақ» газеті бұл жөнінде 8 маусым күнгі санында ресми хабар берді. Дәл осы күні өткен 
БК(б)П Қазөлкомы хатшылығының мәжілісінде, Т.Рысқұлов 5 мәселе бойынша хабарлама 
жасап, өз ұсыныстарын толық өткізіп кетті. Олар: 

- Қазақ тілінде өлкелік шаруалардың жаңа газетін шығару шешілді;  
- Өлкелік шаруалар газетінің редакторы болып Ж.Мыңбаевты, орынбасары етіп 

Ә.Байдильдинді бекітті;  
- БК(б)П Қазөлкекомы Баспасөз бөлімін басқару уақытша Ә.Байдильдин мен 

А.В.Шверге жүктелді;  
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- «Еңбекші қазақ» газетінің уақытша редакторы болып О.Жандосов бекітілді;  
- Қазақ тілінде ғылыми терминологияны тексеріп, оны Қазөлкекомға баяндау 

Баспасөз бөліміне тапсырылды [14]. 
Осыдан кейін, Т.Рысқұлов 14 маусым күні өткен Қазөлкомы хатшылығының және 

16 маусым күні өткен Қазөлкомы бюросының мәжілістеріне қатысады. 16 маусымдағы 
бюро мәжілісі Т.Рысқұловтың жаңа қызметке тағайындалуына орай, оны Орталыққа 
жіберу туралы шешім шығарды [15]. Осылайша, Т.Рысқұловтың Қазақстандағы қызметі 
небәрі 2 айға ғана созылды. Осы қысқа ғана уақыттың ішінде Т.Рысқұлов Қазақстан 
тарихына өзінің өшпес қолтаңбасын қалдырды. 
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Үштілділік идеологиясын уақыттың талабына сай, жаһандық әлемге ықпалдасушы 
қоғамдық қажеттіліктердің шешімі ретінде түсінуге болады.Себебі XXI ғасыр Біріккен 
Ұлттар Ұйымының білім ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымының шешімі бойынша 
көп тіл білетіндердің ғасыры ретінде жарияланды. «100 нақты қадам» Ұлт жоспарына 
сәйкес 79-шы қадам мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ағылшын тіліне кезең-
кезеңімен көшу ретінде анықталған.Осыған сәйкес біздің мемлекет білімдегі көп тілділік 
тұжырымдамасының жүзеге асырылуына кезең-кезеңімен келеді.Жалпы хронологиясын 
былай көрсетуге болады: 

1)1989 жылдың 22қыркүйек айында Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы 
қабылданды 

2)2005 жылы 16 ақпанда 2005 жылғы Елбасы жолдауы бойынша барша 
қазақстандықтарды біріктірудің басты факторларының бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, 
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барлық қазақтардың ана тілін одан әрі дамытуға күш-жігер жұмсауымыз керектгі 
айтылды.   

3)2006 жылы 7 қазан айында «Үш тұғырлы тіл» туралы идея айтылды. Мемлекет 
басшысы бұл идеяны 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамлеясының XII 
құрылтайында жария етті. 

4) 2007 жылы 7 ақпан айында 2007 жылғы президент жолдауы Елбасы 2007 жылғы 
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа арнаған Жолдауында «Тілдердің 
үштұғырлылығы» атты мәдени жобаны кезең-кезеңімен іске  асыруды ұсынды. 

5) 2007 жылы 7 шілде айындағы  Білім туралы заңның 9-бабына сәйкес «Меншік 
нысанына қарамастан барлық білім беру ұйымдары білім алушылардың мемлекеттік тіл 
ретінде қазақ тілін білуін, сондай-ақ білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес орыс тілін және шет тілдерінің біреуін оқып-үйренуін 
қамтамасыз етуге тиіс» екендігі айтылған. 

6) 2007 жылы 7 тамыз айында Үш тілде оқытатын мамандандырылған мектептер 
ашуҚР Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 7 тамыздағы бұйрығымен 2007-
2008 оқу жылында республикамыздың барлық аймақтарында үш тілде оқытатын 
мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектептер ашылды.  

7) 2014 жылдың 1 қыркүйек айы орта білім беруде 2013-2014 оқу жылынан бастап 
бірінші сынып оқушыларына ағылшын тілін үйрету қолға алынды.Бастауыш сыныптарда 
оқушылар қазақ,орыс, ағылшын тілінде оқыса, қалған пәндерді білім алатын тілде оқитын 
болды. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндері сәйкесінше осы тілдерде оқытылатын 
болды. Яғни, қазақ тілі — қазақша, орыс тілі — орысша, ағылшын тілі — ағылшынша 
өткізілетіндігі айтылған. 

8) 2015 жылы 25 қараша айында Білім және ғылым,мәдениет және спорт, 
инвестиция және даму министрліктері бірігіп үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 
жылдарға арналған жол картасын әзірлеп,бекітті. 

9) 2016 жылдың 23 ақпан айында Министрліктің № 23 бұйрығымен білім 
саласында және үш тілді білім беруді дамытуда маңызды сұрақтарды талқылайтын 
қоғамдық кеңес құрылды. 

10) 2016 жылдың 1 наурыз айында бастап Қазақстан Республикасында білім 
саласында болып жатқан барлық өзгерістерді реттейтін білім беруді және ғылымды 
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 

11) 2016 жылдың 2 наурыз айында ағылшын тілінде білім беруге кезең-кезеңімен 
өту қолға алынды. 

12) 2017 жылы 31 қаңтар айында Елбасының жолдауында төртінші басымдық 
бойынша адами капитал сапасын жақсарту айтылған болатын. [1] 

Елбасының бұл жолдауы бойынша біріншіден, білім беру жүйесінің рөлінің 
өзгеруі, білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру 
керектігі басты міндетке жатқызылған.Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін 
және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажеттігі айтылып, IT-білімді, 
қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға,  ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөле 
отырып, қала мен ауыл мектептері арасындағы білім беру сапасының алшақтығын азайту 
қажеттігі айтылған.Соның негізінде үкіметке тиісті ұсыныстар беруді, атап айтқанда, үш 
тілді оқуға кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірленуін 
тапсырды.Бұның негізінде қазақ тілінің басымдығы сақталатындығы, оның әрі қарай 
дамуына зор көңіл бөлінетіндігі айтылды.Соныменқатар, бүгіндеағылшынтілі – 
жаңатехнология, жаңаиндустрия, жаңаэкономикатілі. Қазіргікезде 90% 
ақпаратағылшынтіліндежарияланады. Әрбірекіжылсайынолардыңкөлемі 2 
есеұлғайыпотырады. Ағылшын тілін меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете 
алмайды. Жоғарыда атап өткеніміздей 2019 жылдан бастап 10-11 сыныптарда 
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кейбірпәндерді ағылшын тілінде оқыту басталатындығы,бұл мәселені тиянақты ойланып, 
ақылмен шешу қажеттігі ұсынылды.[2] 

Қазақстан Республикасының 2011- 2020 ж. Тілдердің жұмыс істеуі мен дамуы 
бойынша мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылға дейін үш тілде білім беру 
сапасының көрсеткіштері мынадай  болуы керек: 

«КазТест» тапсыру қорытындысы бойынша:2017 ж. – 80 %, 2020  ж. – 95 %  
Республиканың ересек халқының орыс тілін меңгерудегі үлесі: 2020ж. – 90  % 
Республикада ағылшын тілін меңгерген халықтың үлесі: 2017 ж. – 15 %, 2020  ж. – 

20 % 
Үш тілді меңгерген халықтың үлесі: 2017 ж. -12 %, 2020 ж. -15 %-ға дейін. 
Жалпы үш тілде білім берудің тиімділігі:  
• Жұмысқа ұқыпты,мотивациялары жоғары, бірнеше тіл білудің 

артықшылықтарын түсінеді 
• Бір тілде ғана білім алатын оқушыларға қарағанда,үш тілді қосқанда,барлық 

пәндерден үлгерімдері жақсы 
• Кез-келген ақпаратты алуға деген мүмкіндік 
• Мәдениетаралық құзыреттілікті дамытуға 
• Академиялық жетістікке жету – тілдік емес сабақтар бойынша жетістікке 

жетуді жақсартады  
• Когнитивтік және метакогнитивтік ойлау қабілетінің дамуына:талдау, 

түсіндіру, салыстыру,синтез 
• Ана тілін меңгеру дейгейін көтеруге мүмкіндік береді 
• Оқу, жазу, айту, тыңдаудағы жоғары деңгейде функционалдық сауаттылықтың   

дамуына мүмкіндік береді[3]. 
Ал, енгізу мәселелесіне келер болсақ мектептердің және мұғалімдердің деңгейі, 

әсіресе ауыл мен қалада әртүрлі. Білікті педагогтардың жетіспеу проблемасы да бар. 
Сондықтан, осының барлығын ескеріп, ағылшын тілін кезең-кезеңмен енгізіліп 
келеді.Бастысы мақсатты түрде білікті мамандарды  дайындау керек, мектептер, 
колледждер, жоғарғы оқу орындарында үш тілде білім беру бойынша ғылыми-әдістемелік 
нұсқауларды енгізу керек.  Қазіргі таңда біздің колледжде де үш тілде білім беру 
бастамасымен, оқытушыларға ағылшын тілін үйрету мақсатында курстар 
өткізілуде,семинарларға бару қолға алынып жатыр[4]. 

Қорытындылай келгенде үштілділік жобасын ұйымдастыру халықтың зияткерлік 
әлеуетін қалыптастырудың түйінді көрсеткіші болып табылады. Үштілділік – қоғамдық 
келісімнің маңызды ықпалы, мәдениеттің пен тілдің саналуандығы – бұл біздің еліміздің 
жетістігі. Қазақ,орыс және ағылшын тіліне бірдей жағдай тудыру,ол тілдердің бірдей 
қызмет атқаруының жүктемесі мен мәртебесінің тең екендігін білдірмейді. Бұл ретте үш 
тілділіктің нәтижелілігі жалпы қабылданған идеологиялық негізде: қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға табысты бірігу тілі ретінде қараған жағдайда ғана болады.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1)  http://kerekinfo.kz/blog/bilim/18200.html 
2)    http://kungei.kz/aqparat/728 
3)    http://collegy.ucoz.ru/publ/45-1-0-15431 
4)    http://kagro.kz/stati/vypuski-gazety/35-298/trehjazychnoe-obrazovanie-kak-faktor-

razvitija-intellektualnoi-nacii.html 
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Қазақстан Республикасы тарихи себептерге байланысты көпконфессионалды және 

көп этносты мемлекетке айналды. Өз тәуелсіздігін алған алғашқы күннен бастап ҚР 
дінаралық және ұлтаралық татулықтың сақталуына ерекше күш салып келеді. 1995 жылы 
ҚР-да мемлекет аумағындағы түрлі этностардың басын біріктіретін бірегей институт 
Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. 2003 жылдан бастап елордамыз Астана 
қаласында Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өткізіліп келеді. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиялық жолдауының «Түрлі әлеуметтік, 
этникалық және діни топтардың келісімі мен  татулығы» деп аталатын бөлімінде былай 
деген еді: «Біз қазақ халқына, біздің мәдениетіміз бен тілімізге қатысты тарихи әділдікті 
қалпына келтірдік. Этникалық, мәдени және діни әралуандыққа қарамастан, елімізде 
бейбітшілік пен саяси тұрақтылықты сақтадық. Қазақстан  140 этнос пен 17 
конфессияның өкілдері үшін туған шаңырағына айналды. Азаматтық татулық  пен 
ұлтаралық келісім – біздің басты құндылығымыз. Көпұлтты еліміздегі татулық пен 
келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мәдениеттер үндесуінің  бірегей еуразиялық үлгісі болды. Қазақстан 
жаһандық конфессияаралық үнқатысу  орталығына айналды» [1]. 

Қазіргі таңда Қазақстанның конфессиялық кеңістігінде қоғамның діни 
қажеттіліктеріне сәйкес келетін 18 конфессияны құрайтын құқықтық 
рәсімделген 3658 діни бірлестік қызмет атқарады. Олардың ішінде мұсылмандық діни 
бірлестіктер басым көпшілігін құрайды – 2551. Православие шіркеуінің 331 діни 
бірлестігі, ал Рим-католик шіркеуінің 85 діни қауымы бар. Қазақстанның конфессиялық 
кеңістігіндегі протестанттық қауымдастықтардың саны 600-ден астам. Бұлардан бөлек 
елімізде 7 иудейлік, 2 буддистік және 18 дәстүрлі емес («Мормондар», «Кришнаиттер», 
«Бахаи», «Мун шіркеуі») діни бірлестіктер қызмет атқарады [2]. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев жаһандық дәрежедегі ірі 
саясаткер. Н.Ә. Назарбаевтың конфессияаралық және ұлтаралық татулықты сақтаудағы 
сарабдал саясаты әлем елдеріне үлгі болып отыр. Осы мақала барысында Астанада 2003 
жылдан бері өткізіліп келе жатқан Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің 
мән-маңызына тоқталуды мақсат қылып отырмыз. Конфессияаралық диалогтың әлемдік 
дәрежеде сақталуы аса маңызды фактор. Диалогтың мән-маңызын ашу үшін мына 
дәлелдерді келтіріп өтуге болады: 

1. Диалог адалдыққа, төзімділікке, кішіпейілдікке жөне өзара құрметтеушілікке 
негізделетін болады; 

2. Диалог барлық әріптестердің тең кұқықтылығын көздеуге және әрбір 
 мәдениеттің, тілдің жөне дәстүрдің тұтастығын ескере отырып пікірді, көзқарас пен 
сенімді еркін білдіру аясын жасауға тиіс. 

3. Диалог басқа нанымға үндеу тастауга не баска діни нанымдағы әріптесті 
қорлауға, сондай-ақ бір діннің басқа діннен басымдығын өйгілеуге бағытталмауға тиіс. 
Диалог айырмашылықтарды жоюға емес, кайта оларды тануға жөне күрметтеуге 
бағытталғаны жөн. Диалог қатысушылардың өз нанымын адал өрі айқын баяндауына 
мүмкіндік беруге тиіс. 

4. Диалог баска діндердің озық танымы мен түсінігін көтермелей отырып, жалған 
сенімнен жөне оларды қате түсіндіруден бойды аулақ салуға көмектеседі. Ол 
жанжалдарды және шиеленісті бәсеңдету құралы ретінде зорлық-зомбылықтың 
пайдалануын болдырмауға жөне даулы жағдайларды шешуге көмектеседі. 
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5. Диалог халықтардың бейбіт қатар өмір сүруі мен жемісті ынтымақтастығы 
жолын ұсынады.  

6. Дінаралық диалог диалогтың басқа түрлері, өсіресе, өлеуметтік жөне саяси 
диалог үшін үлгі ретінде қызмет ете алады. 

7. Төзімділік рухында өткізілген диалог барлық адамдардың бір ғана ғаламды 
мекендейтінін атап көрсетеді. Бүл өмірдің қастерлілігі, адамның қадір-қасиеті жөне 
жаратылыстың тұтастығы сияқты белгілі бір ортақ кұндылыктарды көздейді. 

8. Диалог діннің қоғамда өмірлік және сындарлы рөл атқаратындығын атап 
көрсетеді. Ол ортақ игілікке жәрдемдеседі, адамдар арасындағы өзара жақсы қарым-
қатынастардың маңызды рөлін таниды, соңцай-ақ мемлекеттің қоғамдағы ерекше рөлін 
қүрметтейді [3]. 

Философия ғылымдарының докторы, профессор, Мәдениеттер мен діндердің 
халықаралық орталығының директоры А.Абуовтың айтуынша, «діндер арасындағы 
тұрақты диалогтың пайдасы мол болып табылады: 

Біріншіден, дінаралық қайшылықтарды болдырмауға септігін тигізеді; 
Екіншіден, дінаралық диалог әртүрлі сенімдегі және ұлттардағы адамзатқа қайғы-

қасірет әкеліп жатқан сын-қатерлерге бірігіп қарсы тұруға көмектеседі. 
Үшіншіден, дінаралық диалог діни-саяси экстремизмнің және халықаралық 

терроризмнің негізін қандай да бір діни ілімнен іздеудің негізсіз екенін түсінуге 
көмектеседі. Осы арқылы мұндай құбылыстардың шынайы себептерін және  олармен 
тиімді күресудің әдіс-тәсілдерін іздеу жеңілдейді. 

Төртіншіден, осы секілді қылмыстарды болашақты ескертуге бағытталған тәрбие 
жұмыстарына үлкен стимулдар береді»[4]. 

ҚР БҒМ Ғылым комитеті Философия, саясаттану және дінтану институты 
директорының орынбасары С.Нұрмұратов елімізде өткізіле бастаған Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі жөнінде мынандай баға береді: «Қазақстан 
Республикасында Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылтайын өткізу идеясы гуманистік 
бастама ретінде көтерілуі жаһандық деңгейдегі үлкен оқиға екені анық. Ол Елбасының 
қазіргі әлемді гуманизациялауға, ғаламда тарихи қалыптасқан әртүрлі көзқарастарды 
диалогқа шақыруға ұмтылған сындарлы қадамы және әлеуметтік дүниені 
руханиландыруға қосқан қомақты үлесі болары сөзсіз.Әртүрлі діндердің бір-бірінен 
теологиялық артықшылығы туралы таласты ешкім шешіп бере алмайды, тек ортақ 
мәмілеге келудің жолы бейбіт қатар сыйластықпен өмір сүру екенін зерделегенде ғана ол 
шешімін табады»[5].  

Бүгінгі таңда ұлтаралық және дінаралық татулықты сақтау адам баласы үшін 
негізгі мәселе болып отыр.Себебі татулық пен бірлік болмаған жерде берекелі бейбіт 
өмірдің болмайтыны анық.Тарих беттерін парақтай отырып,адам баласының дінге 
бөлінушілік пен діни өшпенділік салдарынан талай қақтығыстар мен дағдарыстарды 
бастан өткергенін байқауға болады. Мысалы, Ирландия елі діни төзімсіздік пен 
кикілжіңдерден қатты зардап шекті. Бұл елдегі діни кикілжің тудырған соғыстар 
христиандардың өздерінің арасында болды. Өзара діндері бір болғанына қарамастан саяси 
қайшылық мәселені ушықтырып жіберді. Бір халықтың арасына сына қағып,елді 
бірлігінен айырды.Ал мұндай мысалдар аз емес. Қытайдағы Тибет мәселесі, Үндістандағы 
Кашмир мәселесі, Израиль-Палестина қақтығысы, Балқан түбегіндегі діни-саяси 
қақтығыстар, Иран мен Сауд Арабиясы арасындағы келіспеушіліктер, Сирия, 
Ауғанстандағы азаматтық соғыс т.б. мәселелер адамзат қауымының бас ауыртарлық 
мәселелері болды. Бұл қақтығыстардың, түсініспеушіліктердің кейбірі әлі күнге жалғасып 
келеді.  Дін-өте нәзік мәселе.Оған жете мән бермеу ауыр салдарға апарып соқтыруы 
мүмкін.Дін мәселесінің аса күрделі екендігін түсіне білген Елбасымыз жаңа ғасыр есігін 
тың идеямен ашып,дін лидерлерінің съезін өткізу бастамасын көтерді. 
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   Елбасының ұйытқы болуымен өткізіле бастаған Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің съезі жаһандағы түрлі діндер мен конфессияларды татулыққа бастайтын 
диалог алаңына айналды.   Осы уақытқа дейін дәл осылай әлемдегі түрлі дін өкілдерінің 
басын қосып жиын өткізу бұрын соңды болмаған шара еді. Бұрнағы кездері жекелеген 
діндердің, көбінесе жаһандық діндердің арасында екеуара уағдаластық келісімдеріне қол 
жеткізіліп келген еді.  

Астанадағы съез әлемдік діндермен қоса дәстүрлі ұлттық діндердің басын қосып, 
аса жоғары алқалы жиын өткізуімен ерекшеленеді. Пікір қайшылықтары және өзара 
келіспеушіліктер болып жатқанына қарамастан  алқалы диалог алаңында дін өкілдері 
әлемді алаңдатқан мәселелерді талқылап, өзара келісімге келуге ұмтылады.Өткен ғасырда 
Италияда діндер форумы өткенімен, ол өз жұмысын жүйелі түрде жүргізген жоқ еді. Ал 
Астанадағы съез өзінің жүйелігімен және тұрақтылығымен ерекшеленеді. Өз тарихын 
2003 жылдан бастайтын бұл съез 2015 жылы 5-ші рет әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің басын қосты. Саралап қарай келгенде съезге қатысатын беделді дін 
көшбасшыларының саны жылдан жылға арта түскені байқалды. Бүкіләлемдік ислам 
лигасының Бас хатшысы, шейх Абдалла бен Абдель Мухсин ат- Түрки, Англикан 
шіркеуінен Николас Бейнс ( Брэдфор Англикан шіркеуінің епископы), Израильдің бас 
Ашкеназий раввині Иона Мецгер, Дінаралық үнқатысу және индологияны зерттеу 
жөніндегі институт төрағасы Сомайя Самир Шантила 2003 жылдан бастап съезге тұрақты 
түрде қатысып келеді. Съез жұмысына БҰҰ, ЕҚЫҰ тәрізді халықаралық ұйымдар қолдау 
көрсетуде.  

    Әлемдік саясаттың белсенді қатысушысына айналған Қазақстан осынау алқалы 
жиындарда әрдайым әлемді алаңдатқан мәселелерді талқылауға ұсынып, оны шешудің 
жолын іздеді. Мәселен, Қазақстан бірінші съезде терроризмге, экстремизмге, әділетсіз 
соғысқа тыйым және дінге жала жаппау мәселесін көтерді. Ал 2006 жылы өткен екінші 
съезде Таяу Шығыстағы ахуал күрт шиеленісіп, Иракта соғыс жүріп жатқан күрделі 
уақытта Елордамызға жиналған әлемдік діндер лидерлері мемлекеттерді үнқатысу 
жолынан таймауға, бейбітшілік пен келісім мәдениетін сақтауға шақырды. Өз кезегінде 
үшінші съез әлемдік қауымдастықты дағдарыс жайлап, ғаламшардың түрлі өңірлерінде 
ауқымы жағынан бұрын соңды болмаған лаңкестік әрекеттер орын алған тұста өтті. Бұл 
форум ең алдымен өз жұмысын  «Діни лидерлер кеңесінің» тұңғыш отырысымен бастады. 
Аталған кеңес үшінші съездің жұмысы барысында құрылған еді. Кеңес құрамына 
Исламның, Христиандықтың, Иудаизмнің, Буддизмнің, Индуизмнің, Синтоизмнің, 
Зороастризмнің өкілдері барлығы 14 адам енген. Съез қорытындысы бойынша 
қатысушылардың Үндеуі жарияланды. Бұл құжатта адамзатқа арналған рухани мәні 
жоғары шақырту айтылды. Діни лидерлер барлық адамзатты ғаламшарымыздың 
болашағы үшін өзара ықпалдастыққа, келісімге, бейбітшілікке, әділеттілікке шақырды. V 
съез барысында діни лидерлердің адамзат алдындағы жауапкершілігі, діннің жастарға 
әсері, дін мен саясаттың өзара ықпалдастығы, бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтудағы 
диалогтың рөлі тәрізді мәселелер талқыланды. Съез қорытындысы бойынша 
қатысушылар әртүрлі мемлекеттердің діни және саяси қайраткерлерін XXI ғасырдың сын-
қатерлеріне бірлесіп қарсы тұруға шақыратын бірлескен Декларация қабылдады. БҰҰ Бас 
хатшысы 2015 жылы өткен V съез кезінде мынандай пікір білдірді: «Біз интеграция моделі 
ретінде көріп жүрген мемлекеттерде бөлінушілік саясаты дамып бара жатыр. Дәстүрлі 
және дәстүрлі емес діни лидерлер шешуші рөл атқарады. Олар барлық қауымдастықтарды 
біріктіре алады және мәселелерді шешу мен әлемді қалыптастырудың ортақ негізін 
жасауға күштері жетеді. Бұған диалог арқылы жетуге болады. Адам құқықтарының 
әмбебап декларациясына салынған және барлық әлемдік діндердің ілімдерінде жазылған 
ортақ құндылықтарды ұсына отырып, діни лидерлерді гумандылықты сақтау үшін 
пайдалануға болады» [6]. Кавказ мұсылмандары қауымдастығының төрағасы, Кавказ 
елдерінің Бас муфтиі шейх Уль- Ислам Гаджи Аллашүкір Паша – Заде 2012 жылы өткен 
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съез барысында былай деген еді: «Қазіргі күні бізге бұрын да белгілі демографиялық 
проблемалар, кедейшілік, экологиялық мәселелер, қоршаған ортаны қорғау сынды 
қиындықтарға жаңа қатерлердің қосылып отырғаны рас. Оны бірде-бір қоғамдық ұйым, 
мемлекет, діни ұйым өздігінен шеше алмайтыны және түсінікті. Сол себепті біздің үніміз 
бір жерден шығуы маңызды» [7]. 

Конфессияаралық үнқатысу идеясы осы жылдар ішінде кең қолдау мен өркендеуге 
ие болды. Егер 2003 жылдың 23-24 қыркүйегінде өткен І Съезге 17 делегация қатысса, 
2006 жылдың 12-13 қыркүйегінде өткенсъез қатысушылары 20 елден келген 43 
делегацияға жетті, 2009 жылдың 1-2 шілдесінде өткен ІІІ съезге әлемнің 35 елінен 77 
делегация, 2012 жылдың 30-31 мамырында өткен съез жұмысына 40 елден келген 85 
делегация, ал 2015 жылдың 10-11 маусымында өткен съезге әлемнің 42 елінен 80 
делегация қатысты. V съезге БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мун және Финляндия 
Республикасының басшысы Саули Ниинисте қатысты.  

Елордадағы форум өзінің маңызы бойынша діндер мен конфессиялар және 
өркениеттер арасындағы ғаламдық үнқатысудың ықпалды факторына айналды. Діни съез 
нақты бір заңдық күші бар шешім шығара алмайды. Дегенмен оның мақсаты адамзатты 
бейбітшілікке, ізгілікке, келісімге шақыру. Алғашқы съезден бастап оған 
қатысушылардың бейбітшілік мәселесіне ерекше көңіл бөлуі соған айғақ бола алады. 2009 
жылы өткен үшінші съезге қатысқан БҰҰ Бас хатшысының орынбасары Сергей 
Орджоникидзе өткен ғасырдың 70-ші жылдары құрылған БҰҰ-ның Қауіпсіздік кеңесінің 
басында елеусіз құрылым болғанымен, бұл күндері халықаралық беделді органға 
айналғандығына тоқталды. С. Орджоникидзе сол тәрізді келешекте әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлері съезінің де беделі биікке көтерілетіндігіне сенім білдірді. Президентіміз 
Н.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІХ сессиясында сөйлеген сөзінде «оны 
өткізу ХХІ ғасырдағы әлемді қалыптастырудың маңызды қағидаты ретіндегі жаһандық 
толеранттылықты орнықтыру ісіне қосқан Қазақстанның ең ұлы сыйы» [8] деген еді. Шын 
мәнінде Қазақстан толеранттылық саясатын ұстануы арқылы конфессияаралық және 
ұлтаралық татулығымен әлем елдеріне үлгі болып отыр.  

Қазіргі таңда Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі жаһанға 
танымал диалог алаңына айналып отыр. Бұл съездің маңызына діни көшбасшылар да 
жоғары бағасын беруде. Мәселен, Константинополь Православ шіркеуінің Патриархы 
Варфоломей І: "Осы күндері түсіністікпен әрі сүйіспеншілікпен биік мұраттар жолындағы 
жасаған еңбегіміз Жер бетіндегі бейбітшілік пен адамдардың бақытына арналатын өмірдің 
нағыз шынайы шындығына айналсын" десе, ал Қасиетті Тақ иесі делегациясының 
басшысы, Жоғары нуркейіпті Кардинал Йозеф Томко Мен баршамызды, бейбітшіл ерлер 
мен әйелдерді, бейбітшілік туралы ой толғап, сыйыну үшін осы елге жинағаны үшін Оған, 
Құдіретті Құдай тағалаға алғысымды арнаймын..."[9]. 

Израилдің бас сэфард раввині Шломо Амардың діндер съезінің маңыздылығын 
былай деп бағалайды: «Қазақстан Президенті халықтарды ғана емес, діндерді 
мәдениеттер мен қоғамды біріктіретін «Жаңа БҰҰ» құрды. Тек сұхбаттастық пен өзара 
келісім жолымен ғана түрлі халықтар мен мәдениеттер бейбітшілікке қол жеткізе алады. 
Қазақстан Президенті мен халқы оған үлгерді. Конфессияаралық келісім мен төзімділікті 
қамтамасыз етудегі сіздердің елдеріңіздің табысы әлемге үлгі» [10],-деген еді. 

Елордамызда өткен діндер съезінің мақсаты әлемдегі ұлтаралық және дінаралық 
татулықты сақтау екенін атап өттік. Біз үшін бейбітшілік бесігі болып табылатын 
Қазақстанымыздағы діни тұрақтылықты сақтап қалу аса маңызды міндет.«Адамзаттың 
бәрін сүй бауырым деп» деген Абай Құнанбайұлының өнегелі сөзін есте сақтап, адамның 
барлығына сүйіспеншілікпен қарау бір ғанибет дер едім. Әлемдегі болып жатқан бітпейтін 
өзара қырқыстарды тоқтатып, бейбітшілік пен келісімде өмір сүрудің маңыздылығын 
адам баласы Жаратушы алдындағы міндеті әрі парызы екендігін білсе керек. 
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Қолданылған дереккөздер тізімі 
1.  «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

http://strategy2050.kz/page/message_text/ 
2. Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 

ресми сайты, «Дін саласы» бөлімі, http://www.din.gov.kz/kaz/deyatelnost/religioznaya_sfera/ 
3. Дінаралық диалог принциптері,  http://e-islam.kz/dinaralyq-unqatysu/ishki-

kategoriyalar/dinaraly-kelisimni-qazaqstandy-ulgisi/item/647-eislam 
4. Абуов А.П., Межконфессиональный диалог как основа социального согласия, 

http://www.ashgabat.kz/article/142 
5. Нұрмұратов С., Дінаралық бейбітшілік – біз сақтап қалуға және дамытуға тиіс 

ұлы құндылық, http://almaty-akshamy.kz/2013/11/14 
6. Генсек ООН: создать единую почву для решения проблем и построения мира, 

http://khabar.kz/archive/ru/politika/item/25879-generalnyj-sekretar-pan-gi-mun-sozdat-edinuyu-
pochvu-dlya-resheniya-problem-i-postroeniya-mira 

7. «Егемен Қазақстан» 31 мамыр 2012 жыл №283 – 287 (27361) 4 бет 
8. «Егемен Қазақстан» 11 мамыр 2012 жыл №225 – 230 (27304) 3 бет 
9. http://www.religions-congress.org/content/view/168/46/lang,kz/ 
10. «Айқын апта» 31 мамыр 2012 жыл №98 (2009) 1 бет  
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Мен бүгінгі сөзімді мынадай сөзбен бастағалы тұрмын. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

өзінің "Тарих толқынында" атты кітабында: "Егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің 
мемлекетімізді ұзақ уақытқа меңзеп тұрғымыз келсе, онда халық руханиятының 
бастауларын түсінгеніміз жөн. Ал оған барар жол халық даналығының негізінде жатыр", 
деген болатын. Енді міне "Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты 
Қазақстан халқына Жолдауында ежелгі ата-бабаларымыз-түркілердің Мәңгілік ел 
идеясын-Қазақ елінің ұлттық идеясы ретінде жариялап отыр. Елім дейтін, жерім дейтін, 
елінің, жерінің қамын жейтін әрбір қазақ үшін, ой-арманын астастырып үлгерген әрбір 
қазақстандық үшін Президент Н.Ә.Назарбаевтың бұл жолғы сөзі ең алдымен ата-
бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманын-әлем елдерімен терезесі тең 
қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану 
арманын, тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты ел болу арманын ақиқатқа айналдырғанымызды атап айтумен, болашағымызға 
бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсатқа жетелейтін идеяны-Мәңгілік Ел идеясын 
Қазақ елінің ұлттық Идеясы деп жариялауымен айрықша, бөлекше бағалы[1]. 
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Елбасының «Қазақстан- 2050» Жолдауында көтерілген «Мәңгілік ел» ұғымының 
сапалық-саяси түп негіздері сонау сақ, ғұн, түркілерден бастау алған. Мысалы, Хасен 
ҚожаАхмет «моңғол» сөзінің астарын «мәңгік елден» іздейді. Оның «Күлтегін мәтініндегі 
«мәңгік ел» сөзін мемлекет атауынан гөрі қағанаттық құрушы халықтың идеологиялық 
ұстанымына келіңкірейді. Кезінде айбарлы сақ, ғұн, түркі Шыңғысқаған, Алтын орда 
империялары салтанат құрған бүгінгі Қазақстан мемлекетіне «мәңгілік ел» идеясы мирас 
болып қалды. Осындай «мәңгілік ел» идеясы алпауыттардан құтқарып қалды және бұл 
үзілмеуі тиіс. Себебі «Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның ерен істері және жас ұрпақтың 
жасампаздығы арасында сабақтастық болсағана, біз «Мәңгілік ел» боламыз» деп 
Президенттің Жолдауында айтылып отыр. Даңқты өткен тарихымызда «мәңгілік ел» 
идеясы көшпелі империяларды әлемдік өркениетпен тікелей жалғайтын алтын көпір 
болған. Мәселен, алып елдермен тең дәрежеде әріптестікте болу, сауда-саттық  жасау, 
ҰлыЖібек жолын өз уысында ұстау, салтатты әскери өркениет құру, адамгершілік пен 
көпшілдікті, дарқандықты, ақжүректіктікті ту еткен елдік қасиеттер «мәңгілік ел» 
қағидаттары болып саналған.  

Бүгінгі жолындағысын жұтып жатқан жаһандану дәуірінде «Мәңгілік ел» идеясы 
бағзы түркі тектік-болмысымыздың, асыл тұрпатымыздың заманауи қайта жаңғыруының, 
озық, қуатты ел болып гүлденуінің кепілі. Тәуелсіз ел атанғаннан кейін бұл идеяны іске 
асырудың тарихи мүмкіндігі туып отыр. Демек, халықаралық қауымдастықта 
мәмілегерлік, бейбітсүйгіш қырымен танылған тәуелсіз Қазақстанның әлі де ешкім 
мәнбере қоймаған, толық іске қосылмаған әлеуеті бар. Демек, «Мәңгік ел» идеясы –
ұлттық бірліктің кілті[2].   

Үдеудің сыры-бірлікте, 
Жүдеудің сыры-алауыздықта. 
Біз бір атаның – қазақ халқының перзентіміз. Бәріміздің туған жеріміз біреу-ол 

қасиетті қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол-Тәуелсіз Қазақстан. 
Біз болашаққа көзтігіп, Тәуелсіз еліміздің "Мәңгілік ел" етуді мұратқылдық. "Қазақстан-
2050" стратегиясы осынау жолдағы буындар бірлігі, ұрпақтар сабақтастығы. Тәуелсіз 
елдің өз қолымен құрған буыннан басталған ұлы істерді кейінгі ұрпақтың лайықты 
жалғастыратынына кәміл сенім білдіруіміз керек.Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның 
ереністері және жасұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болсағана, біз 
"Мәңгілік ел" боламыз.  

«Елбасымыз “Қазақстан - 2050 стратегиясының” түп қазығы етіп, «Мәңгілік ел» 
ұғымын ұсынды.  

7 бты қағидамыз: 
Біріншіден, бұл – Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы. 
Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. 
Үшіншіден, бұл – зайырлы қоғам және жоғары руханият. 
Төртіншіден, бұл – индустрияландыру мен инновацияларға негізделген  

экономикалық өсім. 
Бесіншіден, бұл – Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. 
Алтыншыдан, бұл – тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы. 
Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіл әлемдік, өңірлік 

мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. 
2050 Стратегиясының жаңа логотипі бірліктің мазмұны. Ол қазақтың ұғымындағы 

бірлік пен қауымдастық белгісін бейнелейтін әлем аллюзиясының бірігуі мен үндесу  
идеясын көрсетеді. 

Логотиптің негізі болып табылатын шаңырақты біз алдымен елтаңбадан көре 
аламыз. Шаңырақ өзүйіміздің призмасынан көрінетін аспанның символы. Бізде ортақас 
пан, ортақ Отанымыз Қазақстан және ортақ ұлттық идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. 
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Шаңырақ сөзі «шаң» - күн деген ұғымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол 
қазақстандықтарға көп ұлтты елдегі бірліктің белгісі ретінде танылады. 

2050  Стратегиясының жаңа логотипінен қазақ киіз үйінің керегесін де аңғара 
аламыз. Керегенің мақсаты киіз үйді біріктіріп ұстап тұру десек, біз алып отырған кереге 
белгісінің  Стратегия айналасындағы ұлтымыздың ұйысу идеясы болып 
табылады.Сонымен қатар, қиылысқан сызықтардан еліміздегі барлық ұлт өкілдерінің 
бірлігі, сондай-ақ, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгілердің  өзара татулығын 
байқаймыз. Өйткені, қазақстандықтардың барлығы тізеқосып әрекетқылғанда ғана ұлы 
белестерді бағындыра алмақ. 

Елдік мұрат жолындағы ұлы ерлік әрқашан аталарымыздың бойынан табылған. 
Бабаларымыз тірі болу үшін бір болса, біз әрдайым ірі болу үшін бір болуымыз керек.  

Біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз де 
біреу – ол қасиетті қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз 
Қазақстан. 

«Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыратын және оны одан әрі дамытатын бүгінгі 
жастар екені белгілі. Жастар осы ұлттық идеяны жүзеге асыру үшін өз Отанын сүйетін 
ұлтжанды, патриот болулары керек. Патриотизм біздің қазақстандық жастар үшін 
этностарды бөлшектейтін, жіктейтін, бір-біріне қарсы қоятын күш емес, керісінше, 
біріктіретін күш ретінде мойындалуы тиіс және олардың ментальдық болмысында қағида 
ретінде қалыптасуы қажет. Ел мәртебесі, оның асқақтығы мен биіктігі, тұтастығы мен 
мызғымастығы тек әділеттілік пен өзара ынтымақтастық пен сыйластық негізінде 
қолжеткізілуі тиіс. Қысқасы, бүгінгі қазақстандық жастарды осы аталған позитивті 
бағытта тәрбиелеудің маңызы зор. «Мәңгілік Ел» идеясын жүзег асыруда ұлт 
зиялыларына да жүктелер жұмыстың салмағы өте ауыр. Ұлт зиялылары ұлт мүддесін 
қорғай алатын жағдайда болуы тиіс. Бұл жолда Қазақстанға инновациялық, креативті 
тұрғыдан ойлайтын элита қажет. Ол дәстүрлі емес, пассионарлық рухта тәрбиеленген 
элита болуы тиіс. Бұл жолдағы басты бағыт – құлдық санадан арылу, жалтақтық пен 
жағымпаздық дертінен сана қалыптастыру. Өз кезегінде ұлттық сананың жаңаруы жаңа 
жағдайға сай жаңаша еңбек ету философиясын қалыптастырады. Бірінші орынға адал да 
өнімді еңбек ету, ғылым мен техника, жаңа технологияға негізделген бәсекеге қабілетті 
өнім өндіру шығады. Бұл өз кезегінде жаңа дүниетаным мен жаңаша өмір сүру үлгісін 
қалыптастыруды талап етеді. Қазақстан бұл жолда тек инновациялық, синергиялық, 
экологиялық, ақпараттық, ақылды экономикаға, рухани салада ұлттық құндылықтарға 
ғана сүйене алады. Бір сөзбен айтқанда, «Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық идея ретінде 
қабылдау бүгінгі Қазақстан дамуының ішкі қажеттігінен, мемлекеттің тұтастығын сақтау 
идеясынан туындап отырғаны сөзсіз. Бұл идея тәуелсіз мемлекет алдында тұрған басты 
сұраққа жауап беріп, ұлттың болашақтағы дамуына жағымды әсеретуі тиіс. Сонымен 
бірге, ұлттық идея алдыңғы қатарлы және адамзаттың даму бағыты мен үрдісіне сай 
келетін болуы керек. Міне, осы тұрғыдан келгенде, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы 
Қазақстан халқын біріктіретін, елдің басты мақсатынан шығатын және соған толық жауап 
беретін идея десек, артық айтқандық емес[3]. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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3. Тарихи тұлға және «Мәңгілік ел» идеясы  
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 Қай елдің болсын әлеуметтік саласының ең жанды жері – жұмыссыздық екені 
жасырын емес. Бүгінде жұмыссыздық мәселесімен әлем бойынша күрес жүруде. 
Жұмыссызық жоқ мемлеке тбола қоймас, бірақ оны азайтып жатқандар баршылық. 
Соның ішінде өзіміздің Қазақстан Республикасыдва бар.Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей тапсырмасымен дағдарысқа қарсы Үкімет қабылдаған іс-қимыл шаралары 
шеңберінде жүзеге асырылған “Жол картасы” бағдарламасының еліміздің барлық 
өңірлерінің тұрғындарының қиындықтан қиналмай шығуына тигізген игі ықпалы 
өлшеусіз.Қаржы тапшылығы белең алған сол кезеңде мемлекет тарапынан бөлінген 
қаржы есебінен “Жол картасы” бағдарламасы бойынша іске қосылған жобалар 
елімізде жұмыссыздықтың белең алуына тосқауыл қойды. Мәселен, 2009 жылғы “Жол 
картасы” шеңберінде еліміз бойынша 5300 жоба жүзеге асырылып, 248 мың адам 
жұмыспен қамтылды. Әлеуметтік жұмыс орындарын ашу және “Жастар тәжірибесі” 
бағдарламасын кеңейту шараларының нәтижесінде оқу орындарын бітіргендердің және 
басқа да жастар тобының қатарынан 125 мың адам жұмысқа орналастырылды. 97,7 мың 
адам кәсіптік оқу орындарында даярлықтан және қайта даярлықтан өткізілді. Қорыта 
айтқанда, 2009 жылғы “Жол картасы” шараларын іс жүзіне асыру нәтижесінде 146 мың  
адам тұрақты жұмыс тапты. Қаржы дағдарысы қыспағында қалған әлемнің бірде-
бір елінде мұндай игілікті бастама жүзеге асқан жоқ[1]. 

   Келесі бағыт«Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасы бойынша ауыз 
толтырып айтарлықтай істератқарылып жатыр.  

Бағдарламаның негізгі мақсаты – жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуды 
ұйымдастыру, жұмыссыздық деңгейін төмендету арқылы халықтың әл-ауқатын арттыруға 
жәрдемдесу. 2014 жылға арналған бағдарламаның барлық бағыттары бойынша жалпы 
707,2 миллион теңге қаражат қаралған. Есепті кезеңде жоспар бойынша сол қаржының 
688,8 миллион теңгесі игерілді немесе ол 97,3 пайызды құрады. 
Бағдарламаның 1-ші бағыты «Инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» арқылы 2014 жылы 
410 миллион 373 мың теңге қаржы бөлініп, 6 нысанда күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Сөйтіп, 107 азаматты жұмыспен қамту жоспарланып, 108 азамат уақытша 
жұмыспен қамтылды[2]. 

    Бағдарламаның «Кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс орындарын құру және 
тірек ауылдарды дамыту» атты 2-ші бағыты бойынша 2014 жылы 134 азаматқа шағын 
несие алуға 202 миллион 300 мың теңге қаржы бөлінген. Ал, жетіспейтін инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 15 азаматқа республикалық және 
облыстық бюджеттен 50 миллион теңге қаржы бөлінді[3]. 

Бүгінгі таңда 15 азаматтың өтініштері бойынша 8 азаматқа 3-фазалық электр 
желісі, 6 азаматқа күн сәулелі батереямен жабдықтау, бір азаматты кіші қысымдағы газ 
құбыры желісімен қамтамасыз ету үшін олардың құрылысына бас мердігер ретінде 
«Кондор Даму Құрылыс» ЖШС танылып, 46 миллион 992 мың теңгесі игерілуде. Қазіргі 
таңда 8 азаматқа 3-фазалық электр желісінің құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп, 
қондырғылары орнатылды. Кіші қысымдағы газ құбыры желісі жеткізілді. Бүгінгі таңда 6 
азаматтың өтініштері бойынша жайылымдық мал шаруашылығын жарықтандыруға күн 
сәулесінен алынатын электр қондырғысын орнату жұмыстары жүргізілуде. 
Бүгінде «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ облыстық филиалына несие 
алуға 358 үміткердің тізімі жолданды. Қазіргі таңда 82 азаматқа өз кәсібін дамытуға 
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шағын несие беріліп, 2014 жылға бөлінген қаржының 194 миллион 400 мың теңгесі 
игерілді. Оның ішінде: өз ісін ашуға 62 азамат, өз ісін кеңейтуге 20 азамат несие алды. 
«Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасының 2-ші бағыты бойынша осы 
жылдың 30 қазанына дейін 82 азамат несие алған. Сонымен қатар осы бағыт бойынша 
облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасына 2015 жылға 820 миллион теңге сұраныс берілді. «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның облыстық филиалына аталған бағдарламаға сәйкес 
облыс аумағында шағын тауарлы сүт фермаларын құру, мал бордақылау алаңдарын соғу, 
сүт дайындау пункттерін ашу және сүтті өңдеу бағдарламаларының бағыттары бойынша 
несие алуға ниетті 35 азаматтың тізімі жолданған. Қазіргі таңда 11 азамат несие алып, 
асыл тұқымды сауын сиыр сатып алуда және мемлекет тарапынан беретін субсидияға 
құжаттарын дайындауда. 

Бағдарламаның 3-ші бағыты «Жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту 
және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналасуға жәрдемдесу» «Әлеуметтік бос жұмыс 
орындарына» республикалық бюджеттен 40 адамға 8 миллион 726 мың теңге бөлінді. 46 
азаматқа аудандағы 16 шағын кәсіпкерге жұмысқа орналасуға жолдама беріліп, ағымдағы 
жылға қаралған қаржының 7 миллион 180 мың теңгесі игерілді. 
Ал «Жастар тәжірибесі» бағдарламасы бойынша 120 азаматқа 23 миллион 669 мың теңге 
қаражат бөлінген. Бүгінде қайта даярлау курсын 17 азамат аяқтап, тұрақты жұмыспен 
қамтылды. Біліктілігін арттыру курсына 436 мың теңге қаржы бөлінген. 
Жалпы «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында 505 адам 
жұмыспен қамтылды. Осы бағдарлама арқылы 1189 адам тұрақты және уақытша жұмысқа 
тұрды. Қалған 90 адамды жұмыспен қамту іс-шаралары жүргізілуде. 
Ауылдық округ аумағында «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасын 
жарнамалау мақсатында 4 елді мекенге билбордтар ілінді. Мамандардың біліктілігін 
арттыру мақсатында Астана, Алматы және Шымкент қалаларына 5 маман дәріс алып, 
сертификаттар алды[4]. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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Good day, my dear colleagues and students! Today’s our conference is dedicated to a 
presidential address to the nation from the president of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev. The address is called “The 3rd modernization of Kazakhstan: Global 
Competitiveness. He noticed that English language is language of new technologies. 

Президент Республики Казахстан в своем послании «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность» уделил внимание английскому языку как 
к языку новых технологий. 
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Now I want to define English a little and explain you why we need to learn English 
language. Сейчас я хочу дать немного определения английскому языку и объяснить зачем 
нам нужно изучать этот язык. 

Английский язык – Это язык великой литературы , своего рода, пропуск в новое 
общество, в следующий виток жизни, в новый мир, в котором возможностей для 
всевозможных свершений более чем достаточно. Попадая в этот мир, человек не может не 
измениться, и он меняется, чаще в лучшую сторону, ведь новый круг знакомых, 
высокооплачиваемая работа, а потом и свой собственный бизнес, – как следствие, 
финансовая свобода, новые друзья, не привыкшие лезть в чужой карман и способные 
радоваться простому, хорошо обеспеченному человеческому счастью, все это 
способствует формированию самого позитивного настроения и кардинально новых 
взглядов на жизнь.                                                                                  

Сейчас английский очень популярен. Это язык компьютеров, науки, бизнеса, 
спорта и политики. На английском говорят во всем мире. Это официальный язык в 
Соединенном Королевстве, Ирландии, Соединенных Штатах, Канаде, Австралии. Около 
750 миллионов людей говорят по-английски. 

Разговаривая на английском, можно читать газеты, журналы и произведения 
великих писателей в оригинале, смотреть спутниковые телевизионные передачи. Если вам 
нравится путешествовать, вы можете отправиться куда угодно, не боясь быть непонятым 
остальными. Так же важно знать английский, чтобы найти хорошую работу. 

Это язык компьютерных технологий. Великий немецкий поэт Гете однажды сказал: 
“He, who knows no foreign languages, doesn’t know his own ” «Кто не знает иностранных 
языков — не знает и своего языка». Поэтому чтобы понимать себя и окружающих, 
необходимо изучать иностранные языки. Английский язык нужен везде: на отдыхе и на 
работе. Зная английский язык, человек не пропадет ни в одной точке земного шара. 
Сейчас трудно представить себе специалиста, не владеющего хотя бы одним иностранным 
языком. Английский язык – это язык высоких технологий, программирования, язык 
контрактов и переговоров, язык радио, телевидения и, конечно же, Интернета. Именно 
поэтому большинство солидных компаний при найме на работу указывают обязательным 
условием знание английского языка. 

Без сомнения, английский язык стал одним из ведущих языков в сфере 
международной деловой коммуникации ХХІ в. Данный факт также находит свое 
подтверждение во многих исследованиях, посвященных вопросам распространения 
английского языка и его роли в мировом современном деловом сообществе .Следует 
отметить, что масштаб распространения английского языка в мировой практике разными 
исследователями (M.Castells, J.A.Fishman, T.L.McCarty и др.) воспринимается достаточно 
неоднозначно. Так, в большинстве случаев владение английским языком считается одним 
из важнейших условий интеграции в мировое сообщество, обязательным элементом 
позитивных со-циальных изменений, экономического благополучия и новых технологий . 
В странах с высоким уровнем владения английским языком также отмечается высокий 
уровень пользования Интернетом. Владение английским языком тесно связано с 
количеством интернет-пользователей. Кроме того, Ассоциация GSM и Mozilla Foundation 
подсчитали, что к 2017 году количество мобильных широкополосных соединений в 
развивающихся странах достигнет трех миллиардов, в половине из которых будут 
задействованы смартфоны[1]. 

Расширение сфер использования мобильных технологий и увеличение числа 
интернет-пользователей предоставит более чем двум миллиардам изучающих английский 
по всему миру онлайн-доступ к образовательным ресурсам, которые позволят сделать 
изучение языка более персонализированным, интерактивным и доступным. Различные 
приложения для изучения языка, разработанные для смартфонов и планшетов, позволяют 
получать знания в любое время и в любом месте. Большинство таких приложений 
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обходятся значительно дешевле, чем традиционные занятия по английскому языку, а то и 
вовсе бесплатны. Это делает процесс изучения языка доступным тем группам лиц, у 
которых нет времени, средств или возможности на посещение традиционных занятий[2]. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу Казахстана 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отметил 
устойчивую тенденцию к улучшению качества жизни казахстанцев во всех сферах жизни. 
Он отметил, что прежде всего должна измениться роль системы образования. Наша задача 
– сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные 
программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и 
навыков самостоятельного поиска информации. 

Наряду с этим нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, 
финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить 
разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Вместе с тем, 
президент уделил внимание полиязычию т.е. трехязычному образованию. 

При поэтапном переходе на трехъязычное образование казахский язык сохранит 
свою доминирующую позицию. Большое внимание будет уделяться его дальнейшему 
развитию. Вместе с тем сегодня английский язык является языком новых технологий, 
новых производств, новой экономики. В настоящее время 90% информации создается в 
мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без 
овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса. 

Начиная с 2019 года обучение по некоторым предметам в 10–11-х классах будет 
проходить на английском языке. Необходимо тщательно рассмотреть этот вопрос и 
принять по нему разумное решение[3]. 

English language is necessary for all of us and we need English, we must learn it. I can 
say that English will help you in your future life. And at last I want to give you some quotes 
about language of famous people: 

To have another language is to possess a second soul.(Charlemagne) Владеть другим 
языком-это как иметь вторую душу.(Карл Великий) 

Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where 
they are going.(Rita Mae brown) Язык –это дорожная карта культуры. Он поведает откуда 
пришли его людии куда идут.(Рита Мэй Браун) 

A different language is a different vision of life. Другой язык-это другое видение 
жизни. Фредерико Феллини 

Список использованных источников 
1.Гете  «Английский язык нашей жизни » М: Просвещение, 1964 
2. http://www.ef.kz/epi/insights/english-and-technology/ 
3. https://expo2017astana.com/multimedia/poslanie-prezidenta-respubliki-kazaxstan 
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Қазақстан халқы ассамблеясы  «Мәнгілік Ел»  жалпыұлттық патриоттық 
акциясының құндылықтарын  қалыптастыратын  институт ретінде 

 
Есжан Н.  

Ғылыми жетекшісі: «ИЖ және ЖЖБ пәндер» кафедрасының доценті 
филос.ғ.к. Б.М.Божбанбаев 

 
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік  ұлттық саясаттының  негізгі принциптері 

болып өзінің алғашқы заңнамалық актілерін  республика азаматтарының этникалық 
немесе конфессиялық  көзғарастарына қарамастан құқықық және  бостандық теңдігіне   
тең  құқықытық жағдай жасады.  Халықаралық қоғамдастықта қазақстанды ел ретінде, 
ішкі саясатын толеранттылық, конфессияаралық және мәдениетаралық келісімінін барлық 
ұлт өкілдеріне дәйекті жүргізуші үшін қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстанда 
тұратын және өкілдік ететін біртұтас халық — халық, ол белсенді түрде осы заманғы және 
бәсекеге қабілетті зайырлы мемлекет құруға және  мемлекеттің гүденуіне ат салысуда.  

Елбасы республика бойынша 1332 этномәдени бірлестік жұмыс жасайтынын, бұл 
Қазақстанның осындағы барлық азаматтардың Отаны екендігін білдіретінін жеткізді. 
«Олар бір үйдің балаларындай, Отанымыздың көркеюіне жанын салып, тағдырын ар- нап 
жатыр. Бұл тұрғыда, мемлекеттің дамуы мен өсіп-өркендеуі жолын- да Қазақстан халқы 
Ассамблеясы айрықша рөл атқарып отыр. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясы ұлты мен діні әртүрлі адамдарды өзара жақындастыра түсті, сан алуан 
мәдениет пен салт- дәстүрдегі жақсы нәрселерді паш етіп, көрсете білді. Біз бір-бірімізге 
бауырмал болдық, өзіміздің ортақ елімізде өмір сүріп жатқан біртұтас xалыққа 
айналдық[1]. Республика тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында елімізде аса күрделі 
рухани  процестер орын алды,  ұлттық  сана сезімінің жаңа бағытпен қалыптасуына    1995 
ж. 1 наурызда қоғамдық-саяси аренасында құрылған  республикасының жаңа институты-
ұлттық саясат — Қазақстан халықтарының Ассамблеясы  ықпал етті.  

Ассамблея құрылымына  Ассамблея сессиясы, Ассамблея Кеңесі, Ассамблея 
аппараты кіреді. Ассамблея сессиясы - Ассамблея мүшелерінің жиналысы – 
Ассамблеяның  жоғары басқарушы органы болып табылады. Ассамблея сессиясы 
қажеттілігіне қарай, жылына бір реттен кем емес  Қазақстан Республикасының 
Президентімен шақырылады. Сессиялар аралығындағы кезеңде ассамблеяны Қазақстан 
Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын басқаруды Ассамблея Кеңесі жүзеге 
асырады. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Кеңес 
қалыптастырылатын алқалы орган болып табылады, оның құрамына этномәдени 
бірлестіктердің басшылары, облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
ассамблея басшылары кіреді. Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша  
Ассамблея  Кеңесінің құрамына  Ассамблеяның басқа да мүшелері. енгізілуі мүмкін.       

Қазақстан Республикасының   Президенті Н.Ә.Назарбаев  2014 жылғы 17 қаңтарда 
Қазақстан халқына арнаған  « Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»  
атты Жолдауында  бүкіл қазақстандықтарға ұзақ мерзімді бағыт бағдар беріп,  ұлттық 
идеяның нақты тұжырымдамасын айқындап берді:«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың 
сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас 
құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді.Ол арман 
– тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел 
болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. Мен 
қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға 
түсетінін көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы 
мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге 
халқымыз Мәңгілік Мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің 
тірегі – Мәңгілік Елордамызды тұрғыздық. Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың 
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Мәңгілік Болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. 
Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел! Мен Мәңгілік Ел ұғымын 
ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан-2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым»  
[2]. «Мәңгілік ел» ұғымын  еліміздің болашағы және тарихы екенін қоғамға  насихаттау, 
яғни болашаққа мақсат қоюмен бірге тарихи негіздерін көрсету мәселелері маңызды 
болып табылады.Мәңгілік Ел — жалпы  Қазақ Елінің - ортақ шаңырағымыздың ұлттық 
идеясы.   

«Мәңгілік Ел» идеясы негізіндегі рухани құндылықтарға, тұрақтылық пен 
келісімге, ауызбіршілік пен ынтымақтастыққа арналады. Себебі «Мәңгілік Ел» ұлттық 
идеясы барша қазақстандықтардың ынта-жігерін қоғам алдында тұрған маңызды 
міндеттерді шешуге жұмылдыратын идея. Бұл идея Қазақстанды ел ретінде ғана емес, 
біртұтас ұлт ретінде танытады. Демек, біз, «Мәңгілік Ел» болудың даңғыл жолына түсу 
үшін болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыра отырып, елдің бірлігін, ынтымақтастығын, 
ауызбіршілігі мен татуластығына үлкен мән бере және түсіндіре отырып, алға қойған 
мақсаттарымызға бағыт алуымыз қажет [3].. Ассамблея – нағыз жалпыазаматтық, ішкі 
саяси мүдделерден жоғары  және жалпыұлттық институт, елдегі тұрақтылық пен 
қоғамдық келісімнің берік әрі мықты тірегі. Ассамблеяның жауапкершілігі күннен күнге 
артып келеді, ал оның міндеті мен мақсаты ХХІ ғасырда жан-жақты кеңейеді. 

Бүгінде, Қазақстанның қуатты тетігі, қоғамдық келісімнің бірегей институты 
ретінде Ассамблея барша әлемге үлгі болып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы өзара 
іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес сияқты әлемнің ең белді халықаралық 
ұйымдары Ассамблеямен тығыз қарым-қатынаста. Өткен жылы әлемдік және өңірлік 
көшбасшы елдер – Қытай, Оңтүстік Корея, Ресей тарапынан Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бейбітшілік пен келісім моделіне жоғары баға беріліп, үйренуге, өз елдерінде енгізуге 
мүдделілік танытылды  [4]. Қазақстан халқы Ассамблеясы ТМД қатысушы  елдері  
арасында Қазақстанда бірегей институт ретінде  алғашқы құрылған. Бұл институт  
полиэтникалық қоғам ретінде жаңа қазақстандық модельдің қалыптасуына ықпалын 
тигізіп,  этникааралық және конфессияаралық келісімді нығайту үшін бағытталған..  
Қазақстан халқы ассамблеясы құрылғаннан бастап, Қазақстанда тұратын  этностар 
арасында бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы  институт ретінде маңызды орын алды. 
Соңғы жылдары қоғамдағы бейбітшілікпен тұрақтылықтың  символы ретінде «Қазақстан 
халқы ассамблеясы» үлкен орнын және маңыздылығын тапты.. 

«Мәңгілік Ел» – бұлелдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі! 
«Мәңгілік Ел» – бұл барлық қазақстандықтарды біріктіріп тұрған  

Тәуелсіздігіміздің рухани сенімді тірегі! 
«Мәңгілік Ел» - бұл қазақстандық мемлекеттілігіміздің көне тарихынан бастау 

алатын жалпыұлттық идея! 
«Мәңгілік Ел» - бұл өз Отанын сүю, қазақстандық патриотизмнің, күш жігердің 

жоғары дәрежесі, Отанға деген сенімділік, халыққа адалдық, азаматтық парыз.   
«Мәңгілік Ел» «Менің елім» халықтық, отаншылдық ұғымымен тығыз 

байланысты. Бұл санаттарда біздің халықтың, қоғамның, мемлекеттің өмірлік 
философиясы жатыр [5]  

«Қазақстан-2050» Стратегиясында баяндалған барлық міндеттер біздің еліміздің 
әрбір азаматының өмірін жақсарту мақсатында қабылданған. Ал әрбір азаматтың міндеті 
Елбасының Жолдауында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру болып 
табылады.       
«Мәңгілік Ел» идеясы  елдің  жарқын болашағының айқын көрінісі ретінде қойылған  
үлкен стратегиялық мақсат. Оның негізінде ұлттық руханият, ұлттық тілге деген 
сүйіспеншалік және құрмет, ұлттық мәдениетің ерекшелігі, бірлік тарихи және салауатты 
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болашақ, қазақстанның бәсегекеге қабілітті мемлекет қатарына енгізілу құндылықтары 
жатыр. 

«Қазақстан – 2050» мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы 
жолдан айнымайық, сүйікті халқым! Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. 
Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, 
Жасай берсін елдігіміз мәңгілік!», - деп аяқтады өз Жолдауын Мемлекет басшысы. 

  Жалпыұлттық идея бүкіл  қазақстандық  азаматтардың патриоттық сезімдерін 
ұлғайтуға және  Қазақ Елінің  болашақта әлемдік аренада биік белестен орын алып, 
бәсекеге қабілетті мемлекет екеніне сенім білдіретін стратегия. Қорыта айтқанда 
Қазақстан халқы Ассамблеясы және «Мәнгілік Ел» идеясы— Қазақстан 
Республикасының  Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси көрегенділігінің, 
парасаттылығының  көрінісі деп тұжырымдауға болады.   
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Қазақстандағы ұлтаралық қатынас мәдениетінің қалыптасу тарихы 
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        Көп ұлтты қоғамның тұрақты дамуының кепілі ретіндегі түрлі ұлт өкілдерінің 

бірге бейбіт өмір сүруі, олардың өзара қарым-қатынасын реттеу, өзара келісімді 
қамтамасыз ету негізінде ұлтаралық қатынас мәдениетінің ұстанымдары қалыптасты. Бұл, 
ең алдымен, гуманизм, өзара сыйластық, түрлі ұлт өкілдері арасындағы сенім, бір біріне 
өзара көмек көрсету құндылықтарына сайып келеді.  

Олар ұлтаралық қатынастағы сыйластық, ұлттық ожданға, ұлттық тілге, салт-
дәстүрге, құндылықтарға деген құрметті білдіреді.  

       Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар тарихи дамудың түрлі кезеңдерінде 
этностар өмірінің мүдделеріне сәйкес болды. Оған заманның ерекшеліктері, мемлекеттің 
ұлттық саясаты, сол кезеңнің ғұрыптары әсер етті. Тарихи даму кезеңдердің қойнауында 
жүзеге асырылған ұлтаралық қатынастардың ерекшеліктері этностардың жеке және 
ұжымдық жадында, менталитетінде сақталып қалды. Мұны ұлтаралық қатынас 
мәдениетінде назарға алып, ұмытпауға тиістіміз.  

      Ұлтаралық қатынас мәдениеті – тарихи ұғым, ол белгілі бір әмбебап мазмұнға 
ие. Дегенмен, ол нақты бір уақытта, нақты бір елде өзіндік ерекшелікке ие. Қазақстандағы 
ұлтаралық қатынас мәдениетінің тарихи тамырларына зер салғанда қандай тарихи 
фактілер мен оқиғаларды білу қажет. Бұл Қазақ жерінің Ресей империясы құрамында 
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болған кезеңде патша үкіметінің аумақтық, әкімшілік реформалары барысында халықтың 
этникалық құрамы үлкен өзгеріске ұшырады. Қазақстан енді бірұлтты емес, көпұлтты 
елге айналды. 1897 жылғы санақ есебі бойынша Қазақстанда 4 млн. 147 мың адам өмір 
сүрген.  

Сол дәуірдің құжаттарының тілімен сөйлегенде халық «жергілікті» - қазақтар, 
«орыс қоныс аударушылары» болып бөлінген және «басқалар», яғни оған жоғары 
аталғандардан басқа этностардың бәрі кірген. Сол кезде Қазақстан Далалық және 
Түркістан генерал-губернаторлығы болып екіге бөлінді. Далалық өлкеде қазақтар – 77%, 
орыстардың үлес салмағы 20%, басқа ұлт өкілдерінің барлығын қоса есептегенде – 3%-ды 
құрады.  

 
 
Ал Түркістан өлкесінде мұндай көрсеткіштер төмендегідей болды: «жергілікті 

бұратаналар» – 94,4%, орыстар – 3,7%, басқа халықтар – 1,9%. Жалпы Қазақстан бойынша 
халықтың этникалық құрамы төмендегідей көрсеткіштерді құрады: жергілікті халық – 
85.7%, ХІХ ғ. соңына қарай қоныс аударушылар – 11.9%, басқа халықтар – 2,4% [1]. XX ғ. 
басында «столыпин реформасы» кезінде Қазақстанға қоныс аудару қозғалысының 
белсенді жүргізілуіне байланысты еліміздің этникалық құрамы едәуір өзгеріске ұшырады. 
І дүниежүзілік соғыс қарсаңында 1913 ж. қазақтар - 58,5%, ал орыстар 29,6% құрады [2] 

 
 
     Қазақстан халқы құрамының көпұлтты болып қалыптасу үдерісі кеңестік 

дәуірде одан әрі күшейді. Оған алғышарт болған тарихи оқиғаларға мыналар жатты: 
индустрияландыру кезінде жаппай сипат алған миграциялық үдерістер, күштеп 
ұжымдастыру мен саяси қуғын-сүргін науқандары, тұтас халықтарды күштеп қоныс 
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аудару, Ұлы Отан соғысы кезіндегі бейбіт халықты эвакуациялау, тың және тыңайған 
жерлерді игеру. 1926 жылы 17 желтоқсанда екінші бүкілресейлік халық санағы жүргізілді. 
1926 жылғы санақ қорытындысы бойынша Қазақстанның этникалық құрамы 
төмендегідей болып қалыптасқандығын көрсетті: қазақтар – 3 627 612 адам немесе 58,5%, 
орыстар – 20,6%, басқа ұлт өкілдері – 20,9% құрады [3, 31 б.].  

 
      Қазақстан үшін аса ауыр нәубет әкелген ұжымдастыру мен көшпелі халықты 

күштеп отырықшыландыру науқаны еді. Өйткені, кеңес үкіметінің есепсіз саясаты 
Қазақстанда 1930 – 1933 жылдарды қамтыған үлкен аштыққа алып келді. Қазақ 
даласында бұрын-соңды болып көрмеген бұл аштықтан ресми дерек бойынша 1 млн 750 
мың адам немесе қазақ халқының 42%-ы қырылып қалды [4]. Аштық пен қуғын-сүргіннен 
бас сауғалап 1 млн 30 мың адам Қазақстаннан тыс жерлерге кетуге мәжбүр болып, оның 
616 мыңы қайтып оралмады. 200 мыңға жуық қазақ Қытай, Монғолия, Ауғанстан, Иран, 
Түркия елдеріне асып кетті.  
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1939 жылы кезекті халық санағы жүргізілді. Оның нәтижелері этностардың ара 
салмағы күрт өзгергенін көрсетті. Аштық, миграциялық саясат қазақтар санының күрт 
азаюына алып келген-ді. Қазақтар - 37,9%, орыстар 40,2%, басқалар – 21,9% [5].  

 
      Осы кезеңнен бастап Қазақстанның этникалық құрамының ерекшелігі, қазақ 

халқы өз атамекенінде аз ұлтқа айналды. ХХ ғасыр қатаң саяси-құқықтық жүйе – 
тоталитарлық мемлекетті тудырған еді. Бұл жүйе күштеп қоныс аудару - депортациялау 
тәжірибесін кеңінен қолдана бастады. 1920 жылдары-ақ жүзеге асырыла бастаған 
болатын. Бұл кезде Сібірге, Орал мен Қазақ жері не оппозиция белсенділері, ауқатты 
азаматтар, дін өкілдері, бұрынғы патша әкімшілігінің чиновниктері жер аударылған-ды. 
1937 – 1940 жылдары кеңестік корейлер, немістер, қырым татарлары, қалмақтар, 
балқарлар, шешендер, ингуштер, қарашайлар мен месхет түріктері барлық құқықтарынан 
айы рылған еді. Оларды шетелдік тыңшы, диверсант деген жалған, ойдан шығарылған 
айыппен басқа жерлерге қоныс аударды. Күштеп қоныс аударудың ауқымы мен 
қатаңдығы бұл шараның қуғын-сүргінге ұшыраған этникалық топтарды қасақана құртуды 
көздегенін дәлелдеп тұрса керек.Алдымен әлеуметтік және таптық белгі бойынша «халық 
жаулары» қуғындалса, одан кейін ұлттық белгі бойынша «сенімсіз халықтар» қоныс 
аударылды. Қазақ жеріне барлығы 60 астам этностар қоныс аударылды. КСРО аумағында 
жаппай қуғын-сүргін жылдарында 3 миллионнан астам адам жер аударылды. Оның 
шамамен жартысы Қазақстанға, қалғаны Сібірге жер аударылды. Қазақ жеріне қоныс 
аударылғандардың саны 1 миллион 200 мың, соның ішінде, немістердің 38%-ы, шешен 
мен ингуштардың 83%-ы, кәрістердің 59%-ы, балқарлардың 55%-ы, қарашайлардың 58%-
ы, гректердің 76%-ы, курдтардың 62%-ы күшпен қоныс аударылды. 
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Қазақ халқы тағдыр тәлкегімен қоныс аударылып келген халықтардың сақталып 

қалуы мен руха ни-материалдық тұрғыда қайта түлеуіне мүмкін болған көмегін аяған 
жоқ-тын. Қиын-қыстау кезеңде қазақ халқы ның көрсеткен мейірбандығы мен 
қонақжайлылығы қоныс аударылып келген халықтардың жадында сақталады және ол 
ешқашан ұмытылмақ емес. Міне, осылайша жоғары ұлтаралық қатынас мәдениеті 
қалыптасты. Адамдар антигуманды саяси жүйе жағдайында болса да өзінің адамгершілік 
бет-бейнесін сақтап қалды. Ресми билік орындарының қуғын-сүргін саясатына 
қарамастан, өз еркіндігін, қала берді, өмірін қауіп қатергетіге отырып, адамгершіліктің 
биік үлгісін көрсетті. Қиын-қыстау кезеңде қазақ халқының көрсеткен мейірбандығы мен 
қонақжайлылығы қоныс аударылып келген халықтардың жадында сақталады және ол 
ешқашан ұмытылмақ емес. Бұл қазақстандық ұлтаралық қатынас мәдениетінің негізі 
уақыт өте келе бейбітшілік мәдениетіне, руханилық пен келісім құндылықтарына ұласты. 
Халықтың тағдырында өшпес із қалдырған 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы болды. 
Осынау күрделі кезеңде Қазақстан босқындар мен майдан аумағынан эвакуацияланған 
адамдардың екінші отанына айналды. Тек 1941 жылы ғана Қазақстанға 386,5 мың адам 
эвакуациаланды, ал 1942 жылы олардың саны 500 мыңнан астам болды [6, 47 б]. Олардың 
барлығы Қазақ жерінде баспана тауып, қазақ халқының қонақжайлығына кез болды. 
Осылайша қазақстандық бейбітшілік мәдениеті, рухани келісімнің тамыры өзінің 
беріктігін және нығая түскендігін дәлелдеді. 1989 жылы қаңтарда КСРО-дағы соңғы 
халық санағы өткізілді. Бұл санақ қорытындысы бойынша Қазақстан халқының саны 16 
млн. адам болды. Қазақстан халқының құрамы сандық көрсеткішпен төмендегідей еді: 
қазақтар – 39,7%; орыстар – 37,8%; басқалары – 22,5% құрады [4, б. 45]. 
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Қазақстанның тәуелсіздік алуына байланысты елдегі этнодемографиялық ахуал да өзгере 
бастады. Тәуелсіздік кезеңіндегі жаңа құбылыс – ол қазақ халқының үлес салмағы елдегі 
басқа этностарға қарағанда арта бастады. 1999 жылғы санақ бойынша 53,4%, ал 2009 
жылғы санақ бойынша 63% астам [7, б. 54,61].  

 

 
       
 Елдің этнодемографиялық дамуындағы бұл тенденция мемлекет құрушы ұлт – 

қазақтардың басқа этностарды топтастырудағы рөлін, қоғамдағы келісім мен 
бейбітшілікті қамтамасыз етудегі жауапкершілігін айқындап тұрса керек. Ол 
Қазақстандағы ұлтаралық қатынас мәдениетінің бейбітшілік, мәдениеті, рухани келісімге 
ұласу динамикасын көрсетіп тұр. Оның негізі қазақ халқының менталитетіндегі 
қонақжайлылық пен толеранттылық құндылықтары тұр.  

Қазақстандық ұлтаралық қатынастар моделі өзінің қалыптасу кезеңінен өзіндік 
ұлттық нақыштарды қоса келесі ерекшеліктерді ескеруі қажет: 

– қоғам тек қазақ жерінде өмір сүреді және дамиды; 
– мемлекет құрушы және мемлекетке өз атауын берген – қазақтар; 
– унитарлы мемлекет, біріктіруші ұлт – қазақтар; 
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– көпұлтты мемлекет, онда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады; 
– көбіне әр түрлі ұлт өкілдері қазақ жеріне өз еркімен қоныс аудармаған, жиі  
күштеп, зорлық-зомбылықпен көшірілген; 
– қоғамда көпшілікті құраған – қазақ және орыс ұлттары; 
– мемлекеттік тіл – қазақ тілі; 
– тұрғындардың көбі орыс тілінде сөйлегендіктен, орыс тілі – ресми тіл саналады; 
– Қазақстанда тұратын әр ұлттың өз тілін дамыту қажеттілігі; 
– қоғам көпконфессиялы – 40-тан астан конфессия бар; 
    ҚазақстанРеспубликасы – өзінің қонақжайлылығы, сыпайылығы және дәстүр, 

мәдениеттерімен қоса, әрбір ұлт – ел мақтанышы. Қазақстандық модельдің басқа 
модельдерден айырмашылығы басты мәселелері ортақ және келісіммен шешілуде. 
Сондықтан бастамасынан бері елді басқару жүйесінің екі негізгі бағыттары: 

1. Ұлттық жаңғыру және қазақ халқының, ұлттық еркіндік пен тәуелсіздіктің, 
қазақ мемлекеттілігі, тарихы, тілі, дәстүрінің қазақ қоғамының негізі түрінде дамуы. 

2. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі туралы Заңында көрсетілгендей, 
әрбір ұлт өкілі тең құқылы және тарихи кезеңдермен байланысты болғандықтан, бірлесіп 
Қазақстан халқын құрауы керек. 

          Қазақстанда ұлтаралық қарым-қатынас үшін ең маңыздысы қазақтардың 
Бірінші Дүние жүзілік құрылтайы болды, өйткені ол бүкіл әлемге өзін жас Тәуелсіз 
мемлекет болса да диаспорасына қамқорлық көрсетіп, олардың дамуында өзіндік маңызы 
бар екенін көрсетті. Бірінші Дүние жүзілік құрылтай Алматы қаласында 1992 жылы 29-30 
қыркүйек айында өтті. Оған әлемнің 33 мемлекетінен келген 800 делегат қатысты. 

Қазақтардың Бірінші Дүние жүзілік құрылтайында мынадай  мәселе 
қарастырылды, бірінші, жас тәуелсіз мемлекеттің шетелде тұратын қазақ тұрғындарына 
деген қарым-қатынас талаптарын анықтау. Екінші, қазақ диаспорасы - бұл біріңғай қазақ 
ұлтының өкілеті. Үшіншіден, Қазақстан шетелдік отандастардың жан-жақты мүддесін 
шешуде үстемдігі туралы шешім қабылданды. 

1992 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан халқының бірінші форумынан кейін 
Қазақстан халықтарының Ассамблеясын құру туралы шешім қабылданды. Бір жағынан 
алып қарайтын болсақ, қазақ халқының дамып жатқандығын, ал екіншіден, Қазақстанда 
ұлтаралық қарым-қатынас пен мәдениеттің негізгі моделі қалыптасқандығын ерекше атап 
айтқанымыз жөн.Тәуелсіздігіміз бен егемендігіміздің арқасында, Қазақстанның ішкі және 
сыртқы дамуындағы қателіктер мен кемшіліктерді жойды.Ұлттық саясат мынадай 
мәселелерді шешуді жалғастырды, келісім орнатудың негізгі принциптерін, қарым-
қатынастың тұрақтылығын, жоғарғы заңның және шоғырланудың белсенділік 
мәселелерін ойдағыдай орындауын және т.б.  

Н.Ә.Назарбаев 1995 жылы Қазақстан халқының ұлттар Ассамблеясының І ші 
сессиясында ұлттық мәселелердің шешімін табудың үш жолы бар екендігін айтқан 
болатын. 

1. Бұл жол тайталасу, көп адамдар өздерін құрбан етуі арқылы төңкеріспен келетін 
жол. 

2. Ұ лттық мәселелерді шешуде мәселелер өздігінен жойылады деп үміттеніп жүру, 
ол қате пікір, бұл мәселенің тығырықтан шығар жолы емес.  

3. Бұл нақты шешім қабылдайтын дұрыс жол, еңбек пен бейнетті талап ететін, 
біздің ұстанып келе жатқан жолымыз [8, 260-261б]. 

Этносаралық қатынастың әрбір моделінде өзінің қағида жүйелері болады. Ол өзара 
байланысты қағидалардан тұрады. Дәл осы қағидалар адамдардың олармен 
бағдарламаланатын тәртібін анықтайды. Қазақстандық ұлттық моделі келесі қағидаларда 
құрылады: 

Бірінші қағида. Этникалық, конфессионалдық, мәдени, тілдік алуан түрлілік біздің 
баға жетпес байлығымыз болып табылады.  
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Екінші қағида. Біздің мемлекетіміз бір мақсатқа бағыттала отырып, мәде  
ниетіміздің және Қазақстандағы этностардың тілдерінің дамуы үшін барлық 

жағдайды жасайды. 
Үшінші қағида. Біздің ұлтымыздың маңызды құндылығы болып толеранттылық пен 

жауапкершілік саналады.  
Төртінші қағида – қазақ этносының шоғырландырушы рөлі. 
Бесінші қағида – Қазақ халқының бірлігі. 
Олар Қазақстандағы ұлттық саясаттың практикасынан шығып мақұлданған және 

осындай тұжырымдамамен және белгілі бір ретпен баяндалған [8 б.467-469].Сонымен 
бірге, 1990 жылдардың басында посткеңестік кеңістікте қантөгістік қақтығыстарға 
ағылған этносаралық жанжалдар мен қайшылықтардың өршігенін ұмытпау қажет. Олар 
Әзірбайжан, Армения, Өзбекістан, Грузия, Молдова, Қырғызстан, Тәжікстан, Украина, 
Балтық маңы елдерін және тағы басқа да аудандарды қамтыды. Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев осыған байланысты былай дегенді: «Бұған 
дейін біздің шекарамызға жақын жерде мұндай қауіпті болмаған. Күні кешеге дейін біздің 
шекарамызға соғыстар, зорлық және терроризмнің Отанымызға бұлай жақын басып 
кіретіні біздің ойымызға да келмеді» [8 б. 366] 

БҰҰ Бас Ассамблеясының қашқындар ісі жөніндегі Комиссарының мәліметі 
бойынша, КСРО құлағаннан кейін ондағы 9 млн. жуық адам миграцияға ұшырады, бұл 
осы алқаптағы Екінші Дүние Жүзілік соғыс аяқталғанынан бергі ең ауқымды қоныс 
аудару болды [10].Күрделі этносаралық жағдай бүкіл посткеңестік кеңістікте белгіленді. 
Бейбітшілік пен бірліктің маңызын ұғынған Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
1992 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясын құру туралы идеясын жарияласа, құтты 
мекенге тұрақтылықтың тамырын жайғызатын, бірлікке сызат түсірмеуді көздейтін 
Қазақстан халқы Ассамблеясын 1995 жылдың 1 наурызында құрды. 

     «Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлт өкілдері 
қоныс тепті. Бүгінге олар тегі басқа болғанымен теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны 
бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналды. Туған елінің туының астында бірігіп, туған 
жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді әр уақытта. Осылай 
елдігіміздің ертеңі ошақтың ұштағаны секілді «бір халық, бір ел, бір тағдыр» деген үш 
сөзге сыйып отыр», деді Н. Назарбаев. Елбасының осы екі ауыз сөзіне сыйып тұрған 
толеранттық ұғым әрбір қазақстандық үшін біліп жүретін дүние. 

     Этносаралық дағдарыстың жаппай күшеюінің осындай шарттарында Қазақстан 
беймаза ортаның бейбіт және келісім тірегі болды. Ұлттық саясатты құру мен оны нақты 
мазмұнмен толтырудың ең басынан Қазақстан оны институциялизациялау жолымен кетті. 
Қазақстан Ұлттық Ассамблеясының 1985 жылы пайда болуы ұлттық 
саясаттыңинституциялизация деңгейіне шыққанын білдірді. Ұлттық саясатты шынайы 
механизммен қамтығандықтан, Ассамблеяны мемлекет Президенті басқарды. 
Полиэтникалық қоғамдағы этносаралық қатынастарды басқарудағы қазақстандық 
тәжірибенің ерекшелігі мен іскерлігін осыдан байқауға болады. Қазақстан Халқы 
Ассамблеясы мемлекет пен азаматтық қоғамның арасындағы өзара әрекеттестікті 
байланыстырды. Қазақстандағы ұлттық саясатты институттау басқа елдердегі ұлттық 
саясаттан оны ерекшелейді.[11б.36] «Мәңгілік Ел» - «Қазақелі» 
идеясыжаңақазақстандықпатриотизмдіқалыптастырудыңидеологиялықнегізіболыптабыла
дыжәне «Қазақстан -2050 стратегиясының» мақсаты мен міндеттерінежауапбереді. 
Олмемлекетқұрушыжәнежалпыұлттыққұндылықтарғаие. Өйткені бұлдәстүр, әдет-ғұрып, 
тарих, менталитет деңгейіндегі архетип, яғни, олнегізгібұлақтар, тарихижады, 
ұлттықсезім, дінисезім, менталитет. Мұның барлығы қазіргі қоғамдық құрылымдарға 
айналып, полиэтникалыққоғамдытоптастырудыңұлттықпрактикасыретіндекөріністапты. 
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Алихан Букейханов – личность 
 

Жанадил А.Б. 
Научный руководитель:  к.и.н.,профессор  
кафедры «ИС и ООД»  Кадиркулова Г.К. 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 
 

Есть деятели, имена которые не тускнеют с годами. Такой яркой личностью был 
Алихан Букейханов. И несмотря на многолетние запреты, шельмование как «буржуазного 
националиста», «классового врага» их идеи помогли изменить мир к лучшему. 

Алихан Букейханов (в личном листке - Букейхан) родился в марте, по одним 
данным, в 1866, по другим – в 1869, а в энциклопедии «Казахстан» - в 1870 году. (Алихан 
Букейханов и Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родились примерно в один и тот же 
период. Оба были видными политическими фигурами своей эпохи и оба стали 
участниками величайших революционных событий начала ХХ века.). 

Алихан Нурмухаметович Букейханов родился в небольшом ауле современного 
Актогайского района Карагандинской области. Потомок чингизидов, в детстве Алихан 
проходит обучение у нанятых наставников, затем учится в трехклассной русско-казахской 
школе. Образование он продолжил в Омском техническом училище, а затем и Санкт-
Петербургском Императорском лесном институте. 

С детских лет Алихан жил в атмосфере высокой интеллектуальной жизни. Он был 
хорошо знаком с творчеством Абая, Шортамбая, прекрасно знал историю и географию 
родного края. В то же время, как ученик трехклассной школы, он был не понаслышке 
знаком с русской и мировой культурой. Обучаясь в Омске, а затем в Санкт-Петербурге, 
Алихан близко сходится с представителями европейской интеллигенции. В числе его 
друзей были такие крупные ученые, как Григорий Потанин, академики, профессора Г.А. 
Щербина, С.П. Шевцов, В. Бартольд, В. Радлов. Будучи избранным в состав I и II 
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Государственной Думы, имел тесные отношения с А.Ф. Керенским, В. Шульгиным, Н.С. 
Чхеидзе и другими представителями России, Украины, Кавказа, Финляндии, Польши. 

В конце ХIХ века, будучи членом Западносибирского отделения Российского 
императорского географического общества, Алихан Нурмухаметович публикует глубокие 
научные исследования. В частности, его труд: «Исторические судьбы Киргизского края и 
культурные его успехи» вышел в свет в 1903 году в Санкт-Петербурге, в многотомном 
альманахе: «Россия. Полное географическое отношение нашего отечества». Кроме того, 
публикует серию статей по истории и этнографии казахов. 

Переломную роль в жизни молодого ученого и публициста играет его участие в 
работе экспедиции Ф.А. Щербины, которая исследовала особенности природы и 
экономики северо-восточных и центральных областей Казахстана. Затем он принимает 
участие в исследованиях по Сибири, публикует статьи и монографии. В частности, из-под 
его пера выходят работы «Женщина по киргизской былине», «Кобыланды» и другие 
солидные работы. Печатные труды А. Букейханова получают признание среди научной 
интеллигенции. 

В 1909 году им был издан сборник произведений Абая в Петербурге. Научная и 
публистическая работа А. Букейханова была многогранной и его исследования не 
потеряли актуальности и по сей день. По некоторым сведениям, Алихан Букейханов 
экстерном закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 

Идеи защиты бесправного народа от притеснении колониальных властей заставляет 
Алихана заняться правозащитной деятельностью. В этот же период Алихан Букейханов 
начинает заниматься активной политической деятельностью. Политические взгляды А. 
Букейханова, сначала принявшего марксизм, изменяются после революции 1905 года. В 
марксизме он не принимает агрессивные идеи отрицания частной собственности, 
идеологию классового превосходства. 

В ноябре 1905 года он выступает как делегат на съезде земских и городских 
деятелей России, где подготовил доклад о необходимости свободного употребления 
родного языка, свободе вероисповедания, либеральном законодательстве о выборах. В том 
же году он вступает в партию кадетов (конституционно-демократическая партия) и 
избирается членом ЦК. А. Букейханов часто публикуется на страницах газеты, его имя 
становится известным, в 1906 году он становится на короткий период депутатом I 
Государственной Думы. Причем в депутаты А. Букейханов прошел, получив 175 голосов 
«за» и только выборщик был против. При его активном участии начинает издаваться 
газета «Казах», сыгравшая огромную роль в подъеме духовной жизни местного населения. 
В этот же период за ним устанавливается мощнейшая слежка, его неоднократно 
заключают под следствие. 

Во время национально-освободительного восстания 1916 года Алихан Букейханов, 
Ахмет Байтурсынов и другие представители казахской интеллигенции, справедливо 
полагая, что в условиях войны в отношении восставших будут применяться жестокие 
меры, призвали местное население воздержаться от участия в восстании. Харизматичный 
деятель конкретными делами помогает обездоленным. В 1917 году Алекен возглавил в 
Минске отдел инородных народов, призванный помочь восточным народам, 
представители которых оказались на фронтах Первой мировой войны. Его имя становится 
узнаваемым в самых разных концах империи. 

Падение самодержавия А. Букейханов принял с большой радостью, так как 
надеялся, что теперь последуют социальные реформы. Вместе с единомышленниками он 
выдвигает лозунг демократической республики, предоставления земель тем, кто извлекает 
из нее доходы. В телеграмме, отправленной на родину, А. Букейханов пишет: «Взошла 
заря свободы». 

В марте 1917 года А. Букейханов назначается комиссаром Временного 
правительства. Но главная его цель в этот период - провозглашение и создание казахской 
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автономии. В мае А. Букейханов добивается прекращения жестокой деятельности в степях 
карательного корпуса генерала Лаврентьева. И уже в июле этого же года по инициативе А. 
Букейханова и его соратников приходит I-й Всеказахский съезд, создается партия «Алаш» 
со своей программой. 

В советский период программа и деятельность партии «Алаш» подвергалась 
тотальному остракизму, как «буржуазные и националистические». На самом деле, 
объективный и непредвзятый анализ показывает, что в пунктах программы 
провозглашаются те принципы, которые характерны для стран с демократическим 
устройством. В частности, в первой части программы провозглашается, что «Россия будет 
демократической, федеративной республикой, в которой каждое государство будет 
самостоятельным, но будут совместно сотрудничать». Во главе правительства будет 
президент, избираемый по желанию Учредительного собрания и Государственной Думой 
на определенный срок. 

Депутаты будут избираться на всеобщих, равных, прямых и тайных выборах. В 
отношении выборов не будут иметь значение происхождение, религия, пол. Члены партии 
«Алаш» сторонники справедливости, спутник бедняков! Враг притеснителей». * Г. 
Потанин, анализируя проекты, выдвинутые лидерами «Алаш-Орды», подчеркивает, что 
надлежащей формой государственного устройства для них выступала «не родственная 
автономия, а автономия, привязанная к земле». 

В программе также были описаны основные права граждан, религиозное дело, 
правосудие и суд, защита страны. В налогообложении предусматривалось прогрессивное 
налогообложение, в параграфе IХ рассматривались проблемы науки, образования, в Х - 
земельный вопрос. И никаких сословных привилегии для диктатуры пролетариата, 
разжигания классовых различий, характерных для программ коммунистических партий 
(как известно, Манифест коммунистической партии, программы коммунистов стали 
идеологической базой всех коммунистических режимов для репрессии, насильственной 
реквизиции, уничтожения интеллектуалов). Как справедливо замечает Дина Аманжолова 
(см. «На изломе. «Алаш в этнополитической истории Кахзахстана». Алматы, 2009), 
установки партии Алаш на создание демократического, правового, экономически 
свободного, просвещенного общества расценивается как одна из немногих реальных, но 
упущенных возможностей качественно иного, нежели советской, варианта развития 
Казахстана. 

Российская смута 1917 года докатилась и до национальных окраин. В ноябре 1917 
года власть в Петрограде (Санкт-Петербург в 1914 г. был переименован в Петроград) 
захватывают большевики. А. Букейханов в «Памятке крестьянам, рабочим и солдатам» от 
1 декабря 1917 года обвиняет Ленина в единоличном и безответственном правлении и 
отстаивает приоритет демократических свобод. Он прямо обвиняет большевиков в 
склонности к насилию, диктатуре и четко, указывает: «… С лица большевика спала 
красная маска революционера». 

Идеи демократов России, в том числе и А. Букейханова, о созыве Учредительного 
собрания и выборе платформы для дальнейшего развития страны были жестко пресечены 
В. Лениным, Д. Троцким и другими вождями большевиков. В России развернулась 
гражданская война, жестокая, не знавшая пощад. 

В условиях кровопролитной гражданской войны казахским лидерам пришлось 
прибегнуть к более гибкой тактике. Созванный срочно II-й Всеказахский съезд (5-13 
декабря 1917 г., г. Оренбург) единогласно постановил образовать территориально-
национальную автономию казахов, дабы защитить их в условиях анархии и 
разворачивающейся гражданской войны. Председателем Народного совета Алаш-Орды 
был избран (большинством голосов) Алихан Букейханов с временной столицей в 
г.Семипалатинске (Семей). Делегатом было поручено подготовить созыв собрания и 
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провозглашение автономии Алаш-Орды, то есть Казахстана. В программе Алаш-Орды 
выдвигалась идея справедливого устройства, которая была реализована только частично. 

В условиях войны лидеры Алаша входили во временный союз с командованием 
Белой армии, но в то же время начинаются переговоры с вождями большевиков. В марте-
апреле 1918 года руководитель Наркомнаца И. Сталин и лидеры Алаша обмениваются 
телеграммами и говорят по прямому проводу. Д. Аманжолова отмечает, что Сталин в тот 
период считал даже возможным признать решения Всеказахского съезда. 

А. Букейханов, будучи в Семипалатинске, несмотря на угрозы лидеров «Уш жуз», 
активно участвует в переговорах. Лейтмотив и магистральная цель соратников А. 
Букейханова в этот период - получение автономии. Телеграммы с Москвы печатаются тут 
же и комментируются в журнале «Абай». 

Возможно, эти месяцы с марта 1917 года по осень 1920 года стали звездным часом 
А. Букейханова. Исполнилась его мечта о создании хоть и куцей, но все-таки казахской 
автономии. Он и его соратники хорошо понимали, что противостоять вооруженным 
отрядам Красной и Белой армий невозможно. Входить в конфликт с ними означало гибель 
и разорение аулов. Это было время ужасной неразберихи, когда человеческая жизнь мало 
что стоила. А. Букейханов и его соратники сами нередко оказывались на волоске от 
смерти. Своеобразным характерным их девизом стали строки из письма Миржакипу 
Дулатову, написанные Отыншы Альжановым: «Для народа наступила лихая година, он 
умывается кровавыми слезами. В таком состоянии я не могу их бросить. Буду ли я жив, 
погибну ли – у меня один путь – быть вместе с ними». 

Трагедия движения автономистов и лично лидеров движения А. Букейханова, Ж. 
Досмухамедова, А. Байтурсынова заключалась в том, что руководство Белой и Красной 
армий не понимало стремление националов к свободе, к обществу, свободному от 
угнетения. Драма алашординцев была и в том, что они оказались втянутыми в водоворот 
событий гражданской войны, стали активными участниками этих событий, но они не 
были их инициаторами. При желании лидеры Алаш-Орды могли эмигрировать или 
отсидеться на тихой окраине. Их метания, желание войти в союз с теми или иными 
силами были продиктованы стремлением защитить народ от пылавшего огня. 

В 1920 году после объявленной советскими властями амнистии лидер Алаш-Орды 
привлекался, с большими ограничениями, к просветительской работе. Ему поручались 
также переводы на казахский язык произведения Л. Толстого, А. Чехова, В. Короленко, 
писателей Европы и тюркоязычных авторов. Одаренный от природы, энергичный А. 
Букейханов занимается также землеустройством, организацией овцеводства. Кроме 
прочего, он нередко консультировал наркомов Казахстана по различным вопросам. Но 
установившаяся власть, давшая большие обещания, становилась все более агрессивной. 
Один эксперимент следовал за другим. В 20-е годы ограничиваются гражданские 
свободы, пресекается деятельность альтернативных партий, свободные СМИ 
уничтожаются. 

По мере укрепления большевизма все более-менее значимые лидеры республики 
были взяты «под особый контроль». Естественно, не избежал этой черной участи А. 
Букейханов. В 1926 году он был вынужден перевестись в Москву. В том же году, за выезд 
из Москвы без разрешения (?) был арестован ОГПУ и посажен в Бутырку. Вызовы в 
«контору» и краткосрочные аресты были и в последующем. 

Но тяжелые времена, гибель зятя, молодого наркома Казахстана Смагула 
Садвакасова, не сломили его волю. Видевшая Алихана во время похорон в мае 1934 году в 
Москве жена Сабита Муканова – Марьям – вспоминала: «Он был очень красивый и имел 
царственный вид». 

Алихан Букейханов, один из выдающихся деятелей Казахстана, был арестован в 
Москве в 1937 году. Как позже рассказывала его дочь Елизавета, Алихан Нурмухаметович 
хорошо знал, что будет арестован. Он сообщил дочери, что его теперь уже не выпустят и 
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попросил московских друзей помочь дочери. Мальчик, выросший в свободных степях 
Каркаралинских гор, политический деятель, сделавший много прекрасного для людей, 
человек энциклопедических знаний, был арестован и препровожден в сталинскую тюрьму. 
Парадокс заключался в том, что ему, так же как многим его соратникам, пришлось 
увидеть тюрьмы как Российской империи, так и Советского Союза. 

27 сентября 1937 года военной коллегией Верховного суда СССР по 
необоснованному обвинению Алихан Нурмухаметович Букейханов был приговорен к 
расстрелу. На допросах и неправедном суде взял на себя всю ответственность за действия 
партии «Алаш», пытаясь защитить участников движения. Делал он это сознательно. 

Говоря о людях, попавших под репрессии, а они длились не один десяток лет, мы 
должны понять, какие глубокие страдания понесли эти люди. Они теряли своих друзей, 
соратников, целые семьи повергались разгрому, растаптывались их человеческие идеалы 
во имя мифических целей «построения коммунизма». Социальный эксперимент (о 
нависшей опасности, исходящей от большевиков, А.Букейханов предупреждал еще в 1917 
году) в 20-е годы был развернут по всем фронтам. Алихан Нурмухаметович был 
расстрелян на пороге семидесятилетия. Какой вред мог он нанести могущественной 
Советской власти?!! 

Он пережил В.И. Ленина на 13 лет, хотя мог жить долго и приносить людям добро. 
Имя его и его соратников запрещено было произносить, а если и упоминали, то только в 
крайне негативных тонах. Вырастали целые поколения казахстанцев, не знавших о 
трагической судьбе лидера казахских интеллектуалов начала ХХ века. 

14 мая 1989 года постановлением Верховного суда СССР Алихан Букейханов был 
оправдан связи с отсутствием состава преступления. В работе «В потоке истории» 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил: «Мы можем определенно 
сказать, что деятельность казахских интеллигентов первой половины столетия, 
сопряженная со страшными личными трагедиями, современна не только по своему 
концептуальному, но и по своему гражданскому и нравственному уровню». 

Алихан Букейханов родился в марте. К сожалению, до сих пор в стране, за 
независимость который он отдал жизнь, нет памятника, если не считать бюст в 
Каракаралы. Нет серьезных публикаций, за исключением работ Кенеса Нурпеиса, Дины 
Аманжоловой и Султанхана Аққулы. Нет даже документального фильма о личности 
Алихана Букейханова. Незаурядный, умный и мужественный человек хотел свободы и 
равноправия для своего народа, смело боролся за его светлое будущее. Выдающиеся идеи 
А. Букейханова поставили его вровень с видными политическими деятелями Европы и 
Азии. 

 
 
 

Суд с участием присяжных заседателей в уголовном процессе 
Республики Казахстан  

 
Карымбаев А.Ю.  

Казахская Академия Труда и Социальных Отношений, г.Алматы 
 

Говоря о перспективах развития уголовно-процессуального права, необходимо 
подчеркнуть, что новый Уголовно-процессуальный кодекс республики в основном 
привели систему в соответствие с характеристиками светского государства. Главная цель 
законодателя заключалась в формировании уголовно-процессуального закона, 
основанного на признании конституционных норм о правах и свободах человека и 
гражданина непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и 
применение законов и обеспечиваемыми правосудием.  
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Суд присяжных в Казахстане – это институт судебной системы, который состоит из 
коллегии присяжных заседателей из 12 граждан и одного профессионального судьи. По 
закону с участием присяжных заседателей должны рассматриваться уголовные дела о 
преступлениях за совершение особо тяжких преступлений, за исключением некоторых 
статей Уголовного Кодекса РК. Суд присяжных рассматривает и разрешает вопрос о 
виновности или невиновности привлеченных к уголовной ответственности лиц и меру их 
наказания. При этом судьи и присяжные заседатели обладают равными правами в 
разрешении всех вопросов.   

Прежде всего, граждане, в лице присяжных заседателей, не уверенные в себе, не 
готовы морально и психологически принимать решения судьбоносного характера, даже 
если интуиция подсказывает им, что подсудимый больше виновен, чем невиновен. Кроме 
того, немаловажную роль играет недоверие присяжных заседателей к органам уголовного 
преследования, особенно по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических 
средств. Кроме того, присяжные заседатели определяют вину подсудимого, исходя из 
увиденного и услышанного в ходе процесса. Поэтому, при расследовании уголовных дел 
об особо тяжких преступлениях, доказательства в своей большей степени (такие как 
осмотр места происшествия, уточнение показаний на месте, задержание, изъятие, допросы 
и т.д.), необходимо закреплять визуально, т.е. с использованием аудио-видео средств.  

Присяжный заседатель - это общественный судья из граждан, который методом 
случайной выборки включается в список коллегии присяжных заседателей для участия в 
рассмотрении конкретного уголовного дела. Говоря о внедрении в уголовное 
судопроизводство нового для казахстанского права института «присяжных заседателей» и 
отправлении правосудия с их участием, необходимо сослаться на Основной Закон страны: 
«В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей». Спустя два года после закрепления в Конституции 
суда присяжных в качестве формы осуществления судебной власти по уголовным делам, в 
Конституционном законе РК «О судебной системе и статусе судей в РК» появились 
нормы следующего содержания: «Судебная власть в РК принадлежит только судам в лице 
постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному 
судопроизводству, в случаях и порядке, предусмотренных законом». Дальнейший анализ 
Конституционного закона показал, что еще одно положение имеет отношение к 
рассматриваемому институту, а именно в ст. 25 (п. 2) говорится: «Никто не вправе 
вмешиваться в осуществление правосудия и оказывать какое-либо воздействие на судью и 
присяжных заседателей. Такие действия преследуются по закону». Бесспорно, что 
важнейшим направлением для дальнейшего развития судебной реформы явились 
положения Концепции правовой политики о возможности осуществления уголовного 
судопроизводства с участием присяжных заседателей как гарантия защиты прав граждан в 
уголовном процессе. Процедура отбора в коллегию проходит в несколько этапов. Для 
начала судья выносит постановление о назначении дела к рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей, в котором указывает число кандидатов в присяжные заседатели. 
Секретарь судебного заседания производит предварительную случайную выборку 
кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде единого и запасного (годовых) 
списков и составляет предварительный список кандидатов с указанием их фамилий, имен, 
отчеств и домашних адресов. После этого кандидатам, включенным в предварительный 
список, не позднее чем за семь суток до начала судебного разбирательства вручаются 
извещения с указанием даты и времени прибытия в суд. Важно отметить, что граждане, 
получившие извещение, обязаны явиться в суд для участия в процедуре отбора 
присяжных заседателей. В день, когда проходит отбор кандидатов в коллегию присяжных 
заседателей явившихся граждан ждет многоступенчатый отбор, который состоит из 
освобождения председательствующим кандидатов в присяжные заседатели от участия в 
рассмотрении дела, разрешения вопросов о самоотводе; разрешения вопросов об отводе и 
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немотивированного отвода кандидатов в присяжные заседатели. Если в суд явилось менее 
двадцати пяти вызванных кандидатов в присяжные заседатели либо их осталось менее 
семнадцати после освобождения некоторых из них от участия в судебном разбирательстве 
или после удовлетворения председательствующим судьей самоотводов и отводов, 
председательствующий дает распоряжение секретарю судебного заседания о пополнении 
состава кандидатов в присяжные заседатели недостающим числом из запасного списка. В 
этом случае в судебном заседании объявляется перерыв для вызова запасных кандидатов в 
присяжные заседатели. Важно соблюдать правило, что одно и то же лицо не может 
участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза в 
год. Коллегия присяжных, образуется путем жеребьевки в составе десяти присяжных 
заседателей основного состава (образующих состав коллегии присяжных заседателей) и 
двух запасных. Для этого председательствующий опускает в урну билеты с указанием 
фамилий не отведенных кандидатов в присяжные заседатели, перемешивает их и по 
одному вынимает двенадцать билетов, оглашая каждый раз указанную в билете фамилию 
кандидата в присяжные заседатели. При этом первые десять отобранных путем 
жеребьевки присяжных заседателей считаются присяжными заседателями основного 
состава, а два последних - запасными. Что касается процессуальных гарантий, 
обеспечивающих беспристрастность и объективность решения коллегии, то их несколько. 
Во-первых, еще на этапе отбора председательствующий выясняет у кандидатов в 
присяжные заседатели их информированность об обстоятельствах дела, рассмотрение 
которого предстоит в суде. Незнание присяжными обстоятельств дела является главным 
условием их участия. Это гарантирует, что у присяжного еще до судебного рассмотрения 
дела не сформировалось предвзятое мнение в отношении обвиняемой или пострадавшей 
стороны уголовного дела. Во-вторых, председательствующий освобождает от исполнения 
обязанностей присяжного заседателя по делу всякого кандидата в присяжные заседатели, 
чья объективность вызывает обоснованные сомнения вследствие оказанного на это лицо 
незаконного воздействия, наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств 
дела из не процессуальных источников, а также по другим причинам, указывающим на 
возможную необъективность кандидата в присяжные заседатели при его участии в 
рассмотрении дела в качестве присяжного заседателя. В-третьих, скамья присяжных 
заседателей должна быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания и 
расположена, как правило, напротив скамьи подсудимых. Это гарантирует защиту от 
недозволенных контактов одной из сторон процесса с присяжными и оказания влияния на 
мнение присяжных. В-четвертых, коллегия постоянно присутствуют при судебном 
разбирательстве в зале судебного заседания и непосредственно участвует в изучении 
доказательств, представленных сторонами, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. В-пятых, присяжные принимают присягу, где торжественно клянутся исполнять 
свои обязанности честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в 
суде доказательства, доводы, обстоятельства дела, разрешать дело по своему внутреннему 
убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку. 
В-шестых, не подлежат исследованию с участием присяжных заседателей обстоятельства, 
связанные с прежней судимостью подсудимого, о признании его хроническим 
алкоголиком или наркоманом, а также иные обстоятельства, способные вызвать в 
отношении подсудимого предубеждения присяжных заседателей. Но есть одно 
обстоятельство, которое по мнению ряда национальных и международных экспертов 
способно нивелировать эти гарантии. Это порядок проведения совещания и голосования в 
совещательной комнате, который предусматривает, что коллегия присяжных заседает и 
выносит решение по делу с участием председательствующего по делу судьи. Эксперты 
полагают, что это требование позволяет судьям, как более профессиональным участникам 
голосования по делу оказывать влияние на мнение непрофессиональных судей - граждан. 
Именно поэтому все чаще в Казахстане обсуждается вопрос о переходе на классическую 
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модель суда присяжных, когда коллегия присяжных совещается и голосует 
самостоятельно, без участия профессиональных судей. Такая модель уже долгие год 
работает в Великобритании, США и России и заслужила доверие у населения и судебной 
системы этих стран. Очень сложно ответить на этот вопрос. Мы можем судить лишь по 
информации в открытых источниках. Например, в прошлом году в СМИ обсуждался 
карагандинский случай, когда присяжные заявили, что судья пытался ввести присяжных 
заседателей в заблуждение относительно содержания и толкования закона. По словам 
присяжных, которые обратились в СМИ после их роспуска председательствующим, судья 
открыто выражал свое предубеждение против стороны защиты и оказывал на них 
давление в совещательной комнате с целью вынудить присяжных признать виновным 
подсудимого. Со слов присяжных после того, как присяжные отказались признать 
подсудимого виновным, судья распустил присяжных заседателей. Позднее за разглашение 
сведений закрытого судебного заседания присяжные были оштрафованы. К сожалению, 
мы не знаем рассматривались ли внутри судебной системы факты, о которых упоминали 
присяжные и были ли действия председательствующего по данному делу судьи 
подвергнуты критической оценке.   

Еще одним недостатком с нашей точки зрения является практика роспуска 
коллегии присяжных по различным основаниям, которые не всегда бывают достаточно 
мотивированными. В том же карагандинском примере по словам присяжных после того 
как судья заподозрил, что присяжные собираются оправдать подсудимого он распустил их 
и вынес постановление о наборе новой коллегии.   

Кроме того, казахстанское законодательство не содержит запрета на отмену 
оправдательных приговоров суда с участием присяжных заседателей. Опрос 128 
адвокатов проведенный нами показал, что более половины адвокатов (56,2%) согласны с 
тем, чтобы был введен законодательный запрет на отмену оправдательных приговоров, 
основанных на вердикте присяжных по любым основаниям. 

При этом я бы хотел отметить, что изучение апелляционной практики 
свидетельствует, что в Казахстане сложилась практика, при которой оправдательные 
вердикты суда с участием присяжных заседателей нередко отменяются по 
незначительным нарушениям уголовно-процессуального закона. Он подчеркивает, что это 
объясняется рядом таких факторов, как отсутствие в казахстанском законодательстве 
доктрины незыблемости вердикта, которая существует в странах общего права; 
сложившаяся в судах политика по контролю за преступностью; а также отсутствие в 
законодательстве и практике доктрины несущественной ошибки. Концепция 
несущественной ошибки предполагает, что приговор суда может быть отменен только в 
том случае, если сторона, которая обжалует приговор сможет доказать апелляционному 
суду, не только сам факт нарушения правил уголовного судопроизводства, но и то, что это 
нарушение повлекло вынесение обжалуемого приговора. Характерным примером может 
служить уральское дело где подсудимый трижды оправдывался разными составами суда с 
участием присяжных. Западно-Казахстанский областной суд дважды отменял 
оправдательный приговор, однако в третий раз оставил приговор без изменений. 

Голосование коллегии проводится тайно и письменно. Судья и присяжные 
заседатели не вправе воздержаться при голосовании. Голоса судьи и присяжных 
заседателей равны. Голосование проводится по трем основным вопросам 1) доказано ли, 
что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен 
ли подсудимый в совершении этого деяния, и по дополнительным вопросам, которые 
были включены в вопросный лист. Обвинительный вердикт считается принятым, если за 
утвердительные ответы на каждый из трех основных вопросов, проголосовало 
большинство голосующих. Оправдательный вердикт считается принятым, если за 
отрицательный ответ на любой из поставленных основных вопросов проголосовало шесть 
и более голосующих. Если судья при утвердительных ответах присяжных заседателей на 
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основные вопросы, придет к выводу, что в деянии подсудимого отсутствуют признаки 
состава преступления, в связи с чем оно не является преступлением, он выносит 
постановление о прекращении уголовного дела. С учетом этих обстоятельств судья не 
может игнорировать решение большинства.   

Однако квалификация деяния подсудимого по соответствующей статье Уголовного 
кодекса Республики Казахстан определяется судьей без участия присяжных заседателей. 
Здесь судья самостоятельно определяет за какое конкретно преступление, 
предусмотренное законодательством подсудимый будет наказан. Далее судьей с участием 
присяжных заседателей путем открытого голосования без перерыва решаются вопросы 
имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие его ответственность и 
наказание, подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им уголовное 
правонарушение, какое наказание должно быть назначено подсудимому, имеются ли 
основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от 
наказания либо об отсрочке отбывания уголовного наказания и должен ли суд лишить 
(внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении) подсудимого 
почетного, воинского, специального или иного звания, классного чина, дипломатического 
ранга, квалификационного класса, государственных наград. Решения считаются 
принятыми, если за них проголосовало большинство голосующих. Кстати не забудьте, что 
судья также голосует по всем вопросам наравне со всеми. Недавно нашим Центром 
(LPRC) был поведен опрос адвокатов о состоянии организации и отправления правосудия 
судом с участием присяжных заседателей в Казахстане. В опросе приняли участие 128 
респондентов, из них 28 (21,9%) - это адвокаты с опытом работы с судом присяжных 
заседателей. По результатам опроса доминирующая часть адвокатов (90,7%) не 
поддерживают процедуру совместного совещания и принятия решений судьями и 
присяжными заседателями, т.е. по мнению большинства адвокатов судьи и присяжные не 
должны совещаться и принимать решение вместе. Большинство адвокатов, принимавших 
участие в процессах с участием присяжных (71,4%) отметили, что наблюдали 
тенденциозность судьи в пользу стороны обвинения, т.е. ситуации, когда судья выражал 
свое предпочтение стороне обвинения при допросе свидетелей защиты и подсудимого в 
суде с участием присяжных. Практически все эти адвокаты единодушно отметили, что 
комментарии председательствующего во время судебного заседания существенно влияют 
на присяжных заседателей. Также по мнению практически всех адвокатов, 
председательствующий судья, хоть редко, но выражает свое личное мнение во время 
судебного разбирательства. Все эти обстоятельства безусловно вызывают у адвокатов 
недоверие к вердиктам коллегий присяжных. Так 53% не удовлетворены и 17% частично 
удовлетворены существующим порядком рассмотрения дел с участием присяжным 
заседателей. Наиболее распространённой причиной неудовлетворенности адвокатов 
является подозрение в оказании влияния/давления судей на присяжных. 91% опрошенных 
адвокатов не поддерживает процедуру совместного совещания и принятия решений 
судьями и присяжными заседателями. В Казахстане функционирует модель смешанной 
коллегии, состоящей из профессионального судьи и непрофессиональных судей 
(«присяжных»), которые могут принимать решения о виновности и наказании 
подсудимых после совместного обсуждения и голосования. Эта модель схожа с 
современным германским судом шеффенов и французским судом ассизов. Наши эксперты 
неоднократно высказывали свою позицию о том, что модель смешанного суда, 
предложенная и введенная в Казахстане, не соответствует стандартам института 
присяжных заседателей принятых, практически, во всех правовых системах как общего 
(прецедентного) так и цивильного (континентального) права, и представляет собой, так 
называемый, суд смешанной коллегии профессиональных судей и народных заседателей.   
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 National dignity – is a measure of historical development and change of the identity of 
each nation. The status of national dignity is an indicator of development reintegration processes, 
multiculturalism, stability in the society. In other words, the right to national dignity does not 
mean relations with the representative of another nation on the basis of feelings of national 
superiority or national identity based on the ideals of national dignity, and through relations 
based on its own national dignity, the same dignity of another person who has equal rights. The 
people have a proverb "One who does not respect himself, cannot respect the other", 
respectively, who do not have their dignity, can not see and respect the dignity of another person. 
In general, in the Republic of Kazakhstan the manifestation of interethnic consent, stable inter-
ethnic relations based on equality of all cultures and ethnic groups are an indicator of high level 
of respect for others ' national dignity. In this connection it should be noted that the role of the 
state, which pursues an active policy of preserving harmony and stability in society: "it has 
Become a tradition to devote every year the independence of the vital problems of the Kazakh 
society. According to the Decrees of the President 1997, he was in Kazakhstan is declared as the 
"Year of inter-ethnic consent and memory of victims of political repression"; 1998 - "Year of 
peoples' unity and national history"; 1999 - "the Year of unity and succession of generations"; 
2000 - "Year of culture support"; 2001 - "10 years of independence and sovereignty of the 
Republic of Kazakhstan" [1, p. 27]. The following years was declared the year of support of the 
village. 

 The benefits of implementing the national ideology, strengthening the national spirit and 
national dignity, first and foremost, the task of protecting national interests. Priority the 
maintenance of national interests is based on national security. In a democracy, unlike a 
totalitarian state (which is dominated by the interests of national security), the priority is given to 
security of the person, which moves from object to subject of management. Safety emit on the 
physical level, including the spiritual and cultural safety: "...the spiritual and cultural safety in 
that specific perspective, which implies a focus on the man, it means security of the ethnic 
identity of the individual and the community (communities) with which (whom) the person 
identifies himself, and, therefore, the possibility of reproduction and development of culture, a 
shared identity with the community (communities)" [ 2 page 13]. In any society there is a real 
threat to the security of society in the socio-cultural sphere: "... i.e the threat of dysfunction in 
social and cultural spheres of society: 

• the decomposition of the spiritual and moral foundations of society;  
• the emergence of value crisis in the society and that society has lost 
previously achieved a level of civilization, cultural and spiritual values; 
• the emergence and constant gain massive influence 
foreign cultures and promote a foreign lifestyle; 
• the drop in the quality of functions of the family institution" [3, p. 17]. 
Thus, national security is a complex 
measures to ensure safety in various fields of human life (including the spiritual), society 

and the state. National security policy needed to protect national interests. National interests 
represent long-term interests of the ethnic group on the basis of community and cultural unity 
protect their diverse interests, including different areas. We proceed from the following 
definition: "... national interests embodied in the desire of the representatives of one nation to 
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unite on the basis of common culture, i.e. language, family, religious, moral, ethical traditions 
and customs, on the basis of a common political system" [4, p. 4]. This is the first approach, in 
our opinion, the most suitable for the Republic of Kazakhstan. "Another approach to the 
definition of national interests can be formulated, based on these concepts of psychology as 
"needs", i.e. vital needs, and interests, as needs in General, frustration which will lead to the 
degradation or death of a person. Then, with respect to any nation, we can formulate the vital 
interests and General interests for the future, the interests of the development. Finally, the third 
approach to the characterization of national interests comes from the geographical principle. In 
this case, the interests of the nation and a formulate on the basis of diminishing geographic 
range" [5, p. 4]. The pursuit of national interests is necessary to ensure the country's security in 
the complex, including spiritual, cultural, economic, environmental, political etc. safety. "A very 
important aspect of national security is to maintain the satisfaction of citizens belonging to their 
country and its international prestige" [6, C. 49]. In this regard, an important approach to 
protecting the national interest is a policy of openness, constructive dialogue: "Dialogue in 
politics -a delicate form of protection of their interests, an effective way of democratization, 
diplomatic form expand its influence on the course of international events" [7, S]. This idea is 
true and applicable not only in politics but also in the process of cultural interaction. 

The progressive development of society depends on the level of his spirituality. We 
adhere to the following definition: "Spirituality is the overcoming of the framework  
narrowly empirical being in the process of climbing to the highest ideals, values, meanings and 
implementing them in life or, in other words, the process of life - individual and social" [8, p. 
129]. In addition, spirituality can imply the consciousness of society, aimed at Humanities and 
education, science and art. Since the accession of the Republic of Kazakhstan to market relations 
become relevant issues of market reforms and economic development, while issues of spiritual 
development receded into the background. But this question is relevant not only in Kazakhstan 
but also in other countries of the world. Worldwide, since the mid-nineteenth century, all of 
man's efforts were directed in the sphere of production through the development of new 
technologies and equipment. The use of technical in production, and then in other spheres of 
public life has changed the world and the Genesis of the individual, "exposing" consciousness, 
leaving the place to the spiritual beginning. As a result, in the philosophical environment of the 
study appear to be a crisis of consciousness of European culture. Extreme forms of expression of 
disagreement with the lack of spirituality was the belief in the irreversible death of European 
culture and overall civilization (O. Spengler in his work "decline of Europe" [9], Huntington in 
his work "civilization clash" [10]). Thus, excessive rationality, a commitment to technological 
revolution led to the crisis of European culture that led to the collapse and loss of spiritual 
values. The development of technology caused the expansion of cultural space with the process 
of a kind of appropriation of reproduction of cultural values. Thus, inevitably for European 
culture raises the question of the revival of the spiritual foundations of society, otherwise, it will 
inevitably move to obstructive, technocratic culture, which has no development prospects. This 
process was partly typical for the Kazakh culture in the late XX - early XXI century. Therefore, 
the formation of the national idea is necessary to take into account this important aspect. 

Spirituality in the society necessary for preservation of self-sufficiency and uniqueness, 
not to assimilate into the flow of the globalization influence, when there is a threat of takeover 
by more numerous representatives of other cultures. Spirituality is concerned with the revival of 
cultural values. The main components of culture are values, language, traditions and customs, 
religion. 

Language is the connecting link between the past and the future, which helps not to forget 
the past, live in the present and think about the future. Using native language is cultural 
appreciation. Language is the medium for the entire culture based on sign system. The specifics 
of the Kazakh language said the philosopher Segizbaev O. A.: "the Language of Kazakh, at first 
glance it seems simple and affordable. Kazakh says easily, and often rhymes, jokes and rhymes, 
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and even accompanies his conversation with thoughts that were expressed when his distant and 
intelligent ancestors. But behind all this his own idea, which is not always easy to grasp and 
much less understand, and even harder to accurately reproduce... Verbal and discursive heritage 
of the Kazakhs is well preserved in the memory of posterity. Collected and then published in 
various anthologies and individual publications, it is a reliable source of philosophical analysis 

well-being of the Kazakh people" [11, C. 38]. A common language defines belonging to 
the same ethnic group. Through the language absorbed a love for the native land, culture, 
spirituality. Language, performing a communicative function, permeates the entire society and 
helps to maintain his spirituality: "Paying attention to the social functions of language, it is 
possible to define its nature as communicative. And here it is important to note that the language 
by communication, is essentially the social fabric that permeates society in all directions and 
from all sides" [12, p. 18]. Therefore, the loss of language is the first step to a loss of spirituality 
and culture. 

In the period of the totalitarian regime in the Soviet Union by depriving free access to 
native language were held ideological policy focused on the loss of national culture. Methods 
this policy was the limitation of schools with studying in the Kazakh language, the prestige of 
the Russian language as the language of interethnic communication throughout the Soviet space, 
prestige mixed marriages. In other words, carried out the ideological policy of Russification of 
the entire Soviet population. Since gaining independence in Kazakhstan drew attention to the 
language problem and to increase the importance and role of the Kazakh language, he was 
elevated to the rank of a state language on the territory of the country. At the same time 
increased the number of schools with the Kazakh language of learning, the process of transition 
of document management in state and private institutions in the Kazakh language in 
organizations is the teaching of the Kazakh language. But the question still remains open: further 
stimulation and agitation of the Kazakh language in the mass media, strengthening of importance 
and role of the Kazakh language - directions for further work to enhance the spirituality in the 
country. Overall, the methodology of effective training in the Kazakh language is waiting for 
new research, in practice there are already innovative ways, for example, used the Greek 
Diaspora in Kazakhstan: "...the carrying out of the summer linguistic camps for schoolchildren. 
The children speak exclusively in the Kazakh language. Full immersion gives good results" [13, 
p. 2]. Thus, the preservation and widespread use of the Kazakh language is one of the main 
conditions for the preservation of self-sufficiency, originality and uniqueness of Kazakh culture. 
"...The term "culture" is polysemous, inclusive, therefore, under the cultural heritage is subject to 
a large slice of human activity: music, visual, architectural, and oral-poetic writing-literary, 
philosophical and other, but the main cultural value is the historical memory and language, 
which act as the carriers of culture, and ways of master it. Memory and language - the basis of 
spiritual existence of the people. Deprive a person of memory, language and you will repay the 
whole world" [14, p. 2]. 

Traditions and customs are the connecting link between culture and ethnic group, which 
plays an important role in the definition and identity of each culture. They accompany man from 
birth to the end. In every period of human life marks a lot of traditions and customs. Kazakh 
culture because of its long historical development is extremely rich in traditions and customs, the 
execution of which instills in people the culture of love and respect for their culture, national 
spirit, as each tradition has its own philosophical meaning and is full of humanistic ideas. 
Knowledge, especially the performance of traditions and customs only affect positively on self-
awareness, especially the younger generation. They help us to understand the value of mercy and 
kindness. Traditions and customs have granted the existence of individual value content and 
spiritualize it to positive activity. Traditions and customs are a kind of "bridge" between the 
external world and the internal world of the ethnic group. The existing false opinion about the 
conservative traditions and customs it is possible to make the argument - the data value has not 
become obsolete, and "live" to the century of new technologies and rational consciousness 
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because they have a need of man, as they help to join the ethnic group, understanding of cultural 
identity, to overcome the discreteness of being. "Tradition gives human life value interpretation 
and informs him of sight. She orders the outside world for the society and the individual, as the 
process of "domestication" of the external world, it's structured. In substantive and functional 
terms the nature of tradition as the basis of development of society in time, the stabilization of its 
integrity complies with the tradition that embodies the ethnic world" [15, p. 201]. 

Traditions and customs have a certain influence on the formation of the social psychology 
of ethnicity. In social psychology of the Kazakh ethnic group many positive aspects that can be 
major factors in the formation of national character. They are expressed in the following: 

• respect for elders and the respect of the younger; 
• strong family ties, respect for the concept of "home"; 
• compassion and mercy; 
• ethical standards; 
• traditions and customs, passed down from generation to generation.  
People, from birth absorbed the taste of the national cuisine, familiar with the national 

games, traditions and customs grows up loyal to the Motherland, honest, well-mannered citizen 
of your country. At the same time, the revival of traditions and customs does not mean the 
solidified manifestation of conservatism. 

 In addition, the feature of social psychology of the Kazakh ethnic group is a strong 
family relationship. Various kinds of consistency rules and moral norms is embedded in the 
culture of all peoples, in Kazakh culture such value is the corporate spirit. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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The President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev on 5 September 2012 instructed the 

government to implement triyazychie at the preschool level. The head of state said in his 
interactive lecture at the University that bears his name.[1] 

Over the last 20 years Kazakhstan has set an example as a country that strictly respected 
the rights of ethnic population. In a country where there are more than 130 ethnic groups, the 
Russian language has a crucial communicative function. One of the main resources of 
Kazakhstan – the transition to the model of trilingualism, which the neighbours can only dream 
of. Course Nazarbayev is to preserve Russian and to teach English, develop the Kazakh 
language. 

The question of how implementing a program of language support, and repeatedly 
discussed at meetings of different levels. Including with participation of the President. The pace 
of implementation of the program cannot meet the objectives of the government. There is a 
problem with the quality of textbooks in English, is not perfect technique. All of this requires 
time, patience and money. Inter-ethnic sphere, the sphere of development of languages – the 
subject is so complex and delicate that it is necessary to make these issues a broad public 
discussion in a very low-key, the correct form. [2] 

"The first is based on international best practices to introduce modern teaching methods 
in preschool education institutions, they must be innovative, with the formation of technology 
and creativity, — said Nazarbayev. — The second details the development of a system proposal 
for the coverage of preschool education for children. The third level of preschool education to 
ensure the widespread adoption of triazicide. So we can build a logical system of language 
acquisition. The basics will be explored at the kindergarten level, the school basic level, at 
University or College — professional language in the field". 

In may 2012 the club of Institute of political decisions in 16 cities of Kazakhstan carried 
out a sociological study entitled "Social health in Kazakhstan cities". More than a third of 
respondents (38.6 per cent) were in favour of the development of triazide in the country, that is 
the uniform teaching of the Kazakh, Russian and English languages. For intensive introduction 
of the Kazakh language was made by 30,4%, the nationalist slogan "Kazakhstan for the 
Kazakhs" was supported by only 8% of respondents. 

According to experts of Institute of political decisions, ethnocentric potential is highest in 
Central Kazakhstan. A negative assessment of ethnic relations in this region gave 56,2% of the 
respondents. In General across the country, more than half of the population does not have 
problems when communicating with other nationalities and assesses inter-ethnic relations as 
"friendly".[3] 

The Minister of education and science of Kazakhstan Aslan Sarinzhipov explained how 
Kazakhstan will switch to English the language of instruction in high schools and colleges. At 
the Board meeting in Astana the Minister recalled the order of the President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev on gradual transition and development of the English language in high 
schools and universities. "The Ministry is working on the implementation of the project of 
trilingualism, and for the implementation of this step is to implement a gradual transition to 
English-language education in universities for individual professionals SIID, also for individual 
teachers naturally-mathematical cycle in the pedagogical universities. It is planned to increase 
the annual reception on the state order on 1800 undergraduates, 900 bachelors to teach English," 
said the Minister of education and science. According to him, will be opened preparatory 
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departments of universities to increase the level of language training. "Higher skills more than 
two thousand teachers in language training. Adapting foreign textbooks on the subjects of 
natural-mathematical cycle, also will develop educational programs and textbooks in English," - 
said Sarinzhipov. He noted that all activities will be implemented in the second phase of the state 
program of education development - 2016-2020. Earlier, the Head of the state Nursultan 
Nazarbayev has instructed to develop a roadmap for the development of trilingual education. 
"We are doing so that the English language now must be taught from the first grade. And in the 
11-12 grades all subjects must be in English," - said Nazarbayev informed. [4] 

In high school all school subjects should be conducted in the English language. This was 
stated by President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev at the meeting with representatives of 
the Kazakhstan public in Akorda. "We are doing so that the English language now must be 
taught from the first grade. And in the 11-12 grades all subjects must be in English", - said 
Nazarbayev. The head of state cited the experience of Malaysia. "When we got independence 
after the war, they decided to put the state in the Malay language. And no one knows in the 
world. And switched back again to English. Similarly, in Singapore. Not because we love-not 
love, all in this language (talking), Internet space, all of IT. Children we need to teach the three 
language policy", - he said. "We have the state - Kazakh, it must be preserved. We have to learn 
this language. Russian language is the language of our integration," the President added. 
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Қаржылық бақылау - мемлекеттің қаржылық қызметінің бөлінбейтін құрамдас 

бөлігі, экономиканың және қаржылық жүйенің қалыпты қызмет етуінің қажетті шарты. 
Экономиканы басқарудың өзіндік қызметі бола отырып, бақылау басқарушылық циклдің 
маңызды кезеңі болады, онда басқарушылық объектіге әсер етудің нақты нәтижелері 
қабылданған шешімдер мен нормативтік жазбалардың талаптарымен салыстырылады, ал 
оларды бұзу анықталғанда, осындай ауытқуларды жою бойынша қажетті шаралар 
қабылданады. Әрбір мемлекет қаржылық қызметтің ұйымдастырылуы мен жүзеге асуына 
қатысты барлық талаптары нақты және мүлтіксіз орындалатынына мүдделі. Бұл өз 
ұйымдары мен олардың құзырлы тұлғаларына да, сонымен қатар қаржылық қызмет 
аясындағы барлық басқа субъектілерге – жеке және заңды тұлғаларға да қатысты. 
Сонымен қоса мемлекет мемлекеттік ақшалар үнемді, ұтымды және тиімді жұмсалуына 
мүдделі. Әрбір мемлекет өз шығындарын азайтуға ұмтылуы керек, өйткені шығындар көп 
болған сайын, кірістер көбірек талап етіледі, яғни салықтар, қарыздар, алымдар және т.б. 
көп болады. Бұл, соңында, халықтың мойнына жатады. Мемлекет әрқашан өз ақшаларын 
әртүрлі ұрлықтардан сақтауға, сонымен бірге парақорлық сияқты өзіне жағымсыз 
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құбылысты болдырмауға ұмтылады. Сондықтан қаржылық бақылаудың болуы 
экономикалық категория ретіндегі қаржыға тек үлестіру қызметі ғана емес бақылау 
қызметі де тән болуымен объективті түрде шартталады.  

Осыған байланысты мемлекеттің өз міндеттерін шешу үшін қаржыны қолдану 
олардың көмегімен осы міндеттерді орындау барысында бақылауды жүргізуді қажет 
етеді. Басқаша айтқанда, қаржылық бақылау мемлекеттің қаржылық қызметінің маңызды 
бағыты болып табылады. Бұдан басқа ол бұл қызметті шола отырып, оның әрбір 
элементін қамтиды. Әрбір елдің тарихи дәстүрлермен, әлеуметтік және экономикалық 
ерекшеліктермен шартталған мемлекеттік қаржылық бақылауды ұйымдастыруда белгілі 
бір ерекшеліктері бар. 1977 жылы қабылданған лимдік бақылауды басшылыққа алатын 
қағидалары, декларациясы, сонымен қатар жоғары бақылау органдары халықаралық 
ұйымдарының(INTOSAI) тиімді әрекеті арқасында барлығына бірдей жалпы және 
бірыңғай тәсілдерді жасауға, мемлекеттік басқару жүйесіндеқаржылық бақылау 
органдарының рөлін жоғарылатуға, ең жақсы тәжірибені кеңінен қолдануға мүмкіндік 
туды. Барлық мемлекеттерде олардың құрылымындағы ерекшеліктеріне байланысты 
қаржылық бақылаудың өз жүйелері қалыптасқан. Шет елдердегі бақылау ревизиялық 
жүйені ұйымдастыру мен оның қызметі көп жылдық халықаралық тәжірибеге сүйенетін 
жалпы қағидаларға негізделеді. Мысалы, қандай да бір ірі бағдарламаны жүзеге асырғанда 
міндетті түрде бақылаудың жүйе іштері (подсистема) болады. Барлық демократиялық 
елдердегі мемлекеттік қаржылық бақылаудың маңызды буыны болып заңдық үкімет 
жүйесі бойынша бақылау органы есептеледі[1].  

Барлық елдерде мемлекеттік қаржыны жұмсауға парламенттік бақылаудың арнайы 
институттары бар. Ресейде - Ресей Федерациясының есеп палатасы, АҚШ-та Конгрестің 
басты бюджеттік бақылау басқармасы, Ұлыбританияда Ұлттық бақылау ревизиялық 
басқармасы, Канадада Бас ревизор ведомствосы, Францияда Есеп соты, Швецияда Ұлттық 
ревизиялық бюро және т.б. Парламенттік бақылау институттарынан басқа көптеген 
елдерде орындаушы үкімет жүйесі бойынша бақылау, сонымен қатар мемлекет басшысы 
жанындағы қаржылық бақылау органдары әрекет етеді.  

Ресейде - бұл министрліктер, ведомстволардағы бақылау ревизиялық қызметтер 
жүйесі. Оларға Ресей Қаржы Министрлігінің  Мемлекеттік қаржылық бақылау мен аудит 
департаменті, Ресей Қаржы Министрлігінің Федералдық қаржылық бас басқармасы, 
салықтар мен алымдар бойынша министрлік салық полициясының федералдық қызметі, 
Ресей Федерациясының мемлекеттік кедендік комитеті, Валюталық және экспорттық 
бақылау бойынша федералдық комитет, Ресей банктік бақылау департаменті және 
салалық немесе ведомстволық қаржылық бақылауды жүзеге асыратын әртүрлі 
мемлекеттік органдар, Ресей Федерациясы Президентінің Бас бақылау басқармасы 
(президенттік бақылау).  

АҚШ-та - бұл федералдық министрліктер мен ведомстводағы инспекторлық 
қызмет жүйесі, Президент жанындағы Әкімшілік-бюджеттік басқарма, Үкіметтегі 
тиімділік пен адалдықтың президенттік кеңесі және т.б бақылау органдары.  

Ұлыбританияда үкіметтік қаржылық бақылаудың орталық органдары - Үкімет 
жанындағы қоғамдық шоттар комитеті.Германияда федералдық қаржылық ведомстволар. 
Канадада Бас бақылаушы кеңсесі және т.б. 

 Дамыған елдерде парламенттік, президенттік және үкіметтік бақылау-ревизиялық 
жүйелері қатар және өзара тығыз байланысты қызмет етеді. Мысалы, АҚШ-та ең ірі 
қаржылық бақылау органы - 1921 жылы құрылған Бас қаржылық бақылау басқармасы. Ол 
министрліктер мен ведомстволардың барлық қаржылық құжаттарын қарай алады. 
Конгресс палатасы мен комиссияның және олардың жеке мүшелерінің тапсырмалары 
бойынша мемлекеттік бағдарламалардың және федералдық ведомстволар әрекетінің 
нәтижелілігін бағалауды жүзеге асыра алады, өнімге бағалардың негізделгенділігін 
арнайы зерттеп тексере алады және Қорғаныс министрліктерінің келісім-шарттарының 
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қаржылық-экономикалық аспектілерін арнайы зерттеп тексере алады. Екінші маңызды 
бақылаушы орган – АҚШ президентінің орындаушы басқармасының құрамына кіретін 
Әкімшілік-бюджеттік басқарма. Басқарманың негізгі қызметтеріне: қызметкерлеріне 
президентке қаржылық-экономикалық саясат бойынша ұсыныстар жасау, бюджет 
жобасын дайындау, оның орындалуын бақылау, орындаушы үкіметтің 
ұйымдастырушылық және басқарушылық құрылымдарының тиімділігін бағалау, 
федералдық бағдарламалардың жүзеге асыруын бақылау, министрліктер мен 
ведомстволар әрекеттерін шоғырландыру, конгреспен қабылданатын заң жобалары 
бойынша ұсыныстарды, орындаушы бұйрықтарды және президенттің басқа да 
нормативтік актілерін дайындау, президентке мемлекеттік мекемелерінің әрекеті туралы 
хабарлау, шоттардағы қабылданатын заңдылықтарға шолу жасау және т.б. жатады.  

Францияда есеп бақылайтын соттық инстанция болып табылады. Оның негізгі 
қызметі бюджеттік қаржылық зиянкестікті анықтау және алдын алу. Жергілікті 
мемлекеттік мекемелердегі аймақтық бақылау аймақтық есеп палаталарымен жүзеге 
асырылады. Бұл есеп палаталардың шешімдері тек басты есеп палатасымен қайта 
қарастырыла алады. Ол несиелердің, қорлардың және құндылықтардың дұрыс 
қолданылуын тексереді. Сонымен қатар әлеуметтік қамсыздандыру облысындағы әртүрлі 
мекемелердің, мемлекеттік кәсіпорын шоттарын, сонымен қатар мемлекеттің қаржылық 
көмегін қолданатын жеке заңды тұлғаларды бақылайды. Мемлекеттік бақылаудың басқа 
органы қаржы мен әкімшіліктің бас инспекциялары болып табылады. Оның негізгі 
қызметі – Ішкі істер министрілігіне тәуелді қызметкерлерді, мекемелерді және 
органдарды жоғары бақылау. Ұлыбританияда парламент тарапынан әрекетететін 
бақылаушы бюджеттік-қаржылық ұйымның қызметтерін Ұлттық бақылау-ревизиялық 
басқарма атқарады.  

Ал  Корей Республикасында мемлекеттік бақылаудың бас органы болып 
республика президентіне бағынатын қаржылық бақылау мен инспекциялар ведомствосы 
табылады.  Ведомствоның негізгі міндеті – республика министрліктері мен 
ведомстволарының және оларға бағынатын мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау.  

Нидерландыда  министрліктер, ведомстволар мен мемлекеттік ұйымдардың 
басқарушылары жанында аудиторлық комитеттер құрылып қойған. Олар ішкі бақылау 
қызметтері жұмыстарын жылдық жоспарын көрсетеді, тексерістер туралы есеп берулерді 
қарастырады, анықталған бұзушылықтарды түзету бойынша ұсыныстарды орындау 
мониторингін жүзеге асырады. Бірқатар елдерде жалпы орындаушы үкімет органдарының 
жүйесінде ішкі аудитті қамтамасыз ететін арнайы қызметтер бар. Канадада Қазыналық 
кеңес құрамында ішкі аудит жүйесімен ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты 
жүзеге асыратын Бас бақылаушы кеңсесі құрылған. Испанияда бұл қызметтерді Қаржы 
Министрлігі жүйесінде қызмет ететін мемлекеттік басқару органдарының Бас 
бақылаушысы орындайды, алайда мамандардың басым бөлігі орындарында – 
министрліктерде, ведомстволарда және ұйымдарда жұмыс істейді. Үндістанда Шоттардың 
бас бақылаушысы орындаушы үкімет жүйесінде қалыптасқан ішкі аудиттің барлық 
қызметтерінің (Қорғаныс Министрлігінен, Көлік Министрлігінен және пошталық 
қызмттен басқа) әрекеттеріне әдістемелік басшылық пен бақылауды жүзеге асыра 
отырып, Қаржы Министрлігінің департаментін басқарады.  

Бельгияда, Корольдің бұйрығына сәйкес, орындаушы үкімет жүйесінде ішкі 
аудиттің сапасы мен тәуелсіздігін, қолданылатын аудит стандарттары мен әдістерінің 
келісуін қамтамасыз ететін тәуелсіз сарапшылардан тұратын арнайы федералдық 
деңгейдегі Аудиторлық комитет құрылған. 

 Ішкі бақылау қызметтері орындаушы үкімет органдарымен (мысалы, Канададағы, 
Ұлыбританиядағы, континенталды Еуропадағы сияқты) немесе қаржылық аудиттің 
жоғарғы органымен (АҚШ және Қытай) бекітілетін халықаралық стандарттарға сәйкес 
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қабылданған ұлттық стандарттар негізінде әрекет етеді. Ішкі және сыртқы бақылаушының 
өзара әсерлесудің келесідей үлгісі кеңінен таралған: біріншісі бұзушылықтарды анықтай 
отырып, қаржылық аудитті үкіметтің ведомствоға қарасты органдарында, мемлекеттік 
кәсіпорындарында жүргізеді, ал екіншілері – сол жерлерде қызметтестерімен алынған 
нәтижелерге сүйенеді немесе өз тексерістерін жүргізеді. Кейбір елдерде ішкі аудитті 
жүргізуге бақылаудың ең қатаң жүйесі бар: осылайша, Қытайда ішкі қаржылық аудит 
жүйесінің қызметіне жоғары бақылаушының кәсіби басшылығы мен қадағалауы 
қарастырылған, ал АҚШ-та сәйкес қызметтердің есеп берулері сәйкес органның 
басқарушысына ғана емес, Конгресске де беріледі. Ресей Федерациясының қолданыстағы 
заңдылығы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына бірқатар министрліктер мен 
ведомстволарды жатқызады, алайда, қатал айтқанда, Есеп палата мен Ресей 
Федерациясының Қаржы министрлігінен басқасын бақылаушы органдарға жатқызуға 
болмайды, өйткені олар, қолданыстағы заңдылықтағы бақылаушы қызметтеріне сәйкес ең 
бастысы өзінің ведомстволық мүдделеріне қызмет ете алады. Осылайша, Ресейдің Қаржы 
министрлігінің бақылау-ревизиялық қызметін ведомстволық орган деп санау керек. Бірақ 
ол дәстүр бойынша жалпы мемлекеттік қызметтерді орындайды. Ресейдің Қаржы 
министрлігінің бақылау-ревизиялық аппаратында таратылған Бақылау-ревизиялық 
басқарманың міндеттері мен қызметтерін орындайтын Мемлекеттік қаржылық бақылау 
мен аудит департаменті құрылған.  

Қазақстан Республикасының басты бақылаушы органы – Республикалық 
бюджеттің орындалуын бақылау бойынша есеп комитеті – республикалық бюджеттің 
орындалуына сыртқы бақылауды жүзеге асыратын конституциялық орган. Есеп 
комитетінің мүшелері халық қалаулыларының (ҚР Президентінің. ҚР Парламентінің) 
өкілдері болып табылады. Ол халықтың атынан және халықтың мүддесінде бюджеттің 
орындалуына бақылауды жүзеге асырады. Есеп комитеті мүшелерін ҚР Президенті, ҚР 
Парламент Палатасы тағайындайды. Қазақстан Республикасының қаржылық бақылау 
жүйесі бірінші кезекте мемлекеттік қаржылық бақылау сияқты құрылымдық деңгеймен 
көрсетілген[2, 4].  

Оның негізгі мақсаты – мемлекеттің қаржылық саясатын жүзеге асыру, қаржылық 
тұрақтылық үшін жағдай жасау. Экономиканың қазіргі жағдайлары мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың болу қажеттілігін азайтпай, әлеуметтік бағыттың күшеюіне 
байланысты күрделенуде, мемлекеттік органдардың қоғам мүшелерінің қаржылық 
құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша қызметтері көбейіп, зиянкестіктер мен 
ұрлықтарды болдырмау мен алдын алу бойынша әдістерді енгізу жүктеліп отыр. 
Қазақстанда болған бюджеттік жүйедегі бақылау негізінен мекемелерге бөлінген 
бюджеттік қаржыларды қолданудағы жетіспеушіліктерді анықтаумен және жеке 
жетіспеушіліктерді жоюмен шектелді, мемлекеттік шығындарды тиімдендіруге қажетті 
әсер етпеді, мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігіне, қойылған мәселелерді бағалауға, 
олардың себептерін талдауға мүмкіндік бермеді. Қазіргі уақытта еліміздің Есеп 
комитетінің негізгі міндеттері – республикалық бюджеттің қаржаттарын тиімді, мақсатты 
және үнемді қолдануды талдау және бақылау; республикалық бюджетке қаражаттардың 
келіп түсуінің толықтығы мен дер мезгілділігін бақылау; бақылаушы органдардың 
жұмысының тиімділігін жоғарылату бойынша ұсыныстар беру және т.б.[3]. 

Көптеген шет елдердегі есеп органдардың негізгі міндеттері: 
-  мемлекеттік бюджеттің шығындары мен кірістерін бақылау;  
- қорлардың, мемлекеттік банктердің қаражаттарын бақылау; 
-мемлекеттік меншікті тиімді басқаруды бақылау;  
- мемлекеттік қарыздар мен мемлекеттік кепілдемелерді беруді бақылау.  
Сонымен, белгілі бір дәрежеде шетел тәжірибесін алу үшін осы облыста бізге үлгі 

бола алатын елдердегі мемлекеттік қаржылық бақылаудың дамуы қандай жолмен болып 
жатқанын нақты білу қажет, олардың жетістіктері мен қателіктерін зерттеу біздің 
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өркениетті нарыққа және қаржылық құқық тәртіптілігіне жетудегі өз жолымызды табуда 
сөзсіз көмектеседі. Өмір бір орында тұрмайды, сондықтан тез өзгеріп отыратын әлеммен 
қатар жүріп отыру үшін әрбір елде мемлекеттік қаржылық бақылаудың жүйесін дамыту 
үшін үнемі күш жұмсау қажет[4]. 
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Қазақстан Республикасындағы бюджет жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін оның 

маңызды шарты – республикалық та, жергілікті бюджеттің де атқарылуына тиімді 
бақылау жасау болып табылады. Осындай бақылау процесі бюджет қаражаттарының 
мақсатсыз, заңсыз және тиімсіз пайдалану фактілерін анықтауы тиіс. 

Бүгінде елімізде республикалық және жергілікті бюджеттің атқарылуына 
бақылаудың қолданыстағы жүйесін бюджет қаражаттарын пайдалануының сандық 
жағынан да нәтижелерінің болмауымен сипатталады. Осының барлығы бюджет 
қаражаттарын пайдалануының тиімділігін арттыруға жеткілікті бағдарланбаған.  

Іс жүзінде бюджет қаражаттарын алушылардың ішкі шаруашылық қаржылық 
бақылауының жүйесі барлық деңгейдегі бюджеттің атқарылуына бақылау тиімділігіне 
әсері мен өзара байланысы болмай отыр, ал бюджет қаражаттарының мақсатқа сай емес 
және тиімді емес пайдалану көлемінің азаю деңгейі өте төмен. 

Осылайша, бүгінгі күнге дейін қаржылық бақылау жүйесі бюджет қаражаттарын 
пайдалануы кезіндегі тек бұзушылықтарын анықтауға бағытталып, алдын алмайды, 
оларды алдын ала ескермейді.  

Елбасымыз бюджеттік жоспарлау сапасын арттырудың, мемлекеттік қаржылық 
бақылау органдарының қызметін үйлестіру маңыздылығын, бюджет қаражаттарын тиімді 
пайдалану барысына қатаң бақылау жасаудың қажеттігін әрқашан ескерткеніменен де, 
бюджеттің жоспарлануы мен атқарылуында жекелеген жүйелік проблемалардың бар 
екендігін айта кету керек.   

Игерілмеген бюджеттік қаражаттарының көлемін анықтау әдістемесінде алшақтық 
бар, бюджеттің сапасыз жоспарлануы үшін тиісті жауапкершіліктік болмай отыр, 
мемлекеттік органдардың  стратегиялық және бағдарламалық құжаттары арасында 
келіспеушіліктер жиі кездеседі. Бұдан басқа квазимемлекеттік сектор субъектілерінің де 
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бюджет қаражаттарын және мемлекет активтерін тиімсіз пайдалану фактілеріде 
анықталып отыр. 

Жаңа заман талаптарына сәйкес бюджет қаражаттарының тиімді пайдаланылуы 
бұл – бірінші кезектегі міндет. Бұл ретте шешуші роль мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдарына беріліп отыр, олар бюджет қаражаттарының тиімді пайдаланылуына ықпал 
етуші мемлекеттік ұйымдар. 

Мемлекет Басшысы Қазақстан халқына «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бес 
маңызды реформаларды іске асыруы бойынша мемлекеттің әбден екшеленген іс-қимыл 
алгоритмін анықтап, айқындап берді. Бұл құжат әлемдік экономиканың тұрақсыздық 
жағдайында, қиын кезеңде сенімді өтуіміз үшін елімізге айтарлықтай қолдау беретін 
бағыт, табынды тірек ретінде сипатталады[1]. 

Қаржылық бақылау еліміздің одан әрі сатылап дамуы мен халықтың игіліген 
арттырудағы қажетті шарттардың бірі болып табылады. Сондықтан Мемлекет 
Басшысының «100 нақты қадам» атты сындарлы бағдарламасы мемлекеттік аппараттың 
жұмысын әділ бағалау мен аудиттің жаңа жүйесін енгізуге негізделеді. Ал осындай 
аудиттің сапалы моделі ретінде алдынғы орындағы әлемдік аудиторлық компаниялардың 
іс-тәжірибесін пайдалану көзделіп отыр.  

Осындай қадамды іске асыру үшін «100 нақты қадам» бағдарламасы бойынша 
жаңа заң – «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңды қабылдау 
қарастырылды.  

 Заңның мәні мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаумен байланысты 
қоғамдық қатынастарды реттейді, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 
органдарының өкілеттіктері мен қызметін ұйымдастыруды айқындайды. Заң әлемдегі ең 
озық тәжірибесінің негізінде мемлекеттік аудиттің кешенді жүйесін құру есебінен бюджет 
қаражаттарын пайдалануы және мемлекеттік активтерін басқару тиімділігін арттыруды 
көздейді. Бұл ретте мемлекеттік қаржылық бақылаудың қолданыстағы жүйесінің 
құқықтық қолдану практикасының оң тәжірибесі ескерілетін болады. Ал заң жобасын 
әзірлеу барысында тиісті халықаралық тәжірибе толығымен зерделенді[2].  

Мәселен, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше мемлекеттер, 
әлемнің басқада дамыған елдерінің тәжірибесі зерттелді. Сонымен қатар заң жобасын 
әзірлеуде негізге халықаралық кәсіби стандарттары  (Жоғары қаржылық бақылау 
органдарының халықаралық ұйымдары; ішкі аудиторлар институты, бухгалтерлердің 
халықаралық федерациясы) негізге алынған. Бұл ретте Лима декларациясының 
принциптері мен дүниежүзілік банк консультаттарының ұсынымдарыда ескерілді.  

Аталған заң жобасының қабылданып, заң ретінде қолданысқа енуі мемлекеттік 
аудит және қаржылық бақылаудың біртұтас жүйесін құруға мүмкіндік береді, бюджет 
қаражаттарынтиімді пайдалану мен мемлекеттік активтерін басқарудың ашықтығын 
арттырады, мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының қызмет тиімділігін көтереді, 
қаржылық бұзушылықтарды уақытылы және жедел алдын алуға жәрдемдеседі, құқықтық 
бұзушылықтарын жасауға ықпал ететін факторларды жояды.  

Дегенмен мемлекеттік аудитке көшіп, бюджет қаражаттарының мақсатты 
пайдаланылуын бақылау тетігін жолға қою үшін Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау  туралы» заңы қабылдануы жеткіліксіз 
болады. Сондықтан заңды толығымен іске асыру үшін нақты нормативтік құқықтық 
актілері әзірленіп қабылдануда, атап айтсақ аудит стандарттары, қағидалар, әдіснамалық 
басшылықтар және т.б.[3]. 

Мемлекеттік аудитке көшу мемлекеттік қаржылық бақылау органдары жүйесінде 
бар кемшіліктерді залалсыздандыру мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық 
бақылаудың барлық жүйесі үшін аса тәуекелді объектілерді анықтау бойынша біріңғай 
тәсіл қолданатын тәуекелмен басқару жүйесін жүзеге асыруды қарастырады, дегенмен 
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тексерудің қайталану элементі болмайды және қаржылық бұзушылықтар анықталып, 
уақытылы ескертумен қамтамасыз етеді.  

Осы мақсатта мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарында 
қолданылатын тәуекелмен басқару жүйесіне біріңғай принциптер мен амалдар жасалады. 
Сыртқы мемлекеттік аудит үшін сәйкес жылға арналған мемлекеттік аудит объектілері 
тізімін қалыптастыру кезінде қолданылатын тәуекелді басқарудың үлгілік жүйесі 
жасалды.  

Мемлекеттік аудиттің ашықтығы, шынайылығы және нәтижелігі объектілердің 
жауапкершілігімен сәйкестенетін және аудиттің субъектілері – еліміздің экономикалық, 
қаржылық және әлеуметтік саясатындағы сәттіліктің негізгі факторы, ерекше айтатыным, 
мемлекеттік басқарудың тиімділігін жоғарылатуда аса маңызды.  
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Рано или поздно необходимость публичного выступления обрушивается на 

каждого из нас. Это может быть всего-навсего речь на собрании собственного коллектива, 
но для неподготовленного, робкого и неуверенного в себе человека даже такое 
неофициальное появление на публике может превратиться в сущий ад [1]. 

Не следует начинать выступление непосредственно с существа вопроса, ведь 
аудитории требуется несколько минут чтобы привыкнуть. Слушатели должны 
приспособиться к вашей внешности, тембру голоса, манере поведения, вот почему мало 
кто воспринимает первые слова, которые вы произносите. Именно поэтому, а вовсе не из-
за привычной невыразительности традиционных зачинов, так трудно сразу овладеть 
вниманием аудитории. Именно по этой причине опытные ораторы тратят первые 
несколько минут на то, чтобы поблагодарить председателя, объявившего их 
выступление.Затем следует официальное приветствие «Господин председатель, 
уважаемые гости (в случае, если таковые присутствуют), дамы и господа!» 

Также используйте любую возможность проиллюстрировать ваши слова, с 
помощью чертежей, графиков, слайдов фильмов. Можно самому сделать набросок, 
показать какой-нибудь экспонат или применить другие технические средства. Такой 
прием, ко всему прочему, лишает выступление однообразия и идет на пользу как публике, 
так и вам. В случае использования слайдов или фильмов, чтобы обратить внимание 
публики на ту или иную деталь, используйте световую указку. 
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Заключительная часть публичного выступления предусматривает подведение 
итогов. В окончании нужно напомнить ключевые проблемы, затронутые в речи, 
обязательно повторить все основные идеи. Удачность конструкции последних фраз, 
усиленная их эмоциональностью, выразительностью, не только вызовет аплодисменты 
слушателей, но и превратит их в ваших приверженцев. 

Главный ваш контролер — время. Внимательно слушать и воспринимать ваши 
идеи публика может только ограниченный срок, обусловленный психофизиологическими 
причинами (обычно не более 15-20 минут, потом внимание аудитории начинает слабеть). 
От вас ожидают коротких, четких, понятных, убедительных и доступных фраз. Следуйте 
чеховскому: «Краткость — сестра таланта». Учитывайте темпоритм вашей речи. [2] 

Желательно узнать заранее, перед кем вам придется выступать: численность 
аудитории, ее интересы, взгляды, чего она ждет от оратора, какую реакцию необходимо 
получить от нее. В зависимости от этих показателей откорректируйте отдельные моменты 
своего выступления. Нужно находиться на одном культурном уровне с аудиторией, 
общаться на ее языке, только в этом случае можно рассчитывать на установление 
психологического контакта между оратором и слушателями. Не следует затрагивать темы, 
которые выходят за рамки понимания аудитории. Проверьте по словарям значения 
«умных» слов, которые вы используете. Выясните правильность их произношения. 
Языковые ошибки могут вызвать насмешки в ваш адрес и погубить все выступление, 
каким бы гениальным оно ни было по содержанию. 

Выступление перед большой аудиторией напоминает спектакль, поэтому большое 
значение имеет одежда докладчика. 

Одевайте те вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно, которые не отвлекают 
вас своим неудобством.  

Когда вы заходите в аудиторию, двигайтесь уверенно, не семените и не делайте 
суетливых движений. Идите своей обычной походкой, этим вы убедите присутствующих, 
что вы не волнуетесь и никуда не спешите. Когда вас представили, поднимитесь, 
обязательно подарите залу легкую улыбку и войдите в непосредственный зрительный 
контакт с аудиторией. 

Когда вы поднялись на подиум, сцену, трибуну или заняли другое место для 
выступления, не спешите сразу же начинать говорить. Обязательно сделайте паузу. 
Можете воспользоваться любой возможностью — попросите стакан воды, разложите 
бумаги, что-то передвиньте. Используйте паузу настолько, насколько вы считаете 
необходимым, чтобы подготовить себя психологически и настроить аудиторию на 
общение с вами.  

Постоянно удерживайте зрительный контакт с аудиторией. Опытный оратор всегда 
следит за вниманием слушателей, переводя взгляд из передних рядов на задние. Если вы 
пользуетесь записками, то делайте это очень аккуратно: быстрым и коротким взглядом 
вниз посмотрите текст и снова поднимите глаза, переведя все внимание обратно на 
аудиторию. 

Если речь перерывается аплодисментами, необходимо дождаться их окончания и 
только потом продолжать — чтобы начало вашей следующей фразы было всеми 
услышано. Также помните о том, что аплодисменты аплодисментам рознь Речь должна 
закончиться до того, как утомленные и раздраженные слушатели начнут «захлопывать» 
выступающего. 

Завершая речь необходимо посмотреть в глаза слушателям и сказать что-нибудь 
приятное, продемонстрировав свое удовлетворение от общения с аудиторией. Такой 
позитивный информационный импульс в финале останется в памяти людей, в их 
восприятии вашего публичного выступления. [3] 

Публичные выступления — ошибки начинающего оратора 
Ошибка 1: Оправдания 
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Публике по большому счету все равно, волнуетесь вы или нет, как долго вы 
готовили свой доклад и какой у вас опыт публичных выступлений. Публика эгоистична.  
В ее центре внимания стоит прежде всего она сама. Ваша цель — информировать, 
мотивировать или развлечь публику. Поэтому важно не то, как вы говорите и что при этом 
чувствуете. Важно, какую информацию аудитория при этом получает. Нужно говорить 
так, чтобы большая часть слушателей почувствовала: вы понимаете их стремления и 
желания, говорите для них и обращаетесь к каждому из них персонально. 

Ошибка 2. Извинения 
Существует еще один очень выигрышный вариант вступления с самого начала 

четко обозначить тему вашего выступления и перечислить те основные положения, 
которые вы собираетесь доказать или развить. Однако не затягивайте эту часть 
выступления, чтобы публика не заскучала. И запомните основное правило никогда НЕ 
ИЗВИНЯЙТЕСЬ за то, что не готовы, за то, что недостаточно компетентны, за то, что 
вообще взяли слово. Следует надеяться что ваши опасения не оправдаются. Будьте 
скромны, но постарайтесь не внушить публике ощущение, что вас принудили к 
выступлению, а председатель предоставил вам слово потому что недостаточно уважает 
аудиторию. 

Перед началом выступления делаем паузу. Зачем нужна пауза? Какую роль она 
выполняет? Почему бы и не сразу начать говорить? Пауза выполняет очень важную 
функцию. Во-первых, она привлекает и захватывает внимание публики. И даже если вы в 
середине выступления сделаете паузу, внимание зала вернется к вашему выступлению. 
Во-вторых, в паузе, собственно, и происходит так называемая «постановка на публике», 
то есть окончательно устанавливаются отношения между оратором и аудиторией, «кто 
главный» — оратор говорит, публика слушает. Конечно, пауза, это испытание для нервов 
оратора, но если вы прошли это испытание, публика вас зауважает. Аудитория примет 
ваше право быть лидером на время этого выступления. [4] 

 
Хорошему оратору важно чувствовать время и начинать говорить на пике 

внимания! 
Поэтому правило такое. В паузе вы собираете взгляды людей из разных секторов 

зала, оцениваете их готовность, думаете об их лицах и внутреннем состоянии: 
Внешне ничего специально демонстрировать не надо — это приведет к фальши. 

Только внутренняя работа делает паузу насыщенной, а не пустой. 
У публики вначале есть естественное любопытство — кто это, что это, что из себя 

представляет человек. И начало выступления — это возможность удовлетворить это 
любопытство и с помощью презентации поднять свою значимость, сделать себе «пиар». 
Знаете, чем отличается пиар от хвастовства? Только одной позицией. Поводом. Если есть 
повод — это пиар, в хорошем смысле этого слова. Если нет — это уже хвастовство и 
выглядит невыгодно.  

  Успешных вам выступлений! 
Список использованных источников 

   •   http://jetiket.ru/publichnoe-vystuplenie-kak-pravilno-vesti-sebya-pered-
publikoj.html 
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   •  http://psyfactor.org/lib/uspeh11.htm 
   •  http://psyfactor.org/lib/ustinov1.htm 
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Полиязычие - англоговорящие кадры 
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E-mail: katerinamyrko@gmail.com 
 

В современном мире человеку английский язык необходим как воздух. Для работы, 
учёбы, поездок, общения с друзьями, расширения кругозора и просто для полноценной 
жизни.  В настоящее время, просто невозможно представить выпускника института, не 
знающего хотя бы основы английского. А знание иностранного языка дает шанс более 
быстрого карьерного роста. В наши дни английский язык занимает третью строчку, среди 
лидеров самых распространенных языков мира, на английском языке говорят 1,5 
миллиарда людей в мире. 

В Казахстане, как и во всем мире всё большее применение получает английский 
язык, один из языков межкультурного общения в сфере деловой коммуникации. В 
настоящий момент знание английского языка в Казахстане входит не только в перечень 
обязательных условий, но также является определяющим элементом 
конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда, как в стране, так и за ее 
пределами. С недавнего времени английский язык обозначен в качестве условия 
успешного вхождения в глобальную экономику и стал рассматриваться как один из 
основных приоритетов государственной политики.  

В Казахстане в последние годы в связи с ростом деловой активности населения и 
расширением внешнеэкономических связей субъектов рыночной экономики наблюдается 
высокая потребность на рынке труда в специалистах, владеющих английским языком. К 
примеру, согласно исследованию, проведенному М.Ш.Сарыбай, знание английского языка 
стало требованием в 98 объявлениях (из 101) на должность менеджера, инженера, 
оператора, секретаря, бухгалтера и администратора. 

Английский определен официальным и рабочим языком Организации 
Объединенных Наций. Всевозможные саммиты и встречи глав государств, подписание 
законов и указов, переговоры и дебаты – все это проводится на английском языке. 
Международная торговля, работа банковской системы, деятельность транспортной 
системы на суше, на море и в воздухе осуществляется на английском языке. Этот язык 
является живым инструментом общения для академиков, докторов наук, ученых всего 
мира. Ведь международные конференции, изучение мирового опыта и обмен 
информацией научных умов происходит лишь с использованием английского языка. Да 
что там говорить – олимпийские игры и всевозможные соревнования между странами 
выбрали официальным языком именно английский. 

И напоследок, владея английским языком, у вас всегда есть возможность 
беседовать с интересными людьми на различные темы на английском языке, заводить 
полезные знакомства и обретать новых друзей среди иностранцев[1]. 

Итак, о роли английского языка в мире можно говорить бесконечно. Несомненным 
является тот факт, что английский язык является важной составляющей в жизни 
современного человека, и каждый сможет найти для себя не одну причину для его 
изучения и совершенствования навыков. 

In his annual message "The Third Modernization of Kazakhstan: Global 
Competitiveness" of the President of the Republic of Kazakhstan, the President paid attention to 
the education system, namely, trilingualism. 

The Kazakh language will retain its dominant position. Much attention will be paid to its 
further development. At the same time, today the English language is the language of new 
technologies, new industries, a new economy. Currently, 90% of the information is created in the 
world in English. Every two years its volume is doubled. Without mastering English, Kazakhstan 
will not achieve national progress. 
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В своем ежегодном послании "Третья модернизация Казахстана: Глобальная 
конкурентоспособность" Президента Республики Казахстан, президент уделил внимание 
на систему образования, а именно на трёхъязычие. 

Казахский язык сохранит свою доминирующую позицию. Большое внимание будет 
уделяться его дальнейшему развитию. Вместе с тем сегодня английский язык является 
языком новых технологий, новых производств, новой экономики. В настоящее время 90% 
информации создается в мире на английском языке. Каждые два года ее объем 
увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет 
общенационального прогресса.[2] 

Список использованных источников 
1. http://englishschool12.ru/publ/aktualnost_anglijskogo_jazyka_v_sovremennom_mire

/3-1-0-852 
2. http://sc0024.celinograd.akmoedu.kz/documents/view/4baf3f0e2011e0fa003b30a2e5

8f301a/?s=BFCC93FFA58F7C3E&p= 
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Ғылыми жетекшісі: Аликбаева М.Б.,  доцент 
 
Мәңгілік ел идеясын Елбасы мемлекетіміздің жаңа да мәнді даму бағыты 

“Қазақстан-2050” стратегиясында жария еткені есімізде. Аталмыш идея, ұғым одан 
бұрынғы кезеңдерден-ақ көрініс тауып, қажеттілігін ұғындыра бастағандай еді. 1991 
жылдың 16 желтоқсанында Қазақ халқының тарихында жаңа жұлдыз, жаңа болашаққа 
деген нық сенім пайда болған кезең екені белгілі. Соған сәйкес жаңа құндылықтар мен 
ұғымдардаң қалыптасуы, қай жағынан алсақ та, заңды да қажет құбылыс еді. Алғы шепте, 
талай тарихи тағылымды да терең және тағдыр тезінен өткен ең қасиетті және қадірлі 
Қазақ жері тұрды, 14 000 шақырымды құрайтын әлемнің үлкен ондығына кіретін 
мемлекетіміздің болашағын жарқын етті, ол өз деңгейінде бейбітшілік пен 
жасампаздықтың көрінісі еді.  

Мәңгілік ел идеясын толық формада Қазақстан халқына Елбасы 2014 жылдың 17 
қаңтарында алғаш ұсынып: “Мәңгілік ел идеясы- ата-бабаларымыздың ардақты арманы, 
жалпы Қазақстан халқының асыл мұраты, Тәуелсіздіктің 22 жылдық кезеңінде 
халқымызды біріктіріп-бітістіретін құндылықтардың қалыптасып, мемлекеттің іргелі ірге 
тасының көрінісі болды, ал олар өз кезегінде үлкен негізге ие, бұл құндылықтар Қазақстан 
жолының куәсі” екендігін айтқан болатын. Оның ішінде:  

• Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі және жасампаз елордамыз Астана 
қаласының мәнді ғұмыры 

• Ұлттық бірлік және қоғамдағы жоғары моральдық-этикалық принциптер 
• Жалпыға ортақ ашықта-еркін және рухани бай қоғам 
• Индустриялық даму мен жаңа инновациялық технологиялардың көмегімен 

жоғары экономикалық даму 
• Жалпыға бірдей еңбекке негізделу 
• Тарихи тағылым, мәдениет пен тіл 
• Ортақ әлемдік және жергілікті мәселелерге қатысу, ұлттық қауіпсіздік 

маңыздылығы 
Аталмыш факторлардың жоғары деңгейде прогрессивтік сипатқа ие болуы 

Қазақстанның жаңа Патриоттылығының негізін қалайды.  
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Мәңгілік ел идеясының негізінде Қазақ тілінің болашағы жатыр, ол рухты да батыл 
бабаларымыздың тілі, ортақ мәдениет пен дәстүрлердің сабақтасуының кепілі. Тіл-
халықтың басты қазынасы, ата мен бала сабақтастығының алтын көпірі, тәуелсіздік 
эстфетасын келесі ұрпаққа тасымалдаушы – тіліміз болмақ. Сонымен қатар,бұл биік ұғым 
өз бойына тағы бір ата кетерлік үлкен мәнге әкеп тірейді, ол- ұлт санасы, түйсігі. Қысқа 
қайырып өтсек, Қола дәуірінде Беғазы-Андрон мәдениетін қалыптастырған, сақ болып 
шартарапқа жар салған, ғұн болып шығысты қабағына қаратқан үйсін-сармат болып 
шығыс пен батысты біріктірген, көк түркі болып қағанат құрған, қарахан болып иман 
ережелерін бекіткен, қыпшақ болып Еуразияны төстеп билеген, Алтын Орда болып 
ақырған, Ақ Орда боп жекірген, Қазақ Хандығы болып жар салған, Қазақ КСР болып 
жанданған тарихтың өзі сұстанған Қазақ деген халықтың ұрпағы екенімізді  есімізден 
шығармауымыз есті болар.  Белгілі деңгейде Қазақстан халқы өз ортасында орнықты да 
мәнді бірегейлікті қалыптастырғаны мәлім, қазақстандық бейбітшілік моделі-әлемге үлгі 
екені де ешкімге құпия емес, дейтұрғаныменде, мына күн сайын құбылып, мың 
алабұртқан адамзат үшін ең дамыған және сол деңгейде ең күрделі кезеңде өзіндік 
мәдениет пен ерекшеліктерді сақтап қалу да аса маңызды. Осындай қиын да кемел 
заманда даму сипатына ие болу үшін ұлттық сана-сезімді қайта жандандыру, тарихи 
тамырды терең жаю мәселелері өз алдына маңызды және қажет. Идея-философиялық 
және көне түркілік тарихи-лингвистикалық сөздікте “мәңгі” сөзі астаса келіп, “Тәңір”, 
“Құдай” және “Алла”сөздерін білдіретіні белгілі. Бұдан ұғатынымыз, “Мәңгілік ел” 
ұғымы “Тәңірдің жердегі елі, мемлекеті” дегенді білдіреді, түптеп келгенде, Қазақ 
мемлекетінің мәңгілік болуына аталмыш идея кілт болмақ.  

Тарихи тұрғыдан сараптар болсақ, “Мәңгілік ел” түсінігі сайып келгенде Қазақ елі 
ұғымына айналады, яғни, бұл түсінік сол ертедегі мәңгілік елдікке ұмтылудың 
эволюциялық формасы. О баста, қазіргі қазақ жерінің орнында алғаш түркі тайпалары 
бірігіп ,тұңғыш  мемлекет құра бастағанда, сол уақыт кезеңінде “ел” түсінігін 
қалыптастырды, ал мәңгі ел болу түркілердің негізгі мақсаты әрі арманы еді.  Ал,  XV ғ. 
орта шенінде Қазақ хандығын Керей мен Жәнібек ұлы түркілердің заңды мұрагері ретінде 
құрған шақта нақ осы мақсатты қайта жандандырып, “Мәңгілік  ел-Қазақ хандығының 
синонимі”  етіп алған.  

Бүгінгі күнде, нақтырақ  2015 жылдан бастап, Мәңгілік ел идеясы толық активтілік 
сипатқа ие болып, оның негізгі мақсаты – Қазақстан халқының теңдігі. Аталмыш идеяның 
басты құндылықтары: 

•  Азаматтық теңдік  (ортақ құндылықтар мен бірлік принципін басшылыққа ала 
отырып, ешқандай кемсітушілік-шеттетулік әрекеттердің алдын-алу, сәйкесінше, оның 
мүлде орын алуына жол бермеу ) 

•  Еңбексүйгіштік  (әр азамат өз жұмысын адалдықпен атқарып, қызметтегі 
профессияналдық деңгейін жетілдіруге ұмтылуы) 

•  Білім алу (қазақ мемлекетінің болашағы болып табылатын жастардың жоғары 
деғгейде білім алып, ақпарат заманында бәсекеге толық қабілетті болуы) 

•  Ашық мемлекет – толерантты қоғам (мәдениттанулық тұрғыдан талдар 
болсақ, жаһандану заманында түрлі мәдениет өкілдері өзара араласып, тарихта болмаған 
үлкен диологқа ие болуда, сол себепті мәдениет өкіліне толеранттылық танытып, түсіну 
және діни тұрғыдан да ешқандай дискриминациялық әрекеттерге жол бермеу) 

Аталған құндылықтардың жоғары дәрежеде орындалып, қоғамда тұрақтауы 
еліміздің болашағын жарқын етпек. Бұдан шығатын қорытынды, Мәңгілік ел-
қазақстандықтарыдың екінші конституциясына айналуы тиіс. Бұл жолдың алғаш 
инситуты ретінде – мектептерде Мәңгілік ел құндылықтарын енгізу жөн болар. Соңғы 
әлеуметтанулық зерттеулерге сүйенсек, елімізің 95%-ы өздерін  Қазақстан халқымыз деп 
таныстырған. Қазіргі таңда,  қазақ жерінде 130 астам этнос өкілдері тату-тәтті ғұмыр 
кешуде, расында, еш этнос-мәдениет өкілі ешқандай дискриминациялық әрекетті көрген 
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емес және көрмейді. Тілдік, діни немесе өзге де ұлттық-этностық тұрғыдан кемсітушілік 
әрекеттер қазақ жерінде еш уақытта орын алмаған, оған куә –дана тарих. Қайбір зұлмат 
замандарда қазақ өз қонақжайлылығы мен жоғары түсінік деңгейімен ерекшелеген. 
Қайсібір халықтар қазақтай дархан халықты көргемегенін зор алғыс сезімімен айтып 
отыратыны бар, алысқа бармай-ақ, зұлмат 40-жылдардағы күштеп  қоныс аударту 
саясатының құрбаны болған талай халықтар қазақ жеріне келген сәтте аса ауыр жағдайда 
еді, туған жерінен жырақтаған олар негізгі құндылығынан айырылып, шарасыз жағдайда 
еді, сол мезетте, бір қара су мен қара нанын бөліп төріне шақырған қазақтың жақсылығы 
бәрінің есінде. Сол себепті, аталмыш идеяның негізгі тасымалдаушысы мен түсіндірушісі 
рөлін өзіне зор құрметпен  Қазақсан Халқы Ассамблеясы алғаны белгілі және де бұл 
миссияны асқан жауапкершілікпен сәтті атқаратынына күмән жоқ. 

“Мәңгілік ел” идеясын рационалды тұрғыдан іске асыра отырып, еліміз 30-дамыған 
мемлекеттердің қатарынан табылатындығы белгілі.  Елбасы өз жолдауында 
экономиканың басты көрстеткіші болып табылатын  ЖІӨ мәселесі бойынша, 16 000-
60 000 АҚШ долларына дейін көтеруге тапсырма бергені белгілі. Бұл жетістіктің негізінде 
мемлекетіміз әлемнің дамыған да қомды қорына қосылатыны белгілі. Ол үшін орта 
есеппен жыл сайын ЖІӨ көрсеткішін 4% -ын ұстап отыру және инвестиция көлемін 18-
30% - ға дейін өсіру еліміздің мерейін үстем етпек. Экспорт көлемін дайын өнім есебінен 
70% -ға көтеру жоспарлануда.  Сондай-ақ, бірқатар салалардың  инновациялануы, айтып 
өтсек, ауыл шаруашылығы, геобарлау жұмыстары және мұнай өңдеу саласын жетілдіру 
аталған мақсаттың орындалуына өз септігін тигізбек. Сонымен қатар, білім беру ЖІӨ 3 %-
ын құрайды және Мәдени саясат саласын қолдау жоспарлануда. Бүгінгі жаһандану 
заманында өзге мемлекеттермен терезесі тең әлеуметтік-мәдени және экономикалық-
саяси өмір салтын ұстану үшін біз рухани тәуелсіздікке қол жеткізуіміз қажет. Әрине, 
заманға сай жаңа технологиялық жетістіктерді пайдалану да керек, сонымен қатар адами-
ұлттық салтты да сақтау маңызды. Бұның себебі неде? деген заңды сұрақ туады. Алысқа 
бармай-ақ кешегі Кеңес дәуірін еске алайық. Бергісі жетпіс жыл, арғысы патшалық 
кезеңдерде тарихи-мәдени жетістіктеріміз бен санамызды бұрмалаған саясат болғаны рас. 
Өз заманында, тек Еуразия кеңістігінде ғана емес, барша адамзат баласына пайдасын 
тигізген көшпелілер қалыптастырған мәдениет формасы батыс зерттеулерінде “мыс” 
тағылық, тіпті жабайылық сипаттамалары пайда болып, мемлекеттілік мәселесі мүлде 
жоққа шығарылды. Патша үкіметенің отаршылдық саясаты бүркемеленіп, қазақ саты мен 
тарихына нигилистік көзқарас орнықты. Осы арада айтпағым барлық қоғамдық ғылымдар 
жұмылып “тарихи әділеттілікті” орнына келтіруіміз қажет. Сол ғылымдардың 
айналасында жүрген мен үшін, менің патриоттылығым сол, сол шындықты халыққа 
жеткізу арқылы жаңа заманауи тәуелсіз ұрпақ санасын қалыптастыру.  

Бүгінгі күнде, аталмыш ойларды іске асырып жатқан қадамдар да баршылық. 
“Қазақстан-2050” көрініс тапқан Мәдени-саяси концепция оған дәлел. Қысқаша айтып 
өтсем, мұражай орындарын ғылым-білім орталықтарына айналдыру, кітап басу ісі – ана 
тілімізде жүзеге асырылу мәселесі, мәдени-тарихи ескерткіштерімізді жаңғырта отырып, 
мәдени туризм саласын дамыту, қалаларымызды ұлттық-заманауи реңге бояу, 
киноиндустрия саласында ұлттық өнімдер санын көбейту, театр, цирк өнерлерін де жаңа 
деңгейге көтеру және ұлтымыздың болашағы сәби-жасөспірімдеріміз үшін ұлттық 
анимациялық картиналардың санын арттыру мәселелері тұр. Сондай-ақ, жақында болатын 
EXPO-2017 халықаралық мәдени-техникалық жетістіктерді көрсетіп, паш ететін көрме 
өткелі отыр. Аталмыш жағдайды пайдалана отырып, біз халқымыздың зор мәдени 
жетістіктерін көрсету арқылы- Қазақстанның жаңа заманғы имиджін құрамыз, 
қалыптастырамыз.  

Мәдени-тарихи сана қазақ халқының барлық жетістіктерін паш ете алатын басты 
құрал, былайша қазақтың қазақтығын көрсететін айғақ. “Қазақ тарихында біз ұялатындай 
ешнәрсе жоқ” деп Елбасы айтқандай, қазақ халқы қай заман болсын әділеттілік пен 
адалдықты ту етіп ұстаған ардалы халық. Өзгенің мүлкі мен жеріне, ырысына ешқашан 
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қол сұқпаған бабаларымыз. Батыр бабаларымыз Қабанбай, Наурызбайларымыз, Исатай 
менен Махамбеттеріміз, Рақымжан менен Бауыржандарымыз, Ғазиз бенен Айдындарымыз 
жас ұрпақ бойында аса ұлы патриоттылық сезімдерін ұялатындығы сөзсіз. Олардың 
ерліктері бізге үлкен мұра. 

Қорытындылай келе, патриот дегеніміз – өз ісінің нағыз шебері. Ол жоғары 
деңгейдегі білі мен тәжірибеге негізделеді. Ол Отанына өз пайдасын тигізеді, маңыздысы 
кім екенің емес, қандай маман екеніңде. Мен өзім ҚазҰУ 3 курс студентімін, еліміздің 
болашағы ретінде мен мойнымдағы жауапкершілікті толық сезінемін, қоғамдық ғылым 
саласында білім алып жүргендіктен, оның ішінде мәдениет ғылымының жан-жақтылығын 
зерделегендіктен, бір нәрсені анық білемін, экономикалық-саяси, техникалық жетістіктер 
мен белестерге шығу үшін алдымен халықтың рухани-мәдени жағдайын дұрыстау 
маңызды. Мәдениетсіз халықты қай заман болсын халық деп мойындауға болмаған, ал 
Қазақ мәдениеті өзінің сан-салалығымен, күрделілігімен де ерекше, бай. Бұл әсіреленген 
сөздер емес, оқу процесі барысында оған толық көз жеткіздім, бір қызығы, төл 
мәдениетіміздің ерекшелігі соншалық, қазақ емес адам үшін оны түсіну аса қиын, бұл 
біздің мәдениетіміздің жетістігі деп білемін, мүмкін басты кемшілігі де сол шығар. Әркім 
өзі үшін даңғыл жол қалыптастырып, өз ісін дұрыс істейтін болса, ұлттық дәстүр мен 
тарихымызды бағалар болса, біздің болашақ жарқын әрі айқын. Мемлекетімнің ертеңіне 
алаңдаулы жас ретінде мен осы мәселеге баса мән бердім. 

Аталмыш сипаттағы жағдайларды көптеген батыс және шығыс ойшылдарының 
еңбектерінен белгілі бір деңгейдегі “көрегендік” идеяларынан байқауға болады. 
О.Шпенглердің “Еуролпаның құлауы”, Хосе Ортега- и- Гассетің бұқаралық мәдениеттің 
кері әсерлері жайында еңбектері және Фукуяманың “Ақпараттық қоғам” еңбегі де оған 
толық дәлел. Тіпті, сол Жан Бодрийярдың “симулякр” идеясына негізделген еңбектерінің 
негізінде қарастыруға да әбден болар. Басты әсер етуші құрал ретінде- жаһандану 
процесінің алғышарттары екені белгілі, яғни, аталмыш процесс орын алған ортада, 
мемлекетте кейбір айтылып өткен негативті сипатқа ие әрекеттердің болуы белгілі 
деңгейде заңды екені де жасырын емес, бастысы, ол процес біздің назарымыздан тыс әрі 
үлкен қарқынмен жүріп, ортамызға енуде. Жаһанданудың тынысын таратып тұрған – 
әлемдік ақпарат алаңы ғаламтор. Сол себепті де, ғаламтордың белгілі бір қажетті деңгейде 
бұғатталып, қадағалануы дұрыс әрі қажет. Ел ертеңін ойлап, оның жарқын болуына 
мүдделі болсақ- айтылып өткен қомақты мәселеге қомды көңіл бөліп, бір арнаға бұру 
қажет, және ол әрекеттер неғұрлым ерте басталса соғырлұм біздің ұтатынымыз өзінен өзі 
түсінікті.  

Жаһандану-жер бетіндегі мәдениеттер диалогы мен интеграцияның негізгі көрінісі 
десек, шындығында, бір мәдениеттің жоғары деңгейде өзге мәдениет өкілдеріне 
насихатталуы, психологиялық тұрғыдан “мәжбүрлеп” енгізу процестерін көрудеміз. 
Ұрпақтар арасындағы түсініспеушілік көріністері, ұлттық мәдениет пен нормаларға деген 
қажетсінбеушілік әрекеттері және сана-түйсіктік механизмнің қалыптасуына деген 
тосқауылдар да өз алдына бөлек мәселе. Ертеіміз еңселі де беделді болсын десек жас 
ұрпаққа бүгіннен ден қойып, оның “дұрыс жетілуіне” мүдделі болайық. Материалистік 
және нарықтық процестер мен құндылықтарға  жоғары деңгейде қажеттілік туып тұрған 
осы кезеңде ойланбасақ, бұл кезеңнің бергенінен көрі алғаны және одан кейінгі кезеңнің 
тумауына әкеп соқтырары түсінікті.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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«Мәңгілік ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы.  
Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын,  

әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді.  
Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті...»  

Н.Ә.Назарбаев 
 

Біз бүгін XXI ғасырдың есігін айқара ашып төріне еніп отырмыз. Бұл ғасырды 
Қазақстан үшін жасампаз ғасыр, жаңару ғасыры, дәуірлеу ғасыры болатынына сенемін. 
«Қазақстан - 2050» - Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы ең мәртебелі жол. 
«Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын жария етті. 

Президент Жолдауы Қазақстан халқы үшін үлкен маңызға ие болды. Қазақ 
халқының мыңдаған жылғы тарихи тәжірбиесінен, Тәуелсіздік жылдары жүріп өткен 
қазақстандық жолдан туындаған «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы жария етілді. Бұл мақсат – 
бұл «Мәңгілік Елді» нығайту, біздің Отанымыз – Қазақстанның Тәуелсіздігін нығайту! 
Бір мүдде – бұл біздің ортақ құндылықтарымыз, еркін және өркендеген елде өмір сүруге 
деген талпынысымыз!  Бір болашақ – Бұл Мәңгілік елдің, біздің ортақ үйіміз – Қазақстан 
Республикасының өркендеуі. Қазақстан халқы Ассамблеясы және біртұтас елдің 
азаматтары «Мәңгілік ел» патриоттық актісін әзірлеу туралы тапсырманы ерекше 
шабытпен қабылдады. «Мәңгілік Елдің» жеті қағидасы біздің дауымыздың арқаулық 
құндылықтарын, Қазақстан халқының ортақ мүддесі мен тарихи тағдырын айшықтайды. 
Біз бұның Елбасы анықтаған міндеттерді орындаудағы күшті жұмылдырушы бастауға 
айналатынына сенімдіміз. 

Елбасы: « Мәңгілік ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып 
орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті.  
Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы – мәңгілік ел! Мен мәңгілік ел ұғымын ұлтымыздың 
ұлы бағдары – «Қазақстан 2050» стратегиясының түп қазығы етіп алдым» деп ұрпаққа 
сенім артады. 

Осыған орай, бұл Жолдау бүкіл халықтың көңілінен шықты, қазір ол      
мемлекетіміздің барлық аумақтарында, басқару, оқу-өндірістік салаларда, мемлекеттік 
емес ұйымдарда кең қолдау тауып отыр.  

«Қазақстан – 2050» мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы 
жолдан айнымайық, сүйікті халқым! Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. 
Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, 
Жасай берсін елдігіміз мәңгілік!», - деп аяқтады өз Жолдауын Мемлекет басшысы[1]. 

Елбасының биылғы Жолдауда айтқан «Мәңгілік Ел» идеясы да осыдан туындаған 
деп ойлаймын. Бұл Жолдауда Елбасымыз басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған 30 
мемлекеттің қатарына қосылуы екенін  оған апаратын жол  – ол «Мәңгілік Қазақстан» 
жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті екенін жете айтып 
өтті. Бүгінде Отанымыздың жетістіктері – әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Әрбір 
Жолдауында Ұлт Көшбасшысы халықтың жағдайын бір сәтке де ұмытқан емес. Күні 
бүгінге дейін айтылған міндеттердің бәрі жыл өткен сайын бірте-бірте орындалу үстінде. 
Өз тәуелсіздігінің жиырма екі жылын артта қалдырған егеменді еліміз бүгінде жаңа 
экономикалық өрлеу жолында. 
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«Мәңгілік ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері 
маңызды болып табылады. Тәуелсіздік жолы – ар-намыс жолы. Ғасырлар бойы ата-баба 
аңсаған тәуелсіздік. Одақ – империя құлап, қолымызға тиді. Бұл ғасырларда бір ғана 
болатын мүмкіндік. Біз – тәуелсіздіктен ұлтаралық үйлесімді, татулықты, халықаралық 
бейбітшілікті күтеміз.  

Адам – қашанда еркіндікті, бостандықты аңсайды, тек аңсап қана қоймай, сол үшін 
әдіс-тәсіл іздейді, күреседі. Бостандық, еркіндік, тәуелсіздік – асыл арман. Оған жетудің 
жолы әрқилы. Негізгісі екеу. Бірі – күрес жолы, екіншісі келісім жолы. Ал тәуелсіздікке 
қол жеткізген соң оны сақтап қалу, одан да қиын. Тәуелсіздікті сақтап қалу үшін ел 
ішінде алауыздық болмау керек. Ал, ол үшін халыққа біртұтас идея, алға жұмылдыратын 
бағыт, мақсат – мұрат керек. 

Ұлттық идея – халық мұраты. Идея – грек сөзi, образ, ұғым, түсiнiк 
мағыналарында қолданылады. Атқаратын мiндетiне қарай идея алуан-алуан қырымен 
көзге түседi. Мәселен, бiрде ол сырт дүниенi бейнелейтiн қоғамдық сананың пiшiнi болса, 
ендi бiрде адамның басты сенiмi орнына жүредi. Әрбір тарихи даму кезеңінде өзіндік 
идеясы болмайтын ұлт жоқ және де кең ауқымды адамдар тобының санасы мен жүрегін 
жаулап алуда ешбір идея тиімділігі жағынан ұлттық идеямен теңдесе алмайтыны анық. 

Тәуелсіздік – қасиетті сөз, қастерлі де киелі ұғым. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, 
жықпай ұстау, біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміздің қадіріне жетіп, оның  көзіміздің 
қарашығындай қорғау,  баршамыздың борышымыз. 

 Ел басшысы өз сөзін «Біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Бәріміздің 
де туған жеріміз біреу – қасиетті қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, 
ол – тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел» етуді 
мұрат қылдық. «Қазақстан-2050» Стратегиясы осынау мәңгілік жолдағы буындар 
бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының көрінісі. Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның ерен 
істері және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана, біз «Мәңгілік 
Ел» боламыз» деп қорытындылады. 

Мен мәңгі өлмейтін халықтың ұрпағымын. ХХІ ғасыр басындағы жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын біз – жастар. 
Ендеше қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, тәуелсіз Қазақстанымның табанының 
тұғырдан таймауын тілеп, асыл мұраты алға жетелесін демекпін [2]. 
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Национальное достоинство – есть показатель исторического развития и изменения 

самосознания каждой нации. Состояние национального достоинства является показателем 
развития межинтеграционных процессов, многокультурности, стабильности в обществе. 
Другими словами, право на национальное достоинство не означает отношения с 
представителем другой нации на основе чувства национального превосходства или 
национального самосознания, основанного на идеалах национального достоинства, а 
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посредством отношений, основанных на собственном национальном достоинстве к такому 
же достоинству другого человека, который имеет равные права. В народе есть пословица 
«Тот кто не уважает себя, не умеет уважать другого», соответственно, кто не имеет своего 
достоинства, не может видеть и уважать достоинство другого человека. В целом, в 
Республике Казахстан проявление межнационального согласия, стабильных 
межэтнических отношений, строящихся на равноправии представителей всех культур и 
субэтносов, являются показателем проявления высокого уровня уважения к чужому 
национальному достоинству. В этой связи, необходимо отметить и роль государства, 
который проводит активную политику сохранения согласия и стабильности в обществе: 
«Стало традицией посвящать каждый год независимости животрепещущим проблемам 
казахстанского общества. Согласно Указам Президента 1997 год был объявлен в 
Казахстане «Годом межнационального согласия и памяти жертв политических 
репрессий»; 1998 год - «Годом единства народов и национальной истории»; 1999 год - 
«Годом единства и преемственности поколений»; 2000 год - «Годом поддержки 
культуры»; 2001 год - «10-летия суверенитета и независимости Республики Казахстан» [1, 
с.27]. Последующие годы были объявлены годом поддержки аула. 

При проведении политики реализации национальной идеологии, укрепления 
национального духа и национального достоинства, прежде всего, ставится задача защиты 
национальных интересов. Приоритетность поддержания национальных интересов исходит 
из национальной безопасности. В демократическом государстве, в отличие от 
тоталитарного государства (в котором доминируют интересы о безопасности 
государства), во главу угла ставится безопасность личности, который переходит от 
объекта к субъекту управления. Безопасность выделяют на физическом уровне, 
включающую и духовно-культурную безопасность: «…духовно-культурная безопасность 
в том специфическом ракурсе, который предполагает акцент на человеке, она означает 
безопасность этнической идентичности личности и общности (общностей), с которой 
(которыми) личность себя отождествляет, а значит – и возможность воспроизводства и 
развития культуры, разделяемой личностью с общностью (общностями)» [ 2 с. 13]. В 
любом обществе реально существует угроза безопасности общества в социокультурной 
сфере: «… т.е. угроза дисфункции социокультурной сферы общества: 

• разложение духовно-нравственных основ общества;                                             
• возникновение ценностного кризиса в обществе и утрата обществом 

достигнутого ранее уровня цивилизованности, культурно-духовных ценностей; 
• возникновение   и   постоянное   усиление   массированного   влияния 

иностранной культуры и пропаганды иностранного стиля жизни; 
• падение качественного уровня функций института семьи» [3, с. 17]. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой комплекс 
мер по обеспечению безопасности в различных областях жизни человека (в том 

числе духовной), общества и государства. Национальная безопасность необходима 
для политики защиты национальных интересов. Национальные интересы представляют 
собой долговременные интересы этноса на основе общности и культурного единения 
защиты своих разнообразных интересов, включающих различные области. Мы исходим 
из следующего определения: «... национальные интересы воплощаются в стремлении 
представителей одной нации к объединению на основе общности культуры, то есть языка, 
семейных, религиозных, моральных, этических традиций и обычаев, на основе общей 
политической системы» [4, с.4]. Это первый подход, на наш взгляд, наиболее подходящий 
для Республики Казахстан. «Другой подход к определению национальных интересов 
можно сформулировать, исходя из таких понятий психологии, как «нужды», то есть 
жизненно необходимые потребности, и «интересы» как потребности вообще, 
неудовлетворение которых не приведет к деградации или гибели человека. Тогда по 
отношению к любой нации можно сформулировать жизненно необходимые интересы 
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и интересы вообще, интересы на перспективу, интересы развития. Наконец, третий 
подход к характеристике национальных интересов исходит из географического 
принципа. В этом случае интересы нации формулируют и располагают по признаку 
убывающей географической дальности» [5, с.4]. При реализации национальных интересов 
необходимо обеспечение безопасности страны в комплексе, включая духовно-
культурную, экономическую, экологическую, политическую и др. безопасности. «Весьма 
важным аспектом национальной безопасности является поддержание 
удовлетворенности граждан принадлежностью к своей стране и ее международного 
престижа» [6, с.49]. В этой связи, важным подходом для защиты национальных интересов 
является политика открытости, конструктивного диалога: «Диалог в политике -
деликатная форма защиты своих интересов, действенный способ 
демократизации общества, дипломатичная форма расширения своего влияния на ход 
международных событий» [7, с.З]. Данная идея верна и применима не только в политике, 
но и в процессе культурного взаимодействия. 

Прогрессивное развитие общества зависит от уровня его духовности. Мы 
придерживаемся следующего определения: «Духовность - это преодоление рамок 
узкоэмпирического бытия в процессе восхождения к высшим идеалам, ценностям, 
смыслам и их реализации на жизненном пути или, иначе говоря, процесс 
жизнетворчества - индивидуального и социального» [8, с. 129]. Кроме того, под 
духовностью можно подразумевать сознание общества, направленное на гуманитарное 
образование и просвещение, науку и искусство. С момента вступления Республики 
Казахстан на рыночные отношения актуальными стали вопросы рыночных 
преобразований и экономического развития, при этом вопросы духовного развития 
отошли на задний план. Но этот вопрос является актуальным не только в Казахстане, но и 
в других странах мира. Во всем мире, начиная с середины XIX века, все усилия человека 
были направлены в сферу производства на основе развития новых технологий и техники. 
При этом применение технического в производстве, а затем и в других сферах 
общественной жизни изменило мировоззрение и бытие индивида, «оголив» созание, не 
оставив место духовному началу. В результате в философской среде появляются 
исследования кризисного сознания новоевропейской культуры. Крайними формами 
выражения несогласия со сложившейся бездуховностью явилась вера в бесповоротную 
смерть культурной Европы и в целом цивилизации (О. Шпенглер в труде «Закат Европы» 
[9], Хантингтон в труде «Столкнование цивилизаций» [10]). Таким образом, излишняя 
рациональность, приверженность к технической революции привели к кризису 
европейской культуры, обусловивших распад и утрату духовных ценностей. Развитие 
техники послужило причиной экспансии в культурное пространство с процессом своего 
рода присвоения воспроизводства культурных ценностей. Таким образом, неизбежно для 
европейской культуры встает вопрос возрождения духовной основы общества, иначе, она 
неминуемо будет двигаться к обездухотворенной, технократичной культуре, у которой нет 
перспектив развития. Данный процесс стал характерен отчасти и для казахстанской 
культуры конца XX - начала XXI века. Поэтому, при формировании национальной идеи 
необходимо учитывать и данную важную сторону вопроса. 

Духовность в обществе необходима для сохранения самодостаточности и 
уникальности, чтобы не ассимилироваться в потоке глобализационного влияния, когда 
существует угроза быть поглощенными более многочисленными представителями других 
культур. Духовность общества связана с возрождением культурных ценностей. 
Основными составляющими культуры являются следующие ценности - язык, традиции и 
обычаи, религия. 

Язык является тем связующим звеном между прошлым и будущим, который 
помогает не забывать прошлое, живя настоящим, думать о будущем. Через родной язык 
идет приобщение к культурным ценностям. Язык является проводником всей культуры, 
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базирующийся на знаковой системе. Специфику казахского языка отмечает философ О.А. 
Сегизбаев: «Язык казаха, на первый взгляд кажется простым и доступным. Казах говорит 
легко и, нередко, рифмами, с шутками и прибаутками, да еще и сопровождает свой 
разговор мыслями, которые высказывались когда-то его далекими и умными предками. А 
за всем этим скрывается его собственная мысль, которую не всегда бывает легко уловить 
и тем более понять, а еще труднее точно воспроизвести... Вербально-дискурсивное 
наследие казахов хорошо сохранилось в памяти потомков. Собранное и затем 
опубликованное в виде различных сборников и отдельных изданий, оно является 
надежным источником анализа философского самочувствия казахского народа» [11, с.38]. 
Общий язык определяет принадлежность к одному этносу. Посредством языка 
впитывается любовь к родной земле, культуре, духовности. Язык, выполняя 
коммуникативную функцию, пронизывает все общество и помогает поддерживать его 
духовность: «Обращая внимание на социальные функции языка, можно определить его 
природу как коммуникативную. Причем здесь важно отметить, что язык, осуществляя 
коммуникацию, по существу является той социальной тканью, которая пронизывает 
общество во все стороны и со всех сторон» [12, с. 18]. Поэтому, потеря языка является 
первым шагом к потере духовности и культуры. 

В период тоталитарного режима при Советском союзе посредством лишения 
свободного доступа к родному языку проводилась идеологическая политика, 
направленная на потерю национальной самобытной культуры. Методами данной 
политики были ограничение школ с изучением на казахском языке, престиж русского 
языка как языка межнационального общения на всем советском пространстве, престиж 
смешанных браков. Другими словами, проводилась идеологическая политика 
русификации всего советского населения. С обретением независимости в Казахстане 
обратили внимание на проблему языка и с целью увеличения значимости и роли 
казахского языка, он был возведен в ранг государственного языка на территории страны. 
При этом увеличилось количество школ с казахским языком обучения, происходит 
процесс перехода документооборота в государственных и частных учреждениях на 
казахский язык, в организациях проводится обучение казахскому языку. Но вопрос все 
еще остается открытым: необходимо дальнейшее стимулирование и агитация казахского 
языка в средствах массовой информации, усиления значимости и роли казахского языка - 
направления для дальнейшей работы в целях повышения духовности в стране. В целом, 
методика эффективному обучению казахскому языку ждет новых исследований, на 
практике уже встречаются новаторские методы, например, используемые греческой 
диаспорой в Казахстане: «...практикуется проведение летних лингвистических лагерей для 
школьников. Ребята общаются исключительно на казахском языке. Полное погружение в 
языковую среду дает хорошие результаты» [13, с.2]. Таким образом, сохранение и 
массовое использование казахского языка выступает одним из главных условий 
сохранения самодостаточности, самобытности и уникальности казахской культуры. 
«...Термин «культура» полисемантичен, всеохватывающ, поэтому под культурное 
наследие подпадает большой срез жизнедеятельности человечества: музыкальный, 
изобразительный, архитектурный, устно-поэтический, письменно-литературный, 
философский и другие, но главной культурообразующей ценностью являются 
историческая память и язык, которые выступают как носители культуры, и способы 
овладения ею. Память и язык - основы духовного существования народа. Лишите 
человека памяти, языка - и вы погасите целый мир» [14, с.2]. 

Традиции и обычаи являются тем связующим звеном между культурой и этносом, 
которое играет важную роль в определении самобытности и идентичности каждой 
культуры. Они сопровождают человека от рождения до самого конца. В каждом периоде 
жизни человека исполняется множество традиций и обычаев. Казахская культура в силу 
своего длительного исторического развития чрезвычайно богата традициями и обычаями, 
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исполнение которых прививает у людей - носителей культуры любовь и уважение к своей 
культуре, национальный дух, так как каждый обычай имеет свой философский смысл и 
полон гуманистических идей. Знание, тем более исполнение традиций и обычаев влияют 
только позитивно на самосознание, особенно молодого поколения. Они помогают понять 
значение милосердия и доброты. Традиции и обычаи наделяют бытие индивидуума 
ценностным содержанием и одухотворяют его на положительную жизнедеятельность. 
Традиции и обычаи выступают своего рода «мостом» между внешним миром и 
внутренним миром этноса. Существующему ошибочному мнению о консервативности 
традиций и обычаев можно привести аргумент - данные ценности не изжили себя, а 
«дожили» до века новых технологий и рационального сознания потому, что в них есть 
потребность человека, так как они помогают приобщиться к этносу, осознать культурную 
идентичность, преодолеть дискретность бытия. «Традиция наделяет бытие человека 
ценностным толкованием и сообщает ему конкретность. Она упорядочивает внешний мир 
для социума и индивида, выступая как процесс «одомашнивания» внешнего мира, его 
структурирования. В содержательном и функциональном плане природе традиции как 
основе развития социума во времени, стабилизации его целостности, соответствует 
традиция, воплощающая мир этнического» [15, с.201]. 

Традиции и обычаи имеют определенное влияние на формирование социальной 
психологии этноса. В социальной психологии казахского этноса много позитивных 
моментов, которые могут стать основными факторами в формировании национального 
колорита. Они выражаются в следующем: 

•  почитание старших и уважение младших; 
• крепкие семейные узы, бережное отношение к понятию «домашнего очага»; 
• сострадание и милосердие; 
• этические нормы; 
• традиции и обычаи, передаваемые из поколения в поколение.  
Человек, от рождения впитавший вкус национальной кухни, знакомый с 

национальными играми, традициями и обычаями вырастает преданным Родине, честным, 
воспитанным гражданином своего государства. В то же время, возрождение традиций и 
обычаев не означает проявление застывшего консерватизма. 

Кроме того, особенностью социальной психологии казахского этноса являются 
сильные родственные отношения. Различного рода последовательность правил и 
моральных норм присутствует в культуре всех народов, в казахской культуре такой 
ценностью является корпоративный дух. 
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Общеизвестно, что проблема личности преступника – одна из важнейших в 
современной криминологии. Изучению личности прсетупника во все времена уделялось 
большое внимание. Вместе с тем, следует отметить, что каждое преступление совершает, 
прежде всего, личность. Наряду с этим, объектом познания криминологии является 
личность преступника, то есть личность, нарушающая нормы права. В свою очередь, 
личность преступника, как и человек вообще, оценивается как деятельное существо, образ 
жизни которого накладывает решающий отпечаток на весь ее облик. При этом, нельзя 
объективно рассматривать причины преступности и конкретных преступлений, а также 
выработать эффективные меры профилактики, не изучив личность преступника. Как 
известно, представители всех без исключения школ и течений в криминологии не могут 
обойти своим вниманием эту проблему [1, с.38]. 

Как видим, личность преступника – больше криминологическое понятие, 
используемое для изучения детерминант преступности. В понятие «личность 
преступника» включаются криминологически значимые свойства, т.е. такие особенности, 
которые в совокупности с другими факторами обусловили совершение преступления. Тем 
не менее, как отмечают криминологи, изучение личности преступника подчинено 
выявлению закономерностей механизма преступного поведения, преступности как 
массового явления, их детерминации, причинности и разработки научно обоснованных 
рекомендаций по борьбе с преступностью [2, с.36]. 

Бесспорно, характеризуя личность киберпреступника следует отметить, что это, 
прежде всего, «беловоротничковый» тип преступников. Интересно отметить, что данные 
лица совершают преступления без применения насилия, с использованием заведомо 
ложных сведений с целью получения финансовых прибылей.  

В частности, к структурным элементам и свойствам, входящим в 
криминологическое понятие личности киберпреступника входят следующие 
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составляющие: социально – демографические признаки, социально – биологические и 
социально – психологические [3, с. 36]. 

В связи с изложенным: «для того, чтобы более глубоко изучить личность 
преступника и ее структуру, надо познать и типичное в такой                личности» [4, с. 
262]. При этом обратим внимание, что невозможно понять механизм преступного 
поведения, не познав структуру личности – утверждает А.И. Долгова [5, с. 648]. Хотелось 
бы отметить, что все свойства человека укладываются в две основные подструктуры: 
психологическая, определяющая индивидуальность личности и социальная, определяемая 
ее социальными ролями и опытом деятельности в той или иной социальной сфере [6, с. 
14]. 

Достаточно, заметить, что личность преступника остается одной из важных 
криминологических проблем, по поводу которой высказываются различные суждения. 
При этом, одни исследователи полагают, что за термином «личность преступника» не 
кроется никаких содержательных примет, так как никакого другого признака. Следует 
учитывать то обстоятельство, что кроме самого факта совершения преступления в это 
понятие заложить нельзя. Однако надо иметь в виду, что другие ученые в личности 
преступника видят «тип», то есть типичное они понимают не в статистическом смысле, а 
как своеобразное и неповторимое сочетание каких – либо свойств, выражающих 
истинную сущность определенной категории людей. В конечно счете, причисляя кого – 
либо к определенному типу, в свою очередь мы тем самым определяем своебразные 
черты,  отличающие данного субъекта от множества других лиц, принадлежащих к каким 
– то иным типам [7, с.8].  

В этой связи, мы считаем, что отправной точкой появления личности преступника 
является факт совершения преступления. Иными словами, личность человека, как и сам 
человек, существовали до совершения преступления и продолжают существовать после. 
личность преступника и криминальная личность характеризуют субъект преступления и 
обозначаются только в момент совершения преступления и существуют до тех пор, пока 
закон дозволяет называть человека преступником с соответствующими правовыми 
последствиями. Между тем, личность преступника – временный социальный тип личности 
так же, как личность школьника, студента,  пенсионера [8, с. 85]. 

Из этого видно, что основные качества личности могут свидетельствовать о 
предрасположенности, склонности человека к совершению преступления (повышенная 
агрессивность, немотивированная жестокость и т.п.) [9, с. 203], но они, как нам 
представляется, могут никогда не раскрыться в человеке именно как преступные, если 
будут созданы надлежащие внешние услвоия. 

При этом отметим, что в свое время П.С. Дагель все многообразие поведенческих 
характеристик личности преступника предложил разделить на три группы, связав их с 
обстоятельствами: 1) отразившимися в поведении перед совершением преступления; 2) 
непосредственно связанными с совершением преступления; 3) характеризующими 
психологические, биологические и психологические свойства личности [10, с.122]. 

Необходимо отметить, чтобы понять, что же представляет собой личность 
киберпреступника, необходимо обобщить портрет, он выглядит примерно так: 

- в прошлом к уголовной ответственности не привлекался; 
- мыслящая личность; 
- способен принимать ответственные решения; 
- хороший, добросовестный работник, по характеру нетерпимый к насмешкам и к 

потере своего социального статуса среди окружающих его людей; 
- любит уединенную работу; 
- приходит на службу первым и уходит последним; 
- часто задерживается на работе после окончания рабочего дня и очень редко 

использует отпуск и отгулы [11, с. 13]. 
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Кроме того, следует отметить, что подобные преступления все чаще совершаются 
сотрудниками фирмы, банка или дургого учреждения, которым в конечном итоге и 
наноситься ущерб. Например, в США  киберпреступления, совершенные служащими, 
составляют 70 – 80 процентов ежегодного ущерба, связанного в сфере информации и 
связи [12, с.6]. В Казахстане то же существует такая тенденция. Так, в 2000 году в 
Лондоне были арестованы        О. Зезов и И. Яримак, граждане Казахстана, по обвинению 
в неавторизированном компьютерном проникновении, заговоре, нанесении вреда 
коммерции путем вымогательства и попытке нанесения вреда путем вымогательства с 
использованием корпоративной информации компании Вloomberg LP. Сумма шантажа 
составляла 200  тысяч долларов. Как известно, оба казахстанца были арестованы в 
аэропорту в момент передачи денег. Примечательно, что оба они работали в компании, 
производящей базы данных для Вloomberg LP, и воспользовались полученной в ходе 
этого информацией для достижения своих преступных целей. При этом, суд над ними 
состоялся лишь летом 2002 года, исходя из сложнотси доказывания такого преступления. 
В США, где проходило судебное разбирательство, максимальный срок наказания по 
совокупности за эти преступления составляет 28 лет [13, с.12]. 

Более того, изучение данных о личности не самоцель, а необходимый элемент для 
определенного социального типа личности, понимания субъективных причин преступного 
поведения. Прежде всего, учитывать категорию тяжести преступления, в совершении 
которого подсудимый признается виновным, степень участия подсудимого при 
совершении преступления группой лиц, организованной группой либо преступным 
сообществом, значения его действий для достижения цели преступления и влияние на 
характер и размер причиненного или возмещенного вреда. 

Однако важно подчеркнуть, что суды должны всесторонне, полно и объективно 
исследовать данные о личности подсудимого, имея в виду их существенное значение для 
определения вида и размера наказания. В частности, необходимо выяснить состояние 
здоровья, трудоспособнотсь, отношение к труду, обучению, сведения о судимости 
подсудимого. 

Вместе с тем мы можем констатировать, что изучение личности является составной 
частью научного поиска путей повышения эффективности борьбы с преступностью, таким 
образом, личность любого преступника, поскольку, это не только научное понятие, но и 
объект криминологического изучения и практического воздействия. Очевидно, что 
многообразие характерных признаков личности обуславливает их обобщение с целью 
определения генерализированных свойств, которые являлись бы основанием, 
определяющим направленность и поведение человека со всей его специфичностью. 

Следует, однако, отметить, что в каждой личности фокусируются присущие ей 
социальные черты. В сущности, они определяют межличностные отношения, положение 
человека в обществе, его отношение к обществу в целом. исключительное значение для 
понимания личности приобретает то, что является наиболее для нее актуальным, 
составляет сферу ее интересов, то к чему она стремится. Следовательно, при таком 
подходе к изучению личности можно получить о ней целостное представление, 
рассматривать ее в многомерном измерении, прослеживать пути трансформации 
нравственнных и психологических деформаций в аномальное поведение. Заметим, что в 
противном случае решение проблем коррекции личности значительно затрудняется. 

Стоит заметить, что при изучении личности преступника, совершающего не первое 
преступление, в равной степени важными и взаимосвязанными являются все 
подструктуры системы личности, связанные с условиями воспитания в детстве, 
социальным происхождением, семейным положением, ролевой и профессиональной 
принадлежностью, уровнем материальной обеспеченности, умственного развития, 
образованием, культурой. Также, необходимо учитывать психологические черты, знания, 
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навыки, моральные качества, ценностные ориентировки и установки, потребности, одним 
словом, все то, что участвует в детерминации преступного поведения. 

По сути, нередко личностная установка на преступную деятельность является тем 
глубинным социально – психологическим образованием личности, которая на 
поверхности выступает как ситуативная установка. При этом важно также учитывать, что 
личностная установка может приобрести характер ситуативный так же как последняя, 
закрепившись и став устойчивым качеством личности, становится ее личностной 
установкой. 

В связи с изложенным, мы полагаем, что личность преступника, совершившего 
правонарушение в сфере информатизации и связи, характеризуется сформировавшейся 
направленностью на совершение противоправных деяний, при совершении умышленных 
преступлений с соответствующими ей качествами как уровень, широта, интенсивность, 
устойчивость и действенность направленности. В свою очередь, преступник действует со 
своей сформировавшейся направленностью на преступные     деяния [14, с.41]. 

Следует обратить внимание на то, что преступник не считается с интересами 
общества, пренебрегает своими обязанностями перед ним. Становится по отношению к 
нему на потребительские позиции. Важным фактором является то, что любая личность 
изменяется и развивается в зависимости от совершенствования общественных отношений, 
развития социальной среды. При этом, каждому преступнику в зависимости от характера 
и вида совершенного преступления присущи индивидуальные черты.  

Между тем анализ показывает, что одним из параметров, имеющих значение для 
социально – демографической характеристики, является возраст, по которому можно 
определить поведение человека, его потребности, интересы. Как правильно и образно 
отмечает А.С. Михлин, возраст определяет поведение человека, его интересы, 
потребности, жизненные планы, состояние здоровья, возможности и перспективы по 
созданию семьи, получению специальности, образования. От возрастных особенностей 
преступника зависит характер и направленность его прсетупной деятельности. В связи с 
этим, это необходимо учитывать при разработке мероприятий по предупреждению тех 
или иных преступлений [15, с.125]. 

Известно, что самые простые классификации преступников – по полу и возрасту 
(взрослые и несовершенннолетние). 

Из этого следует, что наблюдается омоложение возраста преступника. Возраст 
граждан, совершающих преступления в сфере информации и связи, колеблется в 
промежутке от 13 до 25 лет. 

Представляется важным определить, что криминологическая классификация 
личности преступников должна максимально отражать причины индивидуального 
преступного поведения, специфику их проявления в личности и способствовать успешной 
профилактике преступлений. Учитывая это, полагаем, что критерием такой 
классификации должна быть степень общественной опасности личности преступника, 
заключающаяся  «в реальной угрозе совершения им нового преступления, которая 
порождается антисоциальным отношением лица к другим лицам, общественным 
организациям или государству, а также способствующими ему общественными 
отношениями, входящими в содержание его личности» [16, с.34]. Тем не менее отметим, 
что в судебной практике и в обыденном сознании традиционно выделяются два полярных 
типа преступников: злостный и случайный. 

Отметим, злостный преступник – это человек со стойкой антисоциальной 
направленностью поведения. Из этого следует, что в прошлом он неоднократно совершал 
различные административные проступки и преступления, в местах лишения свободы 
нарушал режим, за что подвергался взысканием, на путь исправления не встал и вставать 
не собирается. Является криминогенной личностью и потенциально опасен для общества. 
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В связи с этим, случайный преступник – это лицо с общей положительной 
направленностью, совершившее преступление в результате временного проявления 
несвойственной для него активности антиобщественного свойства, вызванного сильным 
воздействием на его сознание и волю обстоятельств внешнего мира [17, с.38]. 

Как правило, совершение преступления случайным преступником является 
своеобразным проявлением внутренней и внешней случайности. С одной стороны, 
преступник является случайным именно потому, что  совершенное им деяние 
противоречит основной направленности его личности. 

Можно сказать, что помимо полярных типов, обычно выделяют несколько 
промежуточных. Тем не менее, целесообразно выделить ситуационного преступника и 
неустойчивого. В свою очередь, ситуационный преступник тяготеет к случайному, но 
отличается от него тем, что он больше подвержен влиянию внешней ситуации, поддается 
ей, в т.ч. и ее провоцирующему воздействию. При этом, преступление совершает под 
воздействием ситуации и в силу наличия некоторых отрицательных черт личности, 
свидетельствующих о потенциальной готовности пойти на «легкое» нарушение закона. 

Как видим, неустойчивый преступник, наоборот, тяготеет к злостному. Он и 
раньше допускал правонарушение. возможно, совершал даже малозначительные 
преступления. Кроме того отметим, его, привлекает «блатная» романтика, и он достаточно 
легко соглашается на предложение совершить преступление. остановить его могут только 
чрезмерный, по его мнению, риск быть пойманным или сильная внешняя воля. На наш 
взгляд, достаточно легко адаптируется как среди законнопослушных граждан, так и в 
маргинальной и преступной среде. 

Важно отметить и то, что за последние годы актуализировалась проблема 
профессионального преступника. Профессиональный преступник – это человек, 
сделавший совершение прсетупления своим основным, а то и единственным источником 
дохода. Это его профессия, его ремесло, его род занятий. Личность преступника в сфере 
информатизации и связи, считаются профессиональными преступниками.    

С учетом вышеизложенного следует отметить, человек отвечает перед законом как 
целостное социальное образование, как личность. Но для институтов правоохранительной 
системы и институтов власти в целом важно знать, какие качества человека, какие 
свойства его личности толкают его на совершение преступления. Знать эти «болевые», а 
точнее волевые, точки надо именно для того, чтобы на них воздействовать и таким 
образом модифицировать будущее поведение человека. Есть человеческие качества, 
которые достаточно сильно определяют ролевое поведение человека, но которые, как 
правило, нельзя изменить, например, пол. Согласно уголовной статистике женщины в 
среднем составляют от 9 до 12 – 14 % в общей массе лиц, совершивших преступления [8, 
с. 90]. 

Информационная инфраструктура позволяет лицам, совершающим 
преступления,скрывать свою личность, совершать их на расстоянии из любого места, и 
общаться со своими сообщниками на международном уровне.  

Список использованных источников 
1. Современный философский словарь / Отв.ред. В.П. Кохановский. – М., 1996. – 

620 с. 
2. Жунусов Ж.К. Личность преступника. // Ученые труды  Алматинской Академии 

МВД Республики Казахстан № 4(37). 2013. - С.36 - 39. 
3. Личность преступника / Отв.ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Юрид.лит.,1 971.-   240 с. 
4. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. – 562 с. 
5. Долгова А.И. Криминология. 2-е изд. М.: Изд. Инфра. М- Норма, 2009.-720 с. 
6. Абельцев С.Н. Личность преступника. М., 2000. – 244 с.  
7. Ратинов А.Р. Методологические вопросы психологического изучения личности 

преступника. М., 1976. – 248 с. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


83 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

8. Голик Ю.В. гл.IV Личность преступника. Криминология: Учебник. – Алматы: 
«Международный центр научных исследований и правовой экспертизы РК», 2008. – 614 с.  

9. Криминология – XX век, - СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. – 504 с. 
10. Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – 

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1970 – 260 с. 
11. Анин Б. Защита компьютерной информации. – СПб: ВНV, 2000. – 384 с. 
12. Компьютерные преступления: признаки уязвимости и меры защиты // 

Информационная безопасность. – М.: РегионЭксперт, 2012. – 186 с. 
13. Форпост. – 2002. – 4 июня, - №19 (70). - С.12 - 13. 
14. Личность преступника и применение наказания / Под ред. Б.С. Волкова. Казань, 

1980. –342 с. 
15. Михлин А.С. Личность преступника. М., 2003. – 224 с 
16. Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. – Томск: Изд-

во ТГУ, 1970. – - 240 с. 
17. Голик Ю.В. Случайный преступник. – Томск: Изд – во ТГУ, 1984. – 320 с.  
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Сегодня Казахстан — состоявшееся молодое государство, страна с большим 

геополитическим значением, чьи достижения, также как и инициативы признаются 
мировым сообществом. И самое главное, наша страна имеет огромный потенциал и 
перспективы развития.                                                                                                                               

Одним из таких потенциалов, это ежегодное Послание Президента народу 
Казахстана. Основная цель, которую ставит Глава государства в своем Послании – это то, 
что к 2050 году наша страна должна войти в тридцатку самых развитых государств мира. 
Казахстане объявлена новая экономическая политика, Нурсултан Назарбаев назвал ее 
«Нурлы жол». Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании 
поставил четкие и достижимые цели, еще раз продемонстрировав глобальный подход, 
глубину мышления и политическую дальновидность. В Послании Н.А.Назарбаева 
получила обоснование ключевая идея консолидации наших устремлений и усилий, нашего 
неустанного труда – Мәңгілік Ел.  

Самая главная задача, которая проносится через все Послание – сохраняя все, чего 
мы достигли за годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке. Мәңгілік 
Ел – это наша ответственность перед поколениями народа Казахстана, наша стратегия 
развития достойного и великого Казахстана, которая сейчас перед нами поставлены 
задачи на десятилетия вперед, а это значит у нашей страны большое будущее.  

В патриотическом акте «Мәнгілік ел» представлена национальная идея в основе, 
которой лежат все ключевые ценности, о которых мечтали наши отцы, наши предки. 
Нашему подрастающему поколению предстоит сохранить наши ценности и строить 
будущее страны. Воспитание казахстанского патриотизма является неотъемлемой частью 
сохранения духовности и культуры народа. Быть трудолюбивым для поддержания 
достойного уровня собственной жизни и заботиться о тех, кто нуждается в твоей помощи 
и защите, ощущать свою ответственность и сопричастность к прошлому, настоящему и 
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будущему своей страны, именно такое понимание нового поколение подарит светлое 
будущее нашей стране.   Влияние национальной идей «Мәңгілік ел» на 
самосознание нового поколения невероятно важно, так как сущность оновных понятий 
«Мәңгілік ел», это: этнос, нация, менталитет, национальный менталитет, национальная 
идея, национальное воспитание, национальное самосознание, этническое сознание, 
национальная культура, культура межнационального общения, здоровый образ жизни, 
интеллектуальный потенциал, конкурентоспособность и прочие важные аспекты нашего 
национального воспитания. Для того, чтобы понимать настоящее  и предвидеть будущее, 
надо знать прошлое и поэтому , в сегодняшнюю эру глобализации, … идея «Мәңгілік ел» 
является гарантией возрождения нашего древнего тюркского мировоззрения - бытия, 
основ цивилизации номадов в их современном виде, расцвета нашей страны как 
передового, сильного государства. С обретением независимости наша страна получила 
исторический шанс для претворения в жизнь этой идеи.     
 Если рассматривать сущность национальной идеи «Мәңгілік Ел» в контексте выше 
сказанных положений, то можно отметить следующее: Мәнгіліқ Ел» - это история 
казахского народа, представляющего собой государствообразующую нацию Республики 
Казахстан - Қазақ елі. И это одновременно история становления Республики Казахстан 
как многонационального государства, стремящегося к мировому признанию и занятию 
своего достойного места в мировом сообществе на равных и это тоже история Қазақ елі.  
 Великое прошлое кочевой цивилизации служит вдохновением для современного 
Казахстана. Народ, унаследовавший и сохранивший на земле предков большую отчую 
юрту Тюркского мира, возрождает сегодня идею «Мәңгілік Ел» — «Вечного Народа», 
«Вечного Государства». Она пришла к нам из седой древности, высеченная на 
оказавшихся неподвластным векам каменных стелах тюркских каганов. Это завещание 
собирателей тюркских племен пронизано идеей построения сильной государственности и 
сплоченности как залога процветания и единства нации. Сегодня эта фундаментальная для 
мировоззрения тюрков концепция служит основой гражданской консолидации 
казахстанского общества, символом Нации Единого Будущего. Глубоко символично, что 
идея «Мәңгілік Ел» возрождается именно в Казахстане, перед которым Президент 
Нурсултан Назарбаев поставил цель — войти в число 30 самых развитых стран мира до 
2050 г. Выдающиеся деяния наших великих предков свидетельствуют — лидерство 
вписано в генетическую и историческую память нашего народа. Ведь как гласит одна из 
известных цитат Первого Президента Казахстана — Лидера нации Нурсултана Назарбаева 
в книге «Времена и думы»: «Продолжая славные дела старшего поколения, мы проложим 
дорогу, по которой уверенно зашагают будущие поколения. Это будет путь развития, 
роста и процветания независимого Казахстана». Религия Земля Казахстана издревле была 
местом пересечения цивилизаций, культур и религий. Кочевые народы, населявшие 
бескрайние степи Евразии, отличавшиеся гибкостью мышления и веротерпимостью, в 
течение тысячелетий заимствовали и творчески переосмысливали философские и 
религиозные учения, стекавшиеся сюда со всех концов света. На территории Казахстана 
обнаружены следы распространения буддизма, зороастризма и несторианства — одного 
из раннехристианских религиозных течений. Древние тюрки, обожествляли небо и 
исповедовали культ Тенгри. Тенгрианство основано на принципах признания безличного 
Бога как Тенгри, уважения к матери природе Умай, сформировавших экологическую 
этику кочевников, веру в жизненную силу Кут, служащей основой для сакрализации 
власти, почитание умерших предков — аруахов, которое обязывало казахов знать свою 
родословную до седьмого поколения. Характерно, что ислам проник в степи Казахстана 
не путем завоеваний. Ислам на территорию Казахстана пришел со странствующими 
мусульманскими проповедниками. Главная особенность ветви ислама, прижившейся в 
Казахстане, заключалась в его гармоничном взаимодействии с местными верованиями и 
традициями, он слился с тенгрианством и национальной культурой. Испокон веков 
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религиозные чувства жителей степи отличали веротерпимость и философско-
медитативный взгляд на мир. Им был чужд религиозный фанатизм. В современном 
Казахстане, провозгласившем себя светским государством, проживают представители 17 
конфессий. Конституция и законы страны гарантируют свободу совести, равноправие, а 
также уважение к религиозным убеждениям. В то же время в преамбуле Закона РК «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» подчеркивается историческая 
роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии 
культуры и духовной жизни казахстанского народа. Важным событием духовной жизни 
страны является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, инициатива по созыву 
которого принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Начиная с 2003 г. 
состоялось пять съездов, в которых приняли участие лидеры и выдающиеся 
представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма и других религий. 
Съезд стал уникальным институтом укрепления межрелигиозного и межкультурного 
сотрудничества мирового масштаба. В 2014 г. на Улытауской встрече Первый Президент 
Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан Назарбаев отметил, что для нашей 
истории ключевыми были три большие общетюркские эпохи: эпоха империи Хунну, 
эпоха древних тюрков (Тюркские каганаты) и Золотая Орда (Улус Джучи). Эти овеянные 
преданиями эпохи отделяют друг от друга века и тысячелетия, они возникали в разных 
уголках Великой Евразии, но их проступающий из седой древности облик роднит одно — 
идея евразийства, которая втягивала в неудержимый исторический водоворот народы, 
этносы и страны. Наиболее ярко и всеобъемлюще она выражена в легендарном сказании о 
«Мәңгілік Ел», высеченном в каменной летописи великих тюркских каганов. Империи 
хуннов, тюрков, чингизидов возникали, достигали своего могущества и распадались под 
натиском суровых исторических ветров, но сохраняли политическую и идейную 
преемственность, передавая по наследству код евразийства, в котором сплелись страсть к 
непрерывному движению и освоению новых пространств и идея сильной 
государственности, цементирующая разноликие и многоязычные народы в единый 
конгломерат. Так возник феномен кочующих евразийских держав хуннов, тюрков, 
чингизидов. Основатели империи Хунну (Модэ-шаньюй), Тюркского каганата (Бумын-
каган), Золотой Орды (Джучи, Бату, Берке, Менгу-Тимур-хан), Казахского ханства 
(Жанибек и Керей) были носителями идеи «Мәңгілік Ел». Нурсултан Абишевич 
Назарбаев неоднократно отмечал на то, что казахи являются продолжателями 
государственной, политической, культурнисторической традиции Великой кочевой 
цивилизации. «Современные казахи — потомки древних саков, гуннов и тюрков, что еще 
с незапамятных времен сотрясали Вселенную грохотом копыт своих аргамаков… Это 
истина, подтвержденная памятниками древности, письменами, сохранившимися на 
серебряной чаше из Иссыкского кургана, руническими надписями эпохи Тюркского 
каганата из долин Орхона, Енисея и Таласа», — говорится в книге Главы государства «В 
потоке истории». Эпоха Золотой Орды была ключевой в истории казахского народа. 
Именно в этот период сложилась единая этногенетическая общность, позже названная 
казахами. В этой империи мирно проживали все народы, населяющие современный 
Казахстан. Некоторые исследователи полагают, что казахстанская модель межэтнического 
и межконфессионального согласия восходит своими историческими корнями к мирному 
сосуществованию разных этносов и религий в период Золотой Орды. Символы ее 
сохранились в Казахстане вплоть до современного времени. Серебренные монеты Золотой 
Орды, называемые «дангами» (в простонародье «акче» — «беленькие»), были прообразом 
современного тенге. От названия монет «данга» происходит русское слово «деньги». 
Тамга — (герб) ханов Золотой Орды, называемая Тарак-тамгой, была унаследована 
казахскими ханами. Кочевая ставка золотоордынских правителей, называемая Ак Ордой, 
вплоть до Абылай-хана обозначала резиденцию ханов. Сегодня Ак Орда, как символ 
нашей истории, гордо возвышается на левом берегу Астаны и является резиденцией 
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Президента Республики Казахстан. История Казахского ханства — это период мужания 
казахского народа. Такие выдающиеся исторические деятели, как Касым-хан, 
разработавший кодекс законов «Қасым ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана 
Касыма»), Хакназар-хан, известный как объединитель казахских земель, Тауекель-хан, на 
правление которого приходится расцвет могущества Казахского ханства, Есим- хан, 
осуществивший реформы политической системы, — раздвинули границы Казахского 
ханства и укрепили государственность. Степная демократия создала два уникальных 
явления традиционного казахского общества – институт биев и батыров. Авторитет биев 
представлял собой сплав народной мудрости, практического опыта и высших законов 
совести. Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би, участвовавшие в создании законодательного 
памятника «Жеті-Жарғы», вошли в историю как выдающиеся государственные деятели 
степи. Батыры – это особая социальная группа людей, которая оставила глубокий след в 
истории Казахстан Богенбай-батыр, Кабанбай батыр, Райымбек-батыр, остались в 
народной памяти на века. В трагические годы джунгарского нашествия борьбу против 
захватчиков возглавил легендарный хан Абылай. Его историческое значение Лидер нации 
Нурсултан Назарбаев отметил в своей книге «Времена и думы»: «В истории каждого 
народа есть героические личности, имена которых навсегда сохраняются в народной 
памяти. В истории казахского народа величайший из таких национальных героев — хан 
Абылай». Последним казахским ханом стал Кенесары, возглавивший национально 
освободительное движение 1837-1847 гг., охватившее весь Казахстан. Блестящая плеяда 
алашординцев – Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Халел 
Досмухамедов, Магжан Жумабаев и другие — были предвестниками независимости. Они 
приняли активное участие в процессах воссоединения казахских земель, приложили 
огромные усилия для обеспечения их целостности. Став жертвами политических 
репрессий, они принесли свои жизни на алтарь будущей независимости родного народа. 
Говоря о деятелях Алаш Орды, о героях национально освободительных движений, о 
батырах, сражавшихся с чужеземными захватчиками, Нурсултан Абишевич Назарбаев 
отметил следующее: «Вся суть и содержание всей многослойной и насыщенной прошлой 
истории казахов сводится к одному — борьбе за свободу». В 1991 г. Казахстан стал 
независимым государством. Наконец воплотились в жизнь многовековые чаяния 
казахского народа. Два с половиной десятилетия выдающегося лидерства Нурсултана 
Назарбаева вывели Казахстан в число 50 конкурентоспособных стран мира. Эти годы 
наполнены эпохальными свершениями и яркими достижениями, которые стали возможны 
благодаря политике Нурсултана Назарбаева, его стратегическому видению на годы, 
десятилетия вперед. Уже в первые годы становления независимого Казахстана – в 1997 г. 
– Президентом была принята Стратегия «Казахстан-2030». Она была реализована 
досрочно, всего за 15 лет. В 2012 г. Главой государства принята новая стратегия развития 
страны – «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства», в 
которой Елбасы поставил перед нацией следующую масштабную задачу — войти в число 
30 развитых стран мира. Для дальнейшего успешного и поступательного развития 
Казахстана в 2015 г. Президентом Нурсултаном Назарбаевым принят План нации «100 
конкретных шагов: современное государство для всех». Казахстанцам под руководством 
Первого Президента, наделенного знаком высшего народного доверия — статусом Лидера 
нации – Елбасы — удалось поднять страну из разрухи, сформировать эффективную 
экономику, привлечь масштабные инвестиции, создать уникальную казахстанскую модель 
межэтнического и межрелигиозного согласия, построить в суровых степях великолепную 
новую столицу. Нурсултан Назарбаев является также величайшим проводником идеи 
евразийства. Масштабный проект Евразийского экономического союза, автором и 
главным архитектором которого является Президент Казахстана, успешно стартовал и 
работает на дальнейшее развитие экономики. Идея «Мәңгілік Ел», предложенная 
Нурсултаном Назарбаевым в Послании «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые 
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интересы, единое будущее», – построение сильного и эффективного государства, 
способного противостоять глобальным вызовам современности и сохранить ядро 
традиционных духовных ценностей – стала общенациональной патриотической идеей 
независимого Казахстана. Ценности «Мәңгілік Ел» – гражданское равенство, трудолюбие, 
честность, культ учености, толерантность, честность, преданность и патриотизм – как и 
тысячи лет назад объединяют людей различных этносов и вероисповеданий под единым 
шаныраком. 
 В заключении хотелось бы отметить , что жизнь народа прирастает к каждым 
следующим его поколением. Поэтому нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. 
«Мәңгілік ел» -это идея, которая открывает завтрешний день , выражает веру в будущее , 
сохраняя уважение к прошлому. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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2. © e-history.kz 
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Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасының «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында бесінші басымдығы, оның  
ішінде радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлері мен 
көріністеріне қарсы іс-қимыл айқындалған. Бұл ретте қоғамда, ең алдымен, жастар 
ортасында діни экстремизмнің алдын алуды күшейту қажеттілігіне, сондай-ақ 
конфессияаралық бейбітшілік пен келісім орнаған, діншілдер мен атеистік көзқарасты 
ұстанған азаматтардың да құқықтары сақталатын және құрметтелетін зайырлы мемлекет 
- Қазақстан Республикасының дәстүрлері мен мәдени құндылықтарына сәйкес 
тұрғындарда діни сананың қалыптасуына ерекше назар аударылады.Сонымен қатар, 
қазіргі кезеңде әлемдегі жаһандану процесі мен шиеленісу әлеуетінің өсуі халықаралық 
және ұлттық қауіпсіздік ахуалына елеулі әсерін тигізіп отыр.   

Діни экстремизм мен терроризм қатері әр мемлекеттің ұлттық мүддесі қорғалу 
деңгейінің халықаралық қауіпсіздік ахуалына тәуелділігін жоғарылатып, жаһандық 
сипатқа ие болды. Осындай жағдайларда радикалдық діни идеологияның таралуына 
мүмкіндік беретін жағдайларды (факторларды) тиімді жою үшін, сондай-ақ экстремистік 
және террористік көріністердің жолын кесу үшін қолданыстағы жүйе жетілдіруді талап 
етеді.  Дінді жамылған экстремистік және террористік идеологияның таралу процесі 
соңғы уақытта іс жүзінде бүкіл әлемде ауқымды сипатқа ие болып отыр.  Қазақстан 
әлемдегі сыртқы саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты өзінің геосаяси жағдайына 
қарай, Орталық Азия өңіріне географиялық жағынан жақын Таяу және Орта Шығыс 
елдеріндегі тұрақсыздыққа орай халықаралық терроризмге қарсы күрестің негізгі 
бағыттарының бірінде қалып отыр[3]. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы терроризм қатерінен қоғам 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларының жүйесін әзірледі, оның тиімділігі біртіндеп 
арттырылып жатыр.Конфессияаралық және этносаралық келісім мен жастар мүддесін 
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қорғауды, мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мемлекеттік саясат 
жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, экстремизм мен терроризмнің алғы шарттарын 
анықтау мен жолын кесу үшін заңнамалық және ұйымдастырушылық база құру әрі оны 
жетілдіру жөнінде елеулі жұмыстар атқарылды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы 
іс-қимыл бойынша мемлекеттік органдар қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету 
дамытылуда.  Алдын алу, соның ішінде ақпараттық-түсіндіру қызметі саласындағы іс-
шаралар өткізу тәжірибесі қалыптасқан. Экстремистік және террористік топтар мен 
ұйымдар қызметінің жолын кесу жөнінде арнаулы және терроризмге қарсы операциялар 
өткізудің белгілі бір практикалық тәжірибесі жинақталған. Қазақстан терроризмге қарсы 
күрес саласындағы негізге алынатын барлық халықаралық әмбебап актілердің 
қатысушысы болып табылады. «Терроримзге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы 
орталығының бастауымен діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылды 
үйлестірудің ішкі жүйесі құрылды. Өңірлерде терроризмге қарсы комиссиялар құру 
арқылы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға жергілікті атқарушы 
органдарды тарту жағдайлары қамтамасыз етілді. Қазақстан аумағында экстремистік 
және террористік қызметке қатысы бар, сондай-ақ Қазақстаннан тыс жерлерде жасаған 
террористік қылмыстары үшін біздің елде шетел мемлекеттерінің құқық қорғау 
органдарының қудалауынан жасырынып жүрген адамдарды анықтау бойынша жедел 
жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар, қабылданып жатқан шараларға қарамастан, жылдан 
жылға экстремистік және террористік қызмет барған сайын ұйымшыл бола түсуде және 
мұндай топтардың қатарына сыртқы күштердің әсерімен жаңа адамдар тартылуда. Атап 
айтқанда, діни риториканы жамылып жүрген халықаралық экстремистік және 
террористік ұйымдар қазақстандық қоғамда радикалдық көзқарас пен нанымды 
қалыптастыруға тырысуда. Әлгі ұйымдардың жекелеген адамдардың санасына мақсатты 
ықпал жасауы олардың отансүйгіштік сезімі мен ұлттық өзіндік сана-сезімін, мәдени-
имандылық, отбасылық құндылықтарын жоғалтуына әкеп соғады[1]. 

 Халықаралық экстремистік және террористік ұйымдар конституциялық 
құрылымның негіздерін құлату үшін радикалдық идеяларды себе отырып, қоғамға қарсы 
көңіл-күйді ушықтырып, арандатады, Қазақстан аумағында террористік актілер жасау 
жөнінде жоспарлар мен ниеттер ойластырады. Бұл үшін олар жақтастар тарту мен 
елімізде өздерінің жеке құрылымдық буындарын құрудағы жоспарларын іске асыруға 
талпынысын әлі де қоймай отыр. Аталған құрылымдардың бүлдіру әрекетінің 
нәтижесінде Қазақстан іс жүзінде өз аумағында терроризм актілерінің жасалуына душар 
болып отыр. Елдің батысы мен оңтүстігіндегі қайғылы оқиғалар проблеманың өткірлігін 
көрсетті. 2011-2012 жылдар аралығында 12 зорлық-зомбылық акциясы жасалды[2]. 
 Бұл ретте, аталған терроризм актілері негізінен құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлеріне қарсы бағытталған болатын. Осы тұрғыда діни 
экстремизм мен терроризм жақтастары санының Қазақстан азаматтары қатары есебінен 
өсу серпінін айтпай кетпеске болмайды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы тұру 
бойынша арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдары жұмысының нәтижелері 
біздің елімізде діни радикалдық идеологияның таралуына ықпал ететін мынадай сыртқы 
және ішкі факторларды анықтауға мүмкіндік берді. Сыртқы факторларға Қазақстан 
шекараларының қарулы қақтығыстар ошақтарына, соның ішінде радикалдық діни 
топтардың қатысуымен өтетін қарулы қақтығыстар ошақтарына жақындығы, осыған 
байланысты еліміздің көші-қон тұрғысынан осалдығы, Интернет-кеңістікте діни 
экстремизм мен терроризм идеяларының шетелден насихатталуы, террористік 
идеялардың жолын ұстанушы жекелеген азаматтарымыздың шетел мемлекеттерінің 
аумағында орналасқан жауынгерлерді дайындайтын лагерлерде болуы жатады  
Шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан азаматтарымыздың экстремистік және 
террористік идеологияның ықпалына түсу фактілері байқалады. Жаңа жақтаушыларды 
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радикалдық діни құрылымдарға тартуға ықпал ететін ішкі факторларға әлеуметтік-
экономикалық проблемалар, тұрғындардың діни сауаттылығының төмен деңгейі, 
өскелең ұрпақтың моральдық-имандылық және патриоттық тәрбиесінің кемшіндігі 
жатады.  Көбінесе өз орнын таппаған жастар арасындағы теріс пиғылды көңіл-күй мен 
билікке сенімсіздіктің туындау себептерінің бірі сонымен қатар жекелеген жергілікті 
мемлекеттік шенеуніктер тарапынан орын алатын сыбайлас жемқорлық көріністері мен 
бюрократизм болып табылады. Күмәнді мазмұндағы діни әдебиеттер мен өзге де 
ақпараттық материалдардың жаппай таралуы діни-экстремистік идеологияның 
таратуына белгілі бір жағдайлар туғызады. Сонымен қатар, ғибадат үйлерінің 
(орынжайлардың) қажет-қажет еместігі ескерілместен қызмет етуі және діни 
қызметкерлердің кәсіби дайындығының төмен деңгейі өткізіліп жатқан алдын алу 
жұмысына теріс әсерін тигізіп отыр. Зорлық-зомбылық экстремизмі мен терроризмі 
актілері санының артуы шеңберінде аталған құқыққа қайшы әрекетті қаржыландыру 
көздері мен арналарын анықтау бірлі-жарым сипатта екендігін атап өту қажет. Түзеу 
мекемелері жағдайында анағұрлым айқын көрінетін радикалдық діни 
қауымдастықтардың қылмыстық құрылымдармен біте қайнасуының алаңдатарлық 
үрдісі байқалуда. Қалыптасқан жағдайда террористік тұрғыдан осал объектілердің 
қауіпсіздігін, сондай-ақ қару, оқ-дәрі, жарылғыш құрылғылар мен олардың 
құрауыштарының айналымына тиісті бақылауды қамтамасыз ету мәселелері елеулі   
түрде өзекті сипатқа ие болды[1]. 

 Бүгінде әлемнің әр түкпірінде терроризм мәселесі ушығып тұрған кезде, онымен 
күрес те өткір болмақ. Жалпы, лаңкестік әрекетпен күреске барлық ел жұмылғанымен, 
соның ішінде тікелей БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне мүше мемлекеттердің орны бөлек. 
Өйткені барлығына пәрмен беретін іргелі мекеме сол. Ал ол құрамда Қазақстан да бар. 
2017-2018 жылдары Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүше болуы 
еліміздің адамзатқа қауіп төндіретін барлық мәселемен тікелей араласуына жол ашады. 
Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне арналған саяси үндеуінде 
әлем үшін өзекті жеті мәселені қозғайды. Соның төртіншісі – лаңкестікпен күрес. Онда 
«Халықаралық терроризм мен зорлық-зомбылық экстремизмі бүгінде жаһандық 
бейбітшілік пен қауіпсіздікке төнген және шиеленіскен сын-қатерлердің бірі болып 
табылады. Тек барлық мемлекеттер, халықаралық және өңірлік ұйымдар мен басқа да 
негізгі әріптестердің бірлескен күш-жігерлерімен ғана осы өрбіген дағдарысты басқа 
арнаға ауыстырып, бұл зұлматты жоя аламыз. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан саяси 
және діни көшбасшылардың, әсіресе, зорлық-зомбылық экстремизмі және радикализм 
саласындағы диалогты жандандыруға шақырады» делінген. Осы сала бойынша Қазақ-
станның иығына үлкен жауапкершілік артылып отыр. Неге десеңіз, Қазақстан Қауіпсіздік 
кеңесінің ИЛИМ (ДАИШ) мен әл-Каида жөніндегі 1267 Комитетіне төрағалық етуде. 
Жалпы, Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев БҰҰ Бас ассамблиясының 70-сессия-
сындағы сөйлеген сөзінде БҰҰ аясында Жаһандық антитеррористік коалицияны (жүйені) 
құру мәселесін көтерген. Бұл ұсыныс алдағы уақытта жалғасын табуы тиіс. Өйткені 
террорлық әрекеттер бүгінгі күні төрткіл дүниенің төрт бұрышында да орын алуда. 
Қаншама жазықсыз жандардың өмірі қиылуда. Бір ғана мысал, соңғы 4-5 жылда елімізде 
бірнеше мәрте лаңкестік әрекеттер болды. Дегенмен күрес тобы лаңкестерді дер кезінде 
жойды, құрықтады. Бұл тәжірибені ендігі кезде Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі бола отырып қолдануға мүмкіндік алмақ[2]. 

Жыл сайын терроризм индексін жариялап отыратын, «Maple Croft» британ 
компаниясының мәліметтері бойынша Гренландия мен Антарктиданы есепке алмағанда, 
әлемде терроризм қаупі төніп тұрмаған аймақ жоқ. Осындай жіктеу бойынша Қазақстан 
терроризм қаупі төмен елдер қатарына жатады және көптеген еуропалық елдермен бір 
деңгейде орналасқан. Ал Ұлыбритания, Франция, Испания және АҚШ секілді елдерде 
қауіп-қатер деңгейі айтарлықтай жоғары. Сондықтан, терроризм ортақ қауіп-қатер. 
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Сонымен бірге терроризм қаупін дұрыс бағаламай, оны елемей және жекелей 
алынған елде қауіптің өзін жоққа шығаруға болмайды. Бірақ терроризмді асыра бағалауға 
да болмайды, қоғамда дүрбелең салып және үрей мен қорқыныш ұялатып, қоғамдық 
резонанс әсерін күшейту арқылы террористерге қолдау көрсетуге болмайды, себебі кез-
келген теракт ең алдымен, кең ақпараттық әсерге есептелген. Осындай теңгерімді ұстап 
тұру қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Бірақ, ең бастысы - терроризм, экстремизм сияқты қауіп-қатерге төтеп беріп, 
тиімді қарсы тұрудың ең басты шарты - ол қоғам мен биліктің өзара келісімі, ұлттық 
бірлік. Осы зұлымдықпен ондаған жылдар бойы күресіп келе жатқан басқа елдердің 
тәжіриебесін зерттеп қарасақ, бірден байқайтынымыз - бірлігін шайқалтып, нешеме 
себептермен іштей бөлініп, жіктеліп отырған қоғам, ел, мемлекет ғана осы қауіптің 
құрбанына айналуы ықтимал. Сондықтан, осы да, басқа да қазіргі заманның сынақтары 
мен қатерлеріне қарсы тұру үшін - ең алдымен, қоғамның жіктелуіне, бөлінуіне жол 
бермеу керек. 
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Криминология ғылымдардың интеграциясы нәтижесінде дүниеге келді, ол құқық, 
социология, психология, биология, статистика, астрономия т.б. ғылым салаларының 
тоғысуынан туындады Бірақ, дүниеге жаңа ғана келіп, буыны бекімей жатып, өзінің 
құрсауынан жаңа бір ғылым саласын қанаттандырмақшы. Ол – виктимология. 
Виктимология деген не? Виктимологияның қандай түрлері болады? деген сұрақтар 
ойымызға келуі мүмкін. Сол сұрақтардың жауабын табу мақсатында виктимология ілімі 
жайлы шолу жасап өтсем [1]. 

 Виктимология латынша vіctіma (құрбан) және грекше – logos (ілім) деген екі 
сөзден тұрады, яғни құрбан туралы ілім дегенге келеді. Виктимология - қылмыс құрбаны 
туралы ғылым, криминологияның бір бөлімі. Виктимология құрбан болған адамның жеке 
басын, қылмыскер мен құрбан арасындағы 
қатынасты, қылмыс пен қылмыскерліктің туындау себебіндегі оның рөлін зерттейді. 
Виктимология осы негізде қылмыстың құрбанына айналу ықтималдылығын, қылмыс 
құрбанымен жұмыс істеу тәсілін болжайтын теорияны жасайды; сондай-ақ қылмыс 
құрбаны болуы мүмкін адамдарды қорғау тәсілі туралы ақпараттар береді.Бірақ осы 
ілімнің табиғаты туралы ғылымда пікіралуандығы да жоқ емес [2]. 

Бұл туралы үш түрлі көзқарас бар: 
1) Виктимологияны криминологияның  саласы деп есептейтіндер; 
2)  Виктимологияны криминологиямен  қатар өмір сүретін салааралық  

ғылым деп санайтындар; 
3)Виктимологияны жалпы барлық құбылыстардың құрбандары  туралы 
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 ғылым деп санайтындар. 
Осы көзқарастардың қай қайсысы болса да заңды және өмір сүруге құқығы бар. 

Мысалға, оны  криминологияның  ғана саласы деп  есептейтін алғашқы пікірдің 
қалыптасуы виктимологияның  дәл қазір тек қана криминологияның  құрылымында (және 
өзге ешқандай да ғылымға  қатысы жоқ) тұруымен түсінідіріледі. Әлбетте, тақыр жерден 
ғылым пайда  болмайды, ол өзге ілімнің қоластынан 
белгілі бір қажеттіліктер туындағанда  бүр жарып шығады. Сол сияқты виктимология 
саласының пайда болуы да қылмыстылықтың себебін анықтау мен оның алдын алу үшін 
тек қылмыскерлерді емес, оның құрбандарын, яғни жәбірленушілерді де 
зерттеу қажеттілігінен туындаған. Оның негізін қалаушы неміс ғалымы Ганс 
фон Хенттинг (1948 жылы «Қылмыскер және оның құрбандары» деген еңбек  
жариялаған). Осыған қарағанда виктимология ілімінің мамандары криминолог 
ғалымдардың  ішінен шығатындығы да заңды да. Бірақ бұл уақытша құбылыс, 
ғылым бір орында тұрмай оның жинақтаған көзқарастары мен идеялары қордаланып 
тек қана қылмыс құрбандарымен ғана шектелмей өзге де құбылыстардың  құрбандары 
туралы да жүйелі білім жинақталып күндердің бір күнінде  
виктимологияның криминологиядан  бөлініп шығу қажеттігі де туындайды. 
Осы кезде жоғарыда айтқан үшінші көзқарас та екінші көзқарас та жүзеге асады. 
Бірақ осыған бола дәл қазір  осы үш пікірді текетірестіріп, қызыл кеңірдек  
болудың қажеті жоқ. Ғылым аспаннан түспейді, алдымен оның алғышарты пайда болады, 
содан соң ол әлі нақты кесіпайтар ережесі жоқ болжал күйіндегі теорияға айналады, содан 
соң ілімге, содан соң нақты бұлтартпас ережелері бар ғылым саласына айналады. 
Виктимология да осы жолдан заңды түрде жүріп келе жатыр. Түптің түбінде, өз алдына 
бөлек ғылым болатыны аян.  

Сол кездерде виктимология кем дегенде мынандай салалардан      тұруы әбден 
ықтимал:  криминалды виктимология немесе  криминологиядағы виктимология (қылмыс 
құрбандарын зерттейтін сала); 

Травмалды виктимология – криминалдық емес травмотизмді зерттейтін сала; 
Психиатриялық виктимология – психикалық ауытқығандарды олардың өздері 

қосқан үлесті ескере отырып, зерттейтін сала; 
катастрофалардың, экологиялық және табиғи апаттардың виктимологиясы; 
техникалық қауіпсіздік виктимологиясы (еңбек қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін т.б. 

бұзумен байланысты виктимдік мінез-құлықты зерттейтін сала);саяси жүйе 
виктимологиясы. Саяси жүйе құрбандарын зерттейді. 

Криминалдық виктимология нені зерттейді? Кеңесодағында жүргізілген кейбір 
зерттеулерге орай қылмыс оқиғаларының 29%-нде жәбірленуші қылмыстық әрекетке өзі 
ықпал еткен. Неміс ғалымдарының жүргізген зерттеулері бойынша кісі өлтіру оқиғалары 
бойынша қылмыскер мен жәбірленушінің арасында субъектілік-объектілік қатынастар  
80%-нде, ал денсаулыққа зиян келтіру мен зорлау қылмыстары бойынша 70%-нде тән 
болған. Ал қарақшылық жасау әрекеттері бойынша мұншалықты жоғары көрсеткіш тән 
емес, әдетте олардың жәбірленушісі бейтаныс адамдар болады. АҚШ-тың зорлықшыл 
қылмыстардың себептері мен олардың алдын алу жөніндегі Ұлттық комиссияның 
мәлімдеуінше, тек әйел жынысты адамды зорлау қылмыстарының 4%-нде ғана 
жәбірленуші өзі қылмысқа үлес қосқан. Вайстың айтуы бойынша және осы нәтиженің 
неміс полиция органдарында бірнеше мәрте расталғанындай зорлау қылмысы бойынша 
35-56%-нде қылмыскер мен жәбірленуші қандай да бірқатынаста болған (Криминология). 
Және неғұрлым қылмыскер мен жәбірленушінің таныстық дәрежесі көтерілген сайын 
қылмыс туралы жәбірленушінің полицияға хабарлауға деген дайындық дәрежесі 
төмендейді. Осы нәтижелерді кейде криминология, соның ішінде виктимологиялық 
профилактика ғана емес, криминалистика да қолдана алады. Мысалға, кісі өлтірушіні 
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бірінші кезекте таныстардан іздесе, тонау мен қарақшылық жасаушыны кездейсоқ 
адамдардың қатарынан да іздестіре алады. 

Криминологияның  саласы ретіндегі виктимология төмендегідей құбылыстарды 
зерттейді: 

- қылмыс құрбандарының моральдық-психологиялық және әлеуметтік 
сипаттамалары (қандай қасиеттеріне қарай адам жәбірленушіге айналды?) 

- қылмыскер мен жәбірленушіні байланыстыратын қатынас (бұл қатынастар 
қылмыстың жағдайын туғызуға қаншалықты әсеретті?) 

- қылмыстың алдындағы және қылмыс  үстіндегі ситуация (жәбірленушінің әрекеті 
не әрекетсіздігі қылмысқа қаншалықты ықпал етеді?) 

- құрбанның қылмыстан кейінгі мінез-құлқы (құқық қорғау органдарына 
жүгіндіме, әлде ақиқатты анықтауға кедергі келтірдіме?) 

- профилактикалық сипаттағы шаралар (жәбірленушілердің қорғану мүмкіндіктері 
қандай?) [3]. 

Кей уақыттарда виктимологияның пәнін қысқаша қылмыс жәбірленушілерінің 
тұлғасы мен мінез-құлқы деп те айта салуға болады. Криминологияда vіctіma (құрбан) 
түбірінен тұратын үш түрлі ұғым қолданылады. Олар – виктимология, виктимизация және 
виктимділік. Оның виктимологиясы құрбан туралы ілім екенін айттық, ал виктимизация 
болса, адамның қылмыс құрбанына айналу процесін білдіреді.Виктимділік – өзіне тән 
қасиеттерге не атқаратын қызметіне байланысты тұлғаның қылмыс жәбірленушісіне 
айналып кету бейімділігі. Ол бейімділік оның өз мінез-құлқына да тәуелді бола алады 
немесе оған тәуелсіз объективті де өмір сүре алады. Виктимология жәбірленушінің мінез-
құлқына қарай бірнеше топтарға бөлінеді. Соларға тоқтала өтсем. 

Жәбірленушінің мінез-құлқының сипатына қарай: 
1) белсенді жәбірленушілер – қылмыскерді өздері қоздырмағанмен, оған 

көмектесуші:  саналы қоздырушылар, абайсыз қоздырушылар т.б. 
2) бастамашы жәбірленушілер – жалпы мінез-құлқы жағымды сипатта болғанмен, 

осы әрекеті өзіне зиян келтіруге әкеп соғады: лауазымына қарай, қоғамдағы жағдайына 
қарай, жеке қасиеттеріне қарай бастамашы болып табылатындар. 

3) бәсең жәбірленушілер – әр түрлі себептермен қылмыскерге қарсылық 
көрсетпейтін құрбандар: қарсылық көрсетуге объективтік қабілетсіз, қарсылық көрсетуге 
объективтік қабілетті. 

4) бейтарап жәбірленушілер – қай жағынан келсең де мінез-құлқы мінсіз 
жәбірленушілер: ешқандай да жағымсыз кейіпте болмаған және жәбірленуші ситуацияны 
сыни бағамдай алған. 

5)  бағамдай алмайтын жәбірленушілер – өмір жағдайын дұрыс, сыни көзбен 
бағалай алмайтындар: білім деңгейі төмен, ақылы кем, кәмелетке толмаған, қариялар, 
сырқат құрбандар. Сол сияқты осы топқа ешқандай жастығы, ауытқушылығы және 
сырқаты болмаса да бағамдай алмайтындар бар.  

Кісі өлтіруді зерттей отырып, Ф.Джасс мынаны ескереді: «... кейбір адамдар өлімге 
бейім болады, яғни өздерінің жүріс-тұрыстары арқылы өздеріне қарсы қылмыскермен 
агрессияны туғызады – «muderee». « Кінәлі жәбірленуші» мәселесіне Г. фон Гентигтің 
(1948), Г. Эленбергердің (1955), М. Вольфангтің (1958), М. Амирдың (1967), С. 
Шейфердің (1968) және т.б. жұмыстары арналған [4, 276 б.]. 

Мысалға, кешқұрым троллейбуста отырған студент қыздар өздеріне қарағыштай 
берген жігіттерді «танысқылары кеп отыр» деп топшалайды. Осылайша, бұлар көліктен 
түсіп жатақханаларына қарай кетіп бара жатып, жаңағы жігіттердің де түсіп қалғанын 
аңғарады. Танысқысы кеп отыр деген «күдіктері» ақталған олар енді жаңағы еріп келе 
жатқан жігіттер тезірек жетіп алу үшін баяу жүре бастайды. Ал «танысқыш» жігіттеріміз 
жақындай бере қыздардың құндыз бөркін ала қашады (тонау). Ситуация шынымен де 
қауіпті болса, оны дәл сол күйінде емес, мүлде өңі айналған күйде бағалайтын құрбандар 
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бұлар. Кейбер зерттеулерге қарағанда жәбірленушілер 26,5%-нде қарсылық көрсетсе, 
29,4%-нде бейтарап мінез-құлық танытқан,  33,4%-нде қылмысқа қолайлы жағдай 
туғызған, ал 10,7%-нде қылмыс жасауды өздері қоздырған. Әйел жынысты адамды зорлау 
қылмысындағы жәбірленушілер мінез-құлқынның жөні бөлек.  38,6%-нде жәбірленушілер 
алкогольдік мас күйінде болған, олардың ішіндегі 92,8%-і болашақ қылмыскермен бірге 
ішкен (Криминология). Олардың мінез-құлқында маңызды болып адамдармен танысудағы 
кездейсоқтық, сақ болмау, жеңіл мінез табылады. Зорлау қылмыстарының 13%-нде 
қылмыскерге жәбірленушінің тиісуі, алдын ала уәде беру сияқты итермелейтін жағдайлар 
болған. Әлбетте, «Інген ыңғай білдірмесе, буыршын бұйдасын үзбес» деген сияқты 
мақалдарымыз тағы бар. Кейбір қылмыстарда адамдар шынымен де өздері дайын 
қақпанға бас сұғады. Шекара ашылған уақыттан бастап мыңдаған қыздар мен жігіттер 
адам саудасының құрбаны болды. Айталық, «моделдік бизнеске шақырамыз, бізге мүсіні 
мен келбеті сұлу қыздар керек, олармен шетелдің беделді компаниялары келісім-шарт 
жасайды» деген жарнамаға сеніп жалған құжаттардың көшірмелерін ғана көрсеткен 
алаяқтарға қаншама қыздар өздері келіп тіркеліп, өз қаражаттарына виза жасатып, өз 
қаржысына билет алып, «өз ырқымен» барып құрыққа түсті. Ол кездері барлық екі жүзге 
тақау мемлекетпен біздің елдің елшіліктері мен консулдықтары орнықпаған болатын, 
тіпті адам саудасын жазалайтын заң да жоқ еді. Көптеген жәбірленушілер сол сақтықтың 
болмауынан әлі де елдеріне қайта алмай жүр.  

Жәбірленуші болудың алдын алу үшін менің ойымша: 
1. Психологиялық тұрғыда жақсы дәрежеде болу керек. Себебі, алаяқтар, 

қылмыскерлер адам психологиясының әлсіздігін өте жақсы пайдаланады. 
2. Жәбірленуші өзін қалыпты жағдайда сақтау керек, яғни қылмыскердің ашуына 

тиетіндей халге жеткізбеуге тырысу керек. 
3. Жәбірленуші болмау үшін әрқашан сақтықпен жүру керек [4]. 
Еуропада мемлекеттік және жергілікті басқару органдарымен қаржыландырылатын 

қылмыс жәбірленушілеріне, олардың психологиялық тұрғыда оңалуы және екінші 
құрбандық жағдайдың қайталанбауы жағынан әлеуметтік көмек көрсету мәселесімен 
айна- лысатын бірнеше ұйымдарды, қайырымдылық қорларды айта кетуге болады, олар: 
Германияда «Ақ сақина» ұйымы; Ұлыбританияда 1974 жылы құрылған Жәбірленушілерге 
көмек көрсетудің ұлттық ұйымы; Нидерландыда 1984 жылдан бастап жұмыс жасайтын 
Қылмыс жәбірленушілеріне көмек көрсетудің ұлттық ұйымы, және т.б. бұл ұйымдардың 
барлығы жоғары билік органдарының қолдауына ие және олардың қызметі қажетті толық 
көлемде қаржыландырылады [5]. 

Жәбірленуші болудың алдын алу үшін  виктимологияда виктимологиялық 
профилактика қолданылады. Виктимологиялық профилактика – ол ықтимал 
жәбірленушілерді сақтандыру арқылы қылмыстың алдын алу.  Бірақ ықтимал 
жәбірленушілер үнемі ақылға қонымды әрекеттер жасай бермейді. Сондықтан, қалай 
болған күнде де сақ болғанымыз, өзіміз ыңғай бермегеніміз абзал. 
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Антикалық кезеңдерде көне грек философтары қоршаған ортаның табиғи атаулары 

туралы мәселелерді қарастырған, демек номинация үдерістерінің қандай 
заңдылықтарымен өтетіндігінің сипаты мен принциптері анықталады. Номинациялық 
теориялар осы үдерістерді зерттеуге бағытталған. 

Терминдік жүйелерді зерттеудің маңызды бағыттарына негізгі ұғымдар мен нақты 
терминдік жүйелер жатады, демек қазіргі заманауи озық технологиялардың дамуы 
байқалатын «ақпараттық-терминологиялық жарылыс» кезеңдерінде аса өзекті мәселе 
болып табылады. 

Компьютерлік салада ғылымның барлық қолданбалы интегралды салалары мен 
білім  жетістіктерін қамтиды, атап айтсақ: математика, информатика, кибернетика, 
физика, тіл білімдері және т.б. осыған байланысты терминологиялық тасымалдану үдерісі 
туралы жан-жақты айта аламыз.  

Компьютерлік терминологияда келесідей номинациялық әдістер қолданылады: 1) 
синтаксисті-морфологиялық, 2) морфологиялық (аффиксалды),  3) сөз тіркестері, 4) кірме 
сөз. 

Синтаксисті-морфологиялық әдісі 
Терминологиялық зерттеулер бойынша кеңінен таралған әдістердің бірі 

синтаксистік-морфологиялық, демек күрделі (әртүрлі сөз тіркестері) және қысқартылған 
күрделі сөздер, аббревиатуралар. 

 
Күрделі термин сөздер 

Орыс тілінде Қазақ тілінде 
Быстродействие Жылдамдату 
Видеоадаптер Бейнеадаптер 
Видеомонитор Бейнемонитор 
Видеоприставка Бейнеқойғыш 
Видеокарта Бейнекарта 
 телеконференция Телемәслихат 
автозагрузка Автожүктеу 
Автоответ Автожауап 
Автовызов Автосақтау 
вирусоноситель вирус тасымалдағыштар 
Вирусология Вирусология 
Графоповторитель графа қайталағыштар 
Графопостроитель графа құрастырғыштар 
Клавиатура Пернетақта 
Дисковод Дискжетек 

 
Қысқарған күрделі сөздер (аббревиатура) әртүрлі көп мағыналы бір ғана сөз 

тіркестерінен құралған конденсациялану заңдылықтарының байқалуы.  
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Қысқарған күрделі сөздер (аббревиатура) 
Орыс тілінде  Қазақ тілінде 
ДОС (дисковая операционная система) ДОЖ (Дискілік операциялық жүйе) 
ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) ТЕС (тұрақты есте сақтағыштар) 
ЛВС (локальная вычислительная сеть) ЛЕЖ (локалды есептегіш желілер) 
ОЗУ (оперативное запоминающее устройство), ОЕСЖ (оперативті есте сақтағыш жүйелер) 
СУБД (система управления базой данных) МББЖ (мәліметтер базасын басқару жүйесі) 
БД (база данных) МБ (мәліметтер базасы) 
ПК(Персональный компьютер) ДК(дербес компьютер) 
ЭВМ(Электронно-вычислительная машина ЭЕМ(Электронды-есептеуіш машинасы) 
ОС(Операционная система) ОЖ (Операциялық жүйе) 

 
Морфологиялық (аффиксалды) әдісі. 
Компьютерлік технологияда түрлендірудің морфологиялық және аффиксиалды 

әдістері кеңінен қолданылады: 
1 кесте. Терминдік түрлендірудің жұрнақтау әдісі  

Термин Сөз тудырушы негіз Суффикс 
администрирование Администрировать -ние- 
битовый  Бит -ов- 
адресация адрес -аци- 
адресный  адрес -н- 
архивация архив -аци- 
архивирование архивировать  -ниj- 
архивированный архивировать -нн-  
архивный  архив -н- 
байтовый байт -ов- 
ақпараттау ақпарат -та- 
тіркеуіш тіркеу -іш- 
жүйелеу жүйе -ле- 
жүктегіш жүкте -гіш- 
пішімдеу пішім -де- 
мұрағаттау мұрағат тау 

 
Терминологиялық түрленуде сөзді түрлендіретін жұрнақтау әдісі жұрнақтар мен 

қопармалар арқылы орындалады. 
Терминологиялық түрленуде қопармалау(префикс) әдісін қолданғанда қопармалар 

туынды сөзге қосылады, мысалы: 
 
Кесте 2. Терминологиялық түрленудегі қопармалау әдісі.  

термин Туынды сөз Қосымша (Префикс) 
деблокирование блокирование де- 
декодирование  кодирование / кодировать 

(множественность мотивации) 
де- / -ние- 

 
Қазақ тілінде қопармалау әдісі қолданылмайды, себебі бұл әдіс қазақ тілінде жоқ. 

Терминологиялық түрленудегі қопарумалау әдісі сөз тіркестері қопрамалау 
жұрнақтарымен беріледі. 

Тіл әдебиеттерінде сөздік түрлену үрдісі кезіндегі сөз алды қосымшалар мен 
жұрнақтар арқылы сөз тіркестері пайда болады. оны сөз алды қосымшалар арқылы 
орындайды, мұны тіл мамандары конфикс деп атайды. Терминологиялық түрленудегі сөз 
алды қосымша –жұрнақ әдісі кезінде жұрнақтар мен қосымшалар қолданылады, мысалы: 
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Кесте 3. Терминологиялық түрленудегі сөз алды қосымшалары мен жұрнақтар. 
Термин Туынды сөз  Сөз алды қосымша (Конфикс) 
дешифратор Шифр де- / -атор 
загрузиться Грузить за- / -ся 
записаться Писать за- /-ся 
перезагрузиться загрузить пере- / -ся 
разархивирование архивировать раз- / -ние 

 
Сөз тіркестері арқылы жасалу әдісі. 
 Компьютерлік технологияда сөздің қабаттасуы байқалады.  
В.Виноградовтың анықтамалары бойынша «сөз тіркестерін құрудың әдістеріне» ең 

алдымен лексикалық-семантикалық әдіс жатады[2]. Лексикалық-семантикалық әдіс 
мобильділік қызметінің дамуын анықтайтын әдіс, сондықтан терминологиядағы жалпы 
қолданыстағы сөздерге алмасыды. Сөз туындатушы әдіс көп мағыналықпен тығыз 
байланыста, демек көпмағыналық пайда болады. Мобильділік қызметі кезінде көп 
мағыналы сөздердің пайда болуы ауыспалы мағыналық пен метонимиялануға 
байланысты. Мұндай жағдайда жалпы мағыналық бастапқы мағынасы дифференциалды 
сөзбен алмасып, сөз тіркестері жаңа мағына береді. 

Көп мағыналы сөздің семантикалық құрылымында  метафорлық және 
метонимикалық үрдіс нәтижесінде екінші ретті номинациялар болады. Көп мағыналы 
сөздердің жаңа мағынасы екінші номинациялануда тілдік белгілермен 
ассимиляцияланады, мұның себебі тілдік автоматтанудың бұзылысы болып отыр (бір 
белгі- бір мағына). 

Тіл ғылымындағы метафорлану өзінің түрленуін жоғалта отырып, номинативті, 
танымдық, интерпретациялық қызмет атқарады. 

Метафорлық номинация Е.И. Голанованың анықтамасы бойынша: бастауышпен 
тіркесе отырып, жаңа мағына беретін атаулардың құрылуы.[1]  Метафорлық алмасуларға 
баяндауыштық алмасулар жатады, баяндауыш түрленеді. Оларды тек осы біріктіреді. 

4 кестеде компьютерлік терминдік жүйенің тілінде қолданылатын метафорлық 
түрленген сөз тіркестерінің мысалдары берілген. мұнда графикалық тұрғыдан ортақ 
мағыналары берілген. 

 
4 кесте. Метафорлық үрдістер. 
 Сөздіктер  

Жалпы мағыналы Компьютерлік терминдер 
Дружественный – 2. Взаимно благоприятный 
(преимущественно о государствах и 
отношениях между ними) [СО] 

Дружественный – обеспечивающий 
естественный для пользователя способ 
взаимодействия, защиту от ошибок, развитые 
средства помощи и диалога [СВ] 

Колода – Комплект игральных карт [СО]. Колода – Файл перфокарт; набор перфокарт; 
множество перфокарт, уложенных в 
определенной последовательности [ПМС]. 

Корзина – Плетеное изделие из прутьев, 
камыша и т.п., служащее для упаковки, 
хранения, переноски чего-либо [КСРЯ]. 

Корзина – В операционных системах Windows – 
папка, в которую копируются удаляемые 
файлы с возможностью их последующего 
восстановления [ПМС]. 

Корреспондент – 1. Тот, кто находится в 
переписке с кем-либо. 2. Сотрудник газеты или 
журнала, радио и других органов информации, 
посылающий сообщения с мест [КСРЯ] 

Корреспондент – В электронной почте 
отправитель или получатель сообщения 
[ПМС]. 

Себет-жіптеден тоқылған бұйым, қамшы және 
т,б. Белгілі бір затты тасымалдауға арналған 
бұйым.[8] 

Себет-Windows операциялық жүйесінде 
папкалардағы файлдар жойылып, қайтадан 
қалпына келтірілетін жүйе[9] 
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Қапшық-жіптен тоқылатын зат салатын 
қалта.[8] 

Қапшық-яғни құжаттарды жинаушы[9] 

Пернетақта- біріккен сөз, домбыраның 
пернелері,  сегіз перне, екі ішек,  ал тақта-
кәдімгі тақта.[8] 

Пернетақта-компьютерге ақпарат енгізу және 
оның жұмысын басқару үшін 
пайдаланылады.[9] 

Өрнек- текеметтің өрнегі,  
өрнек оймыш, өрнек салу [8] 

Логикалық өрнек-реттелген дайын 
бағдарламалар жүйесі [9] 

 
 Метафорлық үрдіс негізінде жатқан аналогтар дифинитивті функцияларды 

құрайды. 
Жоғарыда айтылғандар бойынша компьютерлік терминосферада екінші ретті 

ассоциативті сипаттамалар жатады, нақты ассоциативті сөздер, сондықтан ауыспалы 
мағыналы сөздер мен туынды сөздерді қалыптастырады. Ассоциативті сөздерді  шолу деп 
атаймыз, сондықтан бірнеше белгілердің қатары байқалады. Релевантты қосымшалар мен 
туынды сөздер арасында метафорлық мағыналар болады. 

Номинациялау әдістеріне мағыналары ұқсас толық лексикалық тұрғыдан сәйкес 
келетін сөздер жатады, оларды нақтылықты баяндайтын көріністермен береді. 

Жазылуы басқа сөздерді қосуда атаулар беру қажеттілігі жоғары, сондықтан 
мағыналары ұқсас  сөздер бір мағына береді. Одан атқаратын қызметіне байланысты 
туынды сөздер шығады. Спецификалық ұғымдар мен сала, нысан тенденциялары, сөз 
тіркестері, термин жүйесі, тематикалық саласы, әлеуметтік-психологиялық факторлары 
себеп болады. 

Кірме сөздер арқылы жасалу әдісі 
Орыс тіліндегі Компьютерлік терминологияның тіркестенуі экстралингвистикалық 

факторлармен анықталады. Компьютерді бағдарламалармен қамту ағылшын тілдес 
елдерде пайда болған, демек компьютерлік терминдер жүйесі ағылшын тілінде пайда 
болған. 

Егер сөз жаңа денотат үшін тіркестенсе, көп мағыналы болса онда лексикалық 
калькирлеу әдісі қолданылады, демек транслитирациялау орындалады. Калькирлеу 
дегеніміз-көп мағыналы сөздерді көшірмелеп, транслитерация терминімен басқа тілде 
орыс әріптерінің көмегiмен жазу болып табылады. 

Қазақ тіліне компьютерлік терминдер орыс тілінен кіреді, ал орыс тіліне ағылшын 
тілінен енеді. 

Кірме сөздер 
Ағылшынша Орысша Қазақша 
Digitizer Дигитайзер дигитайзер 
Distributiv дистрибутив дистрибутив 
Provaider Провайдер провайдер 
Site Сайт сайт 
Scratshpad сверхоперативный аса оперативті 
Halfduplex полудуплекс полудуплекс 
semiconductor полупроводник жартылай өткізгіш 
interpenetration взаимопроникновение өзара кірісу 
addressabiliti адресуемость адрестелушілік 
analyser анализатор талдаушы 
animation анимация анимация 
 
Транслитерациялау: algorihm-алгоритм, ampersand-амперсанд, apostrof-апостроф, 

import-импорт, interpreter-интерпретато, hyptext-гипертекст, semaphore-семафор, 
tesaurus-тезаурус, type-тип, topologu-топология және т.б. 

Терминологиялық номинациялар жалпы әдебиет тілінде қолданылады, сондықтан 
нақты атаулармен беріліп, дистрибуттардың пайда болуынада арнайы ерекшеліктерге ие. 
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Патриотический акт «Мәнгілік Ел»: семь базовых ценностей развития, 
общности интересов и исторической судьбы народа Казахстана 

 
Югай А. 

КазАТиСО, г.Адматы 
научный руководитель, магистр истории, 

ст. преподаватель кафедры СГД, Ногайбаева Д.Т. 
 

Патриотический акт "Мәңгілік ел" был принят на XXIV сессии АНК, прошедшей в 
Астане под председательством Президента РК - Лидера нации,  Председателя Ассамблеи 
Нурсултана Назарбаева. 7 принципов «Мәңгілік Ел» отражают базовые ценности 
развития, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана. 

В настоящее время в Республике Казахстан модернизируется система образования. 
Необходимость совершенствования отечественного образования вызвана рядом 
приоритетных государственных задач: формирование конкурентоспособного 
человеческого капитала для вхождения в 30 развитых стран мира, повышение уровня и 
качества обучения и воспитания подрастающего поколения в соответствии потребностями 
мировой рыночной экономики и открытого гражданского общества, внедрение 
эффективных механизмов, инновационных технологий и методик по формированию у 
подрастающего поколения этнокультурной и гражданской идентичности, основанной на 
знании истории государства, государственного языка, национальных культурных 
ценностей народов Казахстана, использование опыта зарубежных стран по формированию 
у воспитанников патриотических ценностей, обогащение национальной системы 
воспитания на идеях казахстанского патриотизма.  

С этой целью был разработан и принят 26 апреля 2016 годана XXIV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана «Независимость. Согласие. Нация единого будущего» 
Патриотический акт «Мәңгілік Ел». 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев обозначил, что «Патриотический акт 
«Мәңгілік Ел» – это документальная форма общенациональной идеи, это емкая, 
уникальная программа идентичности единства казахстанцев. Он должен передавать 
базовый формат наших духовных ценностей. В нем связаны воедино вопросы экономики, 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


99 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

политики, морали, веры, нашего видения в глобальном мире… В Патриотическом акте мы 
на века закрепляем, во-первых, главные общенациональные ценности, созданные нашим 
народом, во-вторых, ментальную сердцевину взаимной нашей ответственности 
государства, общества, граждан за судьбу, развитие и процветание Казахстана. С 
Патриотическим актом мы будем сверять, как с компасом, верность нашего движения 
вперед, к новым вершинам». 

В документе представлены семь принципов, семь незыблемых основ 
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», отражающих базовые ценности развития нашего 
государства, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана. Акт 
призывает всех укреплять, хранить и передавать из поколения в поколение семь 
незыблемых основ «Мәңгілік Ел»: независимость и Астана; общенациональное единство, 
мир и согласие; светское государство и высокая духовность; устойчивый экономический 
рост на основе инноваций; общество всеобщего труда; общность истории, культуры и 
языка; национальная безопасность и глобальное участие Казахстана в решении 
общемировых и региональных проблем. 

В полной форме общенациональная идея «Мәңгілік Ел» и главные ценности были 
озвучены Президентом в Послании народу от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» и Послании «Нурлы жол – Путь в 
будущее» от 11 ноября 2014 года. Глава государства выделяет идею, воплощающую 
тысячелетний исторический опыт казахского народа; казахстанский путь, пройденный за 
годы независимости, и ценности как государствообразующие, составляющие идейную 
основу Нового Казахстанского Патриотизма.  
Реализация обозначенных ценностей включает работу по разъяснению Патриотического 
акта «Мәңгілік Ел» в организациях образования Республики Казахстан. 

Решение задач воспитания и обучения личности на основе базовых ценностей 
невозможно без обращения к положительному казахстанскому опыту, мировому опыту. 

Послание Президента стало выдающимся по своему значению для народа 
Казахстана. Провозглашена национальная идея «Мәңгілік Ел», рожденная всем 
тысячелетним историческим опытом казахского народа, казахстанским путем, 
пройденным за годы Независимости. 

Единая цель — это укрепление Мәңгілік Ел, укрепление независимости нашей 
 Родины — Казахстана! 

Единые интересы — это  наши общие ценности, стремление жить в свободной и 
процветающей стране! 

Единое будущее — это расцвет «Мәңгілік Ел», нашего общего дома — Республики 
Казахстан. 

Ассамблея народа Казахстана, все граждане единой страны с воодушевлением 
восприняли идею разработать патриотический акт «Мәңгілік Ел». 

Семь принципов «Мәңгілік Ел» отражают наши базовые ценности развития, 
общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана. 

Уверены, это станет мощным мобилизующим началом для выполнения задач 
Лидера нации. 

В своем Послании Президент озвучил грандиозный план вхождения Казахстана в 
число 30-ти самых развитых стран мира. 

В этих целях Глава государства поручил в 4,5 раза увеличить ВВП на душу 
населения — с 13 тысяч до 60 тысяч долларов. И тогда Казахстан станет страной с 
преобладающей долей среднего класса. 

Для этого Казахстан должен приступить к внедрению стандартов Организации 
экономического сотрудничества и развития, обеспечить достижение ежегодно роста 
валового внутреннего продукта — ВВП — не ниже 4%  и более, увеличить объем 
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инвестиций с 18% до 30% от всего объема ВВП. К 2050 году несырьевой экспорт в общей 
структуре экспорта из Казахстана должен достигнуть 70%. 

Ассамблея особо отмечает инновационные задачи в области сельского хозяйства, 
геологоразведки, нефтепереработки, которые станут основой для решения  социальных 
задач, основой для общественного согласия. 

Ассамблея приветствует тот факт, что намечается рост финансирования науки не 
менее 3% от ВВП, поставлены задачи по развитию культурной политики. 

Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих станет новым 
этапом роста народного благосостояния. И это в то время, когда во всем мире социальные 
показатели снижаются на фоне кризисных явлений. 

Мы с полной решимостью отмечаем реалистичность этих задач. 
Ассамблея народа Казахстана подчеркивает, что все ранее поставленные  задачи 

нашего Лидера нации были выполнены народом Казахстана в полном объеме и досрочно. 
Это было достигнуто благодаря национальному единству и общественному согласию, 
благодаря уникальной модели общественного согласия и национального единства 
Нурсултана Назарбаева. 

Эти задачи Президента свидетельствуют об эффективности проводимого курса 
форсированного индустриально-инновационного развития, социальных реформ, 
поддержки культуры и образования в стране. 

«Идея «Мәңгілік Ел» как вечный народ, вечная страна базируется на много- 
вековой мечте нашего народа, на конкретных результатах развития страны, - говорит 
доктор философских наук, профессор Ж.Ж.Молдабеков. Ее главные параметры: гуманизм 
и справедливость, социально-нравственный прогрес. Ее мобилизующая сила заключается: 
1) в сохранении своей идентичности, своих корней, своего национального духа и своего 
уникального пути развития; 2) в закреплении своей роли в мировом сообществе; 3) в 
потребности сохранить историко-культурные ценности, которые следуют передавать 
будущему поколению; 4) в стремлении решать насущные задачи по-крупному и по-
настоящему масштабно. Ее приоритеты - поддержка традиционных ценностей; 
формирование и развитие нравственных ориентиров, определяющих национальную 
идентичность; усиление интеллектуального потенциала общества. Когда Президент 
говорит о будущем Казахстана как о «Мәңгілік ел», он на одно из первых мест в повестке 
дня ставит вопросы исторического сознания нации. Чем глубже историческая память, 
характеризуемая как социально-культурная категория, и чем глубже корни исторического 
сознания, сам человек и в целом общество становятся более богатыми духовно. Для того, 
чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее, надо знать прошлое. Жизненные и 
гражданские принципы человека наиболее четко определяются, если он глубоко 
проникает в суть социально-культурного опыта, накопленного предыдущими 
поколениями. Стремление Казахстана к созданию «Мәңгілік ел» в условиях жесткой 
конкуренции глобализирующегося мира требует наряду с политическим, социально-
экономическим суверенитетом, достижения духовной независимости. Для этого в целях 
обеспечения жизнедеятельности такой сложной системы как 15 нация, необходимо 
сформировать (через возрождение национального мировоззрения, духовных истоков, 
составляющих сущность самобытной истории и культуры) присущее данному обществу 
историческое сознание. История связана с прошлым, человеческой памятью и социальным 
сознанием. Возродить историческое сознание можно только через изучение и 
исследование самобытной истории, через освоение фундаментальных ценностей, 
составляющих основу национальной культуры. Наряду с родным языком, пробуждающим 
людей в духовном плане, необходимо возрождение традиций, полное восстановление 
исторического прошлого народа – это и есть путь формирования исторического 
самосознания, составляющего духовную платформу Независимости», - отмечает доктор 
философских наук, профессор Б.Сатершинов [1] 
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Если рассматривать сущность национальной идеи «Мәңгілік Ел» в контексте 
вышесказанных положений, то можно отметить следующее: Мәнгіліқ Ел» - это история 
казахского народа, представляющего собой государствообразующую нацию Республики 
Казахстан - Қазақ елі. И это одновременно история становления Республики Казахстан 
как многонационального государства, стремящегося к мировому признанию и занятию 
своего достойного места в мировом сообществе на равных и это тоже история Қазақ елі. С 
учетом сказанного выше следует заметить: сформировавшаяся в Казахстане национальная 
идея «Мәңгілік Ел», представляет собой мощный импульс для целенаправленного 
движения всего его народа к конкретным целям, с четко обозначенными задачами, на 
решение которых должны быть направлены усилия всех и каждого. 

Ключевыми мерами по реализации концепции укрепления и развития 
казахстанской идентичности определены патриотический акт «Мәңгілік Ел», Закон об 
АНК, концепция развития АНК до 2025 года, проект «Большая страна-большая семья». На 
первом этапе до 2020 года будет запущено 33 проекта, в рамках которых предстоит 
закрепить общенациональную патриотическую идею «Мәңгілік Ел» на уровне закона об 
АНК. Таким образом, реализация национальной идеи «Мәңгілік Ел» позволит 
сформировать прочную национальную основу и фундамент успешного развития 
Казахстана и занятием республикой достойного места среди передовых стран мира[2]. 
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На пути успешной интеграции Казаxстана в мировую экономику, как основы 
качественного прорыва экономики страны,одним из важнейшиx инструментов, выступает 
известность страны на мировой арене, то есть ее бренд. Под брендом страны понимается 
совокупностьуникальныx ценностей, передающиx исключительность, отличие и 
неповторимость данной территории и его составляющиx.Страновой брендспособствует  
развитию в долгосрочной перспективе, повышению инвестиционной привлекательности и 
узнаваемости. 

В Казаxстане вопрос о создании странового бренда возник с момента обретения 
независимости, когда перед государством встал ряд масштабныx задач – перестройка  
экономики  по  рыночным  законам,  трансформация  политического  устройства  и  т.д. На 
сегодняшний день, наша страна столкнулась с тем, что большинство зарубежныx 
журналистов, пишущиx о ней, пользуются стандартным набором стереотипов, которые 
были сформированы отчасти тем, как страна успела себя зарекомендовать, отчасти 
предрассудками теx, кто ни  разу не был  в Казаxстане.  В основном, это ассоциации со 
степью, пустыней, нефтью, иногда с Байконуром, Астаной и комическим персонажем 
«Борат».  

На сегодняшний день имидж  Казаxстанане в полной мере соответствует  новым  
сложившимся  реалиям, что обуславливает слабый эффектвоздействия на привлечение 
притока инвестиций и туристов, также на подъем патриотических настроений среди 
населения и  на укрепление влияния и  авторитета государства на международной арене. В 
связи с чем, вопрос создания странового бренда особо актуален. 

Необxодимо отметить, что выстраивание успешного имиджа страны возможно без 
наличия долгого опыта в данной сфере. Вполне реально сделать это в относительно 
короткий срок, при наличии четкой стратегии и необxодимыx средств.Исxодя из этого, 
Казаxстан имеет все возможности выстроить страновой бренд в короткие сроки. Так, в 
нашей стране стратегией, способствующей формированию странового бренда 
выступает«Стратегия Казаxстан - 2050», которая носит программный xарактер для всей 
PR-стратегии Казаxстана в экономическом направлении.В стратегии выделеныследующие 
ключевые приоритеты позиционирования Казаxстана на мировом рынке: 

1. Успешная интеграция страны в мировую экономику; 
2. Модернизация и диверсификация экономики Казаxстана; 
3. Совершенствование социальной политики; 
4. Модернизация системы образования; 
5. Дальнейшее развитие демократии и модернизация политической системы.  
6. Реализация Стратегии национальной безопасности, адекватной современным 

угрозам и вызовам.  
7. Дальнейшая реализация сбалансированного и ответственного 

внешнеполитического курса, учитывающего интересы Казаxстана и динамику 
регионального и мирового развития[1]. 

Таким образом, «Стратегия Казаxстан - 2050» способствует формированию  
экономического, социального, туристического, политического бренда страны. 
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Одной из главныx причин необxодимости формирования странового бренда 
выступает повышение капитализации отечественныx продуктов. То есть, насколько бренд 
страны повышает или снижает стоимость продуктов, произведенныx в данной стране в 
сравнении с рыночной стоимостью в аналогичныxсегментаx. Другими словами, если 
стоимость товара определенной  страны автоматически повышается на некоторую сумму 
значит настолько и стоит Бренд даннойстраны. Например, стоимость текстиля 
«MadeinТurkey» стоит на более чем 50 долларов США дороже, чем текстиль 
произведенный во Вьетнаме или Кыргызстане. Xотя качество товаров идентично.  
Следовательно, бренд Турции дает свою большую капитализацию товарам на 50  
долларов США. Это и есть стоимость бренда «Турция» в данной категории товаров.  

При этом, бренд страны влияет не только на капитализацию продукции, но и на 
привлечение инвестиций, развитие въездного туризма, расширение рынков сбыта 
отечественныx продукции. 

Однако, одним из главныx факторов, сдерживающиx процесс формирования 
бренда«Казаxстан»выступает отсутствие единого представления ценности казаxского 
народа, его четкого позиционирования. Поэтому, прежде всего, необxодимо найти 
национальную идентичность казаxов, посредством определения ее ключевыx ценностей. 
И именно на основе псиxологического и культурного образа казаxского народа – 
ментальности, истории, культуры, взгляда на мир и к жизни и т.д. и т.п. должна строиться 
платформа для бренда Казаxстана.  

Бренд «Казаxстан» должен строиться на основе индивидуальныx особенностей 
нашей страны. Ведь Казаxстан, благодаря своему географическому положению – на стыке 
контингентов, является своеобразным перекрестком миров, сочетающий внутри себя 
культурные ценности этиx частей света. Казаxстан является местом 
переплетениямощныxмировыx религий, родиной более 100 национальностей и страной, 
через которую пролегают стратегические транспортные пути соединяющие Азию с 
Европой, Россию со странами Центральной Азии. И соответственно через Казаxстан 
проложена «тропа» миграционныx потоков, несущие в себе частичку культуры разныx 
народов и оседающая в той или иной мере в этой стране.  

Отсюда именно индивидуальное отличие Казаxстана даст четкий контраст стране 
на фоне окружающиx территорий в Центральной Азии и Евразии. Понимая данную 
выгодную суть, при конкуренции территорий, общественность Казаxстана начинает все 
больше испытывать потребность в наличии бренда страны.[2] 

При создании странового бренда необxодимо учитывать, что:  
− бренд страны должен нести в себе больше нематериальные ценности и 

нематериальный образ, чем иметь физическую сущность и соответствующие свойства к 
разрушению под воздействием временныx, природныx и другиxфизическиx факторов; 

− бренд страны должен быть эмоционально востребуем у целевой аудитории 
больше за пределами страны, чем внутри; 

− бренд страны должен иметь глобальный, а не локальныйxарактер.  
По словам М. Чакиева, занимавшегося  разработкой  концепциисоздания  бренда 

«Казаxстан»,  можно выделить следующие этапы создания бренда государства: 
1.  Разработка образа бренда. Разработкой  должна заниматься «проектная  группа», 

которая  создает  систему  позиционирования, ценности, единый образ, обещание, а также 
пути реализации и методы донесения образа и ценностей бренда до целевой аудитории. 

2. Внедрение и принятие концепции бренда как стратегического документа и 
программы. Правительственная рабочая группа» или определенный «государственный 
орган»: 

– разрабатывает национальную программу по внедрению и адаптации концепции 
бренда  под каждую стратегическую государственную программу для 
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соответствующиxгосударственныxведомств, а также пути его реализации по 
государственной линии; 

– координирует ее реализацию по всем направлениям систем государственного 
управления  –  от государственныx ведомств и посольств до частныx иобщественныx 
организаций, чья деятельность связана с имиджеобразующими фактором государства;  

– комитет международной информации МИД контролирует передачу  
(использование) образа бренда как за ее пределами как единого цельного месседжа. 

3.   Реализация: 
– государственные  и общественные структуры обеспечивают выполнение,  при 

реализации стратегическиx программ, подпунктов касательно бренда государства; 
– частные компании  при внешнеэкономической деятельности  придерживаются 

основныxпараметров ценностей бренда государства, соответствующие  специфике иx 
продукта или деятельности организации [3]. 

Таким образом, создание специального органа по разработке и внедрению бренда 
государства, а также, разработка программ для разныx ведомств, которые  имеют  
отношение  к  построению  бренда  государства.  Процесс  реализации  предполагает 
контроль над соответствием проводимыx мероприятий  –  единому посланию, главной 
идее, которую несет бренд государства. Среди реализуемыx направлений М. Чакиев 
рекомендует выделить следующие: инвестиции, экспорт, туризм, миграция, образование, 
спорт [4]. 

Британская транснациональная консалтинговая компания «BrandFinance», 
специализирующаяся в сфере аудита и оценки стоимости брендов, в конце 2014 года 
опубликовала свой ежегодныйдоклад о стоимости национальныx брендов. При оценке 
стоимости аналитики компании опираются на такие показатели, какустойчивость 
и потенциал развития бренда, экономические, демографические и политические факторы, 
включая инвестиционные показатели, туристическую привлекательность, динамику 
экономического роста, производство, потребление и экспорт национальныx товаров 
и услуг, человеческий капитал и другие параметры. В результате сравнительного 
исследования каждой стране присваивается рейтинг от AAA (очень сильный 
национальный бренд) до DDD (отсутствие национального бренда), составляющие 
Индекс бренда. 

Согласно данным «BrandFinance»в 2014 году самым дорогим страновым брендом 
является бренд  «США»  -  $19,261 трлн.На втором месте бренд «Китай» - $6,352 
трлн.Бренд «Россия» находится на 12 месте - $1,167 трлн. При этом из-за экономических 
санкций и падения цен на нефть стоимость бренда России упала на 7%.Бренд «Казаxстан» 
был оценен в 164 млрд долларов США, что на 44 млрд долларов США дороже 
предыдущего года.  Это позволило подняться с 48 на 44 строчку рейтинга. По темпу роста 
стоимости РК разделила 3 - 4 место со Шри-Ланкой [5]. 

Таким образом, перспективы формирования странового бренда Казаxстана имеют 
достаточно благоприятные условия. Среди ниx целесообразно выделить историческую 
уникальность, многонациональность, самобытность и миролюбие казаxстанского народа, 
современные достижения мирового масштаба, на которыx и должен строиться образ, 
xарактеризующийКазаxстан в глазаx мировой общественности.   

Сегодня Казаxстан имеет все основания для того, чтобы комплексно, продуманно и 
целенаправленно подойти к задаче по формированию собственного имиджа как внутри 
страны, так и за рубежом. 

Национальный бренд придает импульс в развитии каждого кластера и 
необходимую эластичность для позитивного восприятия потребителя, сохраняя 
наработанный годами имидж. Национальный бренд, как инструмент, максимизирует 
использование природного, кадрового, финансового, инновационного и интеграционного 
потенциала. 
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С недавнего времени в экономической терминологии появилось новое слово 

«моногород». Монопрофильные города (моногорода) – важнейшая постперестрочная 
тема, где проблемы социальной ответственности различных факторов промышленной и 
государственной политики должны органично быть включены в социальную политику 
страны, региона, города [1]. 

Моногородом признается город, где большая часть (это 20% и свыше) 
промышленного производства и всего трудоспособного населения сосредоточены на 
одном или небольшом количестве градообразующих предприятий, как правило, имеющих 
один профиль и сырьевую направленность (моноспециализацию), которыми при этом 
определяются все социально-экономические процессы, которые происходят в городе. 

К категории моногородов в Казахстане относятся города с населением от 10 до 200 
тысяч человек, которые характеризуются одним из нижеперечисленных критериев: 

1) размер промышленного производства основных градообразующих предприятий 
города, главным образом, добывающего сектора составляет свыше 20% от всего 
общегородского объема производства (то есть, существует моноспециализация); 

2) на основных градообразующих предприятиях города работает более 20% общего 
числа занятого населения; 

3) города, где градообразующие предприятия работают только частично или 
вообще приостановили деятельность. 

При этом зачастую многие моногорода административно имеют в подчинении 
пригородные поселки и небольшие сельские населенные пункты, которые экономически 
тесно связаны с городом [2]. 

На территории Казахстана в настоящее время насчитывается 27 моногородов, 
численность населения в которых более 1,53 миллиона человек, или 16,8% от всего 
городского населения страны, среди них 16 городов выступают административными 
центрами своих районов, а другие 11 городов не являются административными центрами 
районов (это такие города, как Степногорск, Текели, Серебрянск, Шахтинск, Сарань, 
Каражал, Курчатов, Лисаковск, Аркалык, Жанаозен, Аксу). При этом часть городовимеет 
областное значение, некоторые потеряли статус районных центров при слиянии районов. 

В перечень моногородов Республики Казахстан в основном входят малые города с 
населением до 50 тысяч человек, исключение составляют четыре средних города с 
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численностью населения более 100 тыс. человек – это Темиртау, Рудный, Жанаозен и 
Экибастуз. 

Экономическая база городов, их отраслевая структура, данные о главных 
градообразующих предприятиях дают возможность выделить следующие типы 
моногородов по функциональному назначению: 

1) города с развитием преимущественно добывающей промышленности – к ним 
относиться 21 город: 

по добыче угля - Абай, Сарань, Шахтинск, Экибастуз; 
по добыче нефти и газа - Аксай, Кульсары, Жанаозен; 
по добыче металлических руд - Аркалык, Балхаш, Зыряновск, Каражал, Кентау, 

Лисаковск, Риддер, Рудный, Текели, Хромтау; 
по добыче прочих видов сырья и ресурсов - Жанатас, Каратау, Житикара; 
2) города с развитием преимущественно обрабатывающей промышленности –к ним 

относиться 6 городов: 
с развитием химической промышленности - Серебрянск; 
с развитием машиностроения, металлургической промышленности (золото), 

урановым производством - Степногорск; 
с развитием металлургической промышленности - Аксу, Жезказган, Сатпаев, 

Темиртау; 
3) город-научно-промышленный центр - Курчатов. 
В зависимости от текущего состояния градообразующего предприятия 

различаются: 
1) моногорода, где градообразующее предприятие работает (19 городов) - Абай, 

Аксай, Аксу, Балхаш, Жанаозен, Жезказган, Житикара, Зыряновск, Каражал, Кульсары, 
Курчатов, Лисаковск, Риддер, Рудный, Сатпаев, Темиртау, Хромтау, Шахтинск, 
Экибастуз; 

2) моногорода, где градообразующее предприятие работают частично  
(5 городов) - Аркалык, Жанатас, Каратау, Сарань, Степногорск; 

3) моногорода, где градообразующее предприятие не работает (3 города) - Кентау, 
Серебрянск, Текели. 

Возникновение моногородов – это результат адаптации к географическим, 
климатическим и временным особенностям. Моногорода неравномерно распределены на 
территории Казахстана. Наибольшее количество сосредоточено в Карагандинской 
(Балхаш, Жезказган, Каражал, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск, Абай), 
Костанайской (Аркалык, Житикара, Лисаковск, Рудный) и в Восточно-Казахстанской 
области (Зырьяновск, Курчатов, Риддер, Серебрянск) [4]. 

Практически все моногорода РК появились в советское время. Казахстан и как 
союзная республика в то время, и сейчас как независимое государство играл и играет роль 
сырьевого придатка. Сырьевая направленность экономики способствовала появлению 
узкоспециализированных поселений, которые должны были обеспечить добывающие 
предприятия рабочей силой. В советское время они пользовались повышенным 
вниманием союзных и местных властей, щедро дотировались, имели так называемое 
«союзное снабжение» [5]. 

Моногорода создавались и финансировались по правилам плановой экономики. 
Когда появились рыночные отношения, появились и проблемы. Особенно остро они 
проявились в регионах, где природные ресурсы стали иссякать из-за интенсивной 
эксплуатации месторождений. В результате многие моногорода оказались депрессивными 
зонами, стоящими на грани экономического коллапса и социальных потрясений: сегодня 
от 30 до 50% населения в них – безработные. Конечно, официальная статистика их 
называет самозанятыми, но это лишь затушевывание сути проблемы [6]. 
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Проблема моногородов стала особенно актуальна в период мирового финансового 
экономического кризиса 2008 года. Кризис, выразившийся в сокращении спроса и 
снижении  мировых цен на товары, в значительной степени отразился на ситуации в 
моногородах. 

Для решения проблем развития моногородов Правительство Республики Казахстан 
подходили несколько раз. После событий декабря 2011 года в Жанаозене, где 
продолжительный трудовой конфликт в итоге вылился в беспорядки, правительство 
создало специальное министерство, призванное решить проблемы моногородов и в целом 
казахстанских регионов, – Министерство регионального развития Республики Казахстан. 
Была написана программа развития моногородов до 2020 года и подготовлен их список. 
Меры предлагались стандартные: помимо улучшения инфраструктуры, государство 
предложило развивать МСБ через механизм субсидирования кредитов, стимулировать 
переезд людей в центры экономического роста. Примечательно, что из списка  
27 программа распространялась только на 21 моногород. 

В 2014 году, после ликвидации Министерства регионального развития Республики 
Казахстан, программу решили влить в более широкозахватную – развития регионов. В ней 
моногородам отводится, прямо скажем, не самое главное место: вместе с малыми 
городами они объединены в группу «городов третьего уровня». Им будут продолжать 
улучшать инфраструктуру, выводить из положения транспортного тупика (7 из 20 
тупиковые), планируется размещение заказов для компаний ФНБ «Самрук-Казына» 
и НУХ «КазАгро». А еще каждый моно- и малый город пройдет процедуру 
брендирования, на свои деньги разработает комплексный план развития и т.д. [7] 

Данная Программа является одним из механизмов 
реализации Прогнознойсхемы территориально-пространственного развития страны до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года 
№118. 

Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 
года (далее – Прогнозная схема) является инструментом реализации новой региональной 
политики, целью которой является создание условий для устойчивого развития регионов 
на основе эффективного использования социально-экономического потенциала каждого 
региона. 

С учетом новых задач, поставленных Главой государства, необходимо 
модернизировать всю систему регионального развития на современных принципах. 
Организация системы стратегического управления на внутриреспубликанском 
межрегиональном (трансрегиональном) и макрорегиональном уровнях должна 
сопровождаться повышением роли институтов стратегического планирования 
государства, регионов, общественных объединений, бизнеса и экспертного сообщества. 

За истекшие годы в Казахстане реализованы две Концепции региональной 
политики, направленные на выравнивание уровней социально-экономического развития 
регионов. Кроме этого, осуществлялась реализация программ развития сельских 
территорий на 2004-2010 годы, развития малых городов на 2004 – 2006 годы, Стратегии 
территориального развития страны до 2015 года. Также в настоящее время действуют и 
приняты ряд программных документов, в том числе государственные и 
правительственные программы в сфере социального, индустриально-инновационного, 
агропромышленного развития и другие, которые затрагивают отдельные аспекты 
регионального развития в регулируемых направлениях [8]. 

По данным Фонда «Даму», потенциал развития большинства моногородов 
оценивается как – средний. Наиболее низкими показателями развития обладают 2 города – 
Жанатас (Жамбылская область) и Аркалык (Костанайская область). 

Как показывает опыт, общими проблемами в развитии моногородов в Республике 
Казахстан являются: 
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- следующие экономические проблемы:  
а) остановка либо усиливающаяся угроза остановки главного градообразующего 

предприятия (ввиду истощения рудной базы для добывающих предприятий моногородов, 
неконкурентоспособной продукции);  

б) низкий уровень диверсификации экономики моногорода;  
в) высокая степень зависимости занятости населения от работы градообразующего 

предприятия;  
г) высокий уровень зависимости городских бюджетов от налоговых поступлений 

градообразующих предприятий и сокращения налоговой базы; 
- следующие социальные проблемы:  
а) достаточно высокий уровень безработицы;  
б) существенно низкий уровень доходов у населения большинства моногородов, 

низкий уровень жизни в целом;  
в) уменьшение численности населения в моногородах; 
г) имеющиеся тенденции увеличения социальной напряженности; 
- следующие проблемы жизнеобеспечивающей инфраструктуры:  
а) высокий уровень износа инженерных и социальных объектов инфраструктуры; 
б) существенно высокая экологическая нагрузка в моногородах; 
в) значительная степень подверженности территорий чрезвычайным природным и 

техногенным ситуациям.  
При этом,диверсификация производства градообразующих предприятий в 

моногородах — очень медленный процесс. Новые производства сейчас создают всё 
меньше и меньше рабочих мест, производства становятся высокотехнологичными и не 
требуют большого числа рабочих. В связи с этим необходимо уделять внимание развитию 
малого бизнеса и благоустройству городской среды. 

С точки зрения государственного управления необходимо создать условия для 
стабильного развития моногородов путём привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.  

Программой развития регионов до 2020 года определены следующие пути 
«оздоровления» моногородов нашей страны: 

• диверсификация экономики; 
• модернизация имеющих производств; 
• развитие малого и среднего бизнеса; 
• улучшение имиджа города и повышение качества жизни. 
При государственном управлении также предлагаетсяиспользовать: 
- кластерный подход социально-экономического развития территории, реализация 

инфраструктурных проектов,  
- «крупно шаговые» изменения в качестве жизни населения города на основе 

модернизации коммунальных инфраструктур, связанных с развитием сетевого хозяйства 
ведущих предприятий города 

- развитие малого и среднего бизнеса, в первую очередь, в сфере услуг. 
Мировой финансовый-экономический кризис показал, что градообразующие 

предприятия одними из первых ощутили его влияние, сократились объемы как 
внутреннего, так и внешнего спроса. В данном контексте развитие малого и среднего 
бизнеса должно быть основной задачей социально-экономического развития региона. 
Данный сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную часть 
потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро 
меняющимися требованиями рынка. Малый бизнес способствует налоговых поступлений, 
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 
развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса. Таким 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


109 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

образом, диверсификация структуры городской экономики, и она станет менее уязвимой в 
условиях возникновения новых кризисных ситуации. 
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В условиях реализации индустриально-инновационной деятельности стратегии 

Казахстана инновационное производство республики нуждается в постоянном 
обеспечении конкурентоспособными, высококвалифицированными кадрами с развитыми 
навыками управления на базе широких и универсальных знаний в производстве и бизнесе. 

Экономическая ситуация, рост потребительских рынков, быстрые темпы развития 
компаний в РК вынесли на поверхность проблемы с логистикой. В послании Президента 
РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нурлы Жол – путь в будущее» 11.11.2014г. 
отмечает развитие транспортно-логистической инфраструктуры [1]. 

У нас в Казахстане достаточно много компаний, которые предлагают 
логистические услуги, так же большинство торговых компаний, их руководители, уже 
поняли значимость логистических служб внутри организаций, и поэтому такие отделы 
существуют.  

 Например, такими услугами также занимается транспортно-логистическая 
компания Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), которая 
зарегистрировано в 2008 году как ТОО «ТЭК АНПЗ-Транс».  

 На сегодняшний день предприятие располагает необходимой базой для оказания 
всего комплекса услуг, связанных с доставкой груза от продавца к потребителю, а также 
всеми необходимыми технологиями. 

 Основным видом деятельности ТОО «ТЭК АНПЗ – Транс» является оказание 
транспортно-экспедиторских услуг, которая включает в себя: 
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1. согласование с АО «НК «КТЖ» заявок на перевозку грузов;  
2. раскредитовка и оформление перевозочных документов на порожние вагоны 

Клиента;  
3. оформление перевозочных документов на груженные вагоны с 

нефтепродуктами на весь маршрут следования во внутриреспубликанском, экспортном 
сообщении;  

4. оформление и оплата провозных платежей;  
5. расчет тарифов на перевозку грузов;  
6. услуги по нанесению знаков опасности и пломбирование вагонов запорно-

пломбировочными устройствами; 
7. услуги по страхованию груза от имени страховой компании; 
8. взаиморасчет за услуги, предоставляемые Перевозчиком и другими 

организациями; 
9. оперирование собственным, арендованным парком вагонов. 
Сегодня становится очевидным, что от специалистов инновационного 

производства требуется не только глубокие профессиональные знания и определенные 
практические навыки, но и комплексные знания в решении различных управленческих 
задач и ситуаций, в области понимания деловой среды и научных основ бизнеса, умение 
вырабатывать стратегическое видение проблем, возникающих в процессе деятельности, и 
решать их на основе соответствующих методологий и методов. 

В Указе Президента Республики Казахстан от 7 марта 2014 года №762  «О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 
2010 года №958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании 
утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» отмечается 
логистика нового поколения как один из трендов третьей индустриальной революции [2].  

«Логистики нового поколения» направлена к спросу и предложению на трудовые 
ресурсы, которая будет систематизировать взаимодействие системы образования и рынка 
труда. На данный момент в основе динамичного развития современной экономики 
Республики Казахстан лежит качество подготовки кадров.  

Однако перечисленные требования и прогнозируемый спрос не может быть 
удовлетворен на существующей базе нефтеперерабатывающей отрасли. Что влечет за 
собой повышение спроса на высококачественные продукты, а ситуация в отрасли отстает 
от него. И задача нефтеперерабатывающей отрасли на ближайшую перспективу - 
обеспечить изменение структуры производства моторных топлив в соответствии с 
прогнозным количественным и качественным изменением внутреннего спроса. 

Сам Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) – первенец 
нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан, построен в годы Великой 
Отечественной войны в течение двух лет, на базе комплектации оборудования, 
поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года. 
Основной целью КМГ-ПМ по управлению этим заводом является достижение 
ведущих международных стандартов путем: 

- увеличения глубины переработки; 
- уменьшения производственных издержек; 
- улучшения качества выпускаемых нефтепродуктов; 
- совершенствования промышленной и экологической безопасности; 
- внедрения эффективных корпоративных методов управления. 
По итогам производственной деятельности ТОО «Атырауский НПЗ» за 2013 год 

фактически переработано сырья 4 429,5 тыс. тонн (таблица 1). План по переработки нефти 
в сравнении с планом, утвержденным МНГ РК выполнен на 100,01%. Суммарный план 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


111 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

производства выработки светлых нефтепродуктов выполнен на 100,9%. Фактическая 
глубина переработки составляет 59,76% при плане 58,6%. 

 
Таблица 1. Исполнение производственной программы ТОО «АНПЗ» за 2013 год (в 

тоннах) 
Наименование План утв.МНГ 

от 06.06.13 г 
Факт 2013 г. 

Переработка сырья 4 428 950 4 429 517 
Автобензины: 478 410 505 197 
Аи-80 338 910 362 641 
Аи-92 133 500 134 985 
Аи-95, Аи-98 6 000 7 571 
Дизтопливо 1 220 130 1 221 659 
Авиакеросин 50 300 38 230 
ВГО 626 060 652 492 
Мазут 1 546 090 1 512 016 
Печное топливо 146 970 124 395 
Кокс 80 030 95 119 
Газ сжиженный 15 600 19 638 
Сера техническая 1 000 1 345 
Потери и сжег 287 150 270 139 

 
 В настоящее время существует дефицит высокооктановых автобензинов на 

заправочных станциях, обусловленный ситуацией по дисбалансу между поставками и 
потреблением социально- значимых нефтепродуктов. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке РК, в условиях текущего статуса 
индикативного баланса импорта, АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг», был 
разработан оптимальный график отгрузки бензина Аи-92 и дизельного топлива с НПЗ РК 
в регионы страны. В графике четко обозначена привязка заводов РК по их 
географическому расположению, тем самым, оптимизирована транспортная логистика.  

Одной из важных задач, выполняемых филиалом ТОО «КазМунайГазӨнімдері» 
является бесперебойная доставка ГСМ на автозаправочные станции качественной 
конкурентоспособной продукции переработки нефти для реализации клиентам [3]. 

Для того чтобы войти в группу развитых стран, Казахстану предстоит совершить 
рывок в развитии. Необходимо сформировать модель поэтапного перехода к вторичной 
модернизации и построения наукоемкой экономики. Модель долгосрочного развития 
должна учитывать мировые тенденции, ключевые приоритеты национального развития и 
предложить варианты стратегий социально-экономической модернизации Казахстана до 
2050 года. 

Таким образом, для создания нефтеперерабатывающей отрасли мирового уровня 
необходимо прежде всего дипломированные кадры в области логистики. 
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Кәсіпкерлік – азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда немесе өзіндік табыс 

алуға бағытталған бастамашылық дербес қызметі. Кәсіпкерлікті азаматтар өз атынан, 
өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен немесе заңды тұлғаның (кәсіпорынның) 
атынан және соның жауапкершілігі кепілдігімен жүзеге асырады. 

Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы. Қызметтің бұл 
түрі, көбінесе, адамның жеке басымен – кәсіпкермен байланысты. Ол жаңа істі қолға 
алады, жаңа енгізілімді іске асырады, тәуекелдікке бас тігеді. Кәсіпкердің мәртебесі 
мемлекеттік тіркеуге алу арқылы қуатталады, онсыз кәсіпкерлік қызметке тыйым 
салынады. Кәсіпкердің еңбегіне ақы төлеу нысаны, тәртібі мен талаптары шартпен 
айқындалады, жеке табысқа салық салынуға тиіс.  Шаруашылық қызметтің барлық 
түрлері, оларға заңнамалық актілер де тыйым салынбаған болса, мысалы, коммерциялық 
делдалдық, сату-сатып алу, инновациялық, кеңес беру, тағы басқа қызметтер, сондай-ақ, 
бағалы қағаздармен жасалатын операциялар кәсіпкерлікке жатады [3]. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің отырысы кезінде «Біз 
алдымызға әлемнің экономикасы барынша дамыған отыз елінің қатарына қосылу жөнінде 
ауқымды мақсат қойдық. Қуатты экономика – кәсіпкерліктің қуаттылығы, Отандық 
кәсіпорындардың бәсекегеқабілеттілігінің жоғарылығы, олардың кооперациясы мен 
Отандық бизнесті қолдауды Жаңа саяси бағдардың маңызы жағынан екінші бағыты 
ретінде белгіледім» деп атап өтті. 

Нарықтық экономикада кәсіпкерлік негізгі рөл алады, ал оның ұйымдасу  деңгейі 
экономика жүйесінің даму дәрежесін айқындайды.  

Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформа кәсіпкерлікті дамыту үшін жаңа 
болашақты ашты. 

 Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық маңызы: 
- ол нарықтық экономикаға икемділік береді; 
- халықтың қаржы және өндірістік ресурстарын тартуға әсер етеді; 
- монополияға қарсы әлеуеті бар; 
- ғылыми – техниалық прогреске бағытталған алғы шарттарды жасайды; 
- нарықтық шаруашылықтың еңбекпен қамту және басқа әлеуметтік мәселерін 

шешеді. 
Кәсіпкерлікті қалыптастыру және кәсіпкерді тәрбиелеу нарықтық экономиканың 

даму негізі. 
Заманауи мемлекеттің әлемдік аренада алатын орыны оның өндірушілерінің 

нарықта алатын орынымен айқындалады. 
Кәсіпкерлік құрылымдар түсініктері экономика ғылымында кеңінен қолданылады. 

Ғалымдардың пайымдауынша, мысалы В.М. Кошелев кәсіпкерлік құрылымды 
коммерциялық құрылымның заңды формасы, ол өз атынан кәсіпкерлікпен айналысады, 
яғни өз қызметінен пайда табады десе, И.Н. Герчикова кәсіпкерлік құрылымдарды 
нарықтық қатынастардың субъектілерінің құрамы ретінде сипаттайды, олардың 
қызметтерінің түпкі мақсаты пайда табу дейді.  

Кәсіпкерлік құрылым мағынасына жақын түсінік, бұл фирма түсінігі. Фирма – бұл 
пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін 
пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңды тұлға 
құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе 
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сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған 
ортақ атауы. 

Ғылыми тәжірибие барысында «кәсіпкерлік құрылымдар», «фирма», «ұйымдар», 
«компания» түсініктері синоним сөздері ретінде пайдаланылады. Олардың барлығы 
туындаған айырмашылықтарға қарамастан, кәсіпкерлік типіндегі нарықтық 
қатынастардың субъектісін сипаттайды, қызметінің негізі пайда табуға бағытталады. 

Кәсіпкерлік құрылымдар және олардың элементтері 1-суретте көрсетілген.  
        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 1 – Кәсіпкерлік құрылымдардың сұлбасы 
 
Кәсіпкерлік құрылымдардың ортаңғы звеносы ол кәсіпкердің өзі, оның 

ұйымдастыру және басқару қабылеттілігінен кәсіпкерлік құрылымдардың әрекет етуінің 
тиімділігі тәуелді болып табылады.   

Жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы Қазақстан Рспубликасының мемлекеттік 
саясаты жоғары қосымша құны бар жаңа жоғары технологиялық өндірістерді құруға 
ұмтылған шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы орта классты қалыптастыруға бағытталған. 
Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстан Республикасының индустриалды - 
инновациялық даму страегиясын жүзеге асырудың бір кезеңі ретінде кәсіпкерлікті қолдау 
инфрақұрылымын дамыту көзделген. Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылым құрамында 
жеке кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай туғызатын бір топ мекеме бар. 

Қазақстандағы осындай мекемелер қатарына: 

Басшылық 

Еңбек пәні 

Кәсіпкер 

Кәсіпкерлік 
құрылымның мақсаты 

Кәсіпкерлік ой 

Ұйымдастырушы
лық құрылым 

Қызметкер Штаттық кесте 

Еңбек 
құралдары және 
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- мемлекеттік және мемлекет қолдауымен құрылған мекемелер; 
- үкіметтік емес мекемелер; 
- коммерциялық мекемелер кіреді. 
Елімізде кәсіпкерлікті үдемелі дамыту үшін кәсіпкерлерге несиелер беріледі. 

Берілген несие бойынша кәсіпкерлерге белгілі жеңілдіктер жасалынып, пайыздық 
мөлшерлердің неғұрылым аздығы қарастырылады. Елбасы кәсіпкерлерді осындай жолмен 
қолдауды құптайды. Шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 
жұмысты жалғастыру қажет. Бүгінде Ұлттық қордан ШОБ-ты қолдауға және несиелеуге 
бағытталған 100 миллиард теңге толықтай игерілді. Бұл 4,5 мың жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік берді. [2] 

Бұл қаржыға сұраныс ұсыныстан 23 миллиард теңгеге асып түсті. Бизнесті 10 
жылға бар-жоғы 6 пайызбен несиелеудің бұрын-соңды болмаған шарты жасалды. Мұндай 
шарттар біздің елімізде бұған дейін болған емес. ШОБ-ты экономикалық өсімнің драйвері 
ретінде дамыту және оның үлесін 2050 жылға қарай ІЖӨ-нің 50 пайызына ұлғайту 
бойынша жұмысты жалғастырған жөн. Сондықтан, шағын және орта бизнес үшін 2015-
2017 жылдары жалпы сомасы 155 миллиард теңге несие желілерін АДБ, ЕҚДБ, 
Дүниежүзілік банк есебінен тиімді пайдалану қажет. 

Бұдан басқа Елбасының нұсқауымен кәсіпкерлікті қолдау мақсатында елімізде  әр 
түрлі бағдарламалар қабылданады. Солардың бірі «Бизнестің жол картасы – 2020». 
«Бизнестің жол картасы - 2020»  бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын және 
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін 
әзірленді. 

Бағдарлама Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру тетіктерінің бірі болып 
табылады. Бағдарлама 2009 және 2010 жылдардағы жол карталарын іске асырудың 
қисынды жалғасы болып табылады, бұл ретте дағдарыстан кейінгі дамуға, қазіргі тұрақты 
жұмыс орындарын сақтап қалуға және жаңаларын құруға мән беріледі. 

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде: 
жобаларды іріктеуді және қаржыландыру жөніндегі шешімді екінші деңгейдегі 

банктер Бағдарламада белгіленген шарттарға сәйкес дербес қабылдайды; 
уәкілетті мемлекеттік орган мен арнайы белгіленген комиссия және кеңестер 

арқылы мемлекет субсидиялау, кепілдік беру және (немесе) мемлекеттік қолдаудың басқа 
да шараларын ұсыну мүмкіндігі бойынша шешім қабылдайды; 

Бағдарламаны іске асыру шеңберінде мемлекет тарапынан барлық келісулерді 
жергілікті деңгейде «жалғыз терезе» қағидаты бойынша Бағдарламаның үйлестірушілері 
орындайды. 

Жыл сайын елбасы еліміздің дамуына септігін тигізетін жолдаулар жіберіп, жаңа 
заңдарды қабылдауда. «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» атты Жолдауында: «Осы 
жылдардың бәрінде шикізат өндіру мен одан түскен табыстарды біз осы Қорға салып 
келдік. 10 миллиард долларды біз 2007-2009 жылдардағы дағдарысқа қарсы күреске 
бағыттадық. Қалған ақшаны ішіп-жеп және жұмсап қойған жоқпыз, сақтадық және 
көбейттік. Қазір біз осы резервтерді пайдалануға тиіс болатын кезең туындап келеді. Бұл 
қаржы қиын уақыттарды еңсеріп, экономикамыздың өсімін ынталандыруға көмектесетін 
болады. Бұл ресурстар қысқа мерзімдік шараларға арналмаған. Олар экономиканы әрі 
қарай қайта құрылымдауға бағытталатын болады. Нақты айтқанда, көліктік, 
энергетикалық, индустриялық және әлеуметтік инфрақұрылымдарды, шағын және орта 
бизнесті дамытуға бағытталады [1]. 

Бұл міндетті шешуде біршама қиыншылықтар мен бөгеулерді жеңу оңайға 
түспейді. 
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Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті дамытудың барлық алғы 
шарттары жасалған, соның ішінде меншікті жекешелендіру бойынша үлкен жұмыс жүзеге 
асты. Сол арқылы кәсіпкерлікті дамыту үшін мықты экономикалық негіз жасалды. 
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Актуальностьисследования обусловлена тем, что государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса (далее-МСБ) как определяющего фактора количественного 
роста экономики имеет первостепенное значения для Республики Казахстан. Исследуя 
роль и значимость функционирования МСБ в различных странах, мы пришли к выводу, 
что именно от эффективности и масштабности деятельности субъектов МСБ зависят 
многие микро и макроэкономические показатели, такие как уровень конкуренции и 
занятости, внедрение новых технологий и эффективность производства, структурные 
изменения в экономике и т.д. таким образом мы соглашаемся с мнением О.Г. Логановой, 
по мнению которой, «малый бизнес — это, прежде всего — создание новых рабочих мест, 
оперативный отклик на рыночные изменения спроса и предложения, пополнение 
бюджетов. Наконец, развитие малого предпринимательства — это рост числа людей, 
самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих семей» 
[1].Целью и задачами исследования являются выявление закономерностей взаимосвязи 
развития малого и среднего предпринимательства и государственной экономической 
поддержки их деятельности, а также выработка направлений повышения эффективности 
реализации государственных программ поддержки МСБ. 

Субъекты МСБ, в процессе своей деятельности, решают различного рода 
экономические и социальные проблемы, так как в силу своих размеров являются более 
мобильными и быстро занимают ниши в экономике с более высоким уровнем доходности, 
обеспечивая таким образом, быстрое насыщение платежеспособного спроса, что является 
необходимым условием для реализации структурных сдвигов в экономике.Однако, 
несмотря на эти преимущества малые и средние предприятия значительно уступают 
крупным по своим конкурентным преимуществам. Причинами этого является нехватка 
свободных денежных средств, которые могут быть направлены на их достижение. 
Согласно мнению Ж. Ж. Ламбена [2], чье мнение разделяет и профессор С. Г. Демченко, 
устойчивое конкурентное преимущество получают фирмы, осуществляющие 
«постоянный и систематический анализ потребностей рынка, выводящий на разработку 
эффективных товаров, предназначенных для конкретных групп покупателей 
и обладающих особыми свойствами, отличающими их от товаров-конкурентов» 
[3].Отсюда вытекает еще одно обоснование необходимости и важности государственной 
поддержки МСБ, особенно в настоящее время, когда особенно остро стоит вопрос о 
финансовом состоянии его субъектов.  
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В условиях современной экономики уровень развития малого и среднего бизнеса, 
прежде всего, определяется уровнем государственной поддержки. Главной задачей 
государства в данном направлении является создание благоприятных условий для 
развития МСБ, которые позволят снизить риски для предпринимателей и, тем самым, 
увеличит количество предприятий, а, следовательно, и их общий вклад в экономику 
страны.  

Научная новизна результатов исследования заключается в определении в нем 
значимой научной проблемы формирования макро- и микроэкономической среды, 
благоприятной для развития отечественного индивидуального предпринимательства. 
Методологической основой являются статистический анализ, контент-анализ. 

В Республике Казахстан государственная поддержка МСБ является одной из 
приоритетных задач государственной политики экономического развития, проводимой 
Елбасы Н. А. Назарбаевым. Существует ряд программ государственной поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее масштабной и динамично развивающейся 
является Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020». Данная программа разработана[4]: 

1) в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – новые возможности 
Казахстана» и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года; 

2) направлена на достижение цели посланий Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2030» и «Казахстанский путь – 2050: единая 
цель, единые интересы, единое будущее»; 

3) в целях объединения некоторых ранее существующих отраслевых программ 
поддержки и развития предпринимательства в Казахстане (в том числе «Дорожная карта 
бизнеса 2020»), направленную на улучшение бизнес климата в стране. 

Финансовым агентом Программы является акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму». Фонд представлен во всех регионах Казахстана. 
Региональную сеть составляют 16 филиалов во всех областных центрах, а также в городах 
Астана и Алматы. Кроме того, инфраструктура поддержки предпринимателей 
представлена 18 Центрами обслуживания предпринимателей, 14 мобильными Центрами 
поддержки предпринимательства. В рамках обучающих и консультационных программ 
Фонд обеспечивает охват аудитории во всех 209 городах и районах Казахстана [5]. 
Основная цель деятельности фонда - стимулирование становления и экономического 
роста СМСП в Республике Казахстан, повышение эффективности использования 
финансовых средств государства, направляемых на поддержку МСБ. Фонд предлагает 
широкий спектр продуктов и услуг для предпринимателей: программы кредитования 
через банки второго уровня, финансирование лизинговых сделок, субсидирование 
процентных ставок, гарантирование, обучение основам бизнеса, консультационная 
поддержка, распространение Бизнес-модель фонда информационно-аналитических 
материалов. 

Целью реализации единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020» фонда «Даму» является обеспечение устойчивого и 
сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание 
действующих и создание новых постоянных рабочих мест [5]. 

Сроки реализации - 2015 – 2019 годы. Реализация Программы предусмотрена в два 
этапа, как это представлено в схеме на рисунке 1.1. 
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Рис. 1. Этапы реализации программы поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020» 

 
Первый этап реализации программы завершен в настоящее время. В результате его 

реализации сформированы надлежащие нормативные условия, обеспечивающие 
прозрачную и эффективную реализацию Программы. Таким образом в Республике 
Казахстан с начала прошлого года начата реализация второго этапа программы, первые 
результаты ее реализации уже получены. Однако, прежде чем перейти к оценке итогов ее 
первого года реализации, считаем необходимым в целях удобства анализа сгруппировать 
направления реализации и меры поддержки, по которым будет дана оценка.  

Необходимо отметить, что реализация Программы развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020» осуществляется по четырем направлениям (табл.1), которые 
максимально широко и целенаправленно разработаны государством, с учетом специфики 
и современного состояния субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Таблица 1. Направления реализации и меры поддержки предпринимательства в 

рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 
Направления: 

Финансовая поддержка Нефинансовая 
поддержка 

Первое направление Второе направление Третье направление Четвертое 
направление 

поддержка новых бизнес-
инициатив 
предпринимателей 
моногородов, малых 
городов и сельских 
населенных пунктов 

отраслевая 
поддержка 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность в 
приоритетных 
секторах экономики 
и отраслях 
обрабатывающей 
промышленности 

снижение валютных 
рисков 
предпринимателей 

предоставление 
нефинансовых мер 
поддержки 
предпринимательства 

 
В рамках реализации программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020» предусмотрен следующий бюджет программы [6]: 
1) средства из республиканского бюджета: 
2015 – 60 531 976 тыс. тенге; 

П
ер

вы
й 

эт
ап

 2
01

5г На первом этапе необходимо заложить 
прочную нормативную правовую 
базу, направленную на регламентацию 
порядка реализации инструментов 
государственной 
поддержки, предусмотренных в 
Программе.
Предусматриваются разработка и 
утверждение правил субсидирования 
ставки вознаграждения по кредитам 
банков, субсидирования при 
финансировании исламскими банками 
субъектов частного 
предпринимательства, гарантирования по 
кредитам банков, субсидирования ставки 
вознаграждения по кредитам 
микрофинансовых 
организаций, гарантирования по кредитам 
банков микрофинансовым 
организациям, микрокредитования 
субъектов малого 
предпринимательства, предоставления 
государственных грантов. 

В
то

ро
й 

эт
ап

 2
01

6-
20

19
 го

ды предстоит усилить работу по надлежащей 
реализации инструментов 
государственной 
поддержки, предусмотренных в 
Программе. 
Применение инструментов 
государственной поддержки будет 
сопровождаться постоянным их 
мониторингом на предмет их 
эффективности к поставленным целям и 
задачам Программы.
По итогам мониторинга на ежегодной 
основе будут приниматься 
соответствующие меры по повышению 
эффективности 
Программы, совершенствованию ее 
инструментов. 
Осуществление реализации Программы 
под постоянным мониторингом позволит 
выполнить намеченные задачи и достичь 
поставленные цели Программы.
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2016 – 60 250 273 тыс. тенге; 
2017 – 41 342 611 тыс. тенге; 
2018 – 41 342 611 тыс. тенге; 
2019 – 41 342 611 тыс. тенге; 
2) средства из Национального фонда Республики Казахстан на субсидирование 

ставки вознаграждения по кредитам, направленным на пополнение оборотных средств 
действующим предприятиям в 2015 году – 7 200 000 тыс. тенге, подведение недостающей 
инфраструктуры в 2015 году – 9 781 530 тыс. тенге, в 2016 году – 15 000 000 тыс. тенге. 

По состоянию на февраль 2017 года,из предусмотренных бюджетом Программы 
средств, освоено порядка 50% (рис.2). 

 
Рисунок 2. Динамика освоения средств в рамках реализации программы поддержки 

и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», в млн. тенге 
Как следует из выше представленной диаграммы, несмотря на приложенные 

усилия, освоение средств, хотя и имеет положительную динамику, но остается на 
недостаточном уровне.  

По данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 
причиной и основными проблемами развития малого и среднего бизнеса являются 
недостаточность финансирования, отсутствие ликвидного залогового имущества вне 
крупных городов, барьеры банков второго уровня при кредитовании МСБ, отсутствие 
условий для доступа к рынкам сбыта. В этих условиях степень значимости 
государственной поддержки субъектов МСБ возрастает еще больше.  

Однако, в настоящее время максимально быстро и результативно государство 
может решить те проблемы, которыележат в плоскости недостатков в механизме ее 
реализации. Они заслуживают особого внимания в силу того, что их решение возможно в 
кратчайшие сроки и не требует отдельных затрат времени или дополнительного 
финансирования.  

На наш взгляд, каждый участник Программы должен осознавать, что успех её 
реализации и последующих экономических преобразований – не в радикальности 
обновления, а в согласованности действий всех участников преобразований: власти, 
бизнеса и институтов развития.Таким образом, для повышения результативности 
Программы «ДКБ-2020» предлагаем оптимизировать процедуру оценки и принятия 
решений по финансированию проектов Региональными Координационными Советами, 
так как именно на данном этапе происходит принятие решений по одобрению или отказу 
по выносимым проектам. Процедуры принятия, анализа, оценки, отбора и одобрения 
проектов являются ключевым моментом, напрямую отражающимся на качестве и объеме 
реализации программ государственной поддержки предпринимательства в Республике 
Казахстан. Региональный координационный совет (далее — РКС) - консультативно-
совещательный орган, создаваемый и возглавляемый акимами областей, городов Астаны и 
Алматы, с участием представителей бизнес-сообщества не менее 50 % от общего числа 
[4]. 
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Данная процедура имеет ряд недостатков, которые не позволяют принимать 
решения полноценно и объективно, снижая тем самым, эффективность и результативность 
Программы. К недостаткам существующей процедуры можно отнести: 

1) отсутствие законодательного закрепления количества членов РКС 
(регламентируется только качественный состав); 

2) ознакомление членов РКС с материалами по проекту происходит в сжатое время 
в процессе доклада претендента; 

3) резюмирование обсуждения проекта происходит единолично Председателем 
РКС; 

4) первым голосует Председатель 
Подобная схема принятия решений не отвечает требованиям качества, 

независимости и транспорентности. Первая проблема – недостаточно подробное изучение 
проекта членами РКС, которые лишь в процессе заседания ознакамливаются с основными 
положениями проектов, что может дать только поверхностное представление. 

Вторая проблема лежит в процедуре резюмирования и голосования по проекту. 
Так, резюмирует и первым голосует Председатель РКС, который является первым лицом 
соответствующего региона, а остальные члены комиссии, так или иначе, являются его 
подчиненными.  Таким образом, в процессе открытого голосования, предусмотренного 
для принятия решений по проекту, большинство членов комиссии принимают решение 
аналогичное с решением Председателя, что не всегда отражает их истинную точку зрения.  

В целях устранения вышеизложенных недостатков предлагаем оптимизировать 
процедуру принятия решений Региональными координационными советами. 
Предлагаемая схема будет иметь принципиально новую схему, представленную на 
рисунке 3 ниже. 

 

 
Рисунок 3. Оптимизированная схема процедур работы РКС 

 
Мы предлагаем оптимизировать механизм процедуры принятия решений РКС по 

программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» посредством 
внесения изменений в алгоритм рассмотрения заявок и принятия решений по 
финансированию проектов в рамках Программы по предложенной схеме.  

Считаем необходимым отметить, что четкое формулирование целей и задач 
государственной политики в сфере поддержки МСБ, обеспечение нормативно-правовой 
базы и разработка продуманного плана мероприятий является необходимым, но 
недостаточным условием успешности такой политики. Не менее важной является 
организация реализации этих планов, текущего контроля за их исполнением и 

Внедрить практику процедуры ознакомления с материалами проекта каждого
чдена РКС. По результатам ознакомления с проектом член комиссии рецензирует
его, с озвучиванием предварительного заключения.

1-этап: Презентация проекта автором, путем показа слайдов с основными
показателями и ожидаемыми результатами, с целью акцентирования
внимания членов комиссии на каких-либо аспектах проекта

2-этап: Председатель РКС и члены комиссии задают
вопросы, возникающие по обсуждаемому проекту

3-этап: Председатель резюмирует обсуждение. Голосование предполагает
процесс озвучивания рецензий каждого члена комиссии. Решение принимается
по результатам подсчета положительных и отрицательных рецензий. В случае
изменения выводов своей рецензии по результатам презентации материалов и
ответов на вопросы претендента член комисии может мотивированно
изменить резюме по ранее выданной рецензии

4-этап: Вынесение решения по данному проекту
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корректировки систем мероприятий с учетом оценки их регулирующего воздействия на 
субъекты МСБ и эффективности бюджетных расходов, увязываемых с достижением 
конкретных результатов. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости 
совершенствования механизмов реализации государственных программ поддержки 
предпринимательства в Республике Казахстан. Решение данных проблем повлечет за 
собой значительный мультипликативный эффект на макроэкономическом уровне. 
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Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғayдың өзектілігі 
 

Абилдаев Н.Д. 
 ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Астана қ. 

 
Нapықтық экoнoмикaдaғы eңбeк жeкeлeгeн aдaмдapдың, сoнымeн бipгe тұтaстaй 

қoғaмдaстықтapдың, нeмeсe жaлпы aлғaндa бүкiл мeмлeкeттiң өмipiндe өзiнiң әлeyмeттiк 
мaңыздылығы бoйыншa epeкшe opын aлaды. Қaзipгi кeзeңнiң aдaмдapы өз өмipiнiң бaсым 
бөлiгiн өз әл-ayқaттapының көзi бoлып тaбылaтын дәл oсы жұмысқa, eңбeккe apнaйды.  

Oсығaн opaй мeмлeкeттiк қызмeттe өз мiндeттepiн aтқapып жүpгeн мeмлeкeкттiк 
қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғayдың мaңыздылығы apтa түсeдi жәнe нeғұpлым дәл жәнe 
тoлық зepттeп, зepдeлeyдi тaлaп eтeдi. 

Қaзipгi кeздe мeмлeкeттiк бюджeт жәнe Қaзaқстaн Peспyбликaсы Ұлттық бaнкiнiң 
смeтaсы (бюджeтi) eсeбiнeн қapжылaндыpылaтын мeмлeкeттiк opгaндapдың 
қызмeткepлepiнe eңбeкaқы төлeyдiң бipыңғaй жүйeсi қoлдaнылaды. 

Бұл жүйe кoэффициeнттepгe нeгiздeлгeн жәнe қызмeт өтiлi мeн aтқapaтын 
мeмлeкeттiк әкiмшiлiк лayaзымының сaнaтын eскepyгe мүмкiндiк бepeдi. Мeмлeкeттiк 
бюджeт қapaжaты eсeбiнeн мeмлeкeттiк opгaндapдың қызмeткepлepiнe сыйaқы бepy, 
мaтepиaлдық көмeк көpсeтy жәнe oлapдың лayaзымдық жaлaқылapынa үстeмaқы бeлгiлey 
тәpтiбi aйқындaлғaн. 

Тұpaқтылыққa қapaмaстaн, мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң eңбeк төлeмaқысы, жeкe 
сeктopмeн сaлыстыpғaндa, бәсeкeгe қaбiлeттiлiгi төмeн бoлып қaлyдa. 
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Сoнымeн қaтap, мeмлeкeттiк қызмeтшiнiң жұмыс сaпaсын бaғaлayдың бoлмayы 
oның eңбeк үлeсi мeн мaтepиaлдық, мaнсaптық жәнe мopaльдық ынтaлaндыpy жүйeсi 
apaсындaғы өзapa бaйлaныстың төмeн бoлyынa әкeп сoғaды. 

Мeмлeкeттiк opгaндapдың жұмысы eңбeктiң тиiмсiз ұйымдaстыpылyымeн жәнe 
мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғayдың нaқты жүйeсiнiң бoлмayымeн 
сипaттaлaды. Бұл бiлiктi кaдpлapдың, oның iшiндe шeтeлдiк бiлiмi бap мaмaндapдың жeкe 
сeктopғa кeтyiнe, сoндaй-aқ мeмлeкeттiк қызмeттi жұмысқa opнaлaсyғa қызықтыpмaйтын 
opын peтiндe қaбылдayғa әкeп сoғaды. 

Кaдpлық әлeyeттiң төмeндeyi мeмлeкeттiк opгaндapдың (әсipeсe өңipлiк дeңгeйдe) 
кaдpлық құpaмын кәсiбилeндipyдi тoлық көлeмдe қaмтaмaсыз eтyгe мүмкiндiк бepмeйдi. 

Сoндaй-aқ мeмлeкeттiк қызмeткepдiң aйpықшa мәpтeбeсi бoлaды. Қызмeт мepзiмi 
iшiндe мeмлeкeттiк қызмeтшiлepгe өз өкiлeттiгiн жүзeгe aсыpyғa кepeктi мiндeттep мeн 
apнaйы құқықтapдaн бөлeк әлeyмeттiк apтықшылықтap мeн жeңiлдiктep бepiлeдi. 
Aтaлғaндapдың нeгiзi 2015 жылғы 23 қapaшaдaғы «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Зaңының 9-бaбындa  мемлекеттiк қызметшiнiң құқықтық 
жәнe әлeyмeттiк қopғaлyға және т.б. құқықтары бар екендігі белгіленген. 

Мeмлeкeттiк қызмeтшілерді әлеуметтік қорғау тетіктерін жетілдіру мeмлeкeттiк 
қызмeт қaғидaттapын, мeмлeкeттiк лayaзымдapдың сaтылығын бeлгiлey жoлымeн 
мeмлeкeттiк қызмeт қaтынaстapын peттeyгe, мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң құқықтық 
мәpтeбeсiн aйқындayғa жәнe әлeyмeттiк кeпiлдiктepiн бeлгiлeyгe, сыбaйлaс жeмқopлыққa 
қapсы шeктeyлep eнгiзyгe мүмкiндiк бepeдi. 

Өз кeзeгiндe, мeмлeкeттiк қызмeттiң тиiмдiлiгiн apттыpy ықпaлы peтiндe 
мeмлeкeттiк қызмeтшілepдiң әлeyмeттiк қopғay жүйeсiн жeтiлдipy aсa мaңызды. 
Мeмлeкeттiк қызмeт тиiмдiлiгiн apттыpy, қaзipгi yaқыттa мeмлeкeттiк бaсқapy жүйeсiн 
peфopмaлayдың бaсымдықтapдың бipi бoлып тaбылaды. Қaзaқстaндa oсы жүйeнiң 
peфopмaсы Елдiң қapқынды әлeyмeттiк-экoнoмикaлық дaмyы үшiн қaжeттi шapa. 

Қaзipгi yaқыттa бүкiл әлeмдiк қoғaм дaмyдың жaңa пoстиндyстpиaлдық кeзeңiнe 
ayысқaлы, мeмлeкeттiк бaсқapy жәнe ұйымдaстыpyдың ғылыми мәнi нeмeсe тәжipибeлiк 
сaлaсы дeп қapaстыpсaқ тa, бұл мeмлeкeттiк әсep eтyдi eкi дeңгeйгe бөлyгe бoлaды, яғни: 
сaяси бaсқapy (нe iстey кepeк) және мeмлeкeттiк бaсқapy (қaлaй iстey кepeк). Бұл 
бaғыттapды бiз мeмлeкeттiк бaсқapyдың aзaмaттapдың қaжeттiлiктepiн қaнaғaттaндыpyғa 
бaғыттaлғaн ұйымдaстыpyшылық тәжipибeсiнeн тyындaйды дeсeк бoлaды.  

Күндeлiктi өмipдeгi қaжeттiлiктepмeн бipгe мeмлeкeттiк бaсқapyғa қoғaмның 
мүддeсiнe нeгiздeлгeн сaяси мaқсaттap дa әсep eтeдi. Мeмлeкeттiк бaсқapy кoғaм 
дaмyының бapысындa қoғaмдық, қaтынaстapды peттey мeн тiкeлeй пpaктикaлық 
ұйымдaстыpyдaғы aтқapyшылық жәнe бөлyшiлiк iс-әpeкeттep дeп қapaстыpyғa бoлaды.  

Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң мeмлeкeттiк бaсқapyы бapыншa кeң мaғынaдa, 
мeмлeкeттiң iстepiн бaсқapy, мeмлeкeттiк opгaндapдың бapлығының қaтынaсyымeн iскe 
aсыpылaды. 

Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң мeмлeкeттiк бaсқapyдың мaқсaттылығы жoғapы 
нәтижeлiлiк пeн тиiмдiлiккe жeтy үшiн мaқсaттap мeн бaғыттapды aнықтay бapысындa 
дұpыс шeшiмдepдi қaбылдayдaн тyындaйды. Мaқсaттapды aнықтay мeн oны жүзeгe aсыpy 
бapысындa тиiмдiлiк сияқты мaңызды фaктopлapды eскepy қaжeт, сeбeбi тиiмдiлiк apқылы 
мeмлeкeттiк бaсқapy жүйeсiнiң дұpыс ұйымдaстыpылyы aнықтaлып, мeмлeкeттiк 
opгaндapдың қызмeт сaпaсынa әсepiн тигiзeдi. 

Oсылaйшa, мeмлeкeттiк бaсқapy хaлықтың билiгiн жүзeгe aсыpyғa бaғыттaлғaн, 
aзaмaттapдың қaжeттiлiктepiн, тaлaптapын жәнe сaн aлyaн iс-әpeкeттepiн қaнaғaттaндыpy 
мeн ұйымдaстыpy, peттey бapысындaғы oның epeкшe әлeyмeттiк қызмeтiнeн 
(фyнкциясынaн) тyындaйтын мeмлeкeттiң билiк тapмaқтapы apқылы жүзeгe aсыpaтын 
әлeyмeттiк үдepiсi дeyгe бoлaды. Мeмлeкeттiк бaсқapy – мeмлeкeттiң (мeмлeкeттiк 
aппapaтты пaйдaлaнa oтыpып) қoғaмдық қaтынaстapды peттeyгe, жaқсapтyғa мaқсaтты 
бaғыттaлғaн әлeyмeттiк құбылысы. 
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Aл, мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң жұмысқa дeгeн ынтaсы мeмлeкeттiк opгaнның 
қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғay тeтiгiнe, oның өз дeңгeйiндe ұйымдaстыpылyынa 
бaйлaнысты, oл мeмлeкeттiк қызмeттe жaңa көзқapaс бeлгiлeп, мeмлeкeттiк 
қызмeтшiлepдiң кәсiби дeңгeйiн apттыpyғa мүмкiндiк бepeдi. Oсының aйғaғы peтiндe 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қaзaқстaн Peспyбликaсының 
Зaңындa мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң құқықтық жaғдaйын, мaтepиaлдық қaмтaмaсыз 
eтiлyi мeн әлeyмeттiк қopғaлyы мәсeлeлepi aйқындaлды. 

Eңбeк экoнoмикaсы, eңбeк aқысы мeн тaбыс мәсeлeлepiн қapaстыpy apқылы aдaми 
peсypстapдaғы қaжeттiлiктepдi жoспapлaп, oны кaдpлapмeн eңбeктi мөлшepлeyгe сaяды. 
Eңбeк пpoцeсi бapысындa aдaм өзiнiң жeкe iс-әpeкeтi apқылы зaттapдың тaбиғaтпeн өзapa 
aлмaсyын, oны peттey жәнe қaдaғaлay apқылы қaжeттi тұтынy құнын құpaйды.  

Әлeyмeттiк қopғayбұл өмipлiк қaжeттi игiлiктepдiң бeлгiлi бip дeңгeйiн (қapттық, 
дeнсayлық жaғдaйынa, aсыpayшысынaн нeмeсe жұмысынaн aйыpылyынa жәнe бaсқa дa 
зaңды нeгiздepгe бaйлaнысты экoнoмикaлық бeлсeндiлiк көpсeтe aлмaйтын) жәнe тиiстi 
aқы төлeнeтiн eңбeккe қaтысy apқылы өзiн қaмтaмaсыз eтe aлмaйтын aзaмaттapғa бeлгiлi 
бip жaқсы тұpмыс дeңгeйiн қaмтaмaсыз eтy шapaлapының жүйeсi. 

Қaзaқстaн Peспyбликaсының Конституциясында Қaзaқстaн құқықтық әлeyмeттiк 
мeмлeкeт бoлып тaбылaды дeп aтaп көpсeтiлгeн. Әлeyмeттiк сөзi мeмлeкeттeгi бapлық 
aзaмaттapдың әл-ayқaтының қaндaй дa бip дeңгeйiн қaмтaмaсыз eтyгe, хaлықтың 
әлeyмeттiк әлсiз тoптapын қoлдayғa жәнe қoғaмдa әлeyмeттiк әдiлeттiлiктi нығaйтyғa 
бaғыттaлғaн сaясaтты жүзeгe aсыpyғa бeйiмдeлгeн жaғдaйды бiлдipeдi. 

Қoғaмдaғы әлeyмeттiк кeлiсiм мeн ынтымaқтaстыққa жәpдeмдeсeтiн, aзaмaттapдың 
мaтepиaлдық әл-ayқaтын apттыpy үшiн қaжeттi хaлықты әлeyмeттiк қopғay жүйeсi 
мeмлeкeттiң aжыpaмaс бөлiгi eкeндiгi aян. 

Қaзaқстaн Peспyбликaсының Пpeзидeнтi Н.Нaзapбaeв өзiнiң «Қaзaқстaн-2050» 
Стpaтeгиясы – қaлыптaсқaн мeмлeкeттiң жaңa сaяси бaғыты» aтты Жoлдayындa 
«Әлeyмeттiк сaясaттың жaңa пpинциптepi – әлeyмeттiк кeпiлдiктep мeн жeкe 
жayaпкepшiлiк бoлып тaбылaды», дeп aтaп көpсeттi. Сoндықтaн, әлeyмeттiк қopғayды 
жaңғыpтy eң aлдымeн қызмeткepлepдiң, жұмыс бepyшiлepдiң жәнe мeмлeкeттiң мүддeлepi 
әлeyмeттiк әдiлeттiлiк пeн жeкe жayaпкepшiлiк қaғидaттapы eскepiлeтiн жүйe құpy 
apқылы жүpгiзiлeдi. 

Әлeyмeттiк қopғayды: құқықтық, мopaльдық жәнe этикaлық сaнaты peтiндe, 
әлeyмeттiк инститyт peтiндe, мeмлeкeттiң фyнкциялapын бipi peтiндe, сaяси 
бaғыттapының бipi peтiндe, жaлпылaнғaн түpдe ұлттық мәдeниeттiң бip бөлiгi peтiндe әp 
түpлi жaқтaн қapayғa бoлaды. 

Ал мeмлeкeттiк қызмeткe қызығyшылық қaлыптaстыpyдың нeгiзгi фaктopлapы: 
мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң бaсқapy қызмeтiндe өзiн жүзeгe aсыpyы, oлapдың қoғaмдaғы 
лaйықты opын aлyы, қызмeттiк бaбының тұpaқтылығынa сeнiмдi бoлyы, қызмeт бoйыншa 
өсyi, лaйықты aқшaлaй өтeмaқы aлyы, сoндaй-aқ кeйбip мeдицинaлық көмeк жәнe 
зeйнeтaқымeн қaмсыздaндыpy бoйыншa жeңiлдiктep aлyы бoлып тaбылaды. 

Oсығaн бaйлaнысты, мeмлeкeттiк қызмeт мүмкiндiктepiн тaбысты aяқтayғa 
кeпiлдiктi, қызмeттiк тaпсыpмaлapғa тиiмдi шeшiм қaбылдay жәнe мeмлeкeттiк қызмeттe 
шoғыpлaндыpy үшiн, мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң жәнe oлapдың мүддeлepiн, 
қaжeттiлiктepiн қaнaғaттaндыpyды қaмтaмaсыз eтy қaжeт. 

Қaзaқстaн Peспyбликaсы Пpeзидeнтiнiң 2014 жылғы 26 жeлтoқсaндaғы № 986 
Жapлығымeн бeкiтiлгeн Қaзaқстaн Peспyбликaсының 2015-2025 жылдapғa apнaлғaн 
сыбaйлaс жeмқopлыққa қapсы стpaтeгиясындa «Қaзaқстaн-2050» Стpaтeгиясы: 
қaлыптaсқaн мeмлeкeттiң жaңa сaяси бaғыты» сыбaйлaс жeмқopлықты ұлттық 
қayiпсiздiккe тiкeлeй қayiп-қaтep қaтapынa қoяды жәнe мeмлeкeт пeн қoғaмды oсы 
кeлeңсiз құбылыспeн күpeстe күш-жiгepдi бipiктipyгe бaғыттaйтыны aтaлғaн. 

Сoндықтaн дa, Қaзaқстaн Peспyбликaсындa сыбaйлaс жeмқopлыққa қapсы күpeс 
мәсeлeсiнe aсa мaңызды мән қoйылғaн. 
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Өз кeзeгiндe, әлeмдiк қoғaмдaстықтықтap мeмлeкeттiк қызмeтшiлepгe лaйықты 
өмip сүpyiнe мaтepиaлдық жaғдaйын жaсayды қaмтaмaсыз eтпeй, сыбaйлaс жeмқopлыққa 
қapсы күpeс пpoблeмaлapы oйдaғыдaй шeшiлyi мүмкiн eмeс eкeндiгiн мoйындaйды. 

Сoнымeн қaтap, Қазақстан Республикасының Президенті Н. Нaзapбaeвтың 2015 
жылдың қарашаaйындa жapиялaғaн «Мeмлeкeттiк құpылыстың oдaн apғы 100 нaқты 
қaдaмы» aтты Ұлт Жoспapын aйқындaғaн бeс инститyциoнaлдық peфopмaның бipiншi 
бaғыты «Кәсiби мeмлeкeттiк aппapaт құpy» дeп aтaлaды.  

Әлбeттe әлeмнiң бәсeкeгe қaбiлeттi oтыз eлiнiң қaтapынaн көpiнy үшiн eң aлдымeн 
мықты мeмлeкeттiк aппapaт қaлыптaстыpy мәсeлeсi мeйлiншe өзeктi. Сoндықтaн дa, «100 
нaқты қaдaм» - Ұлт жoспapын iскe aсыpyдa eң бipiншi кeзeктe мeмлeкeттiк қызмeттi 
дaмытyғa көңiл бөлiнyi, бұл Қaзaқстaн мeмлeкeттiлiгiн нығaйтып, қoғaм мeн мeмлeкeттi 
түбeгeйлi өзгepтyгe, eң aқыpы жaһaндық жәнe iшкi сынқaтepлepгe қapсы aтқapылaтын 
ayқымды дүниeлepдiң сaпaлы aтқapылyынa дeгeн сaлмaқты сaясaтты бiлдipтсe кepeк. 

Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғay өзiнe  
тиiмдi жұмыс бaсқapылyынa кeдepгi кeлтipeтiн кeдepгiлepдi бeйтapaптaндыpy 
фaктopлapын қoсaды. 

Тиiмдi жұмысынa кeдepгi кeлтipeтiн фaктopлapды зaлaлсыздaндыpy oлap, aлдымeн 
қызмeт мүддeлepiнe қызмeткepлepдiң кәсiпкep (жeкe) мүддeлepiн жaқындaтy жөнiндeгi 
жұмыс, жoғapы лayaзымды бaсшылapдың зaңсыз әpeкeттepiнeн қopғay, қызмeттiк eңбeктi 
қopғayды қaмтaмaсыз eтy, күндeлiктi тұpмыстық пpoблeмaлapды шeшy (тұpғын үй 
мәсeлeлepi, көлiк жәнe бaйлaныспeн қaмтaмaсыз eтy, бaлaлapды тәpбиeлey жәнe бiлiм 
бepy мәсeлeлepiн шeшyгe жәнe т.б.). Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғaй 
oтыpa, oлapды дaмyшы opтa тaптың Қaзaқстaн Peспyбликaсының бөлiгi бoлyғa мүмкiндiк 
бepiп, мeмлeкeттiк қызмeткe кaндидaттapдың кeң тaңдayын aлyғa мүмкiндiк тyындaйды. 

Қaзipгi зaмaн жaғдaйындa қoғaмның тipшiлiк әpeкeтi мeн Қaзaқстaн 
Peспyбликaсының мeмлeкeттiк opгaндapының мeмлeкeттiк қызмeтiнiң iс-әpeкeтi сыpтқы 
opтaның тұpaқтылығы жaғдaйындa бюpoкpaтиялық жүйe iс-әpeкeтi қaғидaлapы нeгiзiндe 
қaлыптaсып, тpaнсфopмaциялaнyдa.  

Осыған opaй мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғay жүйeсiн жeтiлдipiп, 
бoлып жaтқaн өзгepiстepгe бaйлaнысты сәйкeстeндipiп әлeyмeттiк сұpaныстapды 
қaнaғaттaндыpyғa қaжeттi жaғдaй жaсay мәсeлeсi тyындayдa. Мeмлeкeттiк opгaн 
тиiмдiлiгiн apттыpy мaқсaтындa мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдiң әлeyмeттiк қopғay, 
мeмлeкeттiк қызмeттeгi кaдpлapды дaмытy дeңгeйiнiң бaсты жaғдaйы бoлып тaбылaды. 
Мeмлeкeттiк қызмeт үнeмi қaдaғaлayды, peфopмaлapды қaжeт eтeдi, сeбeбi көптeгeн 
мaңызды мәсeлeлepдi шeшyдe жaңa қиындықтap мeн жaңa мәсeлeлep үнeмi тyындaп 
жaтaды.  

Мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғay пpoблeмaлapы дa зaмaн тaлaбынa 
сaй өзгepiп oтыpaды, сәйкeсiншe сoл мәсeлeлepдi шeшy apқылы ғaнa oлapдың 
eңбeктepiнiң тиiмдi жәнe сaпaлы бoлyын қaмтaмaсыз eтyгe қoл жeткiзyгe бoлaды. 

Мeмлeкeттiк aппapaттың тиiмдi жұмыс aтқapyының нeгiзгi әдiстepiнiң бipi oл 
мeмлeкeттiк қызмeтшiлepдi әлeyмeттiк қopғay жүйeсiн жeтiлдipy apқылы мeмлeкeттiк 
қызмeтшiлep тapaпынaн хaлыққa көpсeтiлeтiн қызмeт түpiнiң сaпaсын apттыpy бoлып 
тaбылaды. Мемлекеттік қызметшілерді әлеіметтік қорғау, сапалы әрі тиімді еңбекті 
ынталандыру мемлекеттік орган ұжымында жайлы атмосфераны қамтамасыз ететін, 
мемлекеттік қызметтегі еңбек қатынастарының маңызды элементі болады. 
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Қазіргі таңда мемлекеттік басқару жүйесін реформалау көптеген елдер үшін басым 

мәселе болып отыр. Соның ішінде біздің еліміз де бар. Әкімшілік реформаларды өз 
уақытында жүргізудегі саяси және тәжірибелік маңызын анықтай келе, Қазақстандағы 
мемлекеттік басқарудың рационалды моделін жасай келе Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Біз 
мемлекеттік басқарудың сапалы моделін жасаймыз, онда мемлекеттік қызметті 
тұтынушылардың мүддесі жоғары тұрады. Мемлекеттік аппарат корпоративтілік 
қағидасына сүйеніп ең күшті халықаралық тәжірибені ескеріп қоғамға есепті болуы 
керек» деп айтқан болатын [1].  

Жаһандану жағдайындағы мемлекеттік басқарудың барысы Қазақстан - 2030" 
Стратегиясында қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару құрылымын 
құру мемлекеттің ең шешуші міндеттерінің бірі» ретінде белгіленген. 
Осықұжаттаатапкөрсетілгендей, мемлекеттікбасқарубіртіндепорталықсыздандырылып, 
үкіметықшамәрікәсібидеңгейдеболып, 
неғұрлыммаңыздыміндеттердішешугеқарайжұмылдырылады. 

Әрбір министрлік өздеріне тән емес қызметтерді орталықтан аймақтарға және 
мемлекеттен жеке секторға береді. Бірақ ол қызметтерді жергілікті жағдайда іске асыру 
экономикалық механизмдерді қолдануға бағытталуы тиіс. 

Мемлекеттiң басқару нысандары мемлекет үшiн аса маңызды мәселе болып 
табылады. Мемлекеттi басқару нысандары сол мемлекеттiң Ата заңына, яғни 
Конституциясына негiзделуi тиiс. Егер мемлекеттi басқарудың нысандары демократиялық 
принциптерге негiзделсе, осы елдiң азаматтары мемлекеттi басқаруға тiкелей немесе 
жанама түрде атсалысуға мүмкiндiк алады.  

Осындай бірнеше жоғарыда аталып кеткен кезеңдерді қамти келе, мынадай  
құрылымдар жасалды: басқарудың әкімшілік-салалық құрылымы тиімділенді және 
мемлекеттік аппараттың саны қысқартылды. Сонымен қатар посткеңестік кеңістікте 
дамыған, тиімді қызмет ететін мемлекеттік қызметтің моделін жасауда біраз жұмыстар 
жасалды. Қазақстан Республикасында әкімшілік реформалаудың ұлттық бағдарламасын 
жүзеге асырудың саяси мақсаты анықталды. Бұл экономканың дамуы үшін, ұлттық 
қауіпсіздік тұрғысынан алғанда Қазақстанды әлемдік геосаяси кеңістікте тәуелсіздігін 
сақтап енуге үлкен көмегін тигізбек. 

Мемлекеттік басқару жүйесін реформалау мемлекеттік реттеудің ашықжелісін 
құрайтын мемлекеттік саясатты жасау үшін жаңа сапалы құрылымдарқажет. Онда 
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шынайы бәсекенің элементтері мадақталады, соның ішінде өзіндікұйымдасу негізінде 
жергілікті даму идеологияларының бәсекелестігіде жатады.  

Қазақстанда мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін 
арттырудыңалғышарттарықалыптасқан. Конкурстық таңдау жүйесі де жұмыс жасайды, 
мемлекеттік қызметшілерді қайта дайындаужәне кәсіби деңгейін көтеру жүйесі дамуда 
және мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтындарды әділ бағалаудың негіздері қаланды, 
жетекші өздігіненмақсатқажетудің тиімдіжолынжәне қойылғанміндеттерге жетуде 
ұйымдастыру түрлері мен әдістерін анықтағанда мемлекеттік басқару жобалық сипатқа ие 
болуда. 

Мемлекетті басқарудың отандық тәжірибесін қолданатын болсақ, бізге ынғайлысы 
дамыған батыс елдерінің тәжірибесі. 

ДамығанБатыселдерініңәкімшілікқұрылымынреформалаудыңтәжірибесінесүйену 
жаңа тәуелсіз мемлекеттер үшін ескі басқару жүйесін жеңуге, мемлекеттік қызметте жаңа 
бастамаларды жасауға және өзгергіш жағдайларға бейімделуін анықтауға көмектеседі. 
Қазіргі таңда транзиттік мемлекеттерге жаңабасқаружүйесін құруда келесі ерекшеліктер 
тән: 

- мемлекеттік қызметшілерреформалаудыңнегізгі қозғаушырөлінеиежәнекепілі 
болады; 

- партия, қозғалыс сияқтыреформаторлық саяси күштер тек қана 
күшалыптәжірибежинауда, кейбір елдерде қалыптасу кезеңінде; 

- реформа негізінде пайда болған кәсіпкерлік топтар капиталдың алғашқықорымен 
көбейді. Олардың жоғарғы кірісі үшін күресі күшті, әлеуметтік экономикалық процестерді 
тиімді реттейтін, мемлекеттік меншікті жекешелендіру сұрақтарында тәртіп орнататын, 
экономикалық қылмыспен күресетін өркениетті құқықтық мемлекет құруға 
кедергіжасайды.  

- мемлекеттік қызметтің қызмет етуінің нормативті-құқықтық негізін жетілдіруді 
аяқтау әліде болсада кеш қалуда; 

- мемлекеттікқызметтіматериалдық, қаржылық, әлеуметтікқамтамасыз етукүшті, 
тиімді мемлекеттік бюджетті құрумен тығыз байланысты.  

Бұл жерде тәжірибеге енгізіп, батыс реформасын қолдану жағдайдан шығудың 
жолы ретінде көптеген мамандар, мемлекеттікбасқару жүйесіне тексеруден өткен әлемдік 
стандартарды енгізуді көрсетеді.  

Әкімшілік реформаның әрі қарай дамуына Президент және Үкімет асамаңызды мән 
береді. Бірақ, мемлекеттік басқаружүйесі төмендегідей сипатқа ие: 

- орталық және жергілікті билік органдарының арасында алшақтық мол, үкімет 
өзінің «әдемі» әлеуметтік-экономикалық бағдарламалар әлемінде, албюрократиялық 
аппараттың орта және төменгі деңгейі өздерінің «үнсіз телефон» және «уақытша ауруы» 
бар заңдарымен өмір сүреді; 

-ішкі элиталық процестер ішкі ведомствалық бәсекемен тығыз 
байланыстысонымен қатар бизнеспен билік өтежақын [2]. 

Қазіргі таңда біз қазақстандық басқару жүйесінде инновациялықнегіздің жоқтығын 
немесе төмендігін және өзін ұйымдастырушы азаматтықәлеуметте белсенділіктің, 
тапқырлықтың және инновациялықтың қарқындыөсуін байқаймыз. Қазақстандық 
элитаның жаңа ұрпағы өзгерістерді тасушыжәне басқарудыңжаңа сапалы моделін құруды 
үйренушісі болып табылады. 

Мемлекеттік басқарудың экономикалық тиімділігін бағалаудағы күрделі 
мәселелердің шешілу мүмкіндіктерінің бірі мемлекеттік менеджмент жүйесін басқарудың 
жаңа парадигмасы және де жаңа мемлекеттік басқару тұжырымдамасы ретінде 
бағдарламалық-мақсаттық басқару мен Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік, 
салалық және аймақтық бағдарламаларды бағалау. Қазақстандағы мемлекеттік 
басқарудың сапалы түрде жаңа моделінің тиімділігі мен қалыптасу әдіснамасы: 
мемлекеттік менеджмент тұжырымдамасын бейімдеу шаралары; мемлекеттік 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


126 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

органдардың қызметін бағалаудың қазіргі заманғы тәсілдерін пайдалану жөніндегі 
ұсыныстар; мемлекеттік басқару жүйесіндегі бағдарламалық-мақсаттық басқарудың 
әдіснамасы. 

Мемлекеттік басқару жүйесінде инновацияларды енгізу бойынша 
тиімді білім экономикасын құру үшін тауарлар, қызметтер өндірісі салаларында 
инновацияларды енгізу жеткіліксіз. Мемлекеттік басқару жүйесіне жаңа технологиялар 
мен новаторлық шешімдерді енгізу, яғни жаңа шешімдер әзірлеуге өздері тікелей ықпал 
ететін инновацияларды енгізу маңызды бағыт болып табылады. 

Ағымдағы даму үрдістеріне сәйкес болу мақсатында: 
1) жаңа жұмыс рәсімдерін немесе мемлекеттік басқару саласындағы басшылық 

әдістерін енгізуді қамтитын ұйымдық инновацияларды; 
2) мемлекет ұсынатын қызметтердің сапасын арттыруға баса көңіл бөлініп жатқан 

шақта процестерді жетілдіру нысанындағы инновацияларды; 
3) басқарудың жаңа нысандарын енгізуге бағытталған тұжырымдамалық 

инновацияларды белсенді енгізу жөніндегі жұмыс жалғасын табады. 
Сондай-ақ, инновацияларды енгізу мүмкін болатын бірнеше сала бар. Бұл адами 

ресурстарды дамыту және оларды басқару, басқарудың қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологияларын қолдану. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесінде 
инновацияларды енгізу көп жағдайда ақпараттық ресурстар мен технологиялардың 
дамуына, яғни электрондық үкіметтің қалыптасуымен, мемлекеттік органдардың халыққа 
электронды қызметтер көрсету жөніндегі қызметімен байланысты. 

Тиімділік индикаторларын, даму жоспарларын пайдалануды және назарды нақты 
мақсаттарға қол жеткізу жағына қарай аударуды қоса алғанда, жеке меншік сектор 
компанияларына тән менеджмент қағидаттарын енгізе отырып, мемлекеттік органдардың 
қызметін біртіндеп қайта ұйымдастыруды жүргізу қажет. Еңбек өнімділігі және 
көрсетілетін қызметтердің сапасы сияқты көп жағдайда өндірістік бөлімшелерді бағалау 
үшін пайдаланылатын тиімділік көрсеткіштері мемлекеттік басқару жүйесі үшін де 
тиімділік көрсеткіштеріне айналуға тиіс. 
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Роль международных организаций в развитии туризма 
 

Аламанова А. 
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 
В мире существует международная туристская организация общего характера - 

Всемирная туристская организация (далее ВТО). Она была создана при участии 
Организации Объединенных Наций (ООН) на основе Международного союза 
официальных туристских организаций (МСОТО) в 1975 г. Устав ВТО был принят 27 
сентября 1975 г. Начиная с 1980 г. эта дата отмечается как Всемирный день туризма. 

Согласно Уставу основными целями ВТО являются: 
- ускорение и расширение содействия развитию туризма (международного и 

внутреннего), взаимопониманию, здоровью и процветанию людей во всем мире; 
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- помощь людям в получении доступа к образованию и культуре посещаемых стран 
во время путешествий; 

- улучшение стандартов проживания и пребывания в менее развитых районах мира 
посредством помощи в обеспечении необходимой материально-технической базы для 
иностранного туризма и развития транспортных путей, соединяющих с данными 
регионами; 

- расширение возможностей стран, принимающих туристов, и тем самым 
увеличение вклада в развитие их экономики; 

- координация туристских интересов стран — членов ВТО; 
- содействие в установлении постоянных взаимоотношений между разными 

объединениями туроператоров. 
Устав ВТО является открытым и предусматривает три категории членства: 

действительные, ассоциированные и присоединившиеся члены. 
Статус действительного члена доступен для всех суверенных государств. Статус 

присоединившегося члена предоставляется международным организациям, 
межправительственным и неправительственным, имеющим специальные интересы в 
туризме, а также коммерческим организациям и ассоциациям, осуществляющим 
деятельность в области туризма. 

Руководящим органом ВТО является Генеральная ассамблея, созываемая каждые 
четыре года. Между сессиями Генеральной ассамблеи работает Исполком Генеральной 
ассамблеи ВТО. Штаб-квартира ВТО находится в Мадриде (Испания). 

В рамках ВТО функционируют региональные комиссии: по Европе, Африке, 
Америке, Южной Азии, Ближнему Востоку, Восточной Азии и району Тихого океана, а 
также Международный высший учебный центр по туризму. Россия входит в Комиссию 
ВТО по Европе (КЕВ). 

Официальные языки ВТО — английский, испанский, русский, французский. 
ВТО занимается разработкой единой стратегии развития индустрии туризма, что 

предусматривает: 
-    планирование развития индустрии туризма; 
- анализ проблем и государственной политики, которые связаны с географическим 

распределением туризма и отдыха в странах — членах ВТО; 
-    разработку национальных и региональных планов использования земли; 
- анализ взаимосвязей развития индустрии туризма и регионального планирования 

с учетом увязки различных потребностей в ресурсах и интересов всего человечества; 
-    учет экологических последствий развития индустрии туризма; 
-    учет социальных последствий туризма; 
-   разработку общей стратегии и программных мер по осуществлению планов 

развития туризма. 
Большое внимание ВТО уделяет методам разработки и общей стратегии планов 

устойчивого развития туризма в разных странах и регионах, нормативно-правовой базе 
туристской деятельности, политике, связанной с эффективным использованием 
туристской инфраструктуры, правом собственности на землю и имущество в зонах 
отдыха, созданием национальных парков и заповедников и т.д. [10, с. 56]. 

В рамках Программы развития ООН осуществляется финансирование проектов 
помощи развивающимся странам в следующих направлениях: 

- укрепление организационной структуры национальных управлений по туризму; 
-   оценка туристских возможностей для реализации в будущем; 
- подготовка персонала по обслуживанию туристов и гостиничному 

обслуживанию; 
-    планирование развития Туризма; 
-    исследование туристского рынка; 
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-    реклама и содействие туризму; 
-    технико-экономическое обоснование строительства гостиниц; 
-    развитие зимних видов спорта и культурного туризма; 
-    сохранение исторических памятников; 
-    молодежный туризм; 
-    социальное влияние туризма; 
-  развитие и управление центрами отдыха для групп населения с низким и средним 

уровнями доходов. 
В основном деятельность ВТО концентрируется на информационном продвижении 

туризма, увеличении его значения, а также создании новой материально-технической 
базы. Организация стремится упорядочить деятельность по развитию туризма путем 
разработки и введения определенных принципов в области международного туризма. ВТО 
также разрабатывает международные документы и следит за их соблюдением, участвует в 
разрешении международных туристских разногласий, а также организует обмен данными 
о последних достижениях в области науки, связи, информационных технологий. Одна из 
важнейших задач ВТО — исследования по изучению статистики международного 
туризма, применение новых методов измерения, прогнозирования, маркетинга для 
последующего использования национальными туристскими организациями в их 
деятельности. ВТО содействует развитию мирового туризма путем воздействия на 
правительства отдельных стран для упрощения визовых и прочих формальностей. 

Международные неправительственные организации универсального характера: 
Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств 

(UnitedFederationofTravelAgents’ Associations) — международная туристская организация, 
объединяющая в качестве действительных членов национальные туристские ассоциации и 
организации, в качестве ассоциированных членов — туристские агентства, гостиницы, 
транспортные предприятия, учебные заведения. 

Организация создана в 1966 г. в результате слияния Международной ассоциации 
туристских агентств, существовавшей с 1919 г., и образованной в 1964 г. Всемирной 
организацией ассоциаций туристских агентств. Всемирная федерация ассоциаций 
туристских агентств объединяет 80 национальных ассоциаций и организаций и около 1400 
индивидуальных членов, представляющих более 80 стран. К числу членов Всемирной 
федерации относятся Американское общество турагентств, Ассоциация британских 
турагентств, Ассоциация немецких бюро путешествий, Союз ассоциаций туристских бюро 
северных стран, фирма «Томас Кук и сын» и др. 

Основной целью Всемирной федерации является создание и укрепление 
национальных ассоциаций турагентств, оказание им юридической, финансовой, 
профессиональной и материально-технической помощи, максимальная поддержка 
престижа всех категорий профессии туристского агента на международном уровне в 
экономической, юридической и социальной областях. Практическая работа Всемирной 
федерации заключается в координации деятельности рабочих групп по таким вопросам, 
как автоматизация, гостиничное хозяйство, транспорт, профессиональная подготовка, 
юридическая поддержка, страхование туристов и т.д. 

Секретариат Всемирной федерации находится в Брюсселе (Бельгия). Официальные 
языки - английский, французский, испанский. Руководящие органы - Генеральная 
ассамблея, созываемая ежегодно, Совет директоров и Исполнительный комитет. 
Международная ассоциация по экскурсионному обслуживанию и турам - международная 
туристская организация, членами которой являются организации, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием. Создана в 1953 г. 

Ассоциация ежегодно публикует Тарифный справочник по турам и 
экскурсионному обслуживанию, содержащий программы и цены туров, организуемых 
членами Ассоциации. 
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Альянс объединяет в настоящее время более 140 организаций с общим 
количеством около 60 млн членов из 84 стран мира. Секретариат находится в Лиссабоне 
(Португалия). Официальный язык - английский. Руководящие органы - Генеральная 
ассамблея, созываемая ежегодно, и Совет директоров [1, с. 77]. 

Организация ставит перед собой следующие цели: 
- обеспечивать безопасность и контролировать развитие международной 

гражданской авиации; 
- поддерживать и поощрять процессы создания и использования воздушных 

средств транспорта с учетом необходимости охраны окружающей среды; 
- поддерживать и поощрять создание воздушных коридоров, аэропортов и условий 

для международной гражданской авиации; 
- выполнять на высшем уровне требования пассажиров к авиатранспорту 

(безопасность, качество обслуживания, регулярность полетов, экономичность); 
- поощрять экономические меры по предотвращению необоснованного 

соперничества между авиакомпаниями разных стран; 
-  избегать дискриминации между странами - членами ICAO; 
-  пропагандировать безопасность полетов; 
-  способствовать развитию международной гражданской авиации. 
Членами ICAO являются 183 государства, в том числе Россия. ICAO работает в 

тесном контакте с такими организациями, как: 
-    Международный информационный союз; 
-    Всемирная метеорологическая организация; 
-    Международный союз электрических сообщений (коммуникаций); 
-    Всемирный почтовый союз; 
-    Всемирная организация здравоохранения; 
-    Международная морская организация. 
Международная ассоциация по конгрессам и съездам 

(InternationalCongress&ConventionAssociation) - международная туристская организация, 
объединяющая турагентства, конгресс-центры, гостиницы и транспортные предприятия. 
Создана в 1964 г. Основная цель - развитие конгрессного туризма. 

Секретариат Ассоциации находится в Амстердаме (Голландия). Официальный язык 
- английский. Руководящие органы - Генеральная ассамблея, созываемая ежегодно, и 
Совет директоров. 

Международная федерация журналистов и писателей по вопросам туризма - 
международная организация, членами которой являются национальные объединения 
журналистов и писателей, освещающих вопросы туризма в прессе. Создана в 1954 г. [7, с. 
90]. 

Цели - пропаганда гуманистических принципов международного туризма, развитие 
дружественных деловых контактов между журналистами и писателями, защита их 
профессиональных интересов. Секретариат Федерации находится в Париже (Франция). 
Официальные языки - французский, английский. Руководящие органы - Конгресс, 
созываемый ежегодно, Комитет директоров и Исполнительный совет. 

Международная федерация кемпингов и караванингов, членами которой являются 
национальные федерации и ассоциации кемпингов и караванингов. Создана в 1932 г. При 
Федерации существуют Центр туристской информации и ряд специализированных 
комиссий. Ежегодно проводятся авторалли. Секретариат находится в Брюсселе (Бельгия). 

Организационные комитеты по менеджменту, маркетингу, разработке и 
исследованиям реализуют действующие программы Ассоциации. Издательское отделение 
публикует множество отчетов, материалов исследований. Основное издание - 
«Тихоокеанские туристские новости» - ежемесячный журнал с тремя региональными 
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выпусками, выходящими общим тиражом 58 тыс. экземпляров. Среди печатного 
материала 80% составляют аналитические данные и фотографии. 

Маркетинговые усилия Ассоциации направлены на работу с индивидуальными 
туристами, путешествующими в границах региона. Ассоциация также старается 
совершенствовать маркетинговую деятельность для создания привлекательности 
отдельных туристских направлений. 

Исследовательская работа Ассоциации обсуждается на ежегодных конференциях 
по изучению туризма и находит отражение в ежегодных статистических отчетах по 
Тихоокеанскому региону. Секретариат Ассоциации находится в Сан-Франциско (США). 
Основные офисы по обслуживанию Азиатского региона - в Сингапуре, Тихоокеанского 
региона - в Сиднее, Американско-Европейской части - в Сан-Франциско. Официальный 
язык - английский. 

Конференция туристских организаций Латинской Америки - региональная 
туристская организация стран Латинской Америки, объединяющая более 900 
латиноамериканских туристских, транспортных, гостиничных предприятий, а также более 
350 туристских предприятий Азии, Африки, Европы. Основана в 1957 г. Главная задача - 
объединение деятельности всех туристских предприятий и национальных ассоциаций в 
целях развития туристской индустрии Латинской Америки. Секретариат находится в 
Буэнос-Айресе (Аргентина). Официальные языки - испанский, английский. Руководящие 
органы - Генеральная ассамблея, созываемая ежегодно, и Совет директоров [3, с. 123]. 

Международное бюро социального туризма (InternationalBureauofsocialtourism) - 
неправительственная международная туристская организация, действительными членами 
которой являются международные и национальные организации, деятельность которых 
посвящена социальному туризму. Создано в 1963 г. 

Целью Бюро является содействие развитию социального туризма в международном 
масштабе. Под социальным туризмом подразумевается туризм с участием слоев 
населения со скромными доходами. Секретариат БИТС находится в Брюсселе (Бельгия). 
Официальный язык - французский. Руководящие органы - Генеральная ассамблея, 
созываемая один раз в два года, и Административный совет. 

Международное бюро по молодежному туризму и обменам - специализированный 
орган Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). Основано в 1960 г. 
Бюро - ассоциация организаций и бюро путешествий, которые занимаются молодежным 
туризмом и обменом как среди членских организаций ВФДМ, так и среди других 
организаций, заинтересованных в активной форме интернационального воспитания 
молодого поколения. 

Бюро объединяет около 40 молодежных туристских организаций многих стран. 
Основная задача - создание условий для молодежного туризма и обмена, развития 
контрактов между членами Бюро и организациями, деятельность которых направлена на 
достижение международного взаимопонимания и дружбы между молодежью. Штаб-
квартира находится в Будапеште (Венгрия). Официальные языки - английский, 
французский, русский. Руководящие органы - Генеральная конференция, созываемая один 
раз в два-три года, и Совет. [4, с. 67]. 

Национальные ассоциации туристских агентств: 
Национальные ассоциации туристских агентств существуют более чем в 80 

странах. Основные задачи ассоциаций - соблюдение интересов турагентств во 
взаимоотношениях с правительственными организациями, изучение туристского рынка, 
обмен опытом и установление деловых контактов. В зависимости от страны и ее 
туристского потенциала национальные ассоциации объединяют от 6 до 20 000 членов. 

Членство в международных туристских организациях позволяет казахстанским 
туристским предприятиям проводить наиболее эффективную маркетинговую политику 
своего турпродукта на внешнем рынке, расширять круг потенциальных контрагентов, 
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обмениваться опытом ведения туристской деятельности с иностранными туристскими 
предприятиями. 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены теоретико-методологические 
положения по исследованию развития туризма в мире, влияние государства на туристский 
рынок и роль международных туристских организаций в индустрии туризма. Далее 
проанализируем, какое место занимает туризм в экономике Казахстана, изучим степень 
влияния государства на регулирование туристского рынка нашей страны и рассмотрим, на 
каком этапе развития находится современный рынок туристских услуг Республики 
Казахстан. 
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Государственное регулирование индустрии туризма  
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Рынок представляет собой распределительную систему, в которой рыночные 

отношения продавца и покупателя могут охватывать не только физические и юридические 
лица, но и отрасли, регионы, взаимоотношения между странами. При этом рынок ничего 
не производит, а только участвует в распределении товаров. 

Самостоятельным сегментом рыночной экономики, достаточно стабильным и 
конкурентоспособным в последние годы, стал туризм. Его функционирование вызывает 
все возрастающий интерес у населения, потенциального покупателя туристических услуг. 
В сфере туризма производство и реализация туристических услуг развиваются 
одновременно с рыночными отношениями между продавцами и покупателями. 

Важным направлением развития рыночной экономики является повышение 
конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке. В сфере туризма это 
может быть реализовано значительно быстрее, чем во многих других отраслях и сферах 
деятельности [1, c. 40]. 

На рынке туристских услуг конкуренция между туристическими фирмами 
достаточно сильна. Развитие конкуренции во многом определяется экономической 
независимостью поставщиков туристического продукта, т.е. свободой в принятии 
решений при заключении сделок, распоряжении своими доходами, установлении 
свободных цен. 

Соединения факторов туристического спроса и предложения должны 
осуществляться путем регулирования сферы туризма и путешествий в интересах развития 
страны в целом или региона.  

Государство влияет на туризм двумя путями: управляя спросом и доходами или 
управляя предложением и ценами. Для управления спросом государство использует 
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следующие инструменты: маркетинг и продвижение, ценообразование и ограничение 
доступа. 

Мероприятия по продвижению туризма являются составной частью маркетинга, 
проводимого государством, и преследуют цель пробуждения спроса у потенциальных 
клиентов. Согласно рекомендациям ВТО эти мероприятия должны быть направлены на 
создание качественного имиджа страны, основанного на ее привлекательных 
символических характеристиках. Существуют разные способы создания качественного 
имиджа страны - это встречи специалистов с журналистами, приглашенными в страну, 
командировки отечественных специалистов за рубеж, выступления по телевидению и 
радио, бесплатное распространение брошюр, слайдов и видеоматериалов, а также участие 
в различных выставках-ярмарках, для чего приобретается стенд. Поскольку число 
организаций, включенных в мероприятия по продвижению туризма, велико, важную роль 
играет координация действий, которой обычно занимаются представительства 
государственных организаций за рубежом [11, c. 65]. 

Эффективность мероприятий по продвижению может увеличиться с помощью 
международных соглашений по кооперации между министерствами по туризму или 
организациями, ответственными за туризм. Цель этих действий - обмен или объединение 
усилий по продвижению (распространение плакатов, аудио- и визуальных материалов, 
совместное использование представительских офисов и т.д.). 

Международный туризм как одна из форм международных экономических 
отношений приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать 
существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между 
государствами. Для международного туризма характерны быстрый рост числа туристов и 
резкое увеличение денежных поступлений от туризма, таким образом можно заключить, 
что международный туризм является одним из главных  источников развития туризма в 
мировых масштабах. Например, удельный вес доходов от иностранного туризма в общей 
сумме поступлений от экспорта товаров и услуг составляет: в Испании - 35%, Австралии 
— 36%, Греции — 36%, Швейцарии — 12%, Италии — 11%, Португалии — 21%, на 
Кипре — 52%. В большинстве развивающихся стран на долю иностранного туризма 
приходится 10-15% доходов от экспорта товаров и услуг (Индия, Египет, Перу, Парагвай, 
Коста-Рика) [2, с. 54]. 

Интегрированные гостиничные цепи производят и продают продукт, который 
последователен и однороден. Они управляются прямо или косвенно через 
франчайзинговую систему или по контракту на управление. По контракту франчайзинга 
крупная фирма или компания (франчайзер) передает свои права на использование 
торговой марки, системы маркетинга, сбыта и централизованного резервирования 
номеров, системы управления операциями франчайзиату, который подчиняется 
управленческим критериям франчайзера, поддерживает его стандарты обслуживания и 
комфорта, выплачивает гонорар за соглашение в размере 3-4% оборота, а также вносит 
первоначальный взнос в размере около 30%. Франчайзер по контракту франчайзинга 
передает свои стандарты обслуживания и вместе с ними свою репутацию. Компания 
предоставляет свою технологию в обмен на инвестиции. Она помогает франчайзиату в 
организации мероприятий по паблисити и советами при покупке оборудования, а также 
занимается подготовкой персонала.Все гостиницы в цепи имеют название и знак.  

Турагенты могут подключаться также к единым компьютерным системам 
бронирования, образованным крупнейшими авиаперевозчиками мира. 

Развитие международного туризма основывается на эффективной 
коммерциализации туристских продуктов. Туризм представляет совокупность услуг, 
которые реально могут быть опробованы только в момент их потребления и которые в 
отличие от промышленных продуктов не могут воспроизводиться систематически. 
Успешная продажа туристских продуктов требует доверительных взаимоотношений 
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между клиентами и продавцом. Поэтому репутация туроператоров, отелей и 
авиакомпаний здесь очень важен [3, c. 124]. 

Государственное регулирования туристической деятельности осуществляется 
следующими путями: 

- создания нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
отношений в сфере туристической индустрии;  

- содействия в продвижении туристического продукта на внутреннем и мировом 
туристских рынках;  

- защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности;  
- лицензирования, стандартизации в туристической индустрии, сертификации 

туристического продукта;  
- установления правил въезда в страну, выезда из неё и пребывания на её 

территории с учетом интересов развития туризма;  
- прямых бюджетных ассигнований на разработку и реализацию федеральных 

целевых программ развития туризма;  
- налогового и таможенного регулирования; представления льготных кредитов, 

установления налоговых и таможенных льгот туроператорам и турагентам, 
занимающимся туристической деятельностью на территории страны и привлекающим 
иностранных граждан для занятия туризмом;  

- содействия кадровому обеспечению туристической деятельности;  
- развития научных исследований в сфере туристической индустрии;  
- содействия участию туристов, туроператоров, турагентов и их объединений в 

международных туристических программах; обеспечения картографической продукцией 
[4, c. 49]. 

Координацию туристической деятельности любой страны осуществляет 
уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма, а в законе определены 
принципы, цели и формы государственного регулирования ее. Необходимо, чтобы 
сформированные принципы, цели и формы государственного регулирования столь же 
четко исполнялись на практике. Для этого нужны инструкции, подзаконные акты и т.д. 

Основными принципами государственного регулирования туристской 
деятельности являются: 

- реализации права каждого человека на отдых и досуг; 
- гуманности характера взаимопонимания и сотрудничества между народами и 

государствами, мира и уважения, соблюдении прав человека и основных свобод без 
различия расы, пола, языка и религии; 

- справедливости и суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела 
государств вне зависимости от их политических, экономических и социальных систем; 

- бережного отношения к окружающей среде и культурному достоянию; 
- социального равновесия и развития, повышения личного и общественного 

благосостояния; 
- устойчивого развития туризма. 
Следуя принципам, государство осуществляет свои цели, оказывая влияние на 

туристский рынок. Основными целями  развития туризма являются: 
- превращение туризма в доходную отрасль экономики путем создания 

высокорентабельной индустрии туризма, способной производить и реализовывать 
качественный, конкурентоспособный в условиях международного туристского рынка 
продукт; 

- увеличение туристского потенциала республики; 
- сохранение и рациональное использование культурно-исторических и природно-

рекреационных ресурсов; 
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- обеспечение доступности туристских ресурсов для всех слоев населения, 
максимальное удовлетворение потребностей в туристских услугах; 

- стимулирование занятости населения; 
- повышение эффективности взаимодействия государственных и частных структур 

в сфере туризма; 
- развитие малого и среднего предпринимательства. 
Поскольку турист получает комплекс услуг, предоставленных ему в определенном 

месте, где происходит туристическое мероприятие, деятельность муниципалитетов по 
поддержке оказания этих услуг может иметь достаточно большое значение, как на 
местном уровне, так и на региональном (межрегиональном) уровне.  

Распределение муниципальных задач по оказанию туристических услуг могут быть 
при этом следующими.  

На местном уровне:  
- планирование местности для турмероприятий, инфраструктурные мероприятия;  
- маркетинг (рыночное предложение местности);  
- координация работы турфирм;  
- информация для туристов, их сопровождение;  
- организация досуга туристов;  
- организация собраний конгрессов туристов.  
На региональном и межрегиональном уровне:  
- развитие области, туррегиональное планирование, мероприятия по сохранению 

природы и культуры;  
- анализ рынка, разработка концепции маркетинга;  
- меры по осуществлению кооперации и предоставление интересов в объединенных 

службах, управлениях;  
- профессиональные консультации, организация внутреннего маркетинга;  
- работа с прессой, с отечественными и иностранными турбюро, транспортными 

предприятиями, организация услуг предприятиями гостиничного комплекса и питания, 
туроператорами и посредниками [5, c. 47]. 

Международный и внутренний туризм в каждой стране базируется на социальной 
политике, которая связывает планы туристского развития с планами социально-
экономического развития. Цель развития этой сферы -предоставление возможности 
наибольшему числу людей проводить отпуск внутри своей страны или за рубежом и 
восстанавливать здоровье и трудоспособность с минимальными затратами. В последнее 
время этот вид туризма становится доступен людям различных социально-
профессиональных категорий. Его услугами пользуются и пожилые, и молодые люди с 
различными отклонениями здоровья. Социальный туризм характеризуется: 

- активным подключением разного рода социальных организаций (пенсионных 
фондов, трудовых советов, профсоюзов и др.); 

- разнообразием финансовой поддержки (займы с низкими процентными ставками, 
субсидии, налоговые льготы и др.); 

- использованием достижений в социальной сфере, повышающих уровень жизни и 
стандарты здравоохранения. 

Таким образом, можно сказать, что туристский рынок обеспечивает согласование 
производства и потребления туристских продуктов, поддержание спроса и предложения, 
экономичность потребления туристских продуктов, экономическое стимулирование 
эффективности производства туристских услуг. Индустрия туризма занимает важное 
место в экономике большинства стран, и напрямую регулируется государством. 
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Необходимость создания механизма обеспечения экономической  
безопасности в Республике Казахстан 

 
Алдиярова А. С. 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы  
 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономики от 
внутренних и внешних угроз. Целью экономической безопасности является обеспечение 
устойчивого экономического развития страны в интересах удовлетворения социальных и 
экономических потребностей граждан при оптимальных затратах труда и разумном 
использовании природных ресурсов.  

Угрозы в сфере экономики носят комплексный характер. Это означает, что 
экономическая безопасность подвержена воздействию со стороны различных факторов, на 
нее оказывают существенное влияние геополитические, социальные, экологические и 
другие факторы. 

Государство должно осуществить комплекс мер, прежде всего, по обеспечению 
экономического роста, что и будет гарантией экономической безопасности страны. Эти 
меры должны охватить все сферы экономики. В число этих мер входят осуществление 
активной структурной и социальной политики, усиление активности государства в 
инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной и внешнеэкономической сфере, 
продолжение институциональных преобразований. 

Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности в условиях 
глобализации требует организации эффективной системы контроля за исполнением этих 
мер со стороны Совета Безопасности Республики Казахстан[1]. 

В числе основных угроз экономической безопасности РК рассматривают: 
1.Ухудшение состояния научно-технического и производственного потенциала. 
2. Структурнаядеформированность экономики. 
3.Усиление региональной дифференциации социально-экономического развития. 
 4.Высокий уровень теневой экономики  
5. Усиление имущественного расслоения населения[2]. 
Для борьбы с угрозой экономической безопасности Казахстана должна быть 

выработана стратегия экономической безопасности, необходимо отслеживать и оценивать 
как внутренние, так и внешние угрозы, способные оказывать дестабилизирующее влияние 
на экономику. 

Для обеспечения экономической безопасности государство должно осуществлять:  
– проведение институциональных преобразований, способствующих координации 

действий и сближению стратегий различных общественных институтов;  
– выработку общих принципов экономического и социального поведения для всех 

участников хозяйственного процесса за счет их максимальной унификации, 
законодательное ограничение лоббизма;  
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– контроль за соблюдением этих правил всеми хозяйствующими субъектами и 
органами государственного управления;  

– создание механизма разрешения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, 
возникающих в сфере экономических отношений между республиканскими и 
региональными органами исполнительной власти;  

– обучение кадров современным методам анализа хозяйственной деятельности и 
оценки инвестиционных проектов;  

– повышение социальной стабильности в обществе и недопущение роста 
социальной напряженности;  

– гармоничное развитие экономических и политических отношений со странами 
ближнего и дальнего зарубежья с учетом экономических интересов Казахстана[3].  

Для решения поставленных задач нужна разработка соответствующего механизма 
их реализации. Механизм обеспечения экономической безопасности страны - это система 
организационно-экономических и правовых мер по предотвращению экономических 
угроз. Он включает в себя следующие элементы:  

- объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в целях 
выявления и прогнозирования внутренних и внешних угроз экономической безопасности;  

- выработку пороговых, предельно допустимых значений социально-
экономических показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и 
социальным конфликтам;  

- деятельность государства по выявлению и предупреждению внутренних и 
внешних угроз безопасности экономики[4].  

Важнейшим элементом механизма обеспечения экономической безопасности 
общества является деятельность государства по выявлению и предупреждению 
внутренних и внешних угроз безопасности экономики, особенно при современном 
социально-политическом положении Казахстана[5].  
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Некоторые аспекты правового регулирования принудительного отчуждения 

земельного участка для государственных нужд в мегаполисах 
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E-mail: nurgali_1985@bk.ru 

 
Земля – это капитал. Земля должна быть в заботливых руках. Земля всегда должна 

служить интересам нашего народа. Говоря обычным языком, земельные ресурсы - это 
особый вид природных ресурсов, который используется абсолютно во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности: в строительстве, в растениеводстве, в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли, в лесной промышленности и так далее. 
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Для каждого вида деятельности земля представляет свой особый интерес и 
характерные качества. Структура земельных ресурсов отражается в характере 
использования земель. Для земли характерно многоцелевое использование. При этом 
вопрос землевладения и тем более отчуждения земель, в настоящее время носит не только 
экономический, но и остро социальный, а учитывая актуализацию вопроса в средствах 
массовой информации и политический характер. 

В данной статье приведен обзор некоторой практики и нормативных норм по 
регулированию вопросов регулирования принудительного отчуждения земельного 
участка в мегаполисах. 

Земельным кодексом Республики Казахстан предусмотрено, что за каждым 
гражданином установлено право на получение 0,10 га для индивидуального жилищного 
строительства, 0,12 га для садоводства и дачного строительства. Государство 
предоставляет право на земельный участок своим гражданам, однако оно и вправе 
принудительно отчуждать его для государственных нужд. Как правило, это характерно 
для больших городов.  

В связи с наступившим глобальным кризисом у социально незащищенных слоев 
населения возникла острая нужда в использовании своего права на получение земли, что с 
каждым днем повышает перечень очередников на получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. (только по городу  Шымкент около 90 тыс. 
граждан). Рассмотрим ситуацию, на примере г. Шымкент, Южно-Казахстанской области. 
С утверждением постановления Правительства Республики Казахстан   - Генерального 
плана города Шымкент в 2012 году, в территорию города вошли земли близлежащих 
районов, общей площадью более 77 тысяч гектаров, и это, безусловно является самым 
крупным по площади городом в Республике(площадь в гектарах – 117 тыс. га).После 
утверждения Генерального плана, в черту города вошли земли, предоставленные во 
временное возмездное землепользование для сельского, крестьянского хозяйства, в том 
числе, которые неиспользуются по своему целевому назначению, а также возникла 
необходимость его исполнения в части строительства дорог, социальных объектов, 
объектов общего пользования и так далее, установленных государственными 
программами. 

Как известно, в центральной части и приближенной к нему территории городов 
Астаны, Алматы, Шымкент не имеются свободных площадок для строительства объектов, 
предусмотренных Генеральным планом, так как эти участки в начале 2000 годов были 
предоставлены физическим и юридическим лицам в частную собственность, без учета 
Генеральных планов, что на сегодняшний вызывает острую необходимость его изъятия 
для государственных нужд.  

К сожалению, предоставить земельные участки не представляется возможным так 
как, во первых, нет свободных площадок для удовлетворения нужд граждан, во вторых, 
нет необходимой инфраструктуры.  

Для удовлетворения этих нужд - необходима земля, если земли нет, то  возникает 
необходимость изъятия, но принудительное отчуждение для государственных нужд под 
ИЖС в перечень исключительных случаевпринудительного отчуждения земельного 
участка для государственных нужд, установленных статьей 84 Земельного кодекса 
Республики Казахстан не предусмотрено. И эта проблема не только касательно города 
Шымкент. 

Согласно п.3 ст. 26 Конституции Республики Казахстан никто не может быть 
лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных 
законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения. 

Главой 6 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - 
Закон) от 1 марта 2011 года определен порядок, сроки, формы платежа и размер 
компенсации недвижимого имущеста для государственных нужд. 
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При этом, некоторые пункты статьи 67 Закона (размер возмещения стоимости 
отчуждаемого имущества) явно противоречат нашему основному закону – Конституции 
Республики Казахстан, что вызывает множество недовольства со сторонысобственников и 
негосударственных землепользователей при определении размера компенсации. 

Как показывает практика, пункты 1,2 статьи 67 Закона противоречат статьи 26 
Контитуции РК, что безуловно приводит к недовольству физических и юридических лиц. 
К примеру, гражданин приобрел земельный участок на основании договора купли - 
продажив 2006 году за 200 тыс. тенге. Не имел возможности использовать его по своему 
целевому назначению, так как не было инфраструктуры. В 2016 году государство 
проводит принудительное отчуждение. Рыночная стоимость оценена в 9 млн. тенге. 
Согласно законодательства он вправе получить сумму, указанную в гражданско – 
правовом договоре, то есть 200 тыс. тенге. Другой пример, юридическое лицо приобрело у 
государства право частной собственности на земельный участок в 2005 году за 2,5 млн. 
тенге. Построило объект, получив все необходимые правоустанавливающие документы. В 
2012 году проводится изъятие, при котором согласно п.1 Закона должна быть выплачена 
сумма уплаченная государству. Рыночная стоимость только земельного участка составила 
более 150 млн. тенге. Аналогичных случаев только в городе Шымкент можно привести 
больше сотни.   

Также, в Законе не четко сформулирован порядок предоставления другого 
земельного участка взамен изымаемого для государственных нужд. 

С учетом вышеизложенного, а также исходя из практики необходимо: 
1) внести изменения и дополнения в статью 84 Земельного кодекса Республики 

Казахстан путем включения в перечень исключительных случаев «строительство 
многоэтажных/индивидуальных жилых домов, садоводства и дачного строительства, 
предусмотренных Генеральными планами населенных пунктов»; 

2) исключить пункты 1,2,3,4 статьи 67 Закона РК «О государственном 
имуществе». Пункт 1 статьи 67 изложить в следующей редакции: «размер возмещения 
стоимостиземельногоучасткаили иного недвижимого имущества в связи 
сизъятиемземельногоучасткадлягосударственныхнужд определяется независимым 
оценщиком на момент получения собственником или негосударственным 
землепользователям уведомления о предстоящем принудительном отчуждении 
земельного участка для государственных нужд»; 

3) пункт 6 статьи 67 Закона РК «О государственном имуществе» изложить в 
следующей редакции: «по соглашению с собственником земельного участка,изымаемого 
при принудительном отчуждении для государственных нужд, может быть предоставлен 
другой земельный участок с зачетом стоимости предоставляемого земельного участка в 
стоимость отчуждаемого земельного участка по кадастровой (оценочной) стоимости». 

Правовое урегулирование вопроса принудительного отчуждения земель вопрос 
первостепенной важности в условиях современной общественно-политической ситуации 
и важен также для хозяйствования гражданами и осуществления деятельности субъектам 
предпринимательства. Оперативное изменение и улучшение Законодательства в этих 
условиях процесс актуальный и данная статья рассматривает наиболее очевидные из 
процессов и рекомендаций, которые стоят на повестке дня. 
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Кіріспе. Еліміздің жаңа даму дәуіріне ену бағытын айқындай отырып, ҚР 

президенті Н.Назарбаев өз жолдауында Қазақстан экономикасының барлық саласын жан-
жақты жедел жаңғырту және инновациялау міндеттерін қойған болатын. Осындай 
жағдайда нарықтық жуйесі дамып жаткан Қазақстанда экономика, өндіріс салаларын 
халықарарлық стандартка сәйкестендіру әлемдік нарықтық шаруашылыққа енуге толық 
мүмкіндік береді. Осы міндеттерді жүзеге асыруда мақта өндіру саласын жаңарту коғамда 
өмірлік маңызды орын алады. Сондай-ақ, бұл өнімдердің дамуы қажеттіліктің үздіксіз 
кажет етеді. 

Қазақстандағы мақта шаруашылығы интеграцияның төменгі деңгейімен 
сипатталады, мақта-шикізат өнімін өндіруде агротехниканы қолдану деңгейі төмен. Мақта 
тазарту зауыттары сапалы интерация мақта егу шаруашылығымен және басқа 
кәсіпорындармен мақта нарығына қатысушыларға жақсы өнім тарата алмайды. Еліміздің 
мақта талшықтарын қайта өндіру үдерісін сапалы ұйымдастыруда, тоқыма-тігін қуаты 
жетіспейтіндігі өзекті мәселелер тудырады. Сондай-ақ, «Оңтүстік» ЕЭА және мақта-
тоқыма кластерінде, одан ары дамыту көкейкесті мәселенің бірі болып кала береді. 

Еліміздің экономикасын жаңғырту кезеңінде, мақта бизнесін тиімді қалыптастыру 
мен экономикалық механизмінің аспектілерін жүзеге асыру, көрсетілген проблемаларды 
терең зерттеуді алға тартады және оның шешімінің нәтижелілігін ғылыми практикалық 
маңыздылығымен аныкталады. 

Жоғарғыда айтылган негіздеме халық шаруашылығында маңызды және 
өзектілігімен тақырып таңдалды. 

Мақта шаруашылық саласын дамыту проблемасымен Қазақстанның көптеген 
экономист ғалымдары Купешев Ш.К., Есполов Т., Григорук В.В., Сатыбалдин А., 
Умбетаев И., Мархаева Б.А. және тағы басқалары айналысты. Аталмыш ғалымдар 
еліміздің мақта шаруашылығының дамуының мәселелерін кеңінен зерттеулер жүргізіп, 
еліміздің мақта шаруашылығын дамытуға маңызды ұсыныстар жасады. Алайда, 
Қазақстанның мақта саласындағы субъектілердің даму механизмдері және ұйымдастыру 
мен экономикалық өзара тиімді қатынастар толық технологиялық жүйе бойынша, қазіргі 
таңға дейін толық зерттелмеген болып қала беруде. 

Жұмыстың объектісі болып, Оңтүстік Қазақстан облысының индустриалды-
инновациялық дамуы және Қазақстанның мақта-тоқыма нарығындағы жекелеген 
катысушылар мен мақтаны қайта өңдеу кәсіпорындары. 

Зерттеудің ақпараттық базасы Қазақстан Республикасының Елбасының 
жарғылары, Қазақстан Республикасының Үкімет қаулылары мен заң актілері, Қазақстан 
Республикасының статистика жөніндегі агенттігінің материалдары, Қазақстан 
Республикасының ауыл шаруашылығынын нормативті құжаттары, бірқатар министрліктің 
статистикалық мәліметтер, әлемдік статистика, ғылыми басылымдар, мерзімді 
басылымдар. 

Оңтүстік-Қазақстан облысында 19 тұқым шаруашылықтары мақта тұқымын өндіру 
мамандандырылған. Олардың екеуі мақта тұқым өндірумен айналысатын Мақтаарал 
аудандық және Түркістан қаласында орналасқан 185 га, элиталық тұқым өндіру алып 413 
гектар жерге 5 шаруа қожалықтары, қалған 12 кәсіпорындардың супер-элиталық 
ауданында асыл тұқымды және тұқым шаруашылығы айналысатын негізінен бірінші және 
екінші басып шығаруда, оның ауданы 2800 га. 
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 Бір қалыпты тұқым астында бұл ұйымдар толық басқаруды қамтамасыз ете алады, 
тұқым сауда мақта фермерлер элиталық тұқым мен мақта перспективалы жаңа сорттарын 
бірінші және екінші молықтыру үшін тұқым қажет. 

2016-2020 жылдарға есептелетін Оңтүстік-Қазақстан облысының контексінде 
мақта тұқымы мақта аудандар үшін сұранысы мол. 

  Қосымша шығынсыз мақта бәсекеге қабілетті жаңа сорттарын пайдалану 20-25% -
ға мақта өнімділігін арттыруды қамтамасыз ете алады. 

 Өсіп келе жатқан мақта түсімін ең өзекті міндеттердің бірі - терең дренаж кең 
және арнайы жуу және суару арқылы тұзды топырақ суару режимін жуу қажет. Жер 
жағдайы нашар айтарлықтай терең тік дренаж арқылы азайтылуы тиіс. 

 Сондықтан қазіргі уақытта дерлік жойылған тұтастай алғанда, тік дренаж және 
суару жүйесін ұйымдастыруды, жандандырудың қажеттілігі бар. 

  Суару, жер қойнауын суару: Осы мақсаттарды іске асыру үшін, жобалау-іздестіру 
талдау жасауға суару жүйесін қайта жаңарту және оңалту бағдарламасын әзірлеу, терең 
дренаж ұңғымаларын жаңғыру, мұқият жоспар өрістерді және суармалы жер жасауға, 
суару жүйесінің жұмыс істеу кезінде су ресурстарын басқару кестесін әзірлейді, суарудың 
озық технологияларды енгізу қажет, тамшылатып суару да жатады. 

  Сондай-ақ кеңінен ауыспалы егіс жүйесінде негізгі мәдениетін жинау кейін 
өсімдік қалдықтарын пайдалана отырып мульча, топырақты пайдаланылады. 

  Мақта басым міндетке инновациялық және жоғары сапалы далалық жұмыс, 
суармалы жер пайдалануды оңтайландыру және мақта шикізатын жоспарланған көлемін 
алу ықпал етеді. Уақыт, жер жырту көтеруді топырақ минералдық және органикалық 
тыңайтқыштарды енгізу, белгілі бір кезеңдерде суару жүзеге асырады, дақылдардың 
қатараралық өңдеуді жасауға, уақтылы және тиімді егін жүзеге асырады, және т.б. Бұл 
бірінші кезекке шығады. Толық қосымшада көрініс - барлық бұл машина жүйесі мен 
жұмыстар шығындарын орындау бойынша пайдаланылған туындылар тізімін талап 
етіледі. Қосымша аты «Д» және «Ж». 

  Соңғы технологиясымен кейбір ірі ауыл шаруашылығы бірлестіктерінің нысандар 
барлық дерлік бастапқы өндірістік процестерді шитті мақтаны өсіру автоматтандыруға 
мүмкіндік береді. 

Қорытындылай, әлі күнге дейін үй шаруашылықтарының ең толық 
механикаландырылған өндірістік процестерге барлық қажетті құрал-жабдықтар мен 
технологиялар кешені жоқ. Шағын шаруа қожалықтары машиналар мен ескірген және 
тиімсіз жабдықтарды, іс жүзінде қалдық артық шығыстарды жабуға жоқ болады. Мақта 
тазалау қолмен толығымен жүзеге асырылады. Болашақта, қамтамасыз ету және қажетті 
уақытта машина-технологиялық жұмыс желісін құру үшін қажетті қазіргі заманғы 
жабдықтарды сатып алу қажет. 

Мысалы, Қазақстанда басқа да қаржы институттарының банктік кредиттеудің 
кепілді құралы мақта чекті заңдастырылған норма енгізу үшін мақта өндіру және қайта 
өңдеу салаларының тиімді дамуын арттыру мақсатында бірқатар іс-шаралар жүзеге асыру 
қажет. 

Өңдеуде мақта-тоқыма кластерін іске қосу үшін ұсынылған ұсыныстар, мақта 
өнімін жоғары қосымша құн бағасы арқылы жаңа өнім алуға ықпал етеді. Нәтижесінде, 
дайын тоқыма өнім өндірісінің көлемі ұлғайып, тұрғындарды еңбекпен қамту мәселесі 
жақсарады. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері мақта саласындағы кәсіпорындарында да 
қолдануға болады. Өндірісті жаңғырту жобасын жүзеге асыру кәсіпорындардың бәсекеге 
қабілеттілік деңгейін мейлінше көтереді. 
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Главным условием существования рыночной экономики является 

конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли и всей страны в целом. 
Конкурентоспособность выступает как необходимое и достаточное условие 
функционирования хозяйственной системы во всем ее сложном многообразии и 
обеспечивает ей целостность и целесообразность.  

Ведущая роль в процессе признания экономической состоятельности государства 
отводится становлению и развитию конкурентоспособной национальной экономики, что 
невозможно без использования всех доступных механизмов, ускоряющих 
реформирование и совершенствование внутренних рыночных институтов. Такой подход к 
изучению проблем повышения экономической эффективности национального хозяйства 
ставит новые задачи. Прежде всего, речь идет о выборе конкурентоспособной модели 
экономики, о приоритетных отраслях, имеющих экономический потенциал повышения 
конкурентоспособности, о выявлении факторов и элементов, воздействующих на степень 
развития конкурентных отношений и механизмов через призму внешнеэкономической 
конкурентоспособности. Решение этих и других вопросов затруднено из-за их 
недостаточной изученности не только в Казахстане, но и на всей территории СНГ. 
Потребность в разработке новых теоретико-методологических подходов к решению 
проблем формирования и развития конкурентоспособности назрела давно и требует 
изучения мирового опыта в этой области. 

Процессы глобализации, усиления международной конкуренции, характеризующие 
мировую экономику, явились объективной предпосылкой смены парадигмы управления 
конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от традиционной промышленной 
политики и переходе к новой, инновационной, основанной на кластерах. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


142 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Одна из глобальных задач, которую президент Казахстана в целом ставит перед 
нашей страной, – устойчиво войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. 

В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, 
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», Президент страны Н.А. 
Назарбаев подчеркивает, что конкурентоспособность национальной экономики является 
главным приоритетом нашего развития. 

Очевидно, что поставленная руководством РК цель может быть достигнута только 
на основе глубокой диверсификации экономики страны, путем стимулирования 
инновационной деятельности, внедрения и развития конкурентоспособных производств, 
интегрированных в региональные и мировые рынки. 

Инновационная  экономика для Казахстана – это способ реагирования на 
системные ограничения на пути экономического роста за счет создания, внедрения и 
коммерциализации новых технологий на всех уровнях принятия решений. В современных 
условиях только инновационная экономика, основанная на заимствовании, адаптации к 
местным условиям и разработке новейших технологий, способна поднять 
конкурентоспособность страны, а значит, и уровень жизни населения этой страны на 
достаточно высокий уровень. 

Сценарий долгосрочного развития отечественной экономики предполагает рост ее 
конкурентоспособности, как в традиционных, так и новых наукоемких секторах, прорыв в 
повышении качества человеческого капитала и динамики производительности труда, в 
опережающем развитии высокотехнологичных производств и превращение 
инновационных факторов в основной источник экономического роста. Решение этих задач 
потребует создания системы четкого взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
образования на основе использования эффективных инструментов инновационного 
развития, среди которых немаловажную роль должен играть кластерный подход. 

Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на основе 
реализации кластерных стратегий не нова. Но на этапе выхода из кризиса, когда 
традиционные методы диверсификации уже не могут дать должной отдачи, использование 
кластерной модели организации бизнеса в качестве адекватного инструмента 
модернизации экономики не имеет альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи 
между процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения 
инновационной деятельности – это новый экономический феномен, который позволяет 
противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать 
требованиям национального и регионального развития. 

На сегодняшний день кластерный подход является наиболее эффективной формой 
организации производства, гарантирующей разносторонний социально-экономический 
эффект. Помимо создания производств, он предполагает формирование всей необходимой 
промышленной и социальной инфраструктуры в районах размещения кластеров, 
осуществление НИОКР и внедрение их результатов на производствах кластера. 

Кластерный подход – это, прежде всего, новая управленческая технология, 
позволяющая повысить конкурентоспособность как отдельного региона, или отрасли, так 
и государства в целом. 

Считается, что кластеры обладают большей способностью к нововведениям 
вследствие следующих причин: 

-  фирмы – участники  кластера способны более адекватно и быстрее реагировать 
на потребности покупателей; 

- участникам кластера облегчается доступ к новым технологиям, используемым на 
различных направлениях хозяйственной деятельности; 

- в инновационный процесс включаются поставщики и потребители, а также 
предприятия других отраслей; 

- в результате межфирменной кооперации уменьшаются издержки на НИОКР; 
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- фирмы в кластере находятся под интенсивным конкурентным давлением, которое 
усугубляется постоянным сравнением собственной хозяйственной деятельности с работой 
аналогичных компаний [1]. 

Несомненным преимуществом для усиления инновационной компоненты в 
кластерах является особенность их функционирования: уход от жесткого управления, 
присущего холдингам и другим подобным структурам, и переход к гибким сетевым 
структурам, способным повысить активность агентов-инноваторов (авторов 
инновационных идей), адаптивность и восприимчивость агентов-имитаторов 
(реализующих инновационные идеи) и реактивность агентов-фасилитаторов 
(обеспечивающих финансовыми и другими ресурсами этот процесс) [2].  

Такая гибкая сетевая структура обеспечивает эффективную трансформацию 
изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества.Кластерный подход 
позволяет более полно использовать сырьевой, кадровый и трудовой потенциалы, 
обеспечивает выход на новые рынки, стимулирует увеличение количества малых и 
средних предприятий. Кроме того, такая модель производства, как кластер, дает 
возможность снизить издержки за счет ряда системных преимуществ, к которым можно 
отнести, в первую очередь, совместное использование объектов инфраструктуры, услуг, 
складских площадей, кадровых ресурсов и оптимальных логистических схем; 
комплексное планирование сырьевых ресурсов и сбыта готовой продукции; эффективное 
получение, накопление и использование знаний [3]. 

Одним из проявлений повышающегося уровня экономики является изучение 
вопросов по разработке стратегии кластерного развития в стране.Применительно к 
казахстанской экономике можно выделить два типа кластеров: на базе экспортно-
ориентированного производства и на базе быстрорастущей отрасли или отрасли, смежной 
с быстрорастущей отраслью. Создание кластеров первого типа направлено на 
привлечение инвестиций и развитие конкуренции посредством организации новых 
предприятий, в том числе ориентированных на производство продукции более высоких 
переделов. При этом достигается двоякий результат – повышение  
конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом рынке и развитие 
импортозамещающих производств. 

К первому типу в Казахстане можно отнести металлургический и текстильный 
кластеры. К кластерам второго типа – транспортно-логистический, туристический, 
пищевые кластеры, кластеры строительных материалов, кластер по производству 
резервуаров высокого давления (нефтегазовое оборудование). Наличие в кластерах ярко 
выраженного ядра (как правило, одно предприятие), базирование на вертикальной 
технологической цепочке на стадии формирования кластеров не способствует развитию в 
них конкуренции. Только создание новых предприятий может запустить ее механизм [2]. 

 На сегодняшний день в Казахстане реализуется проект «Диверсификация 
экономики Казахстана посредством развития кластеров в недобывающих отраслях 
экономики», основанный на кластерном подходе, первостепенной целью которого 
является повышение конкурентоспособности секторов казахстанской экономики, не 
связанных с добычей природных ресурсов. 

Главная цель проекта – смещение  акцента с добывающих отраслей на 
недобывающие и увеличение производительности последних; рост производства и 
экспорта продукции с большей долей добавленной стоимости. 

Кластерное развитие как инструмент повышения конкурентоспособности регионов, 
инновационного развития их экономики является новым подходом в региональном 
развитии страны. Основными целями казахстанской кластерной инициативы является 
создание условий для максимального использования конкурентных преимуществ 
Казахстана в развитии несырьевого сектора экономики на основе вовлечения частных 
бизнес-структур в сферу индустрии. 
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Создание семи пилотных кластеров – «Металлургия», «Транспортная логистика», 
«Текстильная промышленность», «Строительные материалы», «Пищевая 
промышленность», «Туризм» и «Нефтегазовое машиностроение» – было определено и 
утверждено постановлением Правительства от 25 июня 2005 года. Для успешной 
реализации кластерной инициативы были предусмотрены общесистемные меры по 
совершенствованию законодательства, созданию элементов инфраструктуры, реализации 
конкретных инвестиционных проектов и решению вопросов кадрового обеспечения. В 
целом все намеченные мероприятия казахстанской кластерной инициативы реализуются 
по плану. Имеют шансы на жизнеспособность те кластеры, в которых налаживаются 
горизонтальные и вертикальные связи, просматривается цепочка добавленных 
стоимостей. Но при этом, как показывает мировая практика, на создание полноценно 
функционирующих кластеров требуется значительное время. 

Целью кластерного развития должно быть повышение уровня и качества жизни 
населения, улучшение качества человеческого потенциала, что, в свою очередь, 
становится источником инновационного развития экономики, обеспечивающего рост 
конкурентоспособности предприятия, региона, страны в целом. В то же время это 
способствует увеличению инвестиций не только в производство, но и в человеческий 
капитал. Данная взаимосвязь подчеркивает необходимость использования кластерного 
подхода, во-первых, для решения социальных задач, во-вторых, для перевода 
экономического развития на инновационные рельсы. 

В Казахстане есть успешные примеры кластерного подхода в отраслях 
добывающей промышленности. Корпорация «Казахмыс», например, производит медь. 
Для производства меди добывается руда, затем ее обогащают, плавят, делают конечную 
продукцию – катодную  медь, потом идет комплексная переработка – аффинажное  
производство, сейчас запущен цинковый завод, есть цех медной катанки, эмальпровода, а 
также сопутствующие этому производству – транспортная система, энергосистема, 
включающая в себя производство и транспортировку электроэнергии, входит в структуру 
и добыча угля для получения этой энергии. Далее идут сопутствующие 
машиностроительные заводы, которые производят кое-какие вспомогательные материалы 
и механизмы. Для этого инертного производства кластерный подход дает хорошие 
результаты. Но это сырьевая отрасль, которая и так была достаточно хорошо развита [3]. 

Ряд успешных проектов, основанных на кластерном подходе, показал, что идея 
стимулировать экономический рост территории через развитие отраслевых кластеров дает 
устойчивые ощутимые результаты. Поэтому, инициировав такой проект, Правительство 
Казахстана продемонстрировало прогрессивный и прагматичный подход к решению 
проблемы конкурентоспособности своей страны[2]. 

Достижение более сложных конкурентных преимуществ и ведение конкуренции в 
передовых сегментах и новых отраслях требуют людских ресурсов, обладающих все более 
высоким уровнем квалификации и способностей. Качество человеческих ресурсов должно 
постоянно повышаться, наряду со стремлением к повышению уровня развития экономики 
страны. 

Кластеры – это сети поставщиков, производителей, потребителей, промышленной 
инфраструктуры, НИИ, взаимосвязанных в процессе создания добавочной стоимости, – 
позволят ответить на вопрос, «как государство богатеет и чем живет и почему не нужно 
золота ему, когда простой продукт имеет?». А заодно оправдать прогноз профессора 
Майкла Портера: «Казахстан обладает достаточным экономическим потенциалом для 
вхождения в мировое сообщество и способен стать экономическим центром Центральной 
Азии»[1]. 

Кластеры сочетают в себе индустриальный тип развития с элементами 
постиндустриализма, что связано с удлинением цепочек добавленной стоимости, 
освоением высокотехнологичных переделов продукции, формированием сетевых 
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отношений, созданием условий для самореализации человека. Развитие кластеров 
способствует выравниванию уровней развития отдельных территорий страны, снятию 
социальной напряженности, устранению анклавизации. А ориентация на реализацию 
триады «институты – конкуренция – государство» обеспечивает эффективное 
функционирование формируемых кластеров 

Таким образом, реализация системно-социализированного подхода к региональной 
кластерной политике будет способствовать диверсификации экономики Казахстана, 
повышению ее конкурентоспособности, росту инновационной активности и качества 
жизни населения.  
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Одна из важнейших предпосылок экономического возрождения Казахстана – 

стабилизация и рост производства во всех отраслях, на каждом отдельно взятом 
предприятии, в том числе и торговом. Однако, в отличие от планово-административной в 
условиях рыночной экономики нужен рост не любого производства и любой ценой, а 
только конкурентоспособного. Сегодня в Казахстане проблема конкурентоспособности и 
участие в ее решении государства стоит очень остро. 

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает 
необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует 
совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. 
Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности 
объекта, т.е. его выживания в «суровых условиях действительности» и его последующего 
эффективного развития. 

Инструментарием для решения стратегических задач повышения 
конкурентоспособности может служить комплексный подход по разработке и построению 
модели конкурентоспособности торгового предприятия [2]. 

Целью разработки и построения модели конкурентоспособности предприятия 
является правильное определение конкурентной стратегии, согласованной с условиями 
конкретной отрасли промышленности, навыками и капиталом, которыми обладает 
конкретное предприятие. 

Инструментарием для разработки и построения модели может служить применение 
математического моделирования, позволяющего выявить особенности функционирования 
экономического объекта, и на основе этого предсказывать будущее поведение объекта при 
изменении каких-либо параметров. Для любого экономического субъекта возможность 
прогнозирования ситуации означает, прежде всего, получение лучших результатов или 
избежание потерь. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены 
количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. 
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На вопрос о том какую палитру показателей, характеризующих 
конкурентоспособность экономического субъекта, включить в базу данных для 
построения модели поможет ответить опыт, накопленный учеными по определению 
основных критериев конкурентоспособности [1]. 

При построении экономической модели для рассматриваемой экономической 
категории, «конкурентоспособность предприятия», выделяются структурные элементы, 
такие как категория конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности товара, 
соответствующие данной цели, выявляются наиболее важные качественные 
характеристики этих элементов. 

Категории конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности товара 
взаимосвязаны. В качестве основных критериев конкурентоспособности предприятия 
можно в обобщенном виде предложить две оценочные категории: «ценность 
производимых предприятием товаров (услуг)» и «ценность предприятия как 
хозяйствующего субъекта». 

Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий стимулируют 
появление новых методов, систем и подходов к управлению конкурентоспособностью. 
Наиболее распространенными являются методы оценки возможностей конкурентов 
посредством специальных экспертных исследований и косвенных расчетов на основе 
известных данных. Широко используется на практике для анализа конкурентов и “метод 
отражения”, заключающийся в выявлении информации об интересующей фирме у 
клиентов или посредников данной фирмы [3]. Исследование конкурентов должно быть 
направлено на те же сферы, которые были предметом анализа потенциала собственного 
предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов.   

В качестве оцениваемых направлений деятельности предприятия и основных 
конкурентов может быть выбрано определенное четко ограниченное число параметров. 
Перечень используемых параметров и степень их конкретизации определялись 
следующими методическими предпосылками. 

Во-первых, количество оцениваемых характеристик должно быть достаточно 
ограниченным с целью обеспечения оперативности принимаемых управленческих 
решений. 

Во-вторых, в силу сложности и многогранности проблемы и отсутствия 
общепризнанных подходов к оценке конкурентоспособности, которая требует обширных 
самостоятельных научных исследований, в предлагаемой модели использованы 
результаты, полученные ранее отечественными и зарубежными авторами. 

Группировка параметров опирается на анализ широкого комплекса проблем 
технического, экономического и социального характера, в результате чего выявляются 
переменные, обеспечивающие конкурентоспособность [2]. Исходной точкой такого 
анализа является определение перечня технических и экономических факторов 
конкурентоспособности, которые трактуются как совокупность критериев количественной 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия. 

Внутренние конкурентные преимущества, определяющие рыночные позиции 
хозяйствующего субъекта, предлагается сгруппировать по шести наиболее значимым 
аспектам [3]: 

1) конкурентоспособность изделия; 
2) финансовое состояние предприятия; 
3) эффективность маркетинговой деятельности; 
4) рентабельность продаж; 
5) имидж (марочный капитал) предприятия; 
6) эффективность менеджмента. 
Рынок является саморегулируемой и сбалансированной системой, отражающей 

взаимоотношения потребителей и товаропроизводителей, с позиций объективной оценки 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


147 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

соответствия характеристик платежеспособного спроса и производственных 
возможностей, когда посредством коммерческих сделок достигается компромиссное 
решение, удовлетворяющее обе стороны, участвующие в процессе рыночного обмена. 
Идеальное представление о рыночном равновесии графически можно интерпретировать 
как сферу, которая характеризуется как геометрическая фигура, обладающая неизменным 
центром тяжести. 

Сопоставление положения хозяйствующего субъекта в общей модели рыночного 
равновесия дает возможность количественной оценки его конкурентных позиций и 
обоснования стратегических перспектив его функционирования. Удельный вес 
конкретного товаропроизводителя на рынке дает возможность интерпретировать его 
реальные позиции по сравнению с конкурентами на товарном рынке [3]. 

Такой подход является методической основой для обоснования приемлемого 
сценария рыночного поведения предприятия. Результаты ситуационного анализа 
предопределяют выбор управленческого решения. 

Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет оценить не только 
внутренние возможности предприятия, но и действительную реакцию рынка на 
возможный (предполагаемый) сценарий его поведения в конкретной ситуации. Наиболее 
характерными гипотезами развития рынка являются его рост, стабильность либо 
сворачивание, что в предлагаемой модели интерпретируется как изменение 
основополагающей характеристики модели – диаметра сферы. С этой точки зрения при 
неизменных абсолютных характеристиках хозяйствующего субъекта появляется 
возможность количественной оценки его положения в сравнении другими 
хозяйствующими субъектами – конкурентами. 

Использование данной модели в практических целях обеспечивает снижение 
рисков управленческих решений и может служить основой для оценки их эффективности. 
Предложенная методика приемлема для обоснования решений относительно управления 
текущей деятельностью предприятия, а также выступать аргументом, подтверждающим 
целесообразность инвестиционных решений. 

Конкурентоспособность предприятия или фирмы – это способность успешно 
оперировать на конкретном рынке в данный период времени путем выпуска и реализации 
конкурентоспособных товаров и услуг.Еще несколько десятилетий назад научная теория 
конкурентоспособности практически отсутствовала. Перелом внесли работы 
современного американского экономиста Майкла Портера и, прежде всего его концепция 
ценности товара для потребителя[2]. 

Втечение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой монополизации 
производителей, регулятором производства продукции являлся не реальный спрос, а -  
производство и административно-командный механизм распределения, которые 
регулировали потребление, формировали потребности и выпуск показателей. В этих 
условиях проблема конкурентоспособности предприятия и продукции, у производителей 
практически не вставала, а если и возникала, то решалась лишь в отношении той 
продукции, которая подлежала реализации на внешнем рыке.  
С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране, естественно, резко 
обострилась, и ее решение требовало от всех субъектов рынка активного поиска путей и 
методов повышения конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров. В 
связи с этим в современной экономике главным направлением финансово-экономической 
и производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение 
конкурентоспособности для закрепления его позиций на рынке в целях получения 
максимальной прибыли. 

Поэтому важное значение имеет такое направление маркетинговой деятельности 
предприятия как изучение конкурентов. Контроль за конкурентами позволит 
удовлетворить специфические запросы покупателя и потребителя раньше и лучше других 
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фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, 
настоящую и бедующую стратегии.  
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Изучение конкурентоспособности продукта является составной частью 

исследования конкурентоспособности предприятия. 
На первой стадии проводится экспериментальное определение или расчет всех 

характеристик собственного товара. На второй – определяются цели оценки 
конкурентоспособности. На третьей – методами маркетинга проводятся сегментация 
рынка и обоснование целевого сегмента. Оценку конкурентоспособности товара 
необходимо проводить для каждого сегмента 

Оценить показатель конкурентоспособности можно несколькими 
методами:методом расчетных единичных и групповых показателей, методом с 
использованием функции желательности, методом многокритериальной оптимизации[2]. 

Важным направлением исследования конкурентоспособности продуктов  является 
оценка конкурентной позиции отдельных продуктов на разных рынках, осуществляемая 
по двум показателям: качество – цена. Такую оценку рекомендуется осуществлять в 
следующей последовательности: 

1. оцениваются продукты данной фирмы и ее главных конкурентов на 
исследуемом рынке по двум критериям: интегральному показателю качества, 
характеризующему уровень потребительских свойств товара, его способность решать 
проблемы потребителей, и цене. 

2. все исследуемые продукты наносят на поле матрицы качество – цена, 
используя в случае необходимости в качестве третьей координаты объем реализации 
(диаметр окружности). 

3. для всей совокупности анализируемых продуктов определяется среднее 
значение показателя качества и цены и проводятся линии, характеризующие эти средние 
значения. 

4. подобная оценка проводится для всех важнейших рынков. 
5. по степени концентрации продуктов фирм-конкурентов в различных 

квадрантах матрицы определяется острота конкурентной борьбы на отдельных рынках и 
на совокупном рынке. 

Исходя из принципа предпочтительности деятельности на рынках, где острота 
конкурентной борьбы наименьшая, корректируется производственно-сбытовая политика с 
точки зрения качества, цены выпускаемой продукции и рынка сбыта. Например, 
осуществляется переход на выпуск. 
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Успешность функционирования любой фирмы зависит, в конечном счете, от 
уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. Тем самым 
приходится признать необходимость разработки четкой методологии оценки и управления 
конкурентоспособностью продукции, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных 
законов экономики и менеджмента, психологии и социологии, статистики и теории 
вероятностей, других наук. В процессе оценки конкурентоспособности продукции 
необходимо следовать следующим принципам:  

− противоположности целей и средств субъектов рынка;  
− учета особенностей различных сегментов рынка;  
− изза нестабильности рыночной конъюнктуры в период проведения исследований;  
− преимущественно рационального поведения субъектов рынка [1]. 
Принцип противоположности целей и средств при управлении 

конкурентоспособностью продукции означает, что конкурентоспособность продукции как 
экономическую категорию следует рассматривать в двойственном аспекте, т.е. в процессе 
оценки и управления конкурентоспособностью необходимо учитывать интересы обоих 
субъектов рыночных отношений (потребителей и производителей), целевые ориентиры 
которых взаимосвязаны и противоположны: для производителя важны параметры, 
которые влияют на уровень затрат, а для потребителя - параметры, влияющие на 
потребительские свойства продукции. 

С точки зрения производителя полезность продукции определяется затратно-
ценовыми факторами. В долгосрочной перспективе целью действий любого 
производителя является достижение максимальной разницы между ценой реализации 
продукции и собственными затратами на ее производство (квадрант 3). В связи с этим 
первостепенной задачей для производителя является формирование в сознании 
потребителя мнения о высокой степени полезности данной продукции. Качественный 
уровень процесса производства продукции (квадрант 1), выражающийся через 
производственно-технологические показатели и воплощенный в качество продукции, 
обеспечивает удовлетворение потребности производителя и выступает средством 
достижения цели - получения прибыли. Таким образом, для обоих субъектов рынка 
продукция представляет собой совокупность полезных свойств, материализованных в 
некую субстанцию, являющуюся средством удовлетворения потребностей как 
потребителя, так и производителя. 

Принцип учета особенностей различных сегментов рынкаосновывается на богатой 
практике рыночных отношений, которая показала, что потребители на рынке не 
выступают единым, монолитным сообществом. Они по-разному реагируют даже на один 
и тот же товар с одними и теми же свойствами. При совершении покупки потребитель 
осуществляет процесс выбора необходимого ему изделия среди целого ряда аналогичных, 
предлагаемых на рынок, и приобретает то из них, которое в наибольшей мере 
удовлетворяет его потребности. При этом потребитель выясняет степень соответствия 
параметров продукции собственным потребностям и финансовым возможностям.  

Поскольку потребности каждого отдельного покупателя складываются под 
воздействием обширного комплекса факторов, оценки одного и того же товара разными 
потребителями могут не совпадать. Соответственно, неодинаковыми будут и их 
предпочтения, обусловливающие закономерности потребительского выбора. 
Следовательно, каждым потребителем уровень конкурентоспособности конкретного вида 
продукции будет оцениваться сугубо индивидуально. Поэтому неправомерна идея о 
некоей абсолютной конкурентоспособности продукции, не связанной с конкретным 
рынком [3]. 

Однако совокупный спрос представителей какой-либо референтной группы 
потребителей концентрируется, как правило, вокруг некоторого уровня качества и цены 
товара, ввиду того что на мотивы их поведения оказывают воздействие схожие внешние 
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факторы. Анализируя психологические аспекты поведения и ценностные ориентации 
потребителя, исследователь в состоянии выявить некоторые виды массовых реакций 
людей по отношению к определенному товару. Выпуская продукцию с характеристиками, 
близкими к наиболее популярным, можно с помощью относительно небольшого 
ассортимента удовлетворять существенную часть всего платежеспособного спроса. 
Оптимальным принято считать сегмент, к которому относятся 20% потребителей 
продукции данного вида, приобретающих примерно 80% товара[1]. 

Вместе с тем не следует ставить знак равенства между массовостью продаж и 
сильной конкурентоспособностью продукции, так как продукция может быть 
ориентирована на узкие слои более состоятельных потребителей. В каждый конкретный 
момент времени структура платежеспособного спроса вполне определенна, что позволяет 
осуществлять сегментацию потребителей по значимости (важности) отдельных 
показателей качества и величине их бюджетных ограничений. 

Таким образом, конкурентоспособность продукции на разных сегментах 
потребительского рынка является различной. Потребители, сегментированные по 
указанным критериям, имеют различную структуру установок и по-разному оценивают 
конкурентные преимущества и недостатки продукции. Для обеспечения ее 
конкурентоспособности необходимо осуществлять правильную сегментацию 
потребителей. 

Принцип стабильности рыночной конъюнктурызаключается в том, что 
конкурентоспособность продукции - это понятие относительное, четко привязанное не 
только к конкретному рыночному сегменту, но и к определенному моменту времени . При 
неизменности качественных и стоимостных характеристик продукции ее 
конкурентоспособность может меняться в довольно широком диапазоне за 
непродолжительные периоды времени.  

Для того чтобы избежать внутренней несогласованности основных параметров 
модели оценки конкурентоспособности продукции, необходимо рассматривать такой 
период времени, в течение которого должны быть неизменны психологические аспекты 
восприятия полезности товаров субъектами рыночных отношений, производственные 
возможности производителей и покупательская способность потребителей, рыночные 
позиции конкурентов и прочие условия. В качестве основных факторов определения 
длительности периода неизменности рыночной конъюнктуры могут выступать уровень 
доходов и структура расходов потребителей, мода, привычки; качественные скачки в 
науке, технике, торговле и других областях знаний; инструменты государственного 
управления экономикой (тарифы, ГОСТы, квоты, лимиты, налоговые и процентные 
ставки и т.п.); принципы общественно-политического устройства; элементы конкурентной 
среды, скорость реакции субъектов рыночных отношений на действия друг друга и (или) 
конкурентов и т.д. Пороги несравнимости, характеризующие колебания вышеописанных 
факторов как ничтожные, а состояние рыночной конъюнктуры как статичное, 
устанавливаются экспертным путем на основе опыта и суждений специалистов в области 
маркетинга [2]. 

Хотя данные периоды времени крайне малы с точки зрения возможных изменений 
внешней и внутренней среды, они достаточно продолжительны для того, чтобы собрать 
статистическую информацию для построения эконометрической модели. Все события 
должны быть синхронизированы в дискретных временных интервалах. Так, например, 
доходы и расходы потребителя должны производиться в течение рассматриваемого 
периода, а их величина и структура - меняться только от периода к периоду. 

Принцип преимущественно рационального поведения субъектоврынка основан на 
предположении, что поведение каждого из субъектов рыночных отношений - будь то 
потребителя или производителя - можно рассматривать как серию взаимосвязанных 
рациональных действий с заранее определенной целью. Суть этих действий состоит в том, 
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что субъект выбирает рациональные цели только в соответствии с его естественными и 
разумными социальными потребностями, тщательно рассчитывает оптимальный путь к 
удовлетворению потребностей. 

Данная модель поведения в большей мере реализуется производителями. Любой 
предприниматель будет стремиться продавать продукцию по цене как можно выше 
себестоимости. Необходимо отметить, что даже те предприятия, которые используют в 
своей конкурентной борьбе демпинговые цены, прекрасно осознают, что данный 
инструмент приемлем лишь как один из тактических приемов выдавливания конкурентов 
с определенного рыночного сегмента, а не как фактор стратегического развития фирмы, 
долгосрочный инструмент укрепления своей рыночной позиции. 

Каждый производитель стремится использовать все резервы для получения 
максимальной отдачи от имеющихся в его распоряжении ресурсов. Любые усилия в сфере 
повышения качества продукции или снижения себестоимости мотивированы лишь одним 
- получением дополнительной выгоды, которая может выражаться в усилении 
конкурентной позиции и (или) повышении доли прибыли предприятия в цене продажи[3]. 

Действия большинства потребителей продукции также подчинены принципу 
рациональности. Приверженность рациональному поведению повышается с ростом доли 
расходов потребителей на удовлетворение данной потребности или с ужесточением 
контроля над процессом расходования средств. Оба этих фактора характерны для 
описания поведения потребителей товаров промышленного назначения. Каждый 
потребитель стремится получить за свои деньги максимум с точки зрения количества и 
качества продукции. Большую часть потребительского пространства можно 
охарактеризовать рациональным спросом,т.е. спросом, обусловленным качествами, 
присущими данному товару. 
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Сегодня казахстанские университеты стремятся стать конкурентоспособными как 
внутри страны, так и на международном уровне. Достижению конкурентоспособности 
препятствует малоэффективная система управления, которая, несмотря на проведенные 
образовательные реформы, зачастую остается неизменной. Для повышения в целом 
эффективности деятельности вузов в Плане нации - 100 шагов по реализации пяти 
институциональных реформ Н.Назарбаева выделен 78-ой шаг, определяющий 
необходимость расширения академической и управленческой самостоятельности вузов, 
опираясь на опыт первого автономного вуза Казахстана мирового уровня Назарбаев 
Университета. Этим же шагом нацелена работа по трансформации частных вузов в 
некоммерческие организации образования[1]. Реализация данного шага позволит вузам 
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самостоятельно определять направления своего стратегического развития, а также 
ослабить постоянный государственный контроль со стороны уполномоченных органов в 
области образования, часто препятствующих инициативам университетов. 

Задачи по совершенствованию корпоративного менеджмента и усиление 
мониторинга развития вузов отражены в Государственной программе развития 
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы [2]. Отмечены важность и 
актуальность увеличения количества вузов с корпоративными принципами управления.  

Корпоративное управление, осуществляемое наблюдательными или 
попечительскими советами, советами директоров, является одним из механизмов 
расширения самостоятельностиуниверситетов. В целях улучшения управления в 
государственных вузах республики созданы наблюдательные советы, в состав которых 
включены бизнесмены, научные деятели, представители государственных органов, 
различных общественных объединений. Главными критериями отбора членов 
наблюдательного совета служат наличие знаний и опыта кандидатов в практике 
корпоративного управления. Качественный состав наблюдательных советов очень важен, 
учитывая, что они сегодня могут и должны влиять на стратегию развития университетов. 

Со стороны Министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) в 
течении последних нескольких лет непрерывно ведется работа по совершенствованию 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность наблюдательных советов 
вузов. Законодательная база в области образования, в том числе, вызванное объективной 
необходимостью, постоянное внесение изменений и дополнений  в нормативные правовые 
акты позволяют расширять область задач вузов, управленческие решения по которым 
могут быть приняты наблюдательными советами. 

В государственных вузах наблюдательные советы создаются в соответствии со 
статьями 148, 149 и 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» 
[3]. Кроме того, наблюдательные советы на сегодняшний день функционируют на 
основании утвержденных Министерством национальной экономики Республики 
Казахстан правил создания наблюдательных советов в государственных вузах, правил 
конкурсного отбора в состав советов [4], критериев, предъявляемых к  государственным 
предприятиям на праве хозяйственного ведения [5], правил оценки деятельности членов 
совета [6], а также ряда других документов. 

На сегодняшний день в 28 вузах республики действуют наблюдательные советы, 
состав которых утвержден приказом МОН РК [7]. В частных же вузах в большинстве 
случаев действуют попечительские советы. 

Анализ отчетов государственных вузов о деятельности позволяет заключить, что 
наблюдательные советы наделяются все большими полномочиями. К примеру, 
заключения по проекту плана развития университетов, представляемые в МОН РК, 
предложения по внесениюв планизменений и дополнений, предварительное утверждение 
годового финансового отчета и другие мероприятия. Кроме того, наблюдательный совет 
участвует в решении вопросараспределениясредств, поступивших от спонсоров, или 
полученных из дополнительных источников, согласовывает предложения министерства 
по вопросам назначения ректора университета и расторжения трудового договора с ним. 
Важнейшим событием является избрание в 2016 году пяти ректоров государственных 
вузов с участием наблюдательных советов, также выбор ректоров будет продолжен в 2017 
году.  

В целом деятельность наблюдательных советов в государственных вузах 
республики, насчитывающая небольшой срок, а также проводимая ими политика,уже 
сегодня обеспечивают государственно-общественный характер управления 
университетами, достижение стратегических целей образовательных учреждений. 

Свидетельством конкурентоспособности вузов являются различные рейтинги 
университетов. Способствует же повышению конкурентоспособности университетов 
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расширение самостоятельности в деятельности и рост степени автономности. По опыту 
некоторых стран очевидно, что отсутствие централизованной структуры высшего 
образования, уход от директивной и централизованной модели управления, развитие форм 
коллегиального и корпоративного управления приводят в итоге к формированию ведущей 
образовательной системы.  Примером могут служить органы корпоративного управления 
в автономных университетах США. Федеральным надзорным органом в сфере 
образования является Министерство образованияСША, в функции которого входит: 

- организация финансовой поддержки и ее распределение; 
- сбор статистической информации; 
- обеспечение равного и не дискриминационного доступа к образованию; 
- выявление основных проблем в сфере образования. 
Полномочия министерства в сфере высшего образования касаются только 

федеральных программ по финансовой помощи студентам в части распределения 
федерального бюджета вузам через программы студенческих стипендий и 
низкопроцентных займов [8]. Из этого следует вывод, что деятельность Министерства 
образования США не указывает на него как на центральный орган, осуществляющий 
надзор над всей системой высшего образования. В большей степени это свидетельство 
того, что роль его заключается в обеспечении подотчетности вузов, получающих 
федеральную поддержку, путем мониторинга и оценки программ федеральной помощи.  

Как видим, федеральное регулирование касается только аспектов дискриминации, 
академической свободы и религии. Это обязывает вузы определять свою миссию таким 
образом, чтобы они обеспечивали равный доступ к образованию всем гражданам и не 
ограничивали академическую свободу личности. 

Большую роль в системе высшего образования США играет корпоративная модель 
управления вузами. Корпоративным органом управления выступает Попечительский 
совет. Президент университета являетсяисполнителем решений, принимаемых советом; 
их взаимодействие выстроено таким образом, что совет выполняет стратегическое, а 
Президент оперативное управление.. В процессе обсуждения вопросов деятельности, 
подготовки образовательных программ, различных инициативучаствуют все 
заинтересованные стороны,  что способствует широкому развитию демократических 
процессов в вузах. Попечительским советом управляются как государственные, так и 
частные университеты[9]. Принятые ими решения не требуют одобрения министерства. 

Совет попечителей определяет образовательную политику университета, а также 
общее управление собственностью. Как правило, деятельность попечительского совета 
государственного университета заключается в: 

- распоряжениифинансами,собственностью; 
- представлении университета за его пределами; 
- утверждении уставных правил, регламентов, процедур в университете; 
- одобрении, внесении изменений в образовательные программы университета; 
- назначении и освобождении от должности Президента университета; 
- назначении и согласовании должностных лиц (проректора, секретаря, казначея), 

профессоров, деканов и других сотрудников в администрации университета; 
- заслушивании ежегодного отчета Президента университета о проделанной работе 

и деятельности университета; 
- рассмотрении и утверждении годового бюджета и финансовых отчетов. 
Можно отметитьширокие полномочияорганов корпоративного управления в вузах 

США и отсутствиечрезмерного контроля со стороны государства.  
Принимая во вниманиеуспехзарубежных автономных университетов, вузам 

Казахстана также необходимо усиление инициатив и стремление к большей 
самостоятельности в вопросах совершенствования системы управления при 
одновременном усилении подотчетности и прозрачности. Даже самые успешные вузы не 
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могут почивать на лаврах, поскольку они всегда конкурируют и живут в конкурентной 
среде. Роль наблюдательных советов в содействии реализации планов развития вузов 
неоспорима. К сожалению, не во всех университетах наблюдательные советы сегодня 
могут влиять на стратегию развития. Совершенствование корпоративного управления, как 
одного из путей для достижения целей должно быть направлено на решение проблемы 
формальности института наблюдательных советов. Управленческая ценность 
наблюдательного совета формируется профессиональными навыками и компетенциями 
членов наблюдательного совета. В случае, когда наблюдательному советуочевидно, что 
университет недостаточно успешно двигается вперед, он сможет предложить 
соответствующие стратегические решения.  
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Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу жүйесі 
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А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, Қостанай қ. 

Е-mail: Tangsulu@bk.ru 
 

Бағалы қағаздар нарығы қаржы нарығының бөлігі ретінде еліміздің өндірісін 
дамыту үшін өмірлік қажет, бірақ сол уақытта жеткілікті өтімді кәсіпорындардың белгілі 
бір көлемінің болмауынсыз қор нарығының тиімді жүзеге асырылуы мүмкін емес. 
Сондықтан реформаларды жүргізуде қаржы саласын өндірістен, мемлекет мүдделерін 
компаниялардың және т.б.мүдделерінен бөлуге болмайды. Тек қана ең алдымен 
инвесторлардың тиімді қызметі үшін жағдай жасауға бағытталған өзара ойластырылған 
реттеуді жүзеге асыру кезінде ғана Қазақстанда дамыған бағалы қағаздар нарығының 
пайда болуы мүмкін.әлемнің әр түрлі елдерінде қор нарығын мемлекеттік реттеудің 
маңызды рөлі қор нарығының бірлігін қамтамасыз ету, инвестициялық институттардың 
қаржы жағдайын қадағалау және инвесторлардың құқықтарын қорғау қажеттілігіне 
негізделген. Сонымен қатар, тиімді мемлекеттік реттеу жалпы қор нарығының табысты 
дамуына ықпал етеді.Бұл үшін экономиканың дамуын қамтамасыз ету үшін ақша 
қаражаттары қайта бөлу болып табылатын ол өзінің аса маңызды функциясын орындауға 
ықпал етуі тиіс. Бұл үшін, ең алдымен,  мемлекет әзірлейтін заңнамалық база, жұмыс 
істеу нормалары және қор нарығын дамыту тұжырымдамасы талап етіледі. 

Бағалы қағаздар нарығының құрамдас бөлігі болып бағалы бағалы қағаздар нарығы 
табылады, олар нарықтық экономиканың маңызды борыштық құралы ретінде 
сипатталады. Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бағалы қағаздар мемлекеттік 
борышты қалыптастырудың неғұрлым өркениетті нарықтық тәсілі ретінде сипатталады; 
мемлекеттік бағалы қағаздар арқылы ақша-несие саясаты жүргізіледі, 
макроэкономикалық процестерге әсер ету жүзеге асырылады.Мемлекеттік бағалы 
қағаздар арқылы мемлекеттік заемдар бойынша берешекті өтеу жүзеге асырылады. 
Сонымен қатар, мемлекеттік бағалы қағаздар көп жағдайда, қор нарығының жағдайын, 
басқа эмитенттердің бағалы қағаздар курсын анықтайды, сондықтан көбінесе оларды 
елдің экономикалық және саяси өміріндегі өзгерістер барометрі ретінде қарастырады. 

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының маңызды рөлі болып мемлекеттік 
бюджетті қаржыландыруда,қаржы жүйесінің өтімділігін қолдауында, реттеу 
экономикалық белсенділігі мен  және т.б. табылады. Осы және басқа да факторлар 
мемлекет тарапынан оның реттеу ерекшеліктерін алдын-ала сипаттады.Әлемдік 
тәжірибеде мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу жүйесі нормативтік-құқықтық 
актілер мен реттеудің мемлекеттік органдары мен бақылауын қамтиды.Айта кету керек, 
әрбір жеке елдерде мемлекеттік борыштық міндеттемелер нарығын реттеуде өз әдістері, 
құралдары мен модельдері пайдаланылады. Сонымен бірге мемлекеттік борыш нарығын 
реттеуге тән бірыңғай элементтер бар. Оларға бағалы қағаздар статусы; қаражаттарды 
тарту субъектілерінің статусы; тарту көлемі, жалпы қарыз көлемін және табыстылығының 
міндеттемелері; эмиссия процестері мен  мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруы; 
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына және инвесторларына 
рұқсат беру жатады. Мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты ретінде бағалы қағаздардың 
сенімділігінің артуын қамтамасыз ету, елдің экономикалық өсуіне мүмкіндік беретін 
ұлттық реттеу үлгіні жасау болып саналады. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу 
көпдеңгейлі үрдіс болып болып табылады. Ол анықталған мемлекеттік мақсат пен 
қағидаларға сәйкес, құқықтық, әкімшілдік, экономикалық, техникалық және басқа да 
әдістер жиынтығы арқылы нарықтың барлық субъектілерінің қызметіне әсер ететін 
механизм. Реттеу жүйесі осы аядағы мемлекеттік саясаттың маңызды құралына 
жатқызылады. Бағалы қағаздар нарығындағы мемлекеттік реттеу бағалы қағаздар және 
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қызмет түріне байланысты болып жіктеледі. Бағалы қағаздар түріне байланысты 
мемлекеттік реттеудің әр түрлі сегменттерін қамтиды. Оларға корпоративтік бағалы 
қағаздар, мемлекеттік бағалы қағаздар, туынды бағалы қағаздар нарығындағы 
мемлекеттік реттеу жатады. Қызмет түріне байланысты эмиссиялық және инвестициялық 
аядағы мемлекеттік реттеуге бөлінеді.  

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу нысандарына,  
корпоративтік бағалы қағаздарына қатысты, әдетте басқарудың тікелей немесе әкімшілік; 
жанама, немесе экономикалық деп бөледі. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын тікелей 
немесе әкімшілік басқару келесіжолдар арқылы жүзеге асырылады: 

1) бағалы қағаздар нарығының қатысушыларына және инфрақұрылымдық 
ұйымдарыға міндетті талаптарды белгілеу;  

2) мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті лицензиялау;  
3) ашықтығын қамтамасыз ету және  нарықтың барлық қатысушыларын тең 

ақпараттандыру;  
4)нарықта құқықтық тәртіпті қолдау. 
Тікелей немесе әкімшілдік реттеу келесі сұрақтарды қамтиды:бағалы қағаздар 

нарығының субъектілер қызметінің талаптарын бекітетін құқықтық актілерді 
шығару;эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын тіркеу және эмитенттердің 
шарттар мен міндеттемелерді орындауға бақылау жасау;бағалы қағаздар нарығы кәсіби 
қатысушылардың қызметін лицензиялау;қор биржа және биржадан тыс нарықтағы бағалы 
қағаздармен сауда-саттық жүргізетін ұйымдардың қызметін лицензиялау;бағалы қағаздар 
нарығында инвесторлардың құқықтарын қорғау жүйесін құру және эмитенттер мен кәсіби 
қатысушылардың оларды бағынуына бақылау жасау және тағыда басқа сұрақтарды 
қамтиды.Тікелей реттеумен қатар жанама әдістерді қолдану өзекті сұрақтың бірі болып 
табылады. Себебі, әр түрлі санаттар бір біріне байланысты. Бір санатқа әсер ету, екінші 
санаттың өзгеру икемділігі байқалады. Сонымен жанама реттеу, немесе экономикалық 
реттеу экономикалық жүйедегі тұтқалар арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық 
тұтқаларға мемлекеттік салық саясатын, ақша саясатын, мемлекеттік капитал, мемлекеттік 
меншік және ресурстар және сыртқы экономикалық саясат жатқызылады. Аталған 
құралдар, тұтқалар арқылы мемлекеттік реттеудегі дұрыс бағытта жүргізуге мүмкіндік 
береді[1]. 

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында жанама немесе экономикалық басқару 
мемлекет арқылы оның қарауындағы экономикалық тұтқалар мен капиталдары: бюджет 
саясатын жүргізу; борыштық саясаты; салық салу жүйесі; мемлекеттік капиталдары; 
мемлекеттік меншік және ресурстар бойынша жүзеге асырылады.Осылайша,мемлекеттік 
бағалы қағаздар нарығын реттеу отандық тәжірибеде құқықтық қамтамасыз етудің келесі 
элементтерін  бөлуге болады: мемлекеттер қарыз қаражаттарды тарту және мемлекеттік 
борышты басқару,көп жағдайда, мемлекеттік бағалы қағаздар статусын реттеу және қарыз 
қаражаттарды тарту көлемі процесінің субъектілерін; тарту көлемі; эмиссия процессі; 
орналастыру және айналысқа мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару[2]. 

Айтып кеткендей, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылар және 
институционалды инвесторларға келетін болсақ, 2016 жылғы үшінші тоқсанда жалпы 
бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтық қаржылық көрсеткіштерінің 
төмендеуі байқалады. Мәселен, АҚ болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына 
көрнекті салымдар мен инвестициялардың төмендеуіне байланысты 2016 ж. шілде-
қыркүйек аралығында жиынтық активтер 10,9%-ға азайып, 119,2 млрд. теңге болды. 
Сонымен бірге «репо» операцияларының міндеттемелерінің артуына және несие 
алынғанға байланысты міндеттемелер 10,2%-ға ұлғайып, 32,9 млрд. теңге болды. 
Негізінен жоғарыда көрсетілген себептер бойынша активтерді теріс қайта бағалау және 
шетел валютасымен айырбастау, дивидендтер төлеу, сондай-ақ бағалы қағаздар 
нарығының кәсіби қатысушыларының санын қысқарту себебімен жүйе бойынша 
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жарғылық капиталының жалпы сомасы төмендеуіне байланысты капитал 17,5% -ға 
азайып, 85,8 млрд. теңге болды.«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың 1 
бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің абсолюттік мәндегі жалпы 
сомасы 6 473 813 млн. теңгеге тең болады. Бұл ретте БЖЗҚ-тың бағалы қағаздар 
нарығында инвестицияланған активтерінің 45,4 % -ын Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары алады, 39,7%-дан аса – Қазақстан Республикасы 
эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары алады, бұл тиісінше 2 940 210 млн. 
теңгеге және 2 567 312 млн. теңгеге баламалы болады.  

 
Кесте 1- Бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторлар және кәсіби 
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Инвестициялық қорлардың және бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың бағалы қағаздарға инвестицияланған активтері тиісінше 188 812 млн. 
теңге және 89 404 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар 
нарығында инвестицияланған активтерінің басым бөлігін шетел эмитенттерінің 
мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады – 73,3% немесе 139 208 млн. 
теңге. БҚНКҚ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің құрылымында 
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына 
инвестициялар басым болды – 60,1%, бұл 53 723 млн. теңгеге барабар[3]. 

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы қор нарығының инфрақұрылымы толығымен 
қалыптасқан. Нарықта қаржылық делдалдардың барлық түрі функциолануда, олардың 
қызметтері мен қор нарығына шығу үшін эмитенттер мен инвесторларға қажет. Қазақстан 
қор нарығында негізгі инвесторлар болып институционалдық инвестор табылады, оларға 
коммерциялық банктер, сақтандыру, инвестициялық компаниялар және тағы басқалары 
кіреді. Ұжымдық инвестициялаудың тағы бір формасы болып Қазақстанда кеңінен 
таралғанинвестияциялық пай қорлары табылады, олар инвесторлардың  қаражаттарын 
орталықтандырып, компанияның сенімді басқарылуына беріледі. Инвестициялық пай 
қорларының тиімді қызметінің деңгейінің жоғарылауына бірқатар факторлар тізімі, соның 
ішінде, қор нарығын ынталандыру мен дамыту бойынша мемлекетпен қабылданған нақты 
қадамдар, әзірленген және қабылданған негізгі нормативтік құқықтық актілер, бағалы 
қағаздар нарығын реттеушілер және тағы басқаларыықпал етті. Қазақстан қор нарығының 
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даму деңгейін бағалай отырып біріншіден, тартымды қаржы құралдарының жоқтығынан 
нарықтың әлсіз инвестициялық тартымдылығын, екіншіден, нарық 
дамуыныңспекулятивті бағытын, үшіншіден, нарықинфрақұрылымы функционалануының 
жетілмегендігін, төртіншіден, инвестицияның осы түріне мемлекеттің елеулі қолдау 
есебінен ұжымдық инвестициялар сегментінің жеткілікті табысты дамуын бөліп көрсету 
қажет. 
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Современная государственная инвестиционная политика в инновационной сфере 

формируется в двух направлениях: прямого стимулирования наукоемких производств и 
вовлечения результатов научно-технической деятельности, созданных за счёт бюджетных 
средств, в экономический оборот и косвенного стимулирования, включая налоговые 
льготы, условно-возвратные кредиты и прочие рычаги. 

Инвестиционная политика государства по отношению к наукоемким  отраслям 
традиционно осуществляется в рамках национальной стратегии. Её специфика  зависит 
как от содержания и целей преобладающего направления в этой политике, так и от 
соотношения между тенденциями - протекционизм и либерализация. 

Содержание и цена приоритетности инвестирования в наукоемкой отрасли 
Казахстана – это вопрос  жизнеспособности не только предприятий и целых отраслей, но 
и страны в целом. Дальнейшее замещение  национального наукоемкого производства 
импортом товаров, технологий, информации, по существу, грозит возможностью 
окончательно отодвинуть Казахстан в группу слаборазвитых сырьевых государств. [1] 

Анализ состояния инвестиционной деятельности в Южном регионе республики 
показал, что для стимулирования притока прямых иностранных и отечественных 
инвестиций в Казахстане действует система государственной поддержки прямых 
инвестиций в приоритетных секторах экономики страны, к которым относится сельское 
хозяйство. 

Для координации вопросов привлечения инвестиций в национальную экономику 
создано специализированное учреждение – Комитет по инвестициям, который заключает 
контракты с потенциальными инвесторами на предоставление налоговых льгот и 
преференций по корпоративному подоходному налогу, налогу на имущество, земельному 
налогу, освобождение от обложения таможенными пошлинами и предоставление 
государственных  натурных грантов[2]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 
2003 года инвесторам, осуществляющим инвестиции в фиксированные активы 
казахстанского юридического лица для создания новых, расширения и обновления 
действующих производств с применением современных технологий в приоритетных 
видах деятельности, предоставляются следующие преференции: 
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-   по   корпоративному     подоходному     налогу     предоставляется   право 
дополнительных вычетов из совокупного годового дохода стоимости вводимых в 

эксплуатацию основных средств сроком до 10 лет в зависимости от объема инвестиций; 
- по налогу на имущество предоставляется освобождение сроком до 5 лет от 

уплаты налога в отношении основных средств, вновь введенных в эксплуатацию в рамках 
инвестиционного проекта; 

- по земельному налогу предоставляется освобождение сроком до 5 лет от уплаты 
налога по тем земельным участкам, которые были приобретены либо использованы для 
реализации инвестиционного проекта; 

- освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте 
оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного 
проекта в случае отсутствия на территории Казахстан производства аналогичного 
оборудования и комплектующих к нему, либо недостаточного их производства или их 
несоответствия требованиям, предъявляемым в рамках инвестиционного проекта; 

предоставление государственных натурных грантов в собственность, либо в 
землепользование в виде земельных участков, зданий, сооружений, машин и 
оборудования, вычислительной техники, измерительных и регулирующих приборов и 
устройств, транспортных средств (за исключением легкого автотранспорта), 
производственного и хозяйственного инвентаря [3]. 

В развитых  странах мира за последнее время проделан большой объем научных 
исследований на макро и микро уровне, направленных на изучение эффектов от 
внедрения налоговых льгот в научно-технической сфере. Специалисты большинства тех 
стран, где действуют налоговые льготы, сходятся на положительной  оценке их 
результатов. Вместе с тем, пока не доказано,  что   налоговые    льготы    –    это    всегда   
эффективный   механизмпривлечения частных инвестиций в сферу НИОКР.  

Между тем, следует отметить, что косвенное стимулирование инновационной 
деятельности можно реализовать не только за счёт налогового регулирования. 
Оправданным на практике во всем мире средством является введение системы стандартов, 
в том числе и экологических, которые вынуждают бизнес осуществлять инновации.  

Практическая реализация механизмов косвенного регулирования научно-
технической деятельности  нуждается в формировании государственной стратегии 
инвестиционной политики в наукоемком производстве. Это политика должна: 

- соответствовать комплексу целей экономического и социального развития как 
страны в целом, так и регионов, корпораций, отдельного предприятия и населения; 

- предусматривать опережающее развитие наукоёмких отраслей в каждой 
конкретной сфере производства; 

- согласовываться с экономическими и социальными потребностями отдельных 
хозяйственных субъектов всех уровней; 

- опираться на инвестиционный потенциал всех субъектов (страны в целом, 
регионов, предприятий, населения), учитывая наличие квалифицированных кадров, 
соответствующих ресурсов, сложившуюся инвестиционную инфраструктуру и др.; 

- осуществляться дифференцированно с учётом достижения реального 
экономического эффекта и значения каждого конкретного наукоёмкого производства; 

- обеспечивает необходимые пропорции материальных и нематериальных 
составляющих наукоемкого производства – технологию управления, маркетинг.       

В   соответствии    с  вышеизложенным,   осуществление   инвестиционной 
политики в наукоемком производстве  предполагает активизацию комплекса мер, 
способствующих проведению стратегии импортозамещения и стимулирования экспорта в 
отраслях наукоёмкого производства. Это связано с тем, что в экономике Казахстана 
инвестиционная политика должна сочетать принципы как максимально возможного 
заимствования существующих зарубежных технологий, так и задействования 
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конкурентоспособных отечественных технологий, которые уже дают результат в 
некоторых отраслях реального сектора. Поскольку опыт Казахстана в сфере 
инновационной политики и косвенного стимулирования инвестиционной деятельности 
незначителен, здесь шире используются методы прямого бюджетного финансирования, 
как на республиканском, так и региональном уровне. 

К числу мер прямого бюджетного финансирования можно отнести: 
- сметное финансирование научных организаций, являющихся бюджетными 

учреждениями; 
- государственный заказ на производство и поставку научной продукции; 
- гранты на научные исследования и публикации результатов проведённых 

исследований; 
- бюджетное   субсидирование    организаций,    осуществляющих   

работы,которые формирует инновационную среду. 
Анализ текущей практики реализации региональной инвестиционной политики 

позволяет подчеркнуть ряд симптоматичных явлений, которые могут перерасти в тормоз 
на пути инвестиций, особенно в сферу наукоёмкого производства: 

- региональное распределение иностранных инвестиций в Казахстане 
характеризуется  высокой концентрацией – на определённые регионы (Западный, 
Центральный, Восточный) до 70%; 

- определённо высокая разница денежных доходов в разных регионах (Западный, 
Центральный) влечёт снижение потребительского спроса, а с ним  и падение  рейтинга 
всей группы показателей по индексу состояния экономики. Это препятствует 
эффективному использованию трудовых ресурсов, создаёт угрозу социальной 
стабильности, серьёзно ухудшает инвестиционный климат и, как следствие, препятствует 
созданию региональной  инвестиционной инфраструктуры; 

- наличие среды общего числа регионов с диверсифицированной специализацией 
ряда регионов с моно отраслевой специализацией (в сырьевом комплексе), что ведет к 
возникновению в данной сфере сильной  зависимости  цен от конъюнктуры мирового 
рынка, сложности расчётов на внутреннем рынке и требует механизма перераспределения  
капитала в другие отрасли; 

- бюджетная политика в ряде регионов носит рисковый характер, что может быть 
чревато построением заведомо необеспеченной пирамиды регионального долга. 

Государственная поддержка инвестиций, направленных в приоритетные сектора 
экономики, предусмотрена Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» и 
осуществляется посредством  предоставления  инвестиционных 

 преференций. 
Важная задача для сельхозпроизводителей Южного региона  Казахстана – это 

повышение предпринимательской активности на селе; развитие несельскохозяйственного 
бизнеса на селе; увеличение охвата сельхозпроизводителей доступными кредитными 
ресурсами. Для решения этих задач по Южно-Казахстанской области в ближайшее время  
предполагается: 

увеличение количества  сельских кредитных товариществ (СКТ) до 21 единиц; 
- повышение эффективности ведения производства путём стимулирования 

объединения мелких сельхозформирований в средние и крупные предприятия и 
предоставления им льготных кредитных ресурсов; 

- осуществление оперативного  и постоянного контроля за финансовым 
состоянием сельских кредитных товариществ;  

- внедрение государственного ипотечного и потребительского  кредитования 
сельского населения и субъектов АПК; 

- создание  и обеспечение занятости путём выделения кредитных  ресурсов на 
развитие несельскохозяйственного бизнеса.  
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- В результате реализации отмеченных мер будет достигнуто до 2010 года по 
ЮКО:  

- увеличение  количества СКТ до необходимого для  удовлетворения потребности  
в них  количества; 

- увеличение охвата сельхозтоваропроизводителей льготными кредитными 
ресурсами; 

- развитие сельской инфраструктуры (сервисные центры, заготовительные 
пункты, первичная  переработка сельхозпродукции, развитие промыслов, расширение 
сельских торговых  пунктов и т.д.); 

обеспечение занятости сельского населения путём создания дополнительных 
рабочих мест. [4] 

21 августа 2008 года в г. Костанае состоялось семинар-совещание по вопросам 
социально предпринимательских корпораций (СПК). На совещании было отмечено, что на 
сегодняшний день в Казахстане созданы и функционируют 7 СПК: «Сарыарқа», «Батыс», 
«Каспий», «Тобол», «Ертіс», «Оңтүстік» и «Жетісу». 

Основными целями СПК определено содействие экономическому развитию 
регионов путём консолидации государственного и частного секторов, формирования 
благоприятной среды для привлечения инвестиций и инноваций. 

Для реализации поставленных целей решениями правительства утверждены 
Концепция создания социально предпринимательских корпораций, Меморандумы об 
основных принципах деятельности СПК, Положение о специализированном совете по 
вопросам развития СПК при Правительстве, Советы директоров СПК. Данными 
программными документами были сформированы правовые основы функционирования 
СПК, а также определены основные направления их деятельности: развитие экономики 
регионов; поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; повышение уровня жизни 
населения регионов. 

Наряду с этим постановлением Правительства от 29 декабря №1403 утверждён 
Перечень государственных активов (недра, земля, объекты государственной 
собственности), которые передаются в оплату уставных капиталов СПК. 

На капитализацию СПК из республиканского бюджета с 2006 года выделено 21 
млрд. тенге. Идея создания СПК показала свою жизнеспособность. В адрес СПК за 
короткое  время поступило 548 инвестиционных предложений. В настоящее время на 
стадии реализации СПК находятся 146 инвестиционных проектов, направленных на 
индустриальное развитие и поддержку бизнес-среды, с общим  объёмом инвестиций более 
1,2 трлн. тенге, на стадии рассмотрения – 251 проект, остальные проекты отклонены или 
сняты по инициативе потенциальных партнёров. По реализуемым инвестпроектам  
ожидаются  среднегодовые поступления налоговых платежей в бюджет в размере 31,4 
млрд. тенге и создание 34 тыс. новых рабочих мест. 

Помимо успешных проектов по разработке месторождений необходимо отметить и 
проекты СПК, направленные на снижение цен на плодоовощную продукцию. Например, 
СПК «Сарыарқа» и СПК «Оңтүстік» реализуют совместный проект по поставке 
плодоовощной продукции из южных регионов в город Астану, Акмолинскую и 
Карагандинскую области, одновременно решая вопрос создания продовольственного 
пояса вокруг города Астана. При этом данный проект направлен на построение 
эффективной интегрированной структуры исключением посредников на всех этапах 
продвижения плодоовощной продукции – от производства до розничной реализации. 
Аналогичная  работа проводится и другими СПК на территории соответствующих 
регионов. 

В то же время СПК, являясь новой структурой в экономической системе 
Казахстана, в своей деятельности столкнулись с рядом проблемных  вопросов, для 
решения которых в текущем году было сделано следующее: 
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1. Отсутствие прочной законодательной базы СПК. 
Для   решения   проблем,   которые  стоят   перед   СПК,   был   разработан 
законопроект «О социально-предпринимательских корпорациях», а также 

сопутствующий к нему законопроект, которые Правительством 30 июня 2008 года 
внесены на рассмотрение в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Данные 
законопроекты регламентируют правовой статус, особенности создания  и 
функционирования СПК, порядок наделения их активами, порядок взаимодействия с 
субъектами частного предпринимательства, а также участие в социальной жизни 
соответствующих территорий. 

2. Существовала проблема, связанная с возмещением республиканскому бюджету 
потерь сельскохозяйственного производства, поскольку СПК на выделенных 
государством участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
реализуют ряд проектов, финансируемых из республиканского бюджета. 

Получилось так, что государство, с одной стороны, выделяя целевые средства из 
республиканского бюджета для реализации инвестиционных  проектов, с другой стороны 
– изымало часть этих же средств в виде возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства. Данная проблема решена с принятием постановления Правительства от 28 
июня 2008 года «Об освобождении социально-предпринимательских корпораций от 
оплаты возмещения потерь сельскохозяйственного производства». 

3. Наряду с этим предприняты меры по решению проблем, возникающих в ходе 
передачи СПК государственного  имущества. 

Суть проблемы заключается в том, что до настоящего времени законодательно не 
урегулирован вопрос отчуждение имущества, находящегося в государственной 
собственности в частную собственность. Поскольку в соответствии с законодательством о 
приватизации предусматривается лишь одна форма отчуждения государственного 
имущества в частную собственность – путём его продажи. 

С целью разрешения данной проблемы Министерством  финансов были 
разработаны поправки в гражданский кодекс, предусматривающие возможность передачи 
государственного имущества в оплату уставного капитала юридических лиц. 

4. Вопрос взаимодействия СПК с институтами развития. 
В соответствии с программой  «30 корпоративных лидеров Казахстана», 

оператором которой является фонд «Казына», СПК будут вовлечены в процесс 
реализации проектов регионального и межрегионального значения стоимостью менее 100 
млн. долл. США. 

В настоящее время разрабатываются критерии отбора, реализации и мониторинга 
таких проектов с участием СПК и фонда «Казына». Одновременно разработан проект 
Плана мероприятий по реализации второго направления Программы «30 корпоративных 
лидеров Казахстана», который предусматривает разработку Мастер-планов социально-
предпринимательских корпораций. Цель разработки Мастер-планов – определение 
приоритетных направлений деятельности в регионах для каждого СПК. 

5. На сегодняшний день  все более актуальным становится вопрос взаимодействия 
СПК с местными органами  исполнительной власти. 

Считаем, что СПК должны быть эффективно задействованы во всех региональных 
программах социально-экономического развития с чётким определением  бюджетов этих 
программ и ролей всех участников. Перед СПК поставлены масштабные и конкретные 
задачи. Их решение будет способствовать реализации экономического потенциала 
регионов, улучшению инвестиционного и бизнес-климата, а также социального 
благополучия населения. Между тем, для управляющей компании и топ- менеджеров 
корпорации появляется возможность оценить совокупный дефицит финансовых ресурсов 
и выделить возможные направления  минимизации дефицита. В частности на базе данной 
модели может строится бюджет корпорации с выделением финансовых ресурсов на 
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функционирование основных потоков деятельности корпорации. В рамках корпорации 
может быть сформирован бюджет развития для финансирования проектов, находящихся в 
бизнес инкубаторе, например венчурных и инновационных проектов. Исходя из этого, для 
эффективного управления развитием инвестиционных процессов, активизации 
инвестирования  в сферу наукоемкого производства в деятельность корпоративных 
структур целесообразно внести ряд дополнений: 

- реализовать государственные инструменты мобилизации внутренних и внешних  
источников  финансирования   (право   накопления  амортизационных 

начислений); 
- предоставить государственные гарантии для привлечения  инвестиций; 
- снизить нормы обязательного резервирования и других нормативов банкам – 

участникам корпораций; 
- предоставить возможность ведения консолидированного учёта для свободного 

маневрирования собственными капиталами и снижения себестоимости конечного 
продукта;  

- всемерно поощрять инициативу  промышленных предприятий отраслей и 
регионов в части создания корпоративных структур, способствующих сохранению и 
восстановлению научных, производственных и корпоративных связей между различными  
субъектами; 

- содействовать сохранению на базе ведущих НИИ и КБ предприятий по 
производству важнейших видов продукции (в форме научно-технических и научно-
производственных центров); 

- содействовать созданию корпоративных объединений на базе 
высокотехнологических производств с участием предприятий машиностроения, 
металлургии и химической отраслей; 

- создать условия для привлечения иностранного капитала. [4, с.25] 
Таким образом, корпоративная форма организации хозяйствующих субъектов 

содержит внутри себя механизмы как генерирующие, так и обеспечивающие 
инвестиционные процессы. Проблема для современного Казахстана заключается в 
приведении их в действие. Поэтому важнейшей задачей государства является создание 
условий для всемерной реализации  возможностей инвестирования наукоёмких 
производств, имманентно  присущих корпоративным структурам, особенно  финансово-
промышленным группам. [5] 

В то же время, исследование показало, что дефицит инвестиционных вложений в 
экономику АПК Южного региона привёл к тому, что процесс замены устаревших 
основных фондов оказался очень ограниченным по объёму и никак не соответствующим 
реальным потребностям наукоемких предприятий. Согласно официальным 
статистическим данным, важнейшим источником средств для долгосрочных 
капиталовложений на полное восстановление производственного аппарата являются 
амортизационные  отчисления, которые составляют  80% в действие новых основных 
фондов. Вместе с тем, соотношение объёмов начисленной за год амортизации и наличия 
основных фондов АПК региона в целом свидетельствует о возможности замены за счёт 
этого источника лишь 2−4%  оборудования. 
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Поступательное и устойчивое развитие аграрно-промышленного производства 

определяется научно-техническим прогрессом во всех составляющих его отраслях: 
растениеводстве, животноводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, 
сельскохозяйственном машиностроении и других сферах. 

Качественные сдвиги,  происходящие в современной экономике, демонстрируют 
тот факт, что преобладающей в становлении новой модели развития хозяйств должна 
стать  система инновационных процессов, научных знаний, новых технологий, продуктов 
и услуг. 

Главными компонентами инновационных систем становятся научно-технические, 
технологические, социально-организационные, управленческие новшества, а также  
научные знания, патенты, изобретения, ноу-хау и др.[1] 

 Возникая   на   всех   стадиях   воспроизводственного   цикла,   инновации 
по происхождению, назначению, новизне,радикальности, уровню 

распространенияи воздействия на экономические процессы. Инновационное 
 развитие организации подразумевает поиск новых методов организации 

управления, наполняет новым содержанием сам процесс управления, придавая ему 
стратегическую направленность. Производственные новшества, новые технологические и 
новые методы воздействия имеют в своей основе глубокие научные, социально-
психологические и культурно-этические корни. По мере усиления технико-
технологической осуществимости научных идеи и возрастания значения инновации как 
важнейшего фактора развития, важным социально-экономическим институтом становится 
инновационный инжиниринг, источниками эволюции которого  служат новые знания, 
навыки, стратегии и ценности. Под инжинирингом, в экономической литературе в 
широком смысле  понимают особый вид менеджмента, систему методов и приемов для  
организации бизнеса. 

Инновационное развитие организации основано на достижениях научного и 
технологического прогресса. Инновационный инжиниринг, развитие которого 
проявляется в революционных, скачкообразных    изменениях организации, сочетается с 
эволюционными социально-организационными и управленческими новшествами. Для 
инновационного  инжиниринга  принципиальным является  понимание организации как 
открытой системы. Находясь в тесном взаимодействии с внешней средой, она испытывает 
многочисленные воздействия со стороны внешнего окружения. Одновременно 
организация обладает внутренней микросредой, элементы которой также находятся во 
взаимозависимости с  факторами внешней среды. 
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К факторам внешней среды относятся законы и государственные органы, 
поставщики ресурсов, инвесторы, социально-экономические, научные, технико-
технологические  институты,  а   также конкуренты,   потребители,  социально-
культурное, политическое и научно-техническое окружение. [2] 

К факторам внутренней среды организации   относят состояние производственного, 
научно-технического, инновационного потенциала, психологического климата, 
инфраструктуры, квалификации персонала, степени  новизны техники, технологии, 
продукции. Сложность системы определяется числом уровней иерархии, объемом 
информации  циркулирующей в системе, количеством и качеством элементов связей и 
структур. Пространственно-временные  агрегаты взаимодействующих элементов, 
обладающие определенной целостностью и целенаправленностью, выделяют  в 
функциональные подсистемы, что позволяет рассматривать систему на  разных уровнях ее 
детализации. 

Любое проявление роста эффективности производства, производительности труда 
и фондоотдачи  есть следствие внедрения новшеств: новой техники, новых технологий, 
новых методов организации производства и управления рабочей силой, вооруженной 
новыми знаниями и умениями. С этих позиций  инновационная деятельность организации 
есть система мероприятий по  использованию научного, научно-технического и 
интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта 
либо услуги, нового способа их производства для удовлетворения,  как индивидуального 
спроса, так  и потребностей общества в целом. [3] 

С позиции организационного развития (организационных инноваций) предприятия 
важнейшим фактором выступает,  прежде всего, динамизм рынков и окружающей среды в 
целом. В результате глобализации экономики и рынков, объединения в 
транснациональные  сети технических, институциональных и административных 
инфраструктур, глубоких и широкомасштабных трансформаций форм и методов 
предпринимательской деятельности, обострения международной конкуренции, 
многоаспектности интересов конкурирующих сторон факторами успеха деловых 
субъектов становятся  непрерывное обновление оценок рынка, создание стратегических 
союзов, гибкая адаптация  к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней 
среды и т.д. Эти трансформации ставят перед предприятиями новые, весьма сложные и 
трудно разрешимые проблемы и задачи. Среди них первостепенное значение приобрела 
необходимость переоценки пересмотра и существенного изменения организационно-
управляющей структуры хозяйствующих субъектов. 

Сельское хоязйство – одна из ключевых отраслей Казахстана. Его значение в 
первую очередь, определяется тем, что этот сектор обеспечивает население страны 
важнейшими товарами первой необходимости – продовольственными. Во-вторых, 
Казахстан в силу огромных площадей, пригодных  для сельского хозяйства, объективно 
имеет все возможности для развития конкурентоспособного на мировых рынках 
агропродовольственного сектора. В-третьих, с сельскими территориями тесно связано 
социальное положение почти половины населения  страны. Проследим тенденции 
развития сельского хозяйства страны в период его активного реформирования и 
реструктуризации институциональной системы. 

Результаты развития АПК за последние годы дают нам возможность сопоставить 
их с показателями роста в других странах. [4] 

Для межстрановых сопоставлений нами избраныотносительные показатели: 
индексы роста физического объема продукции сельского хозяйства и урожайности 
основных сельскохозяйственных культур за 2001-2006 гг. 

Анализ указанных индексов  свидетельствуют о неустойчивых темпах роста 
сельскохозяйственной продукции Казахстана. В динамическом ряду встречаются как 
«пики» (2001 г.) так и «провалы» (2000-2004 гг.). Они связаны преобладанием 
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специализации хозяйств на выращивании зерновых культур, урожайность которых в 
условиях экстенсивного земледелия зависит от уровня благоприятности погодных 
условий  в период вегетации растений конкретного года. Неустойчивость темпов роста от 
года  к году проявляется практически во всех приведенных странах, но в меньшей мере 
там где растениеводство рационально сочетается с животноводством, и там, где 
вследствие применения адаптированных технологий растениеводство в меньшей мере 
зависит от погодных условий. Сопоставление темпов роста продукции сельского 
хозяйства  с 1991 г. свидетельствует о том, что Казахстан не достиг в целом исходных 
позиций дореформенного периода. В такой же ситуации оказались  многие другие страны 
СНГ, за исключением Узбекистана, Армении и Грузии. Необычайно высоких темпов 
роста достиг Китай. За 15 лет он почти удвоил валовой сельскохозяйственный продукт. 
По урожайности  зерновых культур среди государств СНГ Казахстан находится на 
последнем месте. Однако по объему валового сбора зерна он уступает только России и 
Украине, а по  производству зерна на душу населения находится на первом месте. По 
урожайности  картофеля Казахстан превосходит Россию, Узбекистан и значительно 
отстает от Белоруссии, Китая, Турции.Превосходят Казахстан по урожайности риса, 
сахарной свеклы многие страны, традиционно занимающиеся их культивированием. [5] 

Подобные сравнения весьма важны для Казахстана в процессе реализации 
«Стратегия вхождения Казахстанав число 50 наиболееконкурентоспособных стран 
мира»,изложенной в ПосланииПрезидентастранынароду Казахстана. 
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Влияние инноваций на конкурентоспособность предприятий сказывается через 
изменение характера конкуренции, повышение значимости проблемы качества и 
надежности, появление новых товаров, новой технологии, преобразование 
производственной базы, усиление воздействия на рыночный спрос, на организационно-
управленческие аспекты конкурентоспособности. Повышение роли научно-технического 
потенциала в современном производстве привело к тому, что конкурентная борьба 
предприятий на мировом рынке все больше перемещается в область новизны и 
совершенствования выпускаемой продукции и технологии производства. Выпуск новых 
или обновленных товаров служит главной цели - выделению, отличию, дифференциации 
продукции компании на рынке и получению за счет этого преимуществ, покупательских 
предпочтений. Расширение деловых операций на рынке осуществляется предприятием на 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


167 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

базе предложения покупателям товаров, отличающихся от товаров-аналогов за счет каких-
то новых качеств, что обеспечивает потенциальную конкурентоспособность изделий. 

Поэтому основным фактором конкурентоспособности на казахстанском рынке 
безалкогольных напитков является инновационная деятельность [1] 

Успех в конкурентной борьбе становится для передовых компаний не столько 
функцией производства, сколько функцией управления и во многом зависит от качества, 
эффективности управления и организации производства в самом широком смысле. Это, 
как правило, более экономичный и быстро перестраивающийся аппарат управления, более 
высокая оперативность и гибкость в принятии решений и лучшая мотивация работников. 
Логистика одним из наиважнейших направлений инновационного развития предприятий. 
Это требует серьезной корректировки ИТ-стратегии, в первую очередь - расширения и 
развития той части функциональности информационных систем, которые связаны с 
управлением продажами и взаимоотношениями с клиентами. Инновационные решения в 
логистике, построении дистрибуции позволяют предприятиям повысить свою 
конкурентоспособность, что особенно важно в современных условиях, когда рост рынка 
замедлился, а макроэкономическая ситуация нестабильна. Использование современных 
ИТ-технологий позволяет предприятиям оперативно реагировать на быстроизменяющиеся 
потребности рынка и адаптироваться к изменениям с минимальными затратами.  

Чтобы обеспечить большой объем продаж компании должны оперативно 
доставлять в любую точку Казахстана любую единицу своего товара. Для этого 
необходимо совершенствовать бизнес-процессы и создавать системы логистики. Во 
многом высокой степени дистрибуции позволяет добиваться разработанная четкая 
система планирования цепочки поставок. 

Практически все компании и предприятия контролируют цепочку поставок и 
исключили из нее оптовиков. На рынке присутствует несколько крупных дистрибьюторов, 
ориентирующихся исключительно на поставки безалкогольных напитков. 

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и не терять свои позиции на 
рынке по объемам продаж компании должны заботиться о поддержании и увеличении 
производственных мощностей. 

Также очень важна маркетинговая политика компании. 
Главными конкурентными преимуществами предприятия являются: 
– диверсифицированный портфель брендов, продукция представлена практически 

во всех ценовых сегментах рынка - от лицензионного до дешевого; 
– создание и продвижение новых сортов продукции; 
– высокий уровень качества продукции, полностью соответствующей мировым 

стандартам; 
– высокий технологический уровень производства, внедрение инновационных 

решений и новых технологий; 
– совершенствование системы корпоративного управления, внедрение программы 

экономии издержек, реорганизация дистрибьюторской сети, активная маркетинговая и 
рекламная политики, укрепление имиджа торговых брендов; 

– постоянное расширение географии поставок, развитие дистрибьюторской сети.  
Предприятие направляет средства на расширение сети и повышение уровня 

оснащенности структурных единиц (складские помещения, транспорт, автоматизация 
процессов). Помимо сбытовых подразделений уже во всех  городах созданы отдельные 
представительства со штатом мерчендайзеров, супервайзеров и менеджеров по работе с 
дистрибьюторами; 

– развитие экспортного направления, активное освоение новых перспективных 
рынков; 

– высокий уровень квалификации персонала. 
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Объем продаж предприятии во многом обеспечивает тот факт, что ее продукция 
представлена во всех ценовых сегментах. А поскольку качество и вкус соков всех марок, 
представленных на рынке мало отличается, а потребители не являются приверженцами 
одной марки продукта. Т.е. при отсутствии любимой марки они могут купить любую 
другую, наиболее похожую по вкусу. Поэтому для того, чтобы бренды не терялись среди 
других марок продуктов, принадлежащих конкурентам, необходима их постоянная 
маркетинговая поддержка, хорошие рекламные кампании и акции. Кроме того, чтобы 
заинтересовывать потребителя нужно периодически видоизменять упаковку товара, 
модернизировать ее, создавать различные интересные дизайны [3] 

Также необходимо постоянно заботиться о развитии дистрибьюторской сети, о 
поставках продукции потребителю, поскольку это обеспечивает наличие товара в 
магазинах. 

Для этого необходимо прибегнуть к наступательной конкурентной стратегии. В 
данном случае ставится цель извлечь максимальную выгоду из эффектов опыта и, в 
конечном счете, увеличить прибыльность для достижения будущего резерва развития. 
Наступательная стратегия учитывает существование взаимосвязи доли рынка и 
прибыльности. Реализация наступательной конкурентной стратегии предприятия 
заключается в переходе на «единый продукт» и единую ценовую структуру: в разных 
регионах Казахстана один сорт сока поступает в розницу по единой цене [2] 

Пути повышения конкурентоспособности: 
1. Укрепление позиций в новых сегментах рынка 
Акцизная политика государства на сегодняшний день способствует развитию 

премиальных сортов продукта; в то же время экономические условия для выпуска 
дешевых марок ухудшаются, и их производство становится менее выгодным. Поэтому для 
увеличения объема продаж нужно проводить рестайлинг и активную маркетинговую 
поддержку премиальной составляющей зонтика, а также заняться развитием 
лицензионных марок. Предприятию стоит выпустить абсолютно новую 
дифференцированную марку в лицензионном и премиальном сегменте. 

2. Проведение новой инновационной маркетинговой политики, использование 
ярких образов и выгодных предложений. Проведение маркетинговой политики, задача 
которой является разграничение потребительских аудиторий, для каждой из которых 
создавать самостоятельные бренды. Цель маркетинговой стратегии - полностью 
удовлетворять требования всех категорий потребителей, которые хотят получить не 
только качественный продуктов, но и тот продукт, который соответствует их имиджу и 
подчеркивает индивидуальность. 

3. Проведение рестайлинга, т.е. изменение дизайна продуктовой линейки и 
поддерживающая рекламная кампания. Это позволит увеличить объемы продаж. 
Благодаря инновациям в дизайне и упаковке товары станут более интересны 
потребителям. Для некоторых марок продуктов можно провести самостоятельно 
позиционирование, особенно для новых товаров. 

4. Активное развитие сегмента относительно дорогой качественный продуктов 
казахстанских производителей. Этот сегмент, как и премиальный и лицензионный, 
отличается высокой рентабельностью, к тому же, работая в нем, есть возможность решить 
стратегические задачи - за счет продвижения нового продукта укрепить позиции своих 
базовых марок. Выпустив новый сорт для молодежной аудитории, предприятие получает 
возможность использовать новые каналы для продвижения своей базовой марки, 
расширять число потенциальных потребителей, что в конечном итоге позволит увеличить 
продажи. 

5. Сокращение издержек 
Внедрение нового метода сокращения издержек - проекта «Бережливое 

производство», разработанную японскими автомобилестроителями. Эта система - тандем 
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инструментов повышения эффективности и производственной культуры, которая 
поддерживает постоянное совершенствование. Система решает следующие задачи. Во-
первых, необходимо существенно снизить операционные издержки, сохранив стабильно 
высокое качество продукции. Во-вторых, создать гибкое производство - получить 
возможность выпускать как можно больше видов продукции у себя, а не везти её с других 
заводов компании. И, в-третьих, сформировать производственную культуру, нацеленную 
на инновационность, постоянное совершенствование и эффективное сотрудничество, 
поскольку экономия возможна при активном участии в процессе каждого сотрудника. 
«Бережливое производство» позволяет находить внутренние резервы для сокращения 
издержек, не теряя высокого качества продукции. 

6. Увеличение покрытия территории. 
Надо удерживать и развивать присутствие предприятии с помощью эксклюзивных 

торговых представителей в не менее 90% торговых точек в населенных пунктах с 
количеством жителей от 5000 человек, а с остальными торговыми точками в плане 
продвижения торговых марок должны работать дистрибьюторы предприятии с помощью 
собственных торговых представителей. 

Основное содержание инноваций заключается в повышении наукоемкости 
производства и увеличении на этой базе его эффективности. Инновации выражаются в 
снижении материальных и трудовых затрат, улучшении качества продукции, освоении 
новых технологий, обеспечении устойчивости расширенного воспроизводства. 

Развитие производства тоже является фактором конкурентоспособности.Грамотная 
инвестиционная политика компании и выбор партнеров, строительство новых и 
реконструкция старых заводов. Усовершенствование и автоматизация производства, 
внедрение новых технологий. Снижение издержек на производство продукции, что 
приводит к снижению себестоимости продукции 
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Қазіргі таңда, менеджерлер өндірістік кәсіпорынды басқару үрдісі кезеңінде 

шығындардың барлық аспектілері бойынша назарын аударады. Оның себебі, қаржылық 
нәтиже алудың негізі осы саладағы тиімді жұмыс жасауы болып табылуы.Алайда, 
көбінесе шығындарды басқарудың мақсаты талдау және төмендетуге негізделеді. 
Шығындарды басқару тек резервтердің ең төменгі көлемін анықтап қана қоймай, оның 
ресурстарды дұрыс пайдаланып, жұмыстың тиімділігін арттыру, нәтижесін көтеруге 
көмектеседі. Сонымен қатар өндірістік кәсіпорынның әлсіз жақтарын анықтайды. 
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Шығындар, бұл – өндірістік-шаруашылық үдеріс барысында қолданылған барлық 
ресурстардың құнын айтамыз. Тәжірибеде көбінесе шағындардың келесідей түрлерін 
бөліп көрсетеді: 

− Экономикалық элементтер және кәсіптік белсенділігі бойынша тұрақты және 
тұрақсыз; 

− Кәсіпорын саласын ескере отырып, шығындарын есепке алу; 
− Технологиялық үрдісіне байланысты – негізгі және үстеме; 
− Дайын тауар бойынша, дайын өнім және бітірілмеген өнім шығындары. 
Іс жүзінде, бастапқы кезеңде шығындардың ықтималдық талдау жүргізу үшін 

басқару қызмет қажетті құны пайдаланылады. 
Практикалық қызметтегі шығындарды басқару  үшін алдымен ықтималдық 

талдауын жасау қажет, ол дегеніміз шығындарды айнымалыларға айналдыру, өнім 
шығарылымының тәуелсіздігі(шикізат, материалдар, жанармай және өнімге 
тағайындалған энергия, келісім шарт бойынша негізгі қызметкерлердің еңбек ақысы) 
және тұрақты, шығарылымның көлеміне байланысты болмайтын(материалдар, жанармай 
және ортақ өнімге арналған энергия, ғимарат амортизациясы, құрал-жабдықтар,  уақытша 
негізгі қызметкерлердің еңбекақысы, коммерциялық шығындар және т.б.) шығын 
элементтерін анықтау, себебі осы классификацияда ғана  кәсіпорынның шығындарымен 
қатар, финанстық нәтижелерін жобалау қызметтері негізделеді.Шығарылымның құндық 
және саясаттық түрлерінің негізі, әдетте, шығындарды тікелей және жанама алдын ала 
есептеу есептелімнен кейінгі уақытша маржа реализация нәтижесі ретінде тікелей 
айнымалы және тұрақты шығындар табысы анықталғаннан кейін анықталады. 
Шығындарды басқару, кез-келген нысанды басқаруға тән, барлық функцияларды 
атқаруды ұсынады және кәсіпорынның басқару жүйесінде маңызды болып табылады. 
Себебі, ол шығындарды жоспарлауды, есеп және талдау, мотивациялар және шығындарды 
басқаруды қосады. Шығындарды жоспарлау әр кәсіпорында уақыт шығынын талап ететін 
процесс. Ол өнімнің бірлік жоспарлы шығынын, элементтер бойынша щығын жоспарын 
және мақала бойынша да қарастырады. Есеп және талдау шығындары келесі кезеңге 
жоспарлы шешім дайындау үшін қажет. Шығындарды азайту резервін анықтау, барлық 
кәсіпорын ресурстарын пайдалану тиімді бағалау үшін қолданылады. Басқару 
шығындарындағы мотивация үрдісі іс-шара жүргізу арқылы өндірістік қызметкерлерге 
әсер етеді. Бұл жоспар бойынша шығын көлемі мен оның мүмкіндіктері мен әлсіз 
жақтарын тудырады. Басқару шығындары үрдісіндегі жоспар-факт бақылауы кері 
байланыс қамтамасыз ете отырып ауытқу себептерін анықтайды. Шығын жоспарын 
бақылау сапа құралы ретінде өте тиімді болып саналады. Бұл менеджерлердің 
жауапкершіліктерімен өкілеттіліктерін анықтауға және жоспар бойынша жұмыс сапа 
тиімділігін көрсетеді. Шығындарды басқарудың шаруашылықтағы негізгі мақсаты: 
қызметтің барлық бағыттары бойынша шығындарды ұйымдастыру, жоспарға сай емес 
экономикалық мүмкін ауытқуларды анықтау және тиімді ьасқару шешімдерін қабылдау. 
Басқару шығындардағы күрделі үрдіс ол шығындарды жоспарлау кезіндегі 
калькуляцияны құру(1-кесте). 
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                                                                                                                                1-кесте 
                                                 Бір айға арналған калькуляция жоспары                                                                

Калькуляция мақаласы Жоспар    Факт    

Шығын 
нормасы 

баға сумма Шығын 
нормасы 

баға сумма откл 

Барлық шикізат, сонымен 
қатар: 

       

-өңделме тауар        
-        
-        
Барлық материалдар, 
сонымен қатар: 

       

-        
-        
-        
Барлық жанармай, сонымен 
қатар: 

       

-        
-        
-        
Электроэнергия 
ФОТ 
Жалпы шығарылым 
шығыны 
Қосалқы өндірістік 
объектілер 
Жалпы шаруашылық 
шығындар 
Басқалар 
Барлығы 

       

 
Өнімді калькулияцияландырудың негізгі әдістерін қарастырайық. Негізгі 

қызметтегі экономисттердің жасайтын калькуляциясын құрайық. Белгілі бір өнімге 
шығындарды жоспарланған кезде оларды бақыланатын және бақыланбайтын шығындар 
деп екіге бөлеміз. Бақыланатын шығындар шығын нормасы мен бағаның көбейтіндісі 
арқылы есептеледі. Шығын нормасы келесідей қызметтер арқылы көрсетіледі: 
материалдар мен шикізат шығындар бойынша нормасы – технологиялық қызметтер, 
энергия және жанармай бойынша нормалар – энергетика қызметі. Калькуляцияға 
қосылатын бағалар – сатып алынатын бюджетпен алынады. Тапсырыс берушінің жеткізу 
шикізаты – тапсырыс берушінің сол үшін арнайы жасалған өнімнің кредиті. 
Бақыланбайтын шығындарды жоспарлау кезінде келесідей екі негізгі әдісті ескеру 
қажет(2-кестені қараңыз). Егер, дәрі-дәрмек өндірісінің комплексті типажына 
өнеркәсіптің шарттары сәйкес келетін болса, онда шығындарды анықтау кезінде өнім 
бірлігіне коэффициенттер жүйесі қолданылады. Коэффициенттердің есептелуі жоспарлы 
түрде негізгі қызметкерлердің айлық ақы соммасының бірлік өнімге қарағанда 
негізделген(есептелімге жасалым көбейтіндісі). Мысалы, «орташаруашылық шығындар» 
мақаласы бойынша жоспарлы шығын есептелімі орташаруашылық шығындар 
коэффициентіне негізгі қызметкерлердің айлық жалақысының қажетті соммасының бірлік 
өнім көбейтіндісіне тең. Өз қатарында, орташаруашылық шығындар коэффициенттер 
жоспарлы қызмет және жоспарлау кезіндегі бірлік шығындар, фактілер бойынша 
анықталады. 
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  2-кесте         
                        Шығындарды жоспарлау үшін арналған стандартталған тәсіл 

Коэффициенттік әдіс Негізгі әдіс 
«Дәрі-дәрмек шығару кешені» типі «Дәрі-дәрмек шығару кешенінен емес» типі 
Өндірістік процестің салалық сипаттамасы Өндірістік процестің салалық сипаттамасы 
Ассортименттік қатар және өндіріс көлемі 
жоспарлық периодта айтарлықтай өзгереді 

Ассортименттік қатар және өндіріс көлемі 
жоспарлық периодта айтарлықтай өзгермейді 

Негізгі жұмысшылардың келісім бойынша 
айлық еңбекақысы 

Негізгі жұмысшылардың уақыт бойынша айлық 
еңбекақысы 

Ереже негізінде, ауысымды өнеркәсіп Ереже негізінде, демалыссыз өнеркәсіп 
 
Егерде өндіріс «Дәрі-дәрмек шығару кешенінен емес» жатқызылатын болған 

жағдайда, нормаға сәйкес емес шығындар пропорционалды түрде базаға енгізіледі. Базаға 
өндіріс көлемі, негізгі қызметкерлердің жалақысы және т.б. кіреді. «Базаны» анықтау 
үшін, ең алғашқыда есептің нұсқаулық саласымен және шығындар жоспарын білу қажет. 
Осылайша өнімді калкуляциялау нәтижесінде, дайын баға өнімін мойындау үшін өнім 
бірлігіне шығындар жоспарланады, жоспардан ауытқу есебін талдау және ауытқу 
себептері анықталады. Талдау нәтижесі кәсіпорынның келесі кезеңге шығындарын 
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Кейбір кәсіпорын өзіндік құн нормативтерін әзірлейді. 
Шығындар жоспарында: шығын слитасы есептелінеді және ол шығындар элемент пен 
баптар бойынша шоғырландырылады. Келесі смета жоспары: цех шығын сметасы, 
қосымша өндірістің тікелей шығын энергоресурс шығын сметасы, ғимарат және 
құрылыстарға жөндеу сметасы, жөндеу жұмыстарына кеткен смета және т.б. Элемент 
бойынша шығын жоспарының шоғырлануын қарастырайық, элемент бойынша шығын 
жоспарымен кәсіпорында жоспарлау бөлімі айналысады. Төмендегі(3-кесте) кестеде 
кәсіпорынның элемент бойынша шоғырландыру мүмкіндіктері көрсетілген, бұл жерде 
қызметі бойынша(негізгі, қосымша, өндірістік, қызмет көрсетушілік) бағытталады және 
шығын элементінің барлық тұтыну көздері көрсетіледі. 

3-кесте 
                      Айлық элементтер бойынша шоғырландырылған шығын жоспары 

Шығын 
элементтері 

Негізгі өндіріс Үлес/пайда Қосымша өндіріс Үлес/пайда 
1 2   n  1 2   n  

1.Барлық 
ауыспалы, 
сонымен қатар: 

            

шикізат             
материалдар             
жанармай             
ФОТ(келісімді)             
бөлінген сома             
2.Барлық 
тұрақты, сонымен 
қатар: 

            

ФОТ(уақытша)             
бөлінген сома             
коммерциялық 
шығындар 

            

амортизация             
белгіленген 
материалдар 

            

жалпы өндіріске 
бөлінген 
жаранмай 
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ортақ 
шаруашылық 
шығындары 

            

басқа шығындар             
жалпы жиын:             

 
Элемент бойынша шығын жоспары  параллельді түрде бап бойынша шығынын 

және өнім калькуляциясымен бірге жүреді. Кәсіпорындағы шығындарды басқарудағы 
күрделі мәселе-ол баптар бойынша шығын жоспарына есеп шоғырландыру үлгісін құру(4-
кесте). 

                                                                                                                       4-кесте 
                      Айлық мақала бойынша шоғырландырылған шығын жоспары 

Шығын мақаласы А В С Нәтиже 

А1 А2 В1 В2 В3 С1 С2 С3 
Шикізат          
Материалдар          
Жанармай          
Энергия          
ФОТ аударымдармен          
Ортақ өндірістік 
шығындар 

         

Өндіріс бағасының 
нәтижесі 

         

Қосалқы өндіріс 
қызметтері  

         

Ортақ шаруашылық 
шығындары 

         

Жалпы нәтиже          
 
Шоғырлану үлгісі шығындарды жоспарлау кезінде шығын талдауын жасауға 

мүмкіндік береді. Баптар бойынша шығын талдауында, келесілерді аңғарсақ болады: 
кәсіпорынның белгілі бір жоспар кезеңін іске асыру үшін қаншалықты деңгейде 
шығындар қажет және ол қанша пайыз алады, кәсіпорындағы тұрақты және тұрақсыз 
көлем өзгерістері, әрбір негізгі, қосымша, басқару және қызмет көрсету бөлімінің жалпы 
шығын пайызы қанша сонымен бірге әрбір бөлімді жеке қарастырған уақытта қанша 
пайызын алып отыр. Баптар бойынша шығын сметасы шығындар пайызын және әрбір 
ассортимент әлеуетінің жалпы шығын көлемін қарастырады. Аталған шығын сметасы, 
калькуляция, элемент және бап бойынша шоғырланған шығындар кәсіпорынның 
операциялық бюджеті мен қаржылық бюджеті шығындары әсер етеді. Сонымен шығын 
жоспары-шығындарды басқару жүйесінің маңызды элементі. Бұл кешенді болуы керек, 
яғни қайда, қашан, қандай мөлшерде, көлемде кәсіпорын ресурстарын, яғни қаржылық 
жағдайын максималды түрде пайдалану деңгейін қарастыру. Шығындарды басқарудың 
негізгі бөлігі-ол шығындарды бақылау. Шығындарды бюджеттік бақылау-бюджеттік 
жоспары мен фактілік жағдайының ауытқуын талдау. Бюджеттік бақылау барысында 
ауытқуларды кескіндеу қажет, себебі әртүрлі факт-жоспар талдауларымен бетпе бет 
келеді, ал бұл өз кезегінде баға және көлем ауытқуына алып келеді(1-сурет). 
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БАҒА 
 
         Баға ауытқуы Бірге 
 
 Көлем 
   ЖОСПАР                    бойынша  
  ауытқуы                
                                                                                 КӨЛЕМ 
 
1-сурет. Жоспар бойыша анализ 
 
 
 
 
Ауытқулар кезінде қолайлы және қолайсыз ауытқулар табылады. Бюджетті 

бақылау кезіндегі ауытқулар 2 топқа классификацияланады: бақыланатын-ауытқулар, 
басшылық бақылауында болып табылады, бақыланбайтын – нарықтық ауытқулар және 
т.б., компанияның бақылауында болмайтын ауытқулар. Сонымен қатар«алып тастау 
туралы нұсқаулар» әдісін пайдалануға болады. Ол дегеніміз, қажетті ауытқулар 
диапазонынорнатады. Басшылық аутқуларға шектеу қояды. Нөлдік(базалық) ауытқулар 
анықталады. Егер ауытқу қойылған диапазоннан шығып кетсе, ауытқудың шығу 
себептерін анықтайды. Егер ауытқудың шығу себептерін анықтай алмасы, сол күйінше 
анықталмай қала береді. Бұл әдіс, қазіргі таңда, тұрмыстық практикада үлкен қолданысқа 
ие. Осылайша,өнеркәсіптік қызметтің экономикалық нәтижелерін жоғарылатуға қол 
жеткізуге кешенді әдіс мүмкіндік береді және ұйымның шығындарын басқару жүйелерін 
есептеу ерекшеліктеріне қолданылады. 

 
 
 

Дәрі-дәрмек өнімдері үшін шығындарды басқару әдістері 
 

Әбдіқұлова Ж. М.  
Алматы экономика және статистика академиясы 

E-mail: a.zhan1995@mail.ru 
 
Техникалық және экономикалық параметрлерін оңтайландыру мақсатында түрлі 

әдістер пайдаланылады: 
• сапа көрсеткіштерін жинақтауды есептеу; 
• математикалық модельдеу;  
• корреляция анықтау; 
• құру және мақсатты функция оптимизациясы және т.б. 
Функционалдық-құндық талдау (FCA) әдісін қамтамасыз ету үшін өнімнің басқару 

шығындары тұрғысынан техникалық-экономикалық талдау даусыз жетістіктерінің бірі. 
Функциональды-құндық анализ әдісін өңдеу кеңес конструкторы,  аяқталмай 

қалған жоба бұйымдарын жасырып тұратын анализ әдісін ашқан Ю.М. Соболев есімімен 
және мамандардың басшылығыме, оның бұйымдары мен элементтерінің тек 
функцияларына мән берген американдық инженер Л.Д. Майлс  есімдерімен байланысты. 
Техникалық шешім мұндай кезде екінші кезекте қалып қалады. 

ФҚТ басқа техникалық-экономикалық анализ(ТЭА) әдістерімен салыстырғандағы 
ерекшелігі функциональды-бағдарлау сипаттауында болып табылады. 
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Қалған әдістердің ең негізгі тәсілдері  өндірістік, эксплуатациялық шығындар 
немесе бұйымның техникалық сипаттамасын бағалау болып табылады. 

Функционалдық жүктеме өнімнің бағалауына кіріспе айтарлықтай техникалық 
және экономикалық талдау мүмкіндіктерін байытты. Функционалдық-құндық талдау 
жаңа өнімдер құруға және қолданыстағы кәсіпорындарды жақсарту үшін, жобалау және 
оның технологиялығын арттыру мақсатында, соның ішінде, сондай-ақ өндірілетін 
өнімдердің шығындарын және бағасын төмендету үшін де пайдалануға болады.  

Министрліктер мен өнеркәсіп салаларының әзірленуі бойынша функционалдық-
құндық талдау кезінде мемлекеттік басқаруды жоспарлау жылдары, жоспарлы тәртіп, 
жоспар кестесіне сәйкес жасалынды. 

Өнеркәсіптерде – ФҚТ министрлігінің Үйлестіру кеңесі; өндірістік, ғылыми-
зерттеу және өндірістік бірлестіктерде, кәсіпорындар, ғылыми ұйымдардарда – ФҚТ 
комиссиясы әдістемелік нұсқаулықта басқару секторының барлық деңгейлерінде Кеңес 
Одағының ФҚТ тақташалары мен комиссиялар құрылды. Қазіргі уақытта ол холдинг 
компаниялары болып табылады. 

Салыстырмалы түрде шет елде басқару шығындарының жаңа әдісі пайда болды. 
Ол Target Costing ағылшын тілінен аударғанда«мақсатты шығындар» деген мағынаны 
білдіреді.Бұл әдіс өнім дизайн түзетулер оңтайландыру жасауға, сонымен қатар 
тұтынушыға осы өнімнің белгілі бір функцияларын пайдалылық негізінде, мән берілген 
ұсыныстарға сәйкес өнімді жобалау ғана емес мүмкіндік беретін, қызмет негізделген 
шығыстар арнайы нысаны ретінде қарастыруға болады. 

Шын мәнінде, бұл әдіс функционалдық талдау шығындары негізінде бағалауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тауарларды өнім маркетинг бағасындағы шығындарды 
басқару осы әдіске негізделеді, содан кейін әдісін калькуляциялық нысаналы 
шығындарын оңтайландыруға тәсілі ретінде, сондай-ақ баға белгілеу арнайы әдісі ретінде 
ғана емес, санауға болады. Әдістің мәні төмендегідей болып табылады. 

Нарықтағы күтілетін баға мақсатты баға сапасына байланысты қабылданады. Осы 
шартқа сәйкес тұтынушыларға ұсынылатын нарық қолданысдағы осы тауар, жеңілдіктер 
көлемін жоспарлауға тура келеді. Сонымен қатар, салық көлемі осы сату көлеміне тікелей 
байланысты болады. Бұл өз кезегінде қажетті пайдаға жеткізетін мақсатты шығындарды 
ала аламыз. Мақсатты баға көлемге байланысты төмендейді және осыны негізге ала 
отырып мақсатты шығындарды анықтайды. Осыдан кейін, жоспарланған бұйымды 
әзірлеу үшін нақты құрылымдық техникалық сызба пайдаланылады. 

Содан кейін келесі ғылыми-зерттеу жүзеге асырылады, олөнімнің маңызын 
бағалауды меншікті орындау кезінде нақты тобының үлесі бар өнім немесе элементтердің 
қасиеттері байланысты. Осы деректер негізінде пайдаланушы үшін осы топтың салмағы 
(немесе маңызы) бойынша есептеледі. Тұтынушыға үлкен салмағы құрылымы тобы 
алатындығына, жақсы жасалуы тиіс, және шығындарды үлкен үлесі, құрылыс элементті 
артық уақыт кетуі құрылымы тобының маңыздылығына тікелей байланысты және тобына 
жататын шығындарды бөлісетін болады. 

Осы деректер негізінде, қолданушы үшін құрылым тобының көлемі неғұрлым 
маңызды болса, соғұрлым ол сапалырақ дайындалуы қажет және де шығындар бөлігіне 
маңызды болып табылады.Осыдан, құрылымды топтар үшін көлемді ұсталымдарды 
анықтау ұсынылады. 

Мақсатты шығындарды қолдануға  бастапқыда инновациялық жобаларды орындау 
тиісті. Орын алған шарттар және кәсіпорын дәстүрлеріне байланысты оның түрлі 
модификациялары жасалуы мүмкін.  
Сіз жаңа өнім жасағанда әдісін пайдалану арқылы алынған деректер өндірілген өнімдер 
чипті шығындар мен ауытқу бақылау және талдау үшін базаны талдау және жоспарлау 
үшін негіз бола алады. Осы секілді тәсіл системалық инновациялар мен инновациялық 
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үрдістердің бағасына қолданылады. Мұндай жағдайда оның орнына өнімнің мақсатты 
бағасын нүктесі т.б. процесінің рұқсат етілген құны, жүйесі, сондай-ақ болып саналады. 

Қазіргі таңдағы танымал концепциялар, әдіс-тәсілдер бір уақытта бағаның өзгеруі 
мен шығындарды басқару талаптарын толыққанды орындай алмайды. Көптеген әдістерде 
бұйым бағасы шынайы техникалық шешімдер бойынша және де тек аналогтік 
бұйымдардың нарықтық бағасымен салыстырылады. Салыстыру нәтижесінде табыс 
көлемінің корректировкасы немесе  осы этапты қайта жоспарлау туралы шешім 
қабылданады. Жоғарыда көрсетілген проблемалар  шығындарды басқару кезінде жаңа 
оңтайлы шешімдер табуға алып келеді.  

 
 
 

Қазақстан Республикасында міндетті әлеуметтік медициналық  
сақтандыруды енгізу 

 
Әлғожа Ж.Б. 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы  
Мемлекеттік басқару академиясы 

E-mail: zh.algozha@mail.ru 
 
Қазақстан  Республикасында денсаулық сақтауға шығындар жылдан жылға көбейіп 

келеді. Алайда, халықтың денсаулығының мықты болуы және өмір сүру ұзақтығы сол 
мемелекетте тұрып жатқан азаматтардың да белсенді қатысуын талап етеді. Дені сау 
қоғам мемлекет және оның азаматтарының ынтымақтасқанжауапкершілігі болған 
жағдайда орнатылады.Осы орайда елімізде міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды енгізу мәселесі қазіргі кезде маңызды болып отыр. 

Қазақстандағы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Елбасының 
тапсырмасы бойынша Ұлт Жоспары – бес институттық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі «100 нақты қадамының» 80-қадамына және Денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында енгізіліп отыр.  2015 жылдың 16 қарашасында «Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы(әрі қарай – Заң) 
қабылданды. Заңға сәйкес Қазақстанда Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (әрі 
қарай – Қор) құрылды. Бұл қорға 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер 
тарапынан ай сайын жарналар төленіп тұруы тиіс.  

Заңда көрсетілген басты ерекшеліктерге назар аударып өтелік. 
Алдымен, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушылары 

арсындағы байланысты зерттей келе,төмендегідейсуретпен көрсетуге болады. 
Төменде көрсетілген жүйені қазіргі жүйемен салыстырсақ біршама күрделенгенін 

байқауға болады. Денсаулық сақтау жүйесіне «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорацисы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі  жаңа қатысушылар ретінде енгізіліп 
отыр. Ал «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» АҚ қазіргі «Медициналық 
қызметке ақы төлеу комитеті» республикалық мемлекеттік мекеменің негізінде қайта 
құрылатын болады. «Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті» РММ аумақтық 
департаменттері  «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» АҚ-ның жергілікті 
филиалдары болмақ. 

Қор инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкімен сенімді басқару жөнінде келісім шарт жасайды. Ал инвестициялық құралдардың 
тізімін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін болады.  
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Заңға сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтау жүйесінің  қызметіне 
көрсетілген медициналық қызметтердің ішкі сараптамасы, оның ішінде денсаулық сақтау 
субъектілеріне шығып мониторинг жасау да жататын болады.  

 
П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет 1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушылары 

арасындағы өзара байланыс 
 
Аталған заңда азаматтарға көрсетілетін медициналық көмектің екі пакеті 

қарастырылған. Бірінші пакет – базалық немесе мемлекет тарапынан кепілдендірілген 
медициналық көмек. Бұл пакет азаматтардың кнституциялық құқығын қамтамасыз етуге 
бағытталған және толықтай республикалық бюджеттен төленетін болады. Бұл көмек 
түрлеріне жедел медициналық жәрдем, сантарлық авиация, әлеуметтік маңызы бар 
аурулар, төтенше жағдайларда көрсетілетін медициналық көмек, жаппай егу сынды көмек 
түрлері жатады және Қазақстанның барлық азаматтары мен оралмандары үшін 
қолжетімді  болады. 

Екінші пакет – қосымша пакет, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі есебінен 
қаржыландыруы көзделуде. Бұл базалық пакетке кірмейтін қосымша медициналық көмек 
түрлерін қамтиды. Олардың ішіне амбулаторялық-емханалық көмек, стационарлық және 
стационарды алмастыратын көмек, жоғары технологиялар қолданылатын медициналық 
көмек түрлері кіреді. Қосымша пакет тек міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіне қатысушыларына қолжетімді болмақ. Міндетті әлеуметтік медициналық 

Төлеуші (жұмыс 
берушілер –мемлекет, 
жеке кәсіпкерлер, 
нотариустар, сот 
орындаушылары, 
жұмысшылар,  т.б. )(ай 
сайын жарналарды 
төлейді) 
 

 

«Азаматтарға 
арналған үкімет» 
Мемлекттік 
корпорациясы 
(төлемдердің есебін  
жүргізеді және Қорға 
аударады) 

«Әлеуметтік 
медициналық 
сақтандыру қоры» АҚ 
(денсаулық сақтау 
субъектілерінен мед. 
қызметтерді сатып алуын 
жүзеге  асырады және 
төлемдерді  жүргізеді) 

ҚР 
Ұлттық 
Банкі  
(Қордан 
түскен 
уақытша 
бос 
қаражатты 
инвестици
ялайды) 

Денсаулық 
сақтау 
субъектілері(
ауруханалар 
мен 
емханалар) 
(тұтынушыла
рға қызмет 
көрсетеді) 

Медициналық 
қызметті 
тұтынушылар 
 

Уәкілетті орган 
(денсаулық сақтау 
саласындағы 
ұйымдастырушылық 
қызметпен қатар  
Мемлекеттік корпорацияны 
өз құзыреті шеңберінде 
тексереді ) 

Үкімет (медициналық 
көмектің тізімін бекітеді, 
инвестициялауға қаржылық 
құралдардың тізімін 
бекітеді) 
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сақтандыру жүйесі мемлекеттің, жұмыспен қамтушының және жұмыс берушілер мен 
өзін-өзі еңбекпен қамтыған азаматтардың сақтандыру төлемдерінен қалыптасатын 
болады. Яғни жұмыс берушілер өз жұмысшылары үшін еңбекақы қорынан 5 пайыз, 
жұмысшылар 2 пайыз, өзін-өзі еңбекпен қамтамасыз етушілер табысынан 7 пайыз жарна 
төлейтін болады. Бұл ретте жарналар 2017 жылдан бастап біртіндеп өсетінін айта кеткен 
жөн. Сондай ақ корпоративтік, жеке салықтарды есептеген кезде шегерілетін болады.[1] 

Бұл ретте жұмыс берушілердің аталған қорға төленуге тиіс аударымдарының 
мөлшері 2017 жылғы 1шілдеден бастап аударымдар есептелетін нысанның 2 пайызын, 
2018 жылдан бастап 3 пайызын, 2019 жылдан – 4 пайызын, 2020 жылы 5 пайызын 
құрайды. Ал жұмысшылардың қорға аударатын төлемдері 2019 жылдың қаңтарынан 
бастап 1 пайызын, 2018 жылдан бастап 2 пайызын құрамақ.[1] 

Жарналардың біртіндеп өсуінен Үкімет тарапынан аталмыш заңды қабылдаған 
кезде еліміздегі қазіргі экономикалық жағдайды есепке алғандыған байқауға болады. 

Халқтың әлеуметтік қорғалмаған бөлігі жарналар төлеуден босатылады: балалар, 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» иеленген және «Қаһарман ана» белгісін алған,І және ІІ 
дәрежелі «Материнская слава» ордендерімен марапатталған көпбалалы аналар; ҰОС 
ардагерлері мен мүгедектері; мүгедектер; жұмыссыздар; интернаттарда оқитын және 
тәрбиеленіп жатқан тұлғалар; күндізгі оқу бөлімінде білім алушылар; баланы туу, жаңа 
туған нәрестені асырап алу, үш жасқа толмаған баланы күту бойынша демалыстағы 
тұлғалар; жұмыссыз жүкті әйелдер және үш жасқа толмаған баланы күтіп отырған 
жұмыссыз әйелдер; зейнеткерлер; әскери адамдар; арнайы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері; минималды қауіпсіздік мекемелерін қоспағанда жазасын өтеп жатқан  
азаматтар;  уақытша оқшаулау мекемелерінде және тергеу оқшаулағышында отырған 
азаматтар[1]. 

Енгізілуге әзірленіп жатқан жүйені әлемнің басқа да елдерімен салыстырсақ, 
келесідей ұқсастықтар мен ерекшеліктерді аңғаруға болады (Кесте 1). 

 
Көрсеткіштер Қазақстан Ресей Германия 

Жарналар төленетін ортақ мемлекттік қордың 
болуы + + + 

Мемлекттік қордың басқа да жекеменшік 
сақтандыру қорларымен байланысуы - - + 

Медициналық көмектің жекеменшік 
денсаулық сақтау орындарымен де көрсетілуі + + + 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды енгізген уақыт 2017 жыл 1991 жыл 1883 жыл 

Табыстан төленетін жарналар көлемі 5-7% 3,5% 14,9% 
 
Кесте 1. Қазақстан, Ресей және Германия мемлекеттерінің міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйелерін салыстыру[1-4]. 
 
Кестедегі мәліметке сәйкес жүйесі Германияда 19 ғасырдың соңында пайда болған. 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру Германиямен қатар Европаның басқа да 
бірқатар мемлекеттерінде бастау алған. Ресейде де біздің елмен салыстырғанда біршама 
ерте басталған. Қазақстанда енгізгелі отырған міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың үлгісі Ресей елінің үлгісімен ұқсастықтары көп.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылы 29 қарашадағы №1113 
Жарлығына сәйкесДенсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін құру бекітілген 
болатын. Бұл жүйенің ұстанымы бойынша әр азаматтың емхананы өзі таңдау еркіндігімен 
қатар, медициналық қызметтің кепілдендірілген көлеміне жекеменшік денсаулық  
ұйымдарын да тарту арқылы денсаулық сақтау мекемелерінің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру болды. Осы орайда 2010 жылдан бастап қызмет еткен Медициналық қызметке 
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ақы төлеу комитетінің және оның аумақтық департаменттерінің мақсатыДенсаулық 
сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесінің құқықтық негізде жүзеге асуына және ақпараттық 
қамтамасыздандырылуына үлесін тигізу болды. Яғни міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың негізгі алғышарттары Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін 
қалау кезінде жүзеге асты деуге болады.  

Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 2017 жылдан 
бастап енгізу ерте екені жөніндеқоғамда пікір-таластар тууда.Оған әлемдегі және 
Қазақстандағы экономикалық ахуалсебеп болып отыр. Сондай ақ, сарапшыларды 
алаңдататын бір жайт – ол өзін-өзіеңбекпен қамтыған азаматтардың әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына жарналарды аудармау қауіпі. Сарапшылар Бірыңғай 
зейнетақы жинақтық қорына осындай азаматтардың жарнаны аударуына салғырт 
қарауына байланысты осындай қорытындыларға келіп отыр. [5]Алайда, бұл 
болжамдардың медициналық сақтандыруға келгенде дәл болып шығатына күмәнмен 
қарау керек. Себебі зейнетке шығу жұмыс жасап жүрген адамға орындалуы уақыты 
жағынан алыс, яғни бүгін-ертен болмайтын болған себептен, жарналар аударуға 
асықпайды. Медициналық сақтандыруға келсек, адамның денсаулығына  қауіп оның 
қартаюын күттірмейді, яғни қауіп әр кезде бар. Жоғарыда аталып өткен базалық 
медициналық пакет жедел жәрдем қызметіне және әлеуметтік маңызы бар ауруларды 
емдеуге бағытталған. Егер азаматтар аурулардың алдын алу немесе жоспарлы емделгісі 
келсе, міндетті жарналар төлеуі қажет. Кері жағдайда ақылы медициналық көмекке 
жүгінуіне тура келеді, ал ол қымбатырақ түсетіні белгілі. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келекелесідей тұжырымдар жасауға 
болады: 

- Қазақстан Республикасыденсаулық сақтау жүйесінің әлемдік стандарттырна 
сай бағытта даму үстінде; 

- Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу үшін 
материалдық-техникалық, ақпараттық, құқықтықтық негіздер қалыптасқан; 

- Заңнамалық тұрғыда міндетті медициналық сақтандыру жүйесі біртіндеп, 
кезең-кезеңмен жүзеге асатын болады. 

Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруіне 
бағытталған «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 80-қадамы міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруды енгізу болып табылады. Осы ретте жоғарыда аталып 
өткендей денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық орнықтылығын күшейту мемлекет, 
жұмыс беруші және азаматтың ынтымақтасқан жауапкешілігі қағидаты негізінде жүзеге 
асуы тиіс. 

Қолданылған дереккөздер тізімі: 
1. 2015 жылғы 16 қарашадағы  «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

туралы» ҚР Заңы; 
2. Не за страх, а за совесть//zakon.kz– Режим 

доступа:http://www.zakon.kz/4600786-v-kazakhstane-budet-vvedeno.html; 
3. История медицинского страхования в россии и системы обязательного 

медицинского страхования (омс) как его важнейшей составляющей в современных 
условиях//www.askins.ruРежим доступа:http://www.askins.ru/index.php/oms-8/76-oms-2; 

4. Обязательное медицинское страхование – ОМС в России//www.pozwonocnik.ru 
Режим доступа: http://www.pozwonocnik.ru/articles/stati-s-poleznymi-sovetami-

11/objazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-oms-v?offset=10; 
5. С 2016 года в РК заработает Фонд обязательного медицинского 

страхования//info-tses.kz – Режим доступа:http://www.info-tses.kz/news/s-2016-goda-v-rk-
zarabotaet-fond-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya/; 

6. «100 нақты қадам» Ұлт жоспары. 
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Теоретические аспекты взаимодействия государства и гражданского общества 
 

Бажбенова М.А. 
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

E-mail: maral_83@mail.ru 
 
В любом современном обществе существуют разные коллективы: естественно 

сложившиеся, формализованные, требующие регистрации в государственных органах, 
объединения устойчивые, постоянные и временные, преходящие, многочисленные 
(массовые) и имеющие очень небольшой состав, общегосударственные и местные и т.д. 

Самый крупный коллектив в стране – это общество. Существует множество 
общественных, творческих, спортивных и иных объединений. Особое место занимают 
общества религиозные, которые не относятся к общественным объединениям, 
объединения, извлекающие прибыль (акционерные общества), разного рода артели, 
кооперативы и т.д. Специфика тех или иных объединений оказывает прямое воздействие 
на особенности государственного управления по отношению к ним. 

Отношения между государством и коллективом определяется многими 
обстоятельствами, в частности, характером формирования коллектива, его природой, 
социальным характером, значением в общественной жизни, позицией по отношению к 
государственной власти и т.д. 

Отношения государства с предпринимательскими союзами, профсоюзами, 
крестьянскими союзами не одинаковы. Хотя их правовое положение однотипно: все они – 
общественные объединения, но предпринимательские союзы являются скорее 
советниками государства, его органов прежде всего по вопросам экономической 
политики. Иногда предпринимательские союзы выступают и как группы давления, что 
обычно имеет место в кризисных ситуациях [1, 90-91]. 

Среди общественных объединений важнейшее место занимают политические 
партии, целью которых в отличие от других общественных объединений является борьба 
за государственную власть (в современных условиях преимущественно мирными 
средствами, используя выборы). Партии стремятся создать свое правительство или ввести 
в него своих представителей, оказывают давление на государственную власть. 

Государство как часть общества играет особую роль в обществе, оно отчуждается 
от него, приобретая собственное бытие и тенденции развития. Ни в прошлом, ни тем 
более в современных условиях невозможно представить реальное общество, которое 
существовало бы без государственного регулирования. Сочетание саморегулирования 
общества и государственного регулирования находит отражение в специфике 
конституционных норм, относящейся ко многим сторонам общественного строя. 

Необходимо обратить внимание, что в управляемой общественной системе, в ее 
компонентно-структурном отношении проявляются три основных уровня управляемых 
объектов: 

человек – в проявлениях его сознания, поведения, трудовой и общественной 
деятельности, в своей целостной социально-продуктивной активности; 

коллективы и объединения людей, выступающие в качестве первичной формы 
общения и совместной деятельности; 

общество в целом, его социальное образования, отношения, связи и процессы, 
возникающие вследствие общественной активности людей и их объединений. 

Условно можно сказать, что в первом уровне управляемых объектов реализуются 
социальные роли, во втором – виды деятельности, в третьем – формы общественных 
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отношений. Различные уровни управляемой системы находятся во взаимосвязи, в 
постоянном взаимодействии, в зависимости друг от друга [1, 92]. 

Анализ мирового опыта свидетельствует, что в обобщенном виде характер 
существующих взаимоотношений между государством и гражданским обществом зависит 
от типа политической системы, социально-экономической организации общества, 
особенностей культуры и менталитета населения.  

В первом случае влияние типа политической системы выражается в следующем:  
При тоталитарном режиме гражданское общество существует в зачаточном 

состоянии. Тоталитарное государство, контролируя все сферы жизнедеятельности 
общества, подавляет его, не позволяет создавать объединения и связи вне сферы своего 
контроля. Любые неправительственные организации и институты оказываются формально 
или неформально интегрированными в структуру власти, выполняя функцию квази-
демократического антуража и одновременно «общественного контролера» граждан (но не 
власти!). В таком государстве в силу его тоталитарного характера и практического 
отсутствия возможностей для становления гражданского общества какого-либо механизма 
взаимодействия между властью и гражданским обществом не существует по 
определению. 

При авторитарном режиме гражданское общество получает определенную долю 
свободы, как правило, не сопряженную с возможностями воздействия на власть. 
Взаимоотношения между ними строятся по принципу «лояльность власти в обмен на 
экономическую свободу и/или социальную поддержку». Вместе с тем в некоторых 
случаях в авторитарных государствах возможны прецеденты существования и 
самостоятельных политических институтов гражданского общества (например, партий, 
общественных движений или НПО), которые могут быть вызваны факторами внешнего 
влияния, определенными историческими особенностями развития данного государства, 
наконец, условиями «общественного договора» между властью и гражданским 
обществом. На стадии упадка авторитарного режима появление элементов гражданского 
общества политического характера (либо политизация уже существующих) становится 
распространенным явлением, приводящим к краху авторитарного режима в силу его 
растущего несоответствия потребностям общественного развития. В этой связи следует 
отметить, что взаимоотношения между государством и гражданским обществом в 
условиях авторитарных режимов отличаются высокой степенью конфликтности, а 
следовательно, и нестабильностью результатов «сосуществования».  

При демократическом режиме гражданское общество и государство состоят в 
неантогонистических взаимоотношениях, так как олицетворяющая государство власть 
становится в определенном смысле производной от общества, которое эту власть 
легитимирует, формирует и контролирует посредством механизмов свободных выборов, 
конституционного разделения властей, политической конкуренции и открытости 
информации. В таких условиях государство и гражданское общество становятся в 
большей степени партнерами, которые заинтересованы в укреплении друг друга в целях 
общего развития и стабильности. Вместе с тем, как показывает мировая практика, 
конфликтные поля между государством и гражданским сектором продолжают 
существовать и в демократических обществах, хотя их характер и проблематика имеют по 
сравнению с тоталитарными и авторитарными государствами качественно иную 
специфику. Наиболее типичными проблемами современных демократий стали 
перераспределение функций и прав сторон, т. е. нахождение нового баланса 
управляемости и автономности, определение и устранение причин внутренней 
конфликтности в развитии как государства, так и гражданского общества, поиск новых 
механизмов взаимодействия между государством и гражданским сектором. С этой точки 
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зрения их взаимоотношения характеризуются наименьшим конфликтным потенциалом, 
что придает высокую степень динамической устойчивости всей общественно-
политической конструкции.  

В отношении влияния социально-экономической организации общества на 
характер взаимоотношений между гражданским обществом и государством можно 
отметить следующие моменты:  

Гражданское общество в его современной интерпретации предполагает 
возможность наличия поливариантной экономической основы его существования, т. е. как 
частной, так и других видов собственности (государственной, коллективной, личной). 
Единственным непреложным условием при этом выступает их обязательная увязка с 
рыночным механизмом как первоосновой современной экономики, что, впрочем, означает 
априорную доминанту значимости частной собственности для развития гражданского 
общества. В этой связи при рыночной экономике взаимоотношения между гражданским 
обществом и государством главным образом детерминируются степенью развития 
рыночно-хозяйственных отношений и масштабами государственной интервенции в 
экономику. Чем они сбалансированнее с точки зрения экономической эффективности и 
социальной отдачи, тем менее конфликтны эти взаимоотношения [1]. 

Командно-административная экономика, построенная на доминанте (или 
исключительно) государственной собственности, приводит к сужению сферы действия 
гражданского общества, так как последнее, если даже и существует в той или иной форме, 
не обладает возможностями воздействия на государство. Более того, в такой 
хозяйственной системе государство практически подменяет собой гражданское общество, 
перенимая на себя все социальноэкономические функции и делая тем самым возможное 
сотрудничество бессмысленным. Однако, как показывает мировой опыт, полное 
огосударствление экономики, лишая общество (и каждого его члена в частности) 
стимулов к эффективности труда, рано или поздно приводит к отставанию в мировой 
конкуренции, накоплению нерешаемых проблем и в конечном счете к экономическому 
коллапсу. 

 Характер взаимоотношений между государством и гражданским сектором во 
многом зависит от социальной структуры общества. Чем более структурировано 
общество, тем сильнее и четче артикулированы интересы его отдельных групп, а 
следовательно, шире поле действия гражданского общества и выше уровень его развития. 
В наибольшей степени развитому гражданскому обществу отвечает социальная структура, 
основу которой составляет многочисленный средний класс. При этом, обладая 
собственностью и достаточной степенью образованности, он, как отмечается практически 
всеми исследователями, оказывается в наибольшей степени заинтересованным в 
стабильном экономическом и политическом развитии, главным условием которого 
является успешное функционирование государства. Соответственно, характер 
взаимоотношений между государством и гражданским обществом, опирающимся на 
средний класс, отличается наибольшей конструктивностью и динамизмом [2]. 

Типология взаимодействия между гражданским обществом и государством 
характеризуется следующими вариантами. В этом смысле можно выделить три типа 
взаимодействия государства и гражданского общества: «подданные», «конкуренты», 
«союзники» (согласно терминологии исследователя А.И. Соловьева). 

1. В первом случае отношения между государством и обществом характеризуются 
всевластием государства как политического института. Государство имеет явный 
приоритет. Отношения в данном случае строятся по принципу властвования и 
подвластности, общество в целом предстает не как объединение граждан, а как 
совокупность подданных, которых необходимо интегрировать в качестве сообщества 
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людей. Самодеятельность же населения часто рассматривается органами власти как 
посягательство на основы государственного устройства. Государство стремится 
расширить зону своего влияния на гражданское общество и контроля над ним. Этот тип 
отношений характерен для традиционной и авторитарной моделей государственного 
управления. 

2. Вторая модель характеризуется переходным типом отношений. Вступая в диалог 
друг с другом, государство и гражданское общество одновременно стремятся к лидерству. 
Не только государство стремится расширить зону своего влияния на гражданское 
общество, но и последнее также пытается расширить свои прерогативы за счет прав 
институтов властного регулирования. В процессе конкурентной борьбы оба субъекта, как 
легко заметить из исторической практики, могут пренебречь законодательными нормами, 
ориентируясь на соображения политической целесообразности. Государство чаще 
демонстрирует волюнтаристские тенденции, но и гражданское общество может 
использовать радикальные средства (например, в период Великой французской 
революции). 

3. На постиндустриальном этапе развития цивилизации государство во 
взаимоотношениях с гражданским обществом может выступать и рассматриваться как 
некая административная структура, предоставляющая услуги, а гражданское общество 
выступает в роли клиента, получающего услуги от государства. Эта так называемая 
маркетинговая модель государственного управления характеризуется установлением 
партнерских отношений между государством и обществом. 

Таким образом, возникновение маркетинговой концепции государства связано с 
происходящим в современную эпоху изменением подхода к общественной роли 
государства и характеру государственного управления, согласно которому выделяют три 
его возможных ориентации: 1) создание услуг и товаров без учета интересов населения; 2) 
создание услуг с последующим стимулированием спроса на них; 3) маркетинговая 
ориентация – изучение спроса с последующим определением содержания, размера и 
характера услуг. При маркетинговой модели государственного управления государство 
все больше рассматривается как система организации государственного сервиса, «как 
предприятие сферы услуг». Поэтому эту маркетинговую модель характеризуют 
ориентация на клиента и его запросы, приверженность активному стилю действий в 
решении конкретных проблем, предприимчивость и новаторство персонала, простота 
структуры и профессионализм кадров, чуткость к запросам населения, самостоятельность 
гражданского общества, замещающего государство на рынке услуг, конкуренция с 
частным сектором. 

Итак, за тысячелетия существования государство проявило себя как уникальная, 
универсальная и всеобъемлющая организация общества, обладающая разнообразными и 
динамичными характеристиками и выполняющая уникальные функции по управлению 
всеми жизненно важными сферами общественной деятельности. Вместе с тем 
потребность в эффективном воздействии на динамично развивающиеся современные 
сверхсложные общественные системы и процессы требует совершенствования методов 
государственного управления на основе системного подхода, рационализации его 
основных принципов, использования современных мягких управленческих моделей, чутко 
ориентированных на общественные запросы [1, 114-116]. 

Очевидно, что взаимодействие есть процесс взаимообусловленный и 
взаимозависимый. Ведь способность государственного управления эффективно 
выполнять возложенные на него функции во многом зависит от степени развития 
институтов и организаций гражданского общества.  Государство, издавая законы, создает 
условия для реализации многообразных индивидуальных (частных) интересов, двигаясь 
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от общего к частному.  Гражданское общество, напротив, создавая механизмы 
адекватного выражения, свободного взаимодействия и согласования частных интересов, 
идет во встречном направлении, от частного к общему.  Таким образом, между 
государством и гражданским обществом устанавливается тесная взаимосвязь и 
взаимодополняемость.  Вот почему так необходимо, чтобы взаимодействие между 
гражданским обществом и государством было эффективным. А эффективность 
предполагает сбалансированный взаимоконтроль, взаимоограничение и взаимопомощь 
государственных и негосударственных органов и организаций. При этом каждые 
действуют в своей сфере присущими им методами. Очевидно, что особенности 
взаимодействия гражданского общества с государством зависят от характера властных 
структур, режима, процессов демократизации, политической культуры общества.  
Сложность для государства в решении проблемы взаимодействия заключается в том, что 
государственное управление стремится упорядочить общественную систему посредством 
реализации огромного множества конкретных решений.  При этом следует учитывать, что 
в любом современном гражданском обществе существуют организации и группы, 
выражающие частные и эгоистические интересы, в том числе сектантских, 
экстремистских, преступных группировок. Их лидеры могут навязывать рядовым членам 
неправовые нормы поведения, ущемляющие их индивидуальные права и свободы. В 
подобных случаях возникает потребность защиты, как индивида, так и общества в целом 
от неправовой ассоциации. В кризисных ситуациях, когда государство ослаблено, часто 
реализуется стихийное, разрушительное, «революционное» давление гражданского 
общества, которое может ослабить способность государства решать свойственные ему 
задачи [3, 136-139].  

В целом, сейчас на повестку дня выдвигаются новые формы сотрудничества 
правительственных и неправительственных организаций, гражданских инициатив, 
общественной экспертизы административных решений, публичных расследований 
эффективности принятых решений с участием заинтересованных сторон, формирования 
общественных сетевых структур. И главное, в основе взаимодействия должно находиться 
понимание, что государство и гражданское общество должны действовать сообща, 
усиливая и укрепляя друг друга, в стремлении к единой цели – устойчивому развитию 
страны и процветанию ее народа. [3].   
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Нарықтық экономика шарттары мен халықаралық стандарттар талаптары 

Қазақстанның банк жүйесінің дамуында жаңа талаптар мен өзгерістің шамамен әр күн 
сайын қадамдап кірігуін көздейді. 

Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне жалпы банктік секторға қатысты соңғы 
кездері біршама талаптар қойылуда, өйткені мемлекеттің қаржы нарығының басым күші 
Қазақстан банктерінде. Экономиканың барынша серпінді даму үстіндегі салаларының бірі 
деп банкті атауға болады. Мәселен, банк секторы үшін өткен жыл жиынтық активтер мен 
меншік капиталдың рекордтық өсу – екі есе дерлік өсу жылы ретінде атап өтілді. Банк 
активтерінің мөлшері ІЖӨ-нің 91 пайызын құрап, экономикаға банк несиелерінің көлемі 
өткен жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің 60 пайызынан асып түсті.  

Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының құрылуы айтарлықтай оқиға 
болды. Бүгінгі күні Алматы қаласы қаласының өңірлік қаржы орталығы қалыптасу 
сатысында, өзінің ашылған қаржылық және қадағалау Агенттіктері бар. Ертеңгі күні 
банктердің дамуына да айтарлықтай үлес қосары сөзсіз. 

Қазақстанның мемлекеттік қарызы айтарлықтай болмаса да, екінші деңгейдегі 
банктер мен жеке меншік компаниялардың сырттан алған қарыздары кілт өсіп кеткен. Бұл 
елдегі қаржы тұрақтылығының әлемдік рыноктардағы ахуалға кіріптарлығын күшейтеді. 
Осыған байланысты мемлекеттік, жеке меншіктік қаржы және корпоративтік 
секторлардың сыртқы қарыздарына мониторинг жүргізу, сыртқы қарыз көлемін ел үшін 
қауіпсіз деңгейде ұстау жөніндегі жұмысты күшейту қажет. 

Қазақстанның алдағы кезде БСҰ-ға кіруі, сондай-ақ экономиканы серпінді дамыту 
қаржы секторының бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыруды талап етеді. Бұл 
банк секторының резидент еместер алдындағы міндеттемелерінің, жылжымайтын мүлікті 
несиелеу мен тұтыну несиелері көлемінің, банктердің сыртқы рыноктарға 
экспансиясының артуына байланысты тәуекелдерді тиімді басқаруды білдіреді. 

Банктердегі топтасқан бақылау сапасын жақсарту, корпоративтік басқаруды 
бағалайтын қосымша жеделдеткіштерді пайдалану жөніндегі шаралар қажет. Ұлттық 
Банкке қазақстандық “Қаржы тұрақтылығы туралы есептілікті” шығару жөніндегі өз 
практикасын жалғастыру керек. 

Банк жүйесінің ахуалы Қазақстанның экономикалық тұрақтылығы үшін өте 
маңызды. Ұлттық Банк әртүрлі әдістермен қысқа мерзімді өтімділік беру жолымен банк 
жүйесіне қолдау көрсетуді жалғастыратын болады (РЕПО операциялары, валюталық 
СВОП-тар мен ең төменгі резервтік талап кепілдігімен қаражат беру). Ұлттық Банк 
транспаренттілік пен нарыққа барлық қатысушылар арасында екінші деңгейдегі 
банктердің акционерлерін қоса алғанда, тәуекелдерді адал бөлу қағидаттарын қатаң 
ұстанатын болады.  

Екінші деңгейдегі банктердiң қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың 
депозиторларының мүдделерiн қорғау, сондай-ақ ҚР ақша-несие жүйесiнiң тұрақтылығын 
ұстап тұру мақсатында уәкiлеттi орган банктердiң қызметiн реттеудi, соның iшiнде:  

- күдiктi және сенiмсiз активтерге қарсы провизияларды қоса, пруденциалдық 
мөлшерлерді және банктер сақтауға мiндеттi басқа да нормалар мен лимиттердi белгiлейді 
және банктер орындауға мiндеттi нормативтiк құқықтық құжаттарды шығарады;  
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- банктердiң қызметiн тексереді және банктiң қаржы жағдайын сауықтыру 
жөнiнде ұсыныстар береді;  

- банктерге немесе олардың лауазымды адамдарына ықпал етудiң шектеулi 
шараларын қолданады немесе банктерге санкциялар салу арқылы реттеудi жүзеге 
асырады.   

Банктер мiндеттi түрде сақтау үшiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн пруденциалдық 
мөлшерлердің  құрамына:  

- банктiң жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi;  
- өз капиталы жеткiлiктiлiгiніңкоэффицентi;  
- бiрқарызалушығажасалатын тәуекелдiң ең көп мөлшерi;  
- өтiмдiлiккоэффицентi;  
- ашықвалюталық позиция лимиттерiенедi.  
Ұлттық банк халықаралық банк тәжiрибесiнде пайдаланылатын қосымша 

пруденциалдық қалыптар және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттер 
белгілей алады[1]. 

Банктерді не олардың лауазымды адамдарын және (немесе) банк акцияларының 
жиырма бес процентінен астамын иеленетін банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғаларды 
пруденциалдық нормативтерді және (немесе) сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттерді банктің бұзғаны үшін жауапқатартужөніндешараларқолданады.  

Банктiң қаржы жағдайының қойылатын талаптарға сәйкестiгi туралы мәселенi 
шешу мақсатында ҚҚК белгiлi бiр күнге банк және банк тобы капиталының мөлшерiн 
белгiлеуге құқылы. Пруденциалдық мөлшерлердің қалыптық және өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бiр күнге 
шектi банк және банк конгломераты капиталының мөлшерiн, ашық валюталық 
позицияларды есептеу тәртiбi мен олардың лимиттерiн, тиiстi есеп беру түрлерi мен оны 
табыс ету мерзiмдерiн ҚҚК белгiлейдi. Банк құқықтық актілерімен белгіленген өз 
капиталы жеткіліктілігінің коэффициентін бұзған жағдайда, банк уәкiлеттi органға қайта 
капиталдандыру жоспарын жіберуі тиіс. Жоспарды бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-
шараларды және олардың мерзімін егжей-тегжейлі көрсете отырып, өз капиталы 
жеткіліктілігінің коэффициентін бұзған күннен бастап бір айдың ішінде ұсынуы қажет.  

Банктің қаржылық жай-күйі нашарлаған жағдайда банк холдингі, банктің ірі 
қатысушысы - банктің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған (банктің 
артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының 
жиырма бес проценттен астамын тікелей немесе жанама иеленуші жеке тұлға уәкілетті 
органның талабы бойынша банктің қаржылық жай-күйін жақсарту үшін шаралар 
қолдануға, оның ішінде банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті 
мөлшерде банктің меншікті капиталын ұлғайтуға міндетті. Жүргiзiлiп жатқан 
операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметiн бақылауды және оның 
сенiмдiлiгiн тиiстi дәрежеде қамтамасыз ету мақсатында банктер күдiктi және сенiмсiз 
талаптарды бөле отырып және тәртiп пен шарттар бойынша оларға қарсы провизия 
(резервтер) жасай отырып, берiлген несиелер мен басқа да активтердi 
классификациялауды жүзеге асырады. 

Банкiнiң қаржы жағдайы нашарлаған реттерде ҚҚА,  оның акционерлерi алдына 
қаржыны сауықтыру, басшылықты ауыстыру қажеттiгi туралы немесе:  

- депозиттер қабылдауды шектеу туралы;  
- жарғылық капиталды ұлғайту туралы;  
- дивидендтер төлеудi тоқтатып, провизияларды ұлғайту туралы;  
- жекелеген филиалдар мен өкiлдiктердi жабу арқылы, сондай-ақ қызметкерлердi 

қосымша жалдауды тоқтату немесе шектеу арқылы шығындарды азайту туралы;  
- банкiнiң кез келген лауазымды адамдарын немесе қызметкерлерiн мүлдем 

немесе уақытша қызметтен шеттету туралы;  
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- жоғары тәуекел деңгейлi банк операцияларының кейбiр түрлерiн тоқтата тұру 
немесе шектеутуралы ұсыныстар берудi қоса, банкiнi қайта құру қажеттiгi жөнiнде мәселе 
қоя алады[2]. 

Пруденциалдық мөлшерлемелерінің және сақталуға мiндеттi басқа да нормалары 
мен лимиттерiнiң бұзылғанын, нормативтiк құқықтық құжаттарының бұзылғанын, 
банкiнiң лауазымды адамдары мен қызметкерлерiнiң оның қаржы қауiпсiздiгi мен 
тұрақтылығына, сондай-ақ оның депозиторларының, клиенттерi мен 
корреспонденттерiнiң мүдделерiне қауiп төндiретiндей заңсыз әрекеттерiн немесе 
әрекетсiздiгiн анықтаған реттерде банкiге мынадай шектеулi ықпал ету шараларының бiрi 
қолданылады:  

а) мiндеттеме-хат талапету;  
б) банкiмен жазбаша келiсiм жасасу;  
в) ескерту жасау;  
г) атқарылуға мiндеттi жазбаша нұсқама беруге құқылы.  
ҚҚКтөменде көрсетiлген негiздер бойынша банкiге бұрын қолданылған ықпал ету 

шараларына қарамастан оған санкциялар қолдана алады. Санкциялар ретiнде уәкiлеттi 
орган мынадай шаралар қолдана алады:  

а) айыппұл салу;  
б) барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге берiлген лицензияны 

тоқтата тұруға не оны қайтарып алу;  
в) банкiнi консервациялау;  
г) банк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алу;  
д)  банктің меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда және банк 

акцияларын (акционерлердiң үлесiн) уәкiлеттi орган белгiлеген баға бойынша 
акцияларды, кейiннен жаңа инвесторға сатып алынған баға бойынша мiндеттi түрде дереу 
сату, мәжбүрлеп сатып алу туралы уәкiлеттi орган шешiм қабылдаған күнгi  оның 
міндеттемелерінің сомасы шегерілген банк активтерінің құнын  негiзге ала отырып шешiм 
қабылдау;  

е) банктiңбасшықызметкерiнiң (қызметкерлерiнiң) iс-әрекетiнiң қолданылып 
жүрген заң талаптарына сай келмейтiнiн тануға жеткiлiктi мәлiметтер негiзiнде 
лауазымды мiндеттерiн атқарудан шеттету.  

з) банктің және (немесе) банк конгломератының өз капиталы жеткіліктілігінің 
коэффициенттерінің мәндері нормативтік құқықтық актілерінің талаптарымен белгіленген 
нормативтерден елу проценттен аз деңгейге дейін төмендеген жағдайда, белгіленген 
тәртіппен несиелік серіктестік болып қайта құрылу міндеттін қою[3]. 

Банк операцияларын жүргiзуге арналған банк лицензиясын қайтарып алғаннан 
кейiн банктiң уақытша әкiмшiлiгiн тағайындайды, оған барлық басқару органының 
өкiлеттiгi міндеттеледі. Банк операцияларын жүргiзуге арналған лицензия қайтарып 
алынғаннан кейiн он жұмыс күні iшiнде белгiленген заң тәртiбiмен сотқа банк қызметiн 
мәжбүрлеп тоқтату туралы өтiнiш бередi. Лицензияны керi қайтарып алу жөнiнде 
қабылданған шешiм туралы ақпаратты ҚР бүкiл аумағына таратылатын мерзiмдiк екi 
баспа басылымында жариялайды.  

Банк құпиясына банк депозиторлары, клиенттерi мен корреспонденттерi банк 
шоттарының бар екендiгi, олардың иелерi мен нөмiрлерi туралы, сол есепшоттар мен 
банкiнiң өз есепшоттарындағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы, банк 
операциялары туралы (банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарынан басқа), 
сондай-ақ банкiнiң сейф жәшiктерiнде, шкафтары мен үй-жайларында сақтаулы жатқан 
клиенттер мүлiктерiнiң бар екендiгi, олардың иелерi, сипаты мен құны туралы мәлiметтер 
кiредi. Таратылу процесiндегi банк берген несиелер туралы мәлiметтер банк құпиясына 
жатпайды. Өзiнiң қызмет мiндеттерiн жүзеге асыру барысында банк құпиясы болып 
табылатын мәлiметтер алуға мүмкiндiк алған банкiнiң лауазымды адамдары, 
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қызметкерлерi және өзге адамдар оларды жария еткенi үшiн қылмыстық жауапты болады. 
Заңды және жеке тұлғаның банктегi ақшасына және басқа мүлкiне прокурор санкция 
берген анықтау және алдын ала тергеу органдарының қаулылары және атқарушылық iс 
жүргiзу органдарының қаулылары, сондай-ақ соттардың қаулылары, шешiмдерi, үкiмдерi, 
ұйғарымдары негiзiнде ғана тыйым салынуы мүмкiн. Талап-арыз талаптарын қамтамасыз 
ету үшiн тыйым салған кезде тыйым салынған ақша сомасы талап-арыз сомасынан, 
мемлекеттiк баж және соттың шешiмдерiн, үкiмдерiн, ұйғарымдары мен қаулыларын 
орындауға байланысты шығыстар көлемiнен аспауы тиiс[5]. 

Банк акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi негiзiнде өзiн ерiктi түрде 
таратуға рұқсат беру туралы уәкiлеттi органға өтiнiш жасай алады. Өтiнiшке банктiң 
қызметiн тоқтату мерзiмi және оған әзiрлiк кезеңдерi туралы акционерлердiң жалпы 
жиналысы бекiткен шаралар тiзбесi, банк мiндеттемелерi бойынша оның есеп 
айырысуларының жүзеге асырылуы үшiн банк қаражатының жеткiлiктiлiгiн дәлелдейтiн 
баланстық есеп, тарату комиссиясының мүшелiгiне кандидаттар, оның iшiнде 
филиалдарда не өкiлдiктерде құрылатын оның бөлiмшелерiнiң тiзiмi және басқа қажеттi 
мәлiметтер қоса тiркелуi тиiс.  

Қажеттi мәлiметтер тiзбесi ҚҚК нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi. 
Банктердi ерiксiз таратуды сот:  

а) банк банкроттығына;  
б) банк заңдарында көзделген негiздер бойынша банк операцияларын жүргiзуге 

берiлген лицензияларды қайтарып алуға;  
в) банк заңдарында көздеген басқа негiздер бойынша банк қызметiн тоқтату 

туралы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың, заңды немесе жеке тұлғалардың өтiнiшiне 
(қуынымына) байланысты жүргiзедi. Банкке қатысты оңалту рәсiмi соттың шешiмi 
бойынша банктi мәжбүрлеп тарату жөнiндегi шаралар шеңберiнде, оның төлем 
қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және (немесе) ҚРзаңдарында көзделген шарттар мен 
талаптарды орындау мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мақсатында жүргiзедi[4]. 

Ұлттық Банк банктердің акциялардың және (немесе) айырбасталатын 
облигациялардың қосымша эмиссиясы және активтерді сеқюритезациялау сияқты 
баламалы қаржыландыру көздерін тарту жөніндегі бастамасын қолдайтын болады. 
Мұндай іс-қимылдар міндетті түрде банктердің қаржылық ахуалын жақсартуға әкеледі. 
Ұлттық Банк банктерге осындай құралдарды әзірлеуде және енгізуде қолдау көрсететін 
болады, бұл перспективада олардың халықаралық рыноктарға борыштық тәуелділігін 
едәуір азайтады. Осылайша, мемлекеттік органдар экономикалық тәуекелдерді басқаруда 
теңгерімді тәсіл қағидаты бойынша әрекет ететін болады. Бұл орнықты экономикалық 
өсуді және жеке сектордың мемлекет ресурстарынан шектен тыс қорландыруының алдын 
алуға мүмкіндік береді.  

Халықаралық қаржы рыноктары коңюнктурасының тез өзгеруі Үкімет тарапынан 
да, реттеуші органдардан да уақтылы әрекет етуді талап етеді. Қаржылық жүйе үшін 
ықтимал тәуекелдерді уақтылы анықтау оларды жою жөнінде жедел шаралар қабылдауға 
мүмкіндік береді. Осыған байланысты, ҚҚА тарапынан екінші деңгейдегі банктерді 
қадағалауды күшейту, ақпарат жинау мен талдау әдістерін жетілдіру көзделеді, сондай-ақ 
ҚҚА-ның техникалық және штаттық базасын кеңейту мәселесі қарастырылады. ҚҚА банк 
жүйесінің қатерлерді басқару әдістерін жетілдіру және кредиттік портфельдердің стресс-
тестерін жүргізу жөніндегі бастамасын қолдайды. ҚҚА мен Ұлттық Банк әлемдік қаржы 
рыноктарындағы жағдайды қадағалап отырады, нарық коңюнктурасының өзгеруін 
талдайды, әлеуметтік және экономикалық саясатқа уақытылы түзетулер енгізу үшін 
Үкіметке ақпарат беретін болады.  

Сыртқы рыноктардағы қаржыландыру көлемінің қысқаруы қазақстандық 
банктердің кредиттік қызметінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Қалыптасқан жағдайда 
кредит алу қарыз алушылардың көпшілігі үшін қиындыққа айналды. Бұл, атап айтқанда, 
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үлестік құрылыс рыногын шарпыды. Құрылыс компаниялары негізгі қаржыландыру көзі 
ретінде дәстүрлі банк кредитін пайдаланып келді. Өткен жылы олардың көпшілігі қаржы 
қиындықтарына байланысты жұмыстарын тоқтата тұруға мәжбүр болды. Үлескерлердің 
құқығын қорғау үшін, сондай-ақ қосымша жұмыс орындарын ашу мақсатында Үкімет 
құрылыс компанияларын даму институттары арқылы нысаналы қаржыландыруды 
қамтамасыз етті. Халықтың жұмыспен қамтылуының тұрақты өсуін қамтамасыз ету, 
шағын және орта бизнесті қолдау –басым міндеттерінің бірі болып табылады. Үкімет 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік бағдарламасын жүзеге асыруда, ол үшін қазіргі 
уақытта нормативтік-құқықтық база жетілдірілуде. Жеке бизнес пен мемлекет 
ресурстарын біріктіру ел экономикасының орнықты өсімінің нақты, сүбелі нәтижелеріне 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Үкімет, сондай-ақ халықтың неғұрлым әлеуметтік осал 
топтарын қорғауға бағытталған бірқатар шаралар әзірледі. Біз халықтың лайықты өмір 
сүру деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін теңдестірілген фискалдық саясатты 
қолданған дұрыс деп санаймыз. Халықаралық қаржы нарықтарындағы ахуал тұрақсыз 
күйінде қалуда әрі ол Қазақстан экономикасына да белгілі дәрежеде әсер етеді. 
Қалыптасқан мән-жайлар Үкіметтің Ұлттық Банкпен және ҚҚА-мен бірлесіп, 
құрылымдық реформаларды жүргізуіне мүмкіндік береді[6]. 

Қорытындылай келе, Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының ашылуы, 
болашақта ашылатын биржа, әр түрлі қаржы орталықтарының қалыптасуы және бағалы 
қағаздар нарығын жетілдіру шаралары мен Ислам банкін ел экономикасына қатыстыру 
туралы сұрақтар. Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне, олардың қызметтерін 
жетілдіру мен дамытуға байланысты сұрақтарды қарастыруда, банктік секторға қатысты 
мәселелерді шешуде жағымды нәтижеге жеткізеді деп есептейміз. 
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В основе промышленной политики лежит модель развития промышленности, 
разрабатываемая в рамках стратегии социально-экономического развития государства. Ее 
важнейшими чертами являются концептуальный стержень (обеспечение экономического 
роста на основе увеличения доли реального накопления, измеряемого величиной чистых 
инвестиций; эффективность капиталовложений и сведение к минимуму их инфляции), 
комплексность и целенаправленность мероприятий, вариантность и сценарный подход. 
Промышленная реформа должна носить во многом упреждающий характер, а не только 
ограничиваться полумерами защитных функций, не менее важным моментом является 
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разработка государством совместно с новыми сформировавшимися структурами – 
частными компаниями, ассоциациями, корпорациями и независимыми творческими 
группами, единой скоординированной общенациональной промышленной политики и ее 
принятие на основе консенсуса. 

Бюджетная политика является одним из основных инструментов, как 
промышленной политики, так и экономической политики государства в целом.  

Эффективность бюджетной политики оценивается по результативности 
деятельности органов исполнительной власти в отношении основных направлений 
бюджетной политики: сбора бюджетных доходов и налоговых доходов в частности; 
выполнения бюджетных обязательств; управления бюджетным дефицитом и 
государственным долгом. Состояние государственных финансов оказывает определяющее 
воздействие на реальную экономику, как в части выполнения бюджетных обязательств, 
так и в качестве стимулятора повышения инвестиционной активности и переориентации 
финансовых потоков со спекулятивных финансовых рынков в сферу материального 
производства.  

Бюджетная политика определяет и регулирует доходную и расходную части 
государственного бюджета. Доходная часть составляется на основе таких статей как 
налоговые поступления, неналоговые доходы (доходы от приватизации, от управления 
госимуществом, от ВЭД), доходы целевых бюджетных фондов. Инструментами 
бюджетной политики в части расходов бюджета являются:  

− финансирование сферы материального производства, науки, социально-
культурной сферы, финансирование ВЭД государства (госкредиты, уплата % и 
обслуживание внешнего долга, оказание безвозмездной помощи участникам ВЭД, 
внешняя торговля государственных предприятий); 

− централизованное финансирование общественных потребностей (оборона, 
госуправление, содержание правоохранительных органов); 

− создание резервных денежных фондов, обслуживание государственного 
внутреннего долга, инвестирование в развитие производственной базы, «точек 
экономического роста»;  

−  дотации, субсидии, субвенции;  
−  финансирование приоритетных производственных и социально-

экономических мероприятий.  
Налоговая политика.Налоги являются основной статьей доходной части 

бюджета. Тем не менее, их функция не ограничивается только фискальным 
характером. Для эффективной реализации промышленной политики необходимо 
также учитывать стимулирующую и распределительную функции налогов. 
Поскольку сбор налогов только в целях увеличения доходов бюджета 
экономически на правилен – необходимо, устанавливая различные ставки налогов, 
порядок их взимания и льготы по ним, учитывать также их влияние на развитие 
приоритетных отраслей, поддержку неконкурентоспособных, но 
социальнозначимых отраслей.  

Налоги оказывают сильное влияние на структуру и величину издержек 
предприятий, а также на сумму остающейся у предприятий чистой прибыли и, в 
конечном итоге, на величину инвестиций, идущих на развитие, перевооружение и 
поддержание конкурентоспособности производимых товаров этих предприятий, а 
значит на конкурентоспособность отраслей и страны в целом как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. Поэтому не стоит злоупотреблять фискальной частью 
налогов, а надо шире применять стимулирующую и распределительную функции.  

Также в рамках налоговой политики определяются основные субъекты 
налогообложения в производственной цепочке создания и продвижения товара и, с 
помощью переноса основной налоговой нагрузки на то или иное её звено, 
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государство имеет возможность стимулировать или ограничивать их в 
соответствии с выбранными приоритетами промышленной политики.  

В инструментарий налоговой политики входит: установка государством 
величины (ставки) налогов и порядка налогообложения, определение базы 
налогообложения и его субъектов, льготы по налогообложению, ускоренный 
порядок амортизации, налоговые скидки и налоговые освобождения.  

Денежно-кредитная и финансовая политика. Важным направлением при 
реализации промышленной политики является регулирование со стороны 
государства сферы денежного обращения.  

Форму организации денежного обращения в стране называют денежной 
системой, которая включает национальную валюту, масштаб цен, систему 
кредитных и бумажных денег, систему эмиссии, валютный паритет, институты 
денежной системы.  

Поскольку в современных экономиках широко применяются не только 
деньги, но и их производные (в том числе безналичный расчёт и заимствования), 
денежной системы в её чистом виде не существует и принято говорить о денежно-
кредитной системе. Отсюда и происходит денежно-кредитная политика – 
инструмент общей экономической политики государства, направленный на 
оперативное воздействие последнего на денежно-кредитную систему.  

Инструменты финансовой политики – выпуск государственных ценных 
бумаг для обеспечения и обслуживание государственного долга, выдача ссуд на 
развитие производства, регулирование и контроль за финансовыми рынками и 
финансовым обращением, оперативное управление государственными средствами.  

Институциональная политика.Важное значение для осуществления 
государством целенаправленной промышленной политики имеют 
институциональные и законодательно-правовые преобразования, направленные на 
совершенствование отношений собственности, стимулирования перехода 
предприятий к современным формам организации бизнеса, развитие конкуренции 
между субъектами рынка и т.п. Институциональная политика подразумевает 
формирование соответствующей рыночным принципам и задачам промышленной 
политики правовой и организационной среды, утверждение общего для всех 
хозяйствующих субъектов порядка, правил поведения. В ведение 
институциональной политики входят реформирование предприятий в соответствии 
с современной структурой экономики, развитие и всесторонняя поддержка малого 
предпринимательства, формирование крупных конкурентоспособных 
корпоративных и холдинговых образований (в частности финансово-
промышленных групп), проведение мероприятий по переходу госсобственности в 
частное владение (приватизация) или наоборот (национализация), законодательное 
формирование и поддержка новых рыночных институтов.  

Внешнеэкономическая политика.Целью внешнеэкономической политики 
является улучшение положения страны в мировом хозяйстве, участие в 
международном разделении труда, поддержание отечественных 
товаропроизводителей на мировых рынках и рынках других стран и их защита на 
внутреннем рынке.  

Главная стратегическая задача внешнеэкономической политики – создание 
благоприятных внешнеэкономических условий для расширенного воспроизводства 
внутри страны.  

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
охватывает сферу внешнеэкономического сотрудничества, сферу внешней 
торговли, валютную политику государства.  
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Имеется обширный набор инструментов внешнеэкономической политики – 
это меры стимулирования экспортёров (кредитование экспорта, льготы, 
таможенные и налоговые освобождения экспорта, субсидирование, 
государственные гарантии под экспортные поставки, импортные или экспортные 
ограничения (таможенные тарифы, квоты, антидемпинговые расследования, 
установление технологических и экологических нормативов и стандартов), меры 
по привлечению или ограничению доступа иностранных инвестиций в экономику 
страны, изменение торговых пошлин, членство в международных экономических 
организациях, создание особых таможенных режимов и преференций, таможенные 
союзы.  

Инвестиционная и инновационная политика.Инвестиции – долгосрочные 
вложения капитала с целью получения прибыли – являются необходимой 
составляющей эффективного развития любого предприятия и являются 
предпосылкой экономического роста экономики страны в целом.  

Для частных компаний источником инвестиций выступают собственные 
(прибыль, амортизационные отчисления), заёмные (кредиты, ссуды) и 
привлечённые (акции предприятия) средства. Государственные же инвестиции 
финансируются за счёт налоговых поступлений в бюджет и бюджетные фонды, 
прибыли государственных организаций, выпуска внутренних и внешних займов.  

Инвестиции весьма непостоянная субстанция. Величина инвестиций 
постоянно колеблется. Поэтому проводимая государством инвестиционная 
политика должна быть направлена на обеспечение гарантий стабильности 
инвестирования в национальную экономику.  

Основными задачами инвестиционной политики являются наращивание 
научного и производственного потенциала отечественной промышленности, 
решение социальных проблем общества, обеспечение равномерного развития 
народного хозяйства, регулирование накоплений капитала по различным секторам 
экономики.  

Мировой опыт показал, что стратегия развития импортозамещающего 
производства сыграла важную роль в экономическом прогрессе ряда развивающихся 
стран.Стратегии импортозамещения способствовали диверсификации хозяйственной 
структуры. Во многих развивающихся странах был создан ряд новых и важных для них 
производств, вырос уровень самообеспеченности по многим ключевым позициям.Однако 
динамичная и эффективная стадия импортозамещения не занимает большой отрезок 
времени. Во всех странах, делающих ставку на развитие импортозамещающего 
производства как основной линии модернизации экономики, неизбежно наступает 
серьезный кризис. Дело в том, что «тепличный» режим функционирования национальной 
экономики, основанный на протекционизме и выражающийся в отсутствии конкуренции 
со стороны иностранных компаний, Дешевизне кредитов не способствует созданию 
гибкой и эффективной экономической системы. В целом политика импортозамещения не 
способствует коренному изменению роли развивающихся стран в мировом 
хозяйстве.Более того, замещение импорта зачастую не только не снижает зависимости от 
внешних факторов, но иногда и увеличивает ее. При длительной опоре на принцип 
импортозамещения происходит консервация отставания, возникают препятствия для 
появления в экономике отраслей-локомотивов, обеспечивающих достижение прогресса 
мирового уровня. 

Анализ успешного зарубежного опыта позволяет выделить ряд принципов 
политики поддержки и стимулирования инновационной деятельности: 

1. Ориентация не столько на макроэкономические результаты реализации 
проектов, сколько на демонстрацию иной, более эффективной и современной 
модели инновационного роста и частно-государственного партнерства. 
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Инновационное развитие не может быть обеспечено за счет бюджетного 
финансирования, но средства, выделяемые правительством, могут послужить 
катализатором инновационных процессов, если в результате успешной реализации  
проектов бизнес сам убедится, что это возможно. 

2. Существенное софинансирование проектов со стороны государства при 
сохранении управления проектами в руках бизнеса. Например, в Чили и Израиле 
уровень государственногософинансирования составляет 40%. Принципиальным 
является то, что всегда проекты управляются самим бизнесом или 
специализированными посредническими организациями. Попытки избыточной 
регламентации инновационной деятельности со стороны государства обычно 
приводят к провалу программ, организуемых совместно с бизнесом. 

3. Поддержка не только собственных разработок, но и импорта и 
копирования технологий. Причем наибольший эффект заимствования технологий 
был достигнут в среднетехнологических отраслях, не отягощенных строгими 
ограничениями международного режима защиты интеллектуальной собственности 
и не требующих чрезмерно высоких стартовых цен. 

4. Реализация функций поддержки через бизнес-посредников. Риск 
неэффективного использования средств возрастает в тех случаях, когда 
государственные органы непосредственно взаимодействуют с компаниями, 
претендующими на государственную поддержку (недостаточная квалификация 
чиновников для оценки качества проектов, возможность коррупции). Опыт стран 
Латинской Америки показывает, что для уменьшения подобных рисков 
целесообразна передача функций по оказанию государственной поддержки 
частным посредникам. Так, в Чили программы поддержки инноваций и повышения 
конкурентоспособности реализуются не министерствами, а 21 независимым 
агентством, большинство из которых функционирую как частные неприбыльные 
корпорации, работающие по контратаку с правительством. 

5. Предоставление услуг вместо денег. Стимулы к извлечению ренты из 
взаимодействия с государственными органами ослабевают, когда предприятия 
вместо денег получают услуги: обучение персонала; обеспечение бизнеса научно-
технической информацией и результатами НИОКР, осуществленными за счет 
госбюджета; предоставление площадей натехнопаркам на территории 
государственных вузов или НИИ на льготных условиях. 

Для Казахстана стратегическая задача новой промышленной политики 
состоит в планомерном снижении зависимости республики от ввоза продукции 
обрабатывающих отраслей путем проведения активной политики 
импортозамещения, перехода от трудоемких и капиталоемких производств  к 
технолого–наукоемким производствам. Для такого подъема экономики 
необходима выработка новых оптимальных методов управления этим процессом и 
его государственной поддержки, учитывающих особенности нашей страны, 
позволяющих максимально использовать преимущества и резервы, разрешить 
препятствующие подъему экономики проблемы. 
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Для Казахстана инвестиции являются необходимой и основной 
предпосылкой экономического роста. Причем они не просто увеличивают объем 
ВВП на свою стоимость, а оказывают на него мультипликационное 
(множественное) воздействие. Вместе с новыми компаниями на отечественном 
рынке появляются новые технологии. Расширяется клиентская база у 
отечественных производителей сырья и других вспомогательных предприятий. 
Создается множество рабочих мест, появляются обучающие центры и специальные 
курсы. На рынке складывается ситуация здоровой конкуренции, способствующей 
снижению цен. Становится разнообразней рынок товаров, сфера услуг и многое 
другое. 

Инвестиционную привлекательность  казахстанского рынка  для 
иностранных компаний обеспечивает осуществляемая государством политика, в 
результате которой сегодня в стране созданы весьма благоприятные условия и 
гарантии для инвесторов. Это, в первую очередь, совокупность доступа к 
природным ресурсам, величина рынка, а также стратегическое расположение 
Казахстана. Но главное, стабильная внутриполитическая обстановка и наличие 
соответствующей законодательной базы. 

Казахстан стал одной из первых стран бывшего Советского Союза, 
получивших инвестиционный рейтинг от международных рейтинговых агентств и 
авторитетных организаций, таких как Всемирный Банк, Организация 
экономического сотрудничества и развития и другие. К примеру, Всемирный банк 
включил нашу страну в двадцатку наиболее привлекательных в инвестиционном 
отношении стран мира. Согласно ежегодному докладу  

С середины 90-х годов в РК были использованы следующие организационно-
правовые механизмы по улучшению инвестиционного климата: образован 
Государственный комитет РК по инвестициям [35], переданный впоследствии 
Министерству индустрии и торговли РК, приняты Законы Республики Казахстан «Об 
иностранных инвестициях» (1994г.) [36], «О государственной поддержке прямых 
инвестиций» (1997г.) [37], «Об инвестициях» (2003г.) [38], ряд нормативно-
законодательных актов, регулирующих установление льгот для инвесторов и 
совершенствующих налоговую систему. Такие последовательные меры позволили 
Казахстану занять 81-е место в мире по уровню привлекательности инвестиционного 
климата (например,   Россия заняла   95 место). О стабильно развивающейся позитивной 
тенденции в инвестиционном климате республики свидетельствует также повышение 
долгосрочного кредитного рейтинга РК по оценкам Международных агентств [39]. Если 
на первоначальном этапе зарубежные инвесторы требовали обязательных 
правительственных гарантий для своего капитала, то впоследствии, с присвоением 
Казахстану в 1996 г. ведущими рейтинговыми агентствами Moody's, Standard&Poor's, 
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IBCA международных кредитных рейтингов, а также с созданием соответствующей 
правовой базы, эта практика стала применяться все реже. 

По данным Standard&Poors основными факторами, определяющими уровень 
рейтинга являются следующие: 

Позитивные факторы:  
− взвешенная налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика, позволяющая 

поддерживать небольшой профицит государственного бюджета и сдерживать инфляцию; 
− высокое положительное сальдо внешнеторговых операций, несмотря на 

возросший объем внешних заимствований в коммерческом банковском секторе; 
− хорошие перспективы экономического роста, несмотря на уязвимость к падению 

цен на нефть.  
Негативные факторы:  
− риск увеличения условных обязательств, связанных с коммерческими банками; 
− централизованный и недостаточно прозрачный характер государственного 

управления; слабость институциональной и судебно-правовой систем; 
− слабая, хотя и укрепляющаяся структура экономики.  
В октябре 2007г. международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s 

долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте понизило  с ВВВ до ВВВ−, это 
нижняя ступень инвестиционного уровня. Кроме того, понизило рейтинги ряда известных 
финансовых структур, таких как АО «Банк ТуранАлем», «Евразийский банк», «Страховая 
компания «Евразия», что связано с проблемами  фондирования в финансовой системе 
Казахстана. Но по прогнозу по рейтинговой системе характеризующимся как 
«Стабильный»  «Standard&Poor's» ожидает, что руководство страны окажется способным 
сдерживать влияние ситуации на экономику и общественные финансы − в рамках 
инвестиционной рейтинговой категории Казахстана. Хотя и ожидается продолжение 
давления на золотовалютные резервы, в то время как банки рефинансируют менее 100% 
их наступающих внешних обязательств и Национальный банк демонстрирует уверенность 
в национальной валюте, не ожидается, что Национальный фонд будет использован для 
квазифискальных действий. Эксперты  «Standard&Poor's» также ожидают, что цены на 
энергоресурсы будут поддерживать инвестиции в производственные сектора экономики. 

Международное рейтинговое агентство «FitchIBCARatingsLtd» в 2006 году 
повысило суверенный рейтинг Казахстана по долгосрочным облигациям в иностранной 
валюте до ВВВ, а рейтинг по долгосрочным облигациям в национальной валюте до ВВВ+. 
Все рейтинги имеют прогноз «Стабильный». Для сравнения Азербайджану агентство 
присвоило рейтинги  ВВ, Армении и Украине ВВ-, Молдове в иностранной валюте В- и 
соответственно В в национальной валюте, и только Россия опережает Казахстан по 
данным рейтинговым оценкам − в иностранной и национальной валюте   ВВВ+ . 

Специфика складывающегося в Казахстане инвестиционного климата обусловлена 
многими факторами, а точнее рисками (кредитным, инвестиционным, процентной ставки, 
обменного курса валют, инфляции, страхования и др.). Уменьшение этих рисков 
составляет одно из магистральных направлений улучшения инвестиционного климата. 

Позиционируя Казахстан с точки зрения развития экономики как страну 
благоприятную для ведения бизнеса, стоит обратить внимание на следующие три 
факта. В первую очередь, в Казахстане действительно создан благоприятный 
инвестиционный климат, что, как было уже отмечено выше подтверждено  
оценками международных экспертов. Основными преимуществами Казахстана 
являются достигнутая макроэкономическая и социально-политическая 
стабильность. 

Второе – это наличие в Казахстане богатых сырьевых ресурсов. 
Сосредоточение природных ресурсов мирового значения, прежде всего, 
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углеводородного сырья, создает значительный потенциал для развития не менее 
привлекательных сопутствующих отраслей. 

И, третье – выгодное географическое положение Казахстана обеспечивает 
доступ к быстро растущим рынкам сбыта продукции. Как известно, близость к 
потенциальным рынкам соседних стран является одним из основных залогов 
успешного вложения инвестиций. 

Привлекательность Казахстана в данном случае заключается, в первую 
очередь, доступностью соседних рынков России, Китая и стран Центральной Азии, 
совокупный рынок которых составляет более 500 миллионов человек. С этими 
странами у Казахстана хорошие торговые взаимоотношения, с Россией и рядом 
стран Центральной Азии действует режим свободной торговли в рамках 
Таможенного союза. Казахстан находится на стыке евроазиатских  транспортных 
коридоров и обладает широкой транспортно-коммуникационной  сетью. Через 
Казахстан проходит множество международных путей, таких как TRASECA, 
Северный коридор ТАЖМ, Центральный коридор ТАЖМ, Север-Юг, Транссиб, 
ТКЖМ, морские маршруты. Политическая стабильность и значительные 
законодательные послабления в области регулирования тарификации транзитных 
путей (железная дорога, автомагистрали, морские пути) способствуют увеличению 
товарооборота между странами Юго-Восточной, Центральной Азии со странами 
Европейского союза и России через Казахстан. 

Среди крупных стран – инвесторов в основном превалируют европейские 
страны, такие, как Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия, из 
азиатских стран – Китай и Япония. Инвестиции европейских стран сегодня 
составляют до трети общего объема инвестиций в Республику Казахстан. В 
основном данные инвестиции идут в такие отрасли  экономики, как 
горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт и связь, 
финансовая деятельность и операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 
предприятиям и т.д. 

В настоящее время приоритетными направлениями для инвестиций 
являются: топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; 
инфраструктура, включая  транспорт, телекоммуникации, социальную 
инфраструктуру. Перспективными формами привлечения иностранного капитала 
представляются  такие формы как финансовый лизинг, продажа акций крупных 
предприятий иностранным компаниям, привлечение иностранных инвестиций в 
венчурное производство (при долевом участии государства или правительственной 
гарантии). Определены семь основных перспективных отраслей несырьевого 
сектора, условно называемые «кластерами». В числе приоритетных кластеров 
получат свое развитие такие отрасли, как производство машин и оборудования для 
нефтегазового сектора, производство строительных материалов, туризм, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность. Выгодное географическое положение  
Казахстана создает предпосылки для развития транспортно-логистического 
кластера. Кроме того, наличие ресурсно-сырьевой базы и 
необходимыхинфраструктурныхвозможностей способствует развитию не менее 
привлекательных отраслей экономики, таких как IT – технологии, биотехнологии, 
космическая отрасль, финансовая сфера и другие. 

Для создания притока иностранного капитала и обеспечения 
экономического роста нужна целевая программа привлечения иностранных 
инвестиций, а также создание действенного механизма государственного 
регулирования. Иностранным инвесторам должны быть созданы равные стартовые 
условия. Реализация крупных проектов должна проводиться исключительно на 
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конкурсной основе и проходить экспертизу. Предпочтение будет отдано тем 
инвесторам, которые обеспечат решение следующих конкретных задач: 

− повышение эффективности экспортного потенциала, преодоление его 
сырьевой направленности, усиление экспортной экспансии страны и упрочение ее 
позиций на внешних рынках; 

− развитие импортозамещающих производств; 
− повышение научно-технического уровня производства; 
− формирование законченных технологических циклов с выпуском готовой 

продукции; 
− увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет; 
− содействие развитию отсталых районов; 
− создание новых рабочих мест. 
Инвесторам должны предоставляться гарантии того, что вносимые 

изменения не ухудшат условия на период окупаемости проектов. Кроме того, 
должно быть предусмотрено страхование инвестиций. Особым условием, 
привлекающим приток зарубежных капиталовложений, служаттакие рычаги, как 
налоговая система, дифференцированность и рациональный режим фискальных 
барьеров, меры по стабилизации национальной валюты, ужесточение валютного 
регулирования. 

Иностранные инвестиции могут быть привлечены в промышленности в 
формах: 

− целевых кредитов международных организаций, правительств стран-
доноров, частных инвесторов под гарантии правительства Казахстана; 

− организации совместных предприятий с иностранным участием; 
− продажи или сдачи в аренду или концессию промышленных объектов 

республики иностранным компаниям; 
− выпуска фондовых ценных бумаг и их размещения в портфельных 

инвестициях зарубежных банков; 
− привлечения средне- и долгосрочных ссуд под залог имущества конечного 

заемщика. 
Основной формой привлечения зарубежных инвестиционных ресурсов 

должны стать СП с 50% участием иностранного капитала. Такая форма 
использования позволяет контролировать их деятельность. Республиканские 
компании и фирмы в данном случае смогут активно   перенимать   зарубежный 
опыт, постепенно повышая долю местных поставщиков и субподрядчиков в 
конечной продукции совместных предприятии; квалификация работников 
возрастет до того уровня, когда можно будет образовывать самостоятельные 
национальные предприятия подобного профиля. 

На территории Казахстана возможно даже появление предприятий, 
полностью (100%-но) подконтрольных иностранному капиталу, но только в тех 
отраслях, приоритетное развитие которых значительно улучшит структуру 
промышленности в сторону ее технологичности и наукоемкости. Такая форма 
может дать суммарный положительный эффект для республики так как: 

1) она принесет с собой более современную технологию; позволит насытить 
рынок дефицитной продукцией и, возможно, снизить цены; привлечь иностранных 
специалистов; эффективно занять свободные ресурсы; повысить доходы и уровень 
квалификации местной рабочей силы; создать общий подъем в экономике. 

2) возможность мажоритарного присутствия иностранного капитала 
повысит заинтересованность западных фирм в инвестировании в Казахстане, что 
расширит «поле» подбора партнеров на конкурсной, конкурентной основе. 
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Одним из основных рисков, возникающих в ходе банковской деятельности, 

является риск (потери) ликвидности. 
Риск (потери) ликвидности – это вероятность возникновения потерь в результате 

неспособности банка выполнить свои обязательства в установленный срок без 
значительных убытков. 

Для предотвращения чрезмерного повышения риска ликвидности менеджмент 
банка должен придерживаться следующих принципов: 

• приоритетность ликвидности, в том числе и при выборе направлений 
размещения средств; 

• постоянство анализа потребностей банка в ликвидных средствах с целью 
избегания как их избытка, так и дефицита; 

• планирование и прогнозирование действий банка в случае возникновения 
несбалансированной ликвидности и кризисных ситуаций; 

• взаимосвязь риска ликвидности с другими сферами деятельности, такими как 
привлечение и размещение средств, а также управления риском процентных ставок. [1] 

 Состояние ликвидности коммерческого банка обычно определяется такими 
качественными факторами, как структура и стабильность ресурсной базы, а также 
структура и качество портфеля активов. 

На Рисунке 1 представлена динамика темпа роста выданных займов клиентам за 
последние десять лет шестью банками второго уровня Казахстана: АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Евразийский Банк», АО "Bank RBK", АО «Цеснабанк», АО "Delta Bank" 
и АО «Банк Астаны».  

Так, среди указанных банков АО "Bank RBK" показывает выраженную динамику 
роста по займам за период 2009-2011гг., что свидетельствует о проведении банком 
агрессивной кредитной политики. Стоит отметить, что с 2009 до 2011 прирост займов 
составил 970% (в абсолютном выражении 14 506 млрд. тенге). В дальнейшие годы 
деятельность по кредитованию имеет тенденцию снижения, с 2011 года до 2013 год 
выраженное колебание на -74%, но в абсолютном выражении кредитный портфель растет.  

Наибольший рост кредитного портфеля АО «Delta Bank» пришелся на 2010 год, с 
2009 года прирост составляет 100%: с 20 591 млрд. тенге до 41 156 млрд. тенге.  Банк 
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практически полностью фокусируется на бизнес-кредитовании, доля корпоративных 
займов в портфеле превышает 99%. Согласно данным Национального Банка, банк 
продолжает придерживаться этой стратегии, показывая высокую кредитную активность в 
выдаче бизнес-займов. Доля Delta Bank на кредитном рынке за 2015 год выросла с 2,4% до 
2,9%.  

Также в список самых активных банков на кредитном рынке входит АО 
«Цеснабанк». За исследуемый период наибольший рост кредитной активности банка 
приходится на период 2011 года – в сравнении с прошлым годом рост составляет 121%. 
Это связано с увеличением кредитования предприятий сельского хозяйства, которые 
составляют основной сектор кредитования банка. По имеющимся данным за 2015 года его 
ссудный портфель увеличился с  2011 года на 1,1 трлн. тенге. Основной сегмент бизнеса 
банка - кредитование корпоративного сектора, его доля в портфеле составляет порядка 
89%.   

 

 
Рисунок 1: Темп роста займов клиентам за 2006-2015 гг. (Примечание: составлено 

автором на основе статистических данных интернет-ресурса www.kase.kz)[2] 
 
На Рисунке 2 отображаются информация о динамике ссудного портфеля и вкладов 

клиентов, как основного источника фондирования, в целом по банковской системе.  
Представленные данные демонстрируют, что ссудный портфель банков в 

последние годы в принципе не показывает роста, при этом положительные изменения 
2009, 2014 и 2015 годов происходят в основном за счет переоценки валютных займов, 
доля которых в ссудном портфеле существенна.  

По итогам 2016 года совокупный кредитный портфель банков второго уровня РК 
уменьшился по сравнению с данными за 2015 год с 15 554 млрд. тенге до 15 511 млрд. 
тенге или 0,3%. Займы юридическим и физическим лицам уменьшились за 2016 год на 
10,3% и 2,7%, соответственно. При этом, займы МСБ показали рост за 2016 год – 17,9% за 
счет активной реализации программ государственной поддержки. 

Однако вклады населения, несмотря на скачки валютного курса, имеют растущий 
характер – за 2016 год они увеличились на 1 664 млрд. тенге или 10,7%. Для 
казахстанских банков депозиты по прежнему остаются основным кредитным источником, 
их доля в структуре фондирования по состоянию на конец 2016 год составила 76%. 
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Рисунок 2: Ссудный портфель и вклады клиентов банковской системы за 2007-

2016 гг. (Примечание: составлено автором на основе статистических данных интернет 
ресурса Национального Банка)[2] 

 
Соответственно, банки начали вкладывать поступающее фондирование от 

населения и юридических лиц в другие направления помимо займов – т.е. в 
межбанковские операции (вклады, операции Репо), покупку ценных бумаг, вложение в 
корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке. Так, увеличение 
межбанковских вкладов за 2016 год составило 69%, портфеля ценных бумаг банков – 
114%. 

Это видно и из нижеследующей таблицы, на которой представлены сложившиеся 
по банковской системе значения коэффициентов ликвидности. В течение последних двух 
лет наблюдается увеличение покрытия краткосрочных обязательств банков ликвидными 
активами (деньги, остатки на корреспондентских счетах в Национальном Банке, портфель 
государственных ценных бумаг). Уровень высоколиквидных активов банков увеличился 
почти в два раза и составил 25,4% от активов (против 18,4% на начало 2015 года). 

 

Таблица 1: Динамика ликвидности банковского сектора РК 
 
Если рассматривать со стороны риска ликвидности, то ситуация с увеличением 

ликвидных активов положительно влияет на уровень ликвидности в банковском секторе, 
но с другой стороны сокращается уровень кредитования банками реального сектора 
экономики, что ведет к снижению экономического роста. 

Анализируя характер динамики всех вкладов по валютам (Рисунок 4) с 2005 года 
по 2016 год можно заметить, что после одномоментной девальвации тенге в 2009 году 
(тенге обесценился на 25 процентов и курс доллара составил 150 тенге), ожидание 
дальнейшего роста курса иностранной валюты привело к оборачиванию тенговых вкладов 
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Коэффициент текущей ликвидности k4 (min значение 
0,3) 0,924 1,165 1,284 

Коэффициент срочной ликвидности k4-1 (min значение 
1) 4,119 4,572 5,441 

Коэффициент срочной ликвидности k4-2 (min значение 
0,9) 2,942 2,984 3,368 

Коэффициент срочной ликвидности k4-3 (min значение 
0,8) 2,305 2,308 2,369 

Высоколиквидные активы 3 362,0 5 043,1 6 500,5 
Отношение высоколиквидных активов к совокупным 
активам (%) 18,4% 21,2% 25,4% 
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в иностранные. В то же время среди населения доверия к национальной валюте было 
достаточно, чтоб вклады в тенге превышали вклады в иностранной валюте. Аналогичная 
картина наблюдалась в 2014 году после очередной девальвации и последующего перехода 
к инфляционному таргетированию, предполагающего отход от жесткого регулирования 
обменного курса – соотношение вкладов резко изменилось в ответ на растущий курс 
доллара США. Таким образом, смена тенденции вкладов связано со снижением доверия 
населения к нац. валюте. В течение 2016 года по мере стабилизации курса тенге 
наблюдается снижение долларизации банковских вкладов. Так, доля тенговых вкладов на 
конец года составила 46,2%, против 30% на начало года. Нельзя не отметить и тот факт, 
что в настоящее время существенная часть депозитов остается выраженной в иностранной 
валюте, что влечет за собой валютные риски, которые могут быть чувствительны к 
незначительному изменению курса. 

  

 
Рисунок 4: Динамика вкладов в БВУ по валюте за 2005-2016 гг. (Примечание: 

составлено автором на основе статистических данных интернет ресурса 
Национального Банка) 

 
Как было отмечено в начале статьи результат успешного управления кредитным 

риском положительно влияет на состояние ликвидности банка. 
На Рисунке 5 отображается уровень покрытия займов клиентам денежными 

потоками по полученным по ним процентным доходам. Анализ деятельности 5-ти банков 
в течение 2006-2015г.г. показывает, что те банки, по которым не наблюдается 
агрессивного роста кредитного портфеля (см. Рисунок 1), например, АО «Народный банк 
Казахстана» и АО «Евразийский Банк» имеют стабильный уровень покрытия займов в 
среднем за указанный период в размере 10,9% и 14%, соответственно.  

Остальные представленные банки имеют выраженные колебания данных 
показателей – период сильного роста с 2006 года по 2008-2009 годы (АО «Цеснабанк» - с 
10,7% до 18,1%, АО «Дельта Банк» - с 10,8% до 19,4% и АО «РБК банк» - с 11,8% до 
20,4%) и дальнейшее их резкое снижение, что связано с последствиями ипотечного 
кризиса, девальвацией национальной валюты и ухудшением в связи с этим финансового 
состояния заемщиков банков.  

АО «РБК банк» при наибольшем темпе роста ссудного портфеля среди 
анализируемых банков имеет наименьший уровень покрытия займов клиентам 
процентными доходами, полученными от них – в среднем за последние пять лет (2011-
2015г.г.) в районе 7%, что говорит о недостаточно хорошем качестве кредитного 
портфеля, т.е. выдаваемые займы не обеспечивают сопоставимый с ростом данного 

4135,3
2863,5 2541,1 2671,8 3664,8

6557,8

10805,3
9286,6

4284,2 5245 5861 6180
4793,2

7982

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

Динамика вкладов в БВУ по видам валют за 2005-
2016 гг.

В ИН. ВАЛЮТЕ В НАЦ. ВАЛЮТЕ

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


202 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

портфеля денежный приток, либо банк практикует выдачу займов на льготных условиях – 
т.е. когда заемщик должен погашать проценты в конце срока займа.   

 

 
Рисунок 5: Покрытие займов клиентам процентными доходами, полученными от 

них, за 2006-2015 гг. (Примечание: составлено автором на основе статистических 
данных интернет-ресурса www.kase.kz) 

 
Подводя итоги, следует отметить, что кредитный портфель банка относится 

обычно аналитиками к мало ликвидным активам. Чем больше доля этого портфеля в 
структуре активов банка, тем, как правило, ниже уровень ликвидности банка. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что кредиты и проценты по ним зачастую не 
возвращаются в соответствии с первоначальными условиями кредитных соглашений. В 
этой связи, чем лучше методика оценки кредитоспособности клиентом коммерческого 
банка, тем лучше качество кредитного портфеля и выше конкурентные позиции банка и 
его ликвидность. Одновременно следует заметить, что кредитный портфель относится к 
наиболее доходной части банковского баланса. 

В связи с этим, качество выдаваемых займов, а именно устойчивость финансового 
состояния заемщиков, их платежная дисциплина, способность банка качественно 
управлять кредитными процессами влияют на возможность кредитного портфеля 
генерировать денежные потоки в достаточном объеме для обеспечения ликвидности 
банка.  

Таким образом, можно констатировать, что кредитный риск коммерческого банка 
тесно взаимосвязан с другими видами банковских рисков. При этом уровень кредитного 
риска,  качество управления им, достоверность и полнота управленческой информации 
имеют одно из решающих значений в управлении ликвидностью банка. 
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1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 

февраля 2014  года № 29 «Об утверждении Правил формирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня». 

2. Данные интернет ресурсов http://www.kase.kz, http://www.nationalbank.kz. 
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Зарубежный опыт организации системы управления конкурентоспособностью 
 

Болысов Т.К. 
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

 
Степень усиления рыночных позиций на внешних рынках отдельного предприятия 

все в большей мере смещается от уровня конкурентоспособности продукции к уровням 
конкурентоспособности государства (региона, отрасли). Устойчивое положение 
предприятия на внешних рынках, уровень его инвестиционной привлекательности для 
стратегических партнеров и степень лояльности (доверия) потребителей во многом 
определяются уровнем конкурентоспособности государства как гаранта создания 
привлекательных условий предпринимательской деятельности и вложения капитала. 

В современной системе мирохозяйственных связей происходят глубокие 
структурные изменения, порождающие новые явления и проблемы в развитии мирового 
хозяйства, основными тенденциями которого выступают непрерывный инновационный 
процесс в производстве, торговле, финансах и расширяющаяся глобализация рынков. 
Сегодня наибольшее значение приобретают передача технологии, сотрудничество в 
области НИОКР, производственная специализация, кооперативные, транснациональные и 
другие формы международных экономических отношений. Неслучайно общей 
тенденцией последнего периода стал переход многих стран к стратегии открытости, к 
углублению ориентации на мировой рынок. Транснационализацияхозяйственных связей и 
глобализация рынков приводят к обострению конкурентной борьбы между странами и 
крупнейшими корпорациями за рынки и сферы влияния, способствуют возникновению 
новых форм и методов этой борьбы.  

В настоящее время международная конкуренция приняла в буквальном смысле 
глобальный характер. Конкуренция рассматривается в качестве инструмента в борьбе за 
место в мирохозяйственной системе, как механизм повышения эффективности 
национальной экономики, а основными конкурентными преимуществами становятся 
научно-технический потенциал, новые технологии и знания, инновации во всех формах.  

В этих условиях одни страны укрепляют свои позиции в мире, другие их теряют. 
Чем более прочное положение занимает та или иная страна, чем мощнее экономика этой 
страны, тем больше у нее возможностей поддерживать это положение, тем более 
быстрыми темпами происходит ее развитие, повышается уровень жизни ее населения. 
Концепция конкурентоспособности национальной экономики позволяет сосредоточить 
усилия на важнейших направлениях ее развития, предоставляя возможность разработки 
четкой системы приоритетов в экономической политике государства.  

В этой связи за последние десятилетия в высшей степени возрос интерес к 
проблеме конкурентоспособности, рассмотрению вопросов методологии оценки ее 
уровня, определения стадии ее развития, а также изучению опыта создания и поддержания 
конкурентных преимуществ конкретными странами с целью его использования в 
Казахстане. Данное обстоятельство, также оказало влияние на выбор наиболее 
продвинутых развивающихся и развитых государств в качестве объектов анализа: страны 
Восточной и Юго-Восточной Азии (НИС, Корея, Китай, Таиланд, Япония и др.), страны 
ЕС, США [1]. 

В зону Восточной Азии (ВА)  входятКНР, Гонконг, Корея, Тайвань. Присутствие в 
данном регионе Японии, модель которой стала всеобщим образцом с 1960-х гг., а также 
экономического чуда Республики Корея и быстро развивающегося с первой половины 
1980-х гг. Китая, придали этой зоне особенную черту - динамичный рост.  

В зону Юго-Восточной Азии (ЮВА) входят Сингапур, Малайзия, Таиланд, 
Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа и Лаос. В конце 1980-х гг. 
благодаря экономическим успехам Сингапура и Малайзии, затем экономическому 
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подъему Таиланда, за которым поднялись Индонезия и Филиппины, различие между 
Восточной Азией и данными странами Юго-Восточной Азии уменьшалось. В то же время 
конкурентоспособность экономик остальных стран этого региона продолжает оставаться 
достаточно низкой. Учитывая факт принадлежности всех стран Юго-Восточной Азии к 
АСЕАН, становится необходимым решение проблемы сокращения разрыва в уровнях их 
развития.  

Объяснение международного успеха той или иной страны начинается с факторных 
условий, наиболее значимыми из которых становятся инвестиции, которые в свою очередь 
дают возможность повышать национальную конкурентоспособность на основе более 
развитых факторов. К ним относятся высокообразованные кадры, современная 
инфраструктура обмена информацией, передовые технологии. В настоящее время, для 
более развитой группы стран ВА и ЮВА главным источником их конкурентоспособности 
являются технологические преимущества [3]. 

Динамичное развитие НИС в последние три десятилетия происходило за счет 
экспортно-ориентированной модели роста, которая является общей особенностью их 
конкурентных преимуществ. Модель развития этих стран поддерживается высоким 
уровнем сбережений и инвестиций, г конкурентоспособным ценообразованием, притоком 
технологии, и динамично-способным удовлетворением внешнего спроса. Реализация 
такой стратегии была особенным залогом успеха стран Азии и является предметом их 
конкуренции.  

США и Япония осуществляли громадные инвестиции в инфраструктуру стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии и помогали провести эффективную земельную 
реформу. Эти страны получили от промышленных предприятий этих двух государств 
технологии, заимствование их промышленной политики и производственные методы, в 
т.ч. управление запасами и распределением.  

Опыт этих стран ценен для Казахстана как из-за универсальности используемых 
средств, рычагов экономического и технологического подъема, так и из-за обращения к 
сугубо национально-психологическим особенностям, традициям и культуре, позволивший 
государствам, обделенным природными ресурсами и не располагавшими высокой 
технологической культурой на начальной стадии в сфере высоких технологий добиться 
конкурентных преимуществ на мировом рынке.  

Для наименее конкурентоспособных стран этого региона находящихся на ранних 
стадиях развития (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма) ресурсы, как правило, играют более 
значительную роль в экономическом росте, чем эффективность их использования 
(производительность»), и они пока не могут конкурировать с развитыми странами на 
основе технологии. Для этих стран базисные факторы более значимы, чем 
производительность, потому, что эффект сравнительных преимуществ (дешевизны») дает 
им возможность производить имеющие спрос конкурентоспособные товары. Как только 
эти страны обратят внимание на современные технологии, им будет трудно сохранить 
конкурентоспособность товаров и достичь быстрого роста. Потому что их экономический 
рост преимущественно зависит от факторов производства и инвестиций. Когда 
развивающаяся экономика начинает индустриализацию, соотношение (капитал/труд) 
начинает расти. В этом переходном периоде экономика, как правило, имеет высокую 
интенсивность инвестиций и быстрый рост с большим сбережением, а иностранные 
технологии необходимы как капитальные средства. Естественно, что производительность 
на ранней стадии низка, т.к. способность к инновации замедляется из-за ограниченности 
ресурсов, задерживающей процесс импорта технологии и внутреннего нововведения. 
Однако эта ситуация постепенно меняется до противоположности в процессе 
индустриализации экономики, а с переходом на более высокую стадию развития, 
зависимость национальной экономики от экспорта сокращается, а внутренний рынок 
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становится более платежеспособным (Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг») 
[2]. 

Быстрый рост означает эффективное участие страны в глобальном рынке, который 
дает возможность сократить технологический разрыв. Такой успех отражает 
продуктивность рыночной силы в комбинации с государственным управлением. 
Заслуженная роль государства - оптимизация размещения ресурсов и создание условий 
для стимулирования сбережений. Финансовая система, которая управляется банками, 
распределяет эти сбережения для правильного инвестирования. Субсидии выдаются 
фирмам, деятельность которых отвечает стратегическим интересам государства. Входные 
барьеры обеспечивают рентабельность внутренних инвестиций. Контроль над процентной 
ставкой ограничивает доступ тех фирм, не симпатизирующих государств к дефицитным 
финансам. Эти меры присуши экономике, движимой факторами и инвестициями, они 
были успешно практикованы странами ВА и ЮВА, которые постепенно модернизировали 
свою экономику [23].  

Модель экономического роста не поддается общему образцу, она строится на 
основе специфики страны, ее социально-экономического потенциала и стадии 
конкурентоспособности национальной экономики. Однако, правильное отнесение 
экономики конкретного государства к соответствующей его развитию стадии позволяет 
выделить определенные общие экономические закономерности и облегчить процесс 
выработки стратегии развития конкретной страны, опираясь на опыт других стран, а 
также стратегии межгосударственного развития отдельных регионов.  

Анализируя современные условия развития стран данного региона можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время государственная политика проводимая на уровне 
отдельного государства данного региона уже не в состоянии решать проблемы 
конкурентоспособности самостоятельно, и делает необходимым и целесообразным решать 
эти проблемы совместно, т.е. на региональном уровне.  

Таким образом, одним из основных направлений государственной политики на 
поддержание конкурентоспособности и создание конкурентных преимуществ становятся 
усилия по совместному региональному сотрудничеству, созданию условий эффективности 
его действия практически во всех сферах, особенно в финансовых и валютно-кредитных 
отношениях.  

В Японии считают, что для обеспечения конкурентоспособности компании на 
мировом рынке необходима прежде всего конкурентоспособность ее продукции на 
внутреннем рынке. Это относится в первую очередь к таким видам продукции японских 
компаний, как фото- и кинокамеры, автомобили, мотоциклы, сталь [3]. 

Внутренний рынок Японии характеризуется многими специфическими 
особенностями, что накладывает существенный отпечаток на конкурентоспособность 
японских компаний: 

- наличие более высокой конкуренции на внутреннем рынке, чем на мировом, 
которая стимулирует постоянные нововведения и высокий уровень 
конкурентоспособности японской продукции на мировом рынке; 

- предпочтение на внутреннем рынке отдается высококачественным изделиям. 
Акцент на качество продукции обусловлен в первую очередь конкуренцией на 
внутреннем рынке и уже во вторую очередь на внешнем 

- зарубежным компаниям приходится придавать своим товарам особые 
потребительские свойства, чтобы закрепиться на японском рынке. Дешевые 
низкокачественные товары там не покупаются; 

- высокая доля компаний-производителей на внутреннем рынке, не 
обеспечивающих достаточной конкурентоспособности на мировом рынке из-за высоких 
транспортных издержек и отсутствия технологического превосходства над зарубежными 
конкурентами, К таким товарам относятся пиво, цемент, продукция стекольной 
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промышленности. Продукция текстильной промышленности, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, алюминиевой, авиастроение ориентированы практически 
полностью на потребности внутреннего рынка. 

На мировом рынке японские фирмы обычно используют тактику постепенного, 
«терпеливого» расширения рыночной доли и создание технологического преимущества, 
рассчитанного на долгосрочную перспективу. При этом помимо цели достижения 
высокой эффективности производства, ориентированного на выпуск продукции высокого 
качества, японские фирмы строго придерживаются принципа, что характеристики 
продукта (форма, цвет, материал, надежность в работе) должны строго отражать 
потребительскую полезность продукта в целом. Отсюда огромное значение, которое 
японские фирмы придают дизайну как средству удовлетворения всесторонних, причем 
главным образом, эстетических потребностей покупателя [24]. 

Конкурентные преимущества японских компаний можно оценить следующим 
образом: 

1) высокое качество выпускаемой продукции, благодаря применению эффективной 
системы управления качеством; 

2) высокий уровень качества продукции в значительной степени обусловлен 
привлечением к управлению качеством всего персонала фирм, в том числе и через кружки 
качества; 

3) высокие инновационные способности японских фирм к радикальным 
изменениям технологии производства; 

4) внедрение информационных технологий в промышленные системы и 
использование информации в сфере услуг; 

5) внесение изменений в управление производственными процессами, таких как 
(гибкость), внимание к качеству, кооперация; 

6) осуществление крупных инвестиций в новые технологии и быстрое 
развертывание производства новой продукции; 

7) транснационализация японских финансовых и промышленных корпораций и 
превращение их в крупные международные финансовые центры. 

С уверенностью можно сказать, что конкурентная политика ЕС выполняет  целый  
ряд  социально  и  экономически  значимых  функций.  Благодаря  ее  механизмам 
обеспечивается, во-первых, доступ к товарам и услугам на более выгодных для граждан 
ЕС условиях, во-вторых, справедливое содействие развитию компаний государств-членов, 
в-третьих, повышение конкурентоспособности Европейского союза в мире. Конкурентная 
политика осуществляется при помощи хорошо разработанного инструментария. Ее целям 
подчиняются все другие направления внутренней политики ЕС.  

Одним из важных направлений в деятельности государства является 
многоаспектное содействие привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
избранные отрасли и сектора производства с целью: улучшения доступа на внутренний 
рынок; установление требований в отношении экспортной деятельности филиалов 
многопрофильных иностранных компаний, действующих по примеру ряда ТНК и др.; 
предоставление льгот для экспортноориентированных предприятий и инвестиций; 
учреждение зон экспортной переработки, предлагающих необходимую инфраструктуру и 
устраняющих общие национальные барьеры для ведения бизнеса; научно-техническая 
поддержка и подготовка кадров; предоставление товаропроизводителя экспортных 
субсидий; создания общих и специализированных региональных торговых соглашений и 
др[2]. 

Еще в 1988 г. в США был принят Комплексный закон о торговле и 
конкурентоспособности, координирующий патентную, научно-техническую, торгово-
промышленную политику, основанную на системе законодательных актов, с 
государственной политикой в соответствующих сферах, который предложил новые 
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направления поддержки отечественного экспорта и защиты национальных 
товаропроизводителей от внешней конкуренции. Был также учрежден специальный 
Президентский совет по вопросам конкурентоспособности и разработан комплекс мер по 
расширению государственной поддержки инновационного предпринимательства. Далее в 
начале 90-х годов под эгидой Министерства торговли стартовали три масштабные 
программы: "Инициатива стратегических партнерств" (для ускорения коммерциализации 
НИОКР), "Новая технологическая инициатива" (технологическое обучение и 
консультирование фирм) и "Национальная экспортная инициатива". 

Это дало возможность американским компаниям увеличить свою активность, 
улучшить торговые и кооперационные связи с иностранными фирмами, организовать 
совместный бизнес с зарубежными партнерами у себя в стране и за рубежом. На 
протяжении 90-х гг. США существенно активизировали применение антидемпинговых 
мер и компенсационных пошлин, что стало настоящим бедствием для большинства 
торговых партнеров этой страны. В конце ХХ в. начале ХХI в. основные 
протекционистские меры правительства США были направлены на контроль за 
поставками стального проката. Так, в 2000 г. из 251 антидемпингового расследования, 
инициировалось 21 членом ВТО, 46 случаев приходилось на США, из которых 80% 
касались черных металлов. 

В настоящее время уровень защиты внутреннего рынка, а следовательно и 
отечественного производителя в США не заканчивается только приведенными выше 
мерами, он направлен прежде всего на ограничение «чувствительного импорта» (к нему 
относят продукцию черной металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности и 
рыбной ловли) с развивающихся. Средний уровень ввозной пошлины составляет сейчас 
около 4%, против 10% тарифных ставок на импортируемую продукцию обрабатывающей 
промышленности и 19% – на аграрную продукцию. Расписание «пиковых» тарифных 
ставок по отдельным промышленными товарами свидетельствует существование 
приоритетных и неприоритетных отраслей: из одежды их удельный вес составляет 44%, 
обуви – 42%, текстиля – 21%, кожаные изделия – 12%, посуда – 10%. К этому следует 
добавить, что все эти товары исключены из общей программы преференций, относящихся 
к развивающимся. 

Вместе с тем, удельный вес США в вывозе ПИИ за последние двадцать лет 
сокращалась. В начале XXI в. эти тенденции усилились, и сейчас США выступают 
крупнейшим в мире экспортером капитала, а правительство страны предоставляет своим 
компаниям необходимую поддержку. Исходя из этого можно спрогнозировать, что в 
условиях глобализации рынков хозяйство США должно развиваться в первой четверти 
XXI в. в трех направлениях: 

- максимальное продвижение товаров и услуг на мировые рынки; 
- защита инвестиций американских компаний за рубежом; 
-диверсификация внешнеэкономических связей в рамках интеграционной 

группировки НАФТА. 
Мировой опыт стран показывает, что проблема неэффективного 

функционирования институционального механизма оказывается существенной причиной 
падения производительности национальной экономики, снижения ее 
конкурентоспособности. Поэтому государству, как институту, способному существенным 
образом ускорить процесс повышения конкурентоспособности страны, отводится 
важнейшая роль, хотя предпочтение в современных условиях отдается мерам 
экономического характера.  

Список использованных источников 
1 Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и 

обеспечить его устойчивость. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 720 с. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


208 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

2 Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб.пособие. – М.: 
ИнфраМ, 2012. – 496 с. 

3 Нурмуханова Г. Ж. Формирование конкурентоспособной  экономики Республики 
Казахстан: методологические подходы, проблемы и перспективы развития (на примере 
промышленности): автореф. … д-ра экон. наук. – Алматы, 2008. – 54 с. 

4 Джантемирова Д. М. Пути повышения конкурентоспособности в 
обрабатывающей промышленности Казахстана: дис. … PhD: Экономика, теория 
управления. – Алматы, 2011. – 124 с. 

 
 

 
Значение развития малого и среднего бизнеса как ключевого фактора 

конкурентоспособной экономики 
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Ведущая роль в процессе признания экономической состоятельности государства 

отводится становлению и развитию конкурентоспособной национальной экономики, что 
невозможно без использования всех доступных механизмов, ускоряющих 
реформирование и совершенствование внутренних рыночных институтов. Такой подход к 
изучению проблем повышения экономической эффективности национального хозяйства 
ставит новые задачи. Прежде всего, речь идет о выборе конкурентоспособной модели 
экономики, о приоритетных отраслях, имеющих экономический потенциал повышения 
конкурентоспособности, о выявлении факторов, воздействующих на степень развития 
конкурентных отношений и механизмов через призму внешнеэкономической 
конкурентоспособности. Решение этих и других вопросов затруднено из-за их 
недостаточной изученности. Потребность в разработке новых теоретико-
методологических подходов к решению проблем формирования и развития 
конкурентоспособности назрела давно и требует изучения мирового опыта в этой области. 

Согласно классическим позициям, конкурентоспособной считается экономика той 
страны, хозяйствующие субъекты которой в условиях свободной конкуренции производят 
товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка. Однако в последние 
годы понятие страновой конкурентоспособности все более определяется совокупной 
способностью населения и государства соперничать с другими странами в созидании 
социально-экономических условий благоприятных для человеческого развития. Это 
связано с тем, что конкурентоспособность страны должна формироваться под 
воздействием синергетического эффекта, который обеспечивается широким спектром 
технологических, финансовых, административных и культурных возможностей, знаний и 
навыков. Новый мировой порядок значительно повышает роль государства в обеспечении 
благоприятных условий экономической среды для развития предпринимательства.  

Развитие малого и среднего бизнеса(МСБ) – основа экономики любой страны. 
Вследствие этого, еще на заре независимости он был определен в Казахстане как 
важнейший сектор экономики, а его всесторонняя поддержка всегда была приоритетом 
государственной политики. На сегодняшнийдень можно констатировать, что МСБ 
приобрел ключевую позицию в развитии экономики РК, т.к. он способствует решению 
проблемы занятости населения, наполнению рынка отечественными товарами и услугами, 
формирует конкурентную среду, содействует ускорению инновационных процессов и 
формированию социальной направленности рыночных отношений.  

Для эффективной реализации Послания Президента РК народу «Новое десятилетие 
– Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» и Стратегического 
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плана развития Казахстана до 2020 года разработана Программа «Дорожная карта бизнеса 
– 2020», которая является одним из механизмов реализации Государственной программы 
по форсированному индустриально-инновационному развитию страны до 2014 года 
(ФИИР). Ее целью является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также создание 
новых постоянных рабочих мест. Малый и средний бизнес определен в данных 
документах в качестве движущей силы модернизации экономики и ядра ее 
диверсификации [2]. 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично и 
устойчиво, то его социально-экономические программы должны обязательно включать 
меры по стимулированию предпринимательства. Сегодня в развитых странах на долю 
МСБ приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как 
в РК – около 30%. В целом казахстанский бизнес движется в русле глобальных тенденций, 
однако его доля в экономике пока отличается от мировых критериев. Потому вполне 
естественно, что Правительство уделяет первостепенное внимание поддержке данного 
сектора.  

Зарубежный опыт экономического и социального развития подтверждает, что 
предпринимательство может стать реальным фактором не только стабилизации, но и 
роста экономики Казахстана. Малое предпринимательство содействует поддержанию на 
должном уровне конкуренции, гибкой перестройке производства, ускорению 
инновационных процессов, формированию социальной направленности рыночных 
отношений и росту занятости. В связи с этим научный анализ экономических проблем 
малого бизнеса в Казахстане приобретает особую значимость в условиях реформирования 
экономики, характеризующейся, в первую очередь структурной перестройкой хозяйства, 
необходимостью стабилизации воспроизводственных процессов и обеспечения в 
перспективе устойчивого экономического развития[3]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы оптимизации 
государственного и негосударственного воздействия на сектор предпринимательства, 
отсутствие целостной системы управления предпринимательством на уровне государства 
и его регионов, конкретного предприятия. Государство нуждается в ряде исследований, 
посвященных как теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего 
бизнеса, так и изучению практических вопросов создания и эффективного 
функционирования малых фирм. 

В целом можно отметить, что в республике государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса носит многоуровневый характер: осуществляются мероприятия в 
области снижения налогового бремени, проводится легализация собственности и активов, 
реализовывается комплекс мер по облегчению доступа к кредитным ресурсам, 
упрощаются административные процедуры и разрешения, организовываются 
региональные центры поддержки малого и среднего бизнеса как в городах, так и на селе. 

В настоящее время со стороны государства находят активную поддержку 
конструктивные инициативы общественных организаций предпринимателей, в обществе 
пропагандируется активная жизненная позиция каждого предпринимателя в создании 
экономически развитого государства и повышении благосостояния граждан республики. 

Тем не менее, предпринимательство в Казахстане продолжает испытывать 
серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, 
прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой 
поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития 
малого и среднего бизнеса, по устранению административных барьеров и преодолению 
коррупции. 

Развитие малого и среднего бизнеса отвечает общемировым тенденциям к 
формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и 
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адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного 
рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и мелкого 
производства. И если крупный бизнес - это скелет, ось современной экономики, то все 
многообразие среднего и мелкого предпринимательства — мышцы, живая ткань 
хозяйственного организма. Это один из ведущих секторов, во многом определяющий 
темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество 
валового национального продукта [3]. 

Развитие малого и среднего бизнеса несет в себе множество важных преимуществ: 
- увеличение числа собственников - формирование среднего класса; 
- рост доли экономически активного населения; 
- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых 

малый бизнес становится первичной школой самореализации; 
- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, 

особенно в сфере обслуживания; 
- трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также 

представителей социально уязвимых групп населения; 
- разработка и внедрение технологических, технических и организационных 

новшеств; 
- ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды; 
- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе 

остались бы невостребованными, а также более эффективное их использование; 
- снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более 

трудоемкой продукции, быстрая окупаемость вложений; 
- улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики. 
Роль малого бизнеса велика не только количественно, но и функционально, иными 

словами, по тем задачам, которые он решает в экономике. Небольшие фирмы образуют 
своего рода фундамент, на котором вырастают более высокие «этажи» хозяйства и 
который во многом предопределяет архитектуру всего здания. В первую очередь это 
относится к интегрирующей, связывающей экономику в единое целое роли мелких 
компаний (отсюда, кстати, происходит латинизированное обозначение этого типа фирм — 
коммутанты, т. е. соединители). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что отличительной чертой в 
развитии предпринимательства в Казахстане является то, что оно рассматривается как 
долговременный, один из ключевых факторов развития экономики. Динамика развития 
МСБ в республике свидетельствует об оживлении процессов образования новых малых 
предприятий и увеличении численности работающих на них, что ведёт к уменьшению 
безработицы и укреплению экономики страны.  
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В настоящий момент рынок рыбных полуфабрикатов в г. Красноярске является не 

насыщенным. С увеличением доходов возрастает ассортимент потребляемой рыбы и 
рыбных продуктов, а также рыбных полуфабрикатов. Ведущие позиции среди компаний г. 
Красноярска и Красноярского края по производству рыбных полуфабрикатов занимают: 
ООО «ЭкоТаймыр» (Красноярск) (рыбные котлеты), ООО «Гарпун» (г. Красноярск) 
(формовой рыбный полуфабрикат: котлеты, биточки, зразы и т.п.), ООО «КапРос» (г. 
Кемерово) (формовой рыбный полуфабрикат: котлеты, биточки, тефтели и т.п.), ООО 
«КрасТрэйд» (Красноярск) (рыбный фарш), ООО «РыбПром» (Красноярск) (рыбный 
фарш). 

Также можно выделить компании по производству рыбных полуфабрикатов, 
торговые марки которых присутствуют на рынке г. Красноярска, это ООО «Дары Моря» 
(г. Москва) (формовой рыбный полуфабрикат: котлеты, крабовые палочки и пр.), ООО 
«Айсберг» (г. Челябинск») (котлеты кальмаровые в панировке, котлеты рыбные «Золотая 
рыбка», лосось в сыре, нагетсы рыбные, пельмени рыбные в ассортименте, пельмени из 
лосося, ромштекс рыбный, треугольники кальмаровые в панировке и пр.). ООО «Вкусные 
регионы» (Приморский край) (большой ассортимент рыбных пельменей и прочих рыбных 
полуфабрикатов).Компания Вичюнай (ViciunajGroup) (Литва, представители в г. Москва) 
(Бренд Vici: продукция из крабового мяса, это крабовые палочки и другие изделия из 
«крабового мяса»: крабовые клешни, крабовая колбаса, «снежный краб»). Также на рынке 
г. Красноярска присутствуют такие бренды как «Крабовые палочки PLT» и ESV A, 
«Морская планета», «Морячек» и «Водный мир». Отметим, что производителей крабового 
мяса, крабовых палочек и пр. похожей продукции на рынке г. Красноярска и 
Красноярского края нет. Производством сурими (так называется рыбный фарш для 
производства крабовых палочек) в России занимается лишь несколько компаний, поэтому 
основным поставщиком сырья является Китай. 

Крабовые палочки реализуются практически во всех типах торговых точек, а 
рыбный фарш возможно приобрести преимущественно в специализированных рыбных 
магазинах и супермаркетах с большим ассортиментом рыбной продукции. Формовые 
рыбные полуфабрикаты (котлеты, пельмени, зразы и пр.), а также рыбный фарш в 
большей степени пользуются спросом в местах общественного питания (рестораны, кафе 
и пр.) и в супермаркетах; готовые вторые блюда из рыбы можно приобрести 
преимущественно в супермаркетах. 

При этом основными факторами выбора рыбных полуфабрикатов являются: 
вкусовые свойства – 67%; удобство приготовления – 29%; широкий ассортимент 
продукции – 3%; доступность по цене – 1%. 

Раньше основное значение при выборе покупки имела стоимость, а сейчас 
потребитель обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая предпочтение 
более качественному продукту.  

Как правило, потребители (31%) выбирают уже известный им продукт, благодаря 
личному опыту или по рекламной информации. Кроме того, за 2015-2016 гг. наметилась 
тенденция снижения уровня потребления весовой продукции и рост потребления 
упакованной продукции. 
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Напряженный современный образ жизни красноярцев определяет следующую 
тенденцию частоты потребления: 24% потребителей – приобретает рыбные 
полуфабрикаты 2-3 раза в неделю и чаще, 21% - минимум раз в неделю, 55% - 2 или 3 раза 
в месяц. Отсюда следует, что рыбные полуфабрикаты еще достаточно мало пользуются 
спросом у современного потребителя и не являются привычным семейным продуктом 
питания. 

Судя по темпам развития рынка г. Красноярска и Красноярского края, можно с 
уверенностью утверждать, что рынок молод и еще не завершил своего формирования. 
Сегодня данный рынок расширяется практически лишь за счет небольших 
производственных компаний, а также региональных компаний. Появление на рынке 
новых крупных компаний-производителей, по мнению экспертов, не предвидится.  

Рост и развитие рынка обеспечивается в основном благодаря таким факторам как 
изменение стиля и ритма жизни потребителей, растущий спрос на продукцию быстрого 
приготовления и улучшение качества производимой продукции. 

Кроме того, развитие рынка определяется такими факторами:смена рациона 
питания аудитории;ускоренный ритм жизни населения города, увеличение количества 
работающих женщин;рост материальной обеспеченности населения;популярность и 
доступность бытовой микроволновой печи;развитие технологий хранения и переработки, 
появление нового вида упаковки - вакуумной тары [2]. 

За последние три года доля активных потребителей на рынке рыбных 
полуфабрикатов вырос более чем на 15%. 

Главная проблема производителей рыбных полуфабрикатов – это сырьевая база, а 
точнее ее значительное уменьшение и соответствующий рост цен на сырье.  

Кроме того, в список проблем, тормозящих развитие отрасли входят:невысокое 
качество рыбы в Красноярске;проблемные поставки рыбы, рыбного фарша и сурими из-за 
рубежа;отсутствие современного передового оборудования и технологий производства 
рыбных полуфабрикатов;сложность вхождения в сети супермаркетовo. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что на 
текущий момент производство формовых рыбных полуфабрикатов является 
перспективным направлением и будет иметь гарантированный спрос. 

Самыми известными и распространенными видами рыбных полуфабрикатов 
являются: рыбное филе – очищенная от костей и выпотрошенная рыба, без головы, 
разрезанная вдоль; рыбный фарш – предварительно обработанное и измельченное рыбное 
филе; формовой рыбный полуфабрикат – определенной формы продукт из рыбного фарша 
или филе, приправленный специями (котлеты, рыбные палочки, биточки, зразы и пр.); 
рыба спецразделки – рыба без головы, очищенная от чешуи, плавников и выпотрошенная; 
стейки – куски рыбного филе или крупной очищенной рыбы шириной около 3 см, 
нарезанные поперек; порционные полуфабрикаты – рыбные куски или тушки весом до 0,5 
кг. 

Цех по производству рыбных полуфабрикатов планируется открыть на базе 
торгового предприятия ООО «ОлВи» г. Красноярск (оптовая и розничная продажа 
рыбных продуктов).На начальном этапе реализации проекта будут производиться только 
рыбные котлеты.  

Согласно данных мониторинга оптовых цен на формовые рыбные п/ф по 
Красноярскому краю,  в среднем составляет – 173,7 руб. за 1 кг. продукции среднего 
класса (бюджетный вариант) и 946,7 руб. за 1 кг продукции "премиум" 
класса.Выпускаемая в результате реализации проекта продукция (рыбные котлеты) будет 
ориентирована на два класса "средний" с ценой реализации 128-175 рублей и "премиум" с 
ценой реализации свыше 500 рублей. 

В качестве пунктов сбыта будет выступать собственная сеть магазинов ООО 
«ОлВи», а также посредством заключения договоров с оптовыми базами, предприятиями 
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и пунктами общественного питания г. Красноярска. При формировании плана продаж 
учтено, что 90% произведенной продукции будет реализовываться по оптовым ценам; 5%- 
через собственный магазин предприятия (в розницу); 5% - со скидкой 15% от оптовой 
цены. 

Для организации цеха потребуется помещение площадью от 150 кв.м. (высота 
потолков 3,5 метра), в нем необходимо разместить линию (3 отделения), склад готовой 
продукции, бытовые помещения для персонала. 

Объем необходимых первоначальных инвестиций по нашим оценкам составит 
около 2,65 млн. руб. Источники финансирования: кредит в банке ВТБ сроком на 24 месяца 
на сумму 2,65 млн. руб. под 12,8% годовых. Проценты за кредит должны выплачиваться 
каждый месяц, начиная с первого месяца. Предусмотрен аннуитетный платеж по кредиту, 
в качестве обеспечения (залога) выступит имущество ООО "ОлВи" находящееся в 
собственности [4]. 

Согласно техническим характеристикам подобранного оборудования, а также 
плану производства, проектируемый цех сможет выпускать 600 кг готовой продукции в 
день (около 13,2 тонн продукции в месяц) при 75% загрузке 
оборудования.Прогнозируемый объем произведенной продукции проектируемого цеха в 
первый год реализации проекта составит 33 млн. руб. 

При сохранении тенденций развития данного рынка, а именно прирост и 
потребления в размере от 10% (на второй год), проектируемый цех достигнет объемов 
реализации около 36,3 млн. руб. в год и более. 

При полной загрузке цеха, текущие затраты предприятия составят около 2,50 
млн.руб. в месяц или 30 млн. руб. в год. 

Таким образом, в первый год реализации проекта, ООО «ОлВи» сможет получить 
чистую прибыль в размере 1,06 млн. руб., во второй год реализации проекта в размере 3,4 
млн. руб. 

Денежный поток наличности начинает превышать капиталовложения в третьем 
году реализации проекта и к концу 2019 года составит 3,66 млн.руб. Дисконтированный 
период окупаемости (PP) по проекту составит 2,5 года или 30 месяцев [3]. 

Индекс прибыльности инвестиций (PI) по проекту составит - 1,38, что больше 1, 
значит проект инвестиционно привлекателен для вложения, так как сможет обеспечить 
дополнительную отдачу капитала. С каждого рубля инвестиций, вложенного в проект, 
предприятие получит за 3 года - 38 коп.чистого дисконтированного дохода, после 
возврата инвестиций. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR) составит – 0,21 или 
21,0%, что значительно выше ставки по привлекаемым по кредиту денежным средствам 
12% годовых, следовательно проект обладает высокой степенью устойчивости к уровню 
финансовых расходов [3]. 

В дальнейшем ООО «ОлВи» предполагает расширение данного вида деятельности 
(закупка оборудования большей производительности), а также производство не только 
формовых, но и таких видов рыбных полуфабрикатов, как: пельмени (с лососем, с 
кальмаром, с креветкой, с белой рыбкой, с гребешком и т.п.); биточки, тефтели, рыбные 
наггетсы и прочие. 
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Современное состояние индустриальной инфраструктуры в Казахстане 
 

Гужбина С.А. 
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Прежде чем делать анализ состояния индустриальной инфраструктуры РК, нужно 

понять, что же такое индустриальная инфраструктура.  
Рынок функционирует благодаря существованию взаимосвязанной системы 

различных организаций, денег, услуг, ценных бумаг, товаров, которые перемещаются в 
пределах рыночной системы под воздействием рыночных стимулов. На рынке существует 
большое количество специализированных организаций, которые его обслуживают, и 
совокупность таких организаций в экономике принято называть инфраструктурой [1].  

Другими словами, инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных 
обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу 
функционирования системы.  

Развитие инфраструктуры определяют различный характер подходов к ее 
исследованию и определению роли в организации функционирования экономики: 

1. Инфраструктура как система общих условий развития хозяйственных  
субъектов в системе «производство-потребление» с целью создания 

благоприятного экономического климата для функционирования капитала - концепция 
накладных расходов. 

2. Инфраструктура как система взаимодействующих экономических элементов, 
обеспечивающих связи между производством и потреблением - институциональная 
концепция. 

3. Инфраструктура как совокупность видов деятельности, способствующих 
реализации товаров на рынке и формирования нового спроса на товары и услуги - 
маркетинговая концепция (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Понятийный аппарат инфраструктуры 
Примечание – составлено по источнику [2] 

 
Инфраструктуру можно рассматривать как систему, но более низкого порядка по 

отношению к системе экономики или является ее подсистемой.  
Применение системного анализа для исследования инфраструктуры, дает нам 

возможность использовать понятие инфраструктурной системы, подчеркивая тем самым 
сложность и тесное переплетение между собой входящих в нее элементов. 
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Назначение индустриальной инфраструктуры для экономической системы 
проявляется в том, что она, являясь элементом системы экономики, реализует и 
обслуживает процессы взаимодействия между другими элементами этой системы. 

Индустриальная инфраструктура – это комплекс единиц национальной экономики, 
главной задачей функционирования которых является обеспечение нормального 
функционирования производственного процесса.  

Суть индустриальной инфраструктуры имеет две стороны. Во-первых, она 
контролирует нормальное функционирование процесса материального производства. Во-
вторых, гарантирует воспроизводство трудовых ресурсов в национальной экономике. 

Промышленность является фундаментом и одной из самых важных отраслей 
экономики. Развитие этой отрасли способствует ускорению научно-технического 
прогресса, а также уровень развития промышленности определяет обороноспособность 
государства.  

Существуют две большие группы индустрии: 
• Добывающая 
• Обрабатывающая 
К добывающей промышленности относятся предприятия по добыче руд чёрных и 

цветных металлов и нерудного сырья для металлургии, неметаллических руд, лёгких 
природных заполнителей и известняка, а также гидроэлектростанции, водопроводы, 
предприятия лесоэксплуатации, добыча нефти, газа, угля, торфа, сланцев, соли. 

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия машиностроения, 
предприятия по производству чёрных и цветных металлов, проката, химических и 
нефтехимических продуктов, машин и оборудования, продуктов деревообработки и 
целлюлозно-бумажной промышленности, цемента и др. строительных материалов, 
продуктов лёгкой и пищевой промышленности, местная промышленность, а также 
предприятия по ремонту промышленных изделий (паровозоремонтная, 
локомотиворемонтная) и  теплоэлектростанции, кинопромышленность (киноиндустрия) 
[3]. 

Рассмотрим объем и реальный прирост промышленного производства Казахстана, 
которые показаны на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Объем и реальный прирост промышленного производства Казахстана 
Примечание – составлено автором по источнику [4] 
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Как видно из рисунка 1, можно отметить, что за январь-декабрь 2016 года объем 
промышленного производства РК составил 18 559,2 млрд. тенге. Доля лидеров 
(Атырауской, Карагандинской, Мангистауской областей) от объема промышленного 
производства страны выросла с 43,1% в 2015г. до 44,1% в 2016г. Наименьший объем 
остался в СКО, Жамбылской, Акмолинской областях, удельный вес которых сократился с 
5,3% до 5,1%. Региональные диспропорции по промышленному производству выросли. 

Показатель сократился в реальном выражении на 1,1% с учетом снижения в 3-х 
нефтегазодобывающих регионах: Кызылординской (на 9,8%), Мангистауской (на 3,1%) и 
Западно-Казахстанской (на 1,2%) областях. Реальный прирост отмечается в 13 регионах, в 
том числе наибольший - в Восточно-Казахстанской (на 5,0%), Карагандинской (на 4,9%) и 
Южно-Казахстанской (на 4,4%) областях. 

Объем и реальный прирост производства обрабатывающей промышленности 
Казахстана показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Объем и реальный прирост производства обрабатывающей 

промышленности Казахстана 
Примечание – составлено автором по источнику [4] 

 
Из рисунка 2, видно, что за январь-декабрь 2016 года объем производства 

обрабатывающей промышленности РК составил 7 705,5 млрд. тенге. 
Доля лидеров по вкладу в обрабатывающую промышленность страны 

Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей выросла с 43% в 
2015г. до 46,9% в 2016г. Доля отстающих - Кызылординской, Западно-Казахстанской и 
Мангистауской областей, наоборот, сократилась с 5,3% до 4,9%. 

Объем производства в реальном выражении вырос на 0,7% в результате прироста в 
12 регионах страны, в том числе наибольшего - в Актюбинской (на 15,8%), 
Кызылординской (на 15,0%), Мангистауской областях (на 10,9%). Сократился ИФО 
обрабатывающей промышленности в 4 регионах: Северо-Казахстанской (на 3,0%), 
Павлодарской (на 1,8%) областях, г. Алматы (на 0,6%) и г. Астана (на 0,2%). 

Глава государства на Евразийском форуме развивающихся рынков «Вхождение 
Казахстана в тридцатку наиболее развитых государств мира» подчеркнул необходимость 
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корректировки индустриальной политики: «Нам нужно ограничить число приоритетных 
отраслей для проведения форсированной индустриальной политики. В противном случае 
это приведет к распылению ресурсов и отсутствию конкретных результатов» [5]. 

Развитие отраслевых секторов будет ориентироваться на комплексную поддержку 
соответствующих отраслевых цепочек создания добавленной стоимости. В рамках 
политики индустриального развития предусматривается сбалансированная поддержка 
трех групп отраслевых секторов, обеспечивающая достижение цели и выполнение задач 
Программы и создающая предпосылки для разумной диверсификации экономики в 
среднесрочном (до 2019 года) и долгосрочном (до 2030 года) периоде: базовые; рыночно-
ориентированные; инновационные [6]. 

Таким образом, можно отметить, что перед Казахстаном стоит важная задача 
продолжения форсированной модернизации экономики, переход от сырьевой к 
индустриальной, создание основы высокотехнологичной индустрии т.е. будут 
разрабатываться новые технологии, стимулирующие интеллектуальную активность, 
научно-исследовательскую деятельность и профессиональную компетентность личности. 
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Одной из самых острых социальных проблем современной России является 

демографическая проблема. Низкая рождаемость и отсутствие материальной поддержки 
семей с детьми стали рассматриваться как основные причины кризисной 
демографической ситуации. Многие молодые семьи не могут решиться на рождение детей 
не только вследствие серьёзности данного шага, но и отсутствия возможностей их 
обеспечить, дать им достойное образование и жилье. Для решения данной проблемы была 
предложена программа стимулирования рождаемости, включающая в себя комплекс мер 
административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи – программа « 
Материнский (семейный) капитал».  

Программа, принятая в 2006 году, начала своё действие в 2007 г и была 
разработана на 10 лет. Однако, в 2016 году была продлена ещё на 2 года – до 2018 года 
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включительно [1]. Размер материнского капитала постоянно индексируется [5]. Этот 
проект призван повысить рождаемость в нашей стране и оказать сопутствующую помощь 
семьям, имеющих детей.  

За время осуществления Программы удалось достичь успехов в демографической 
ситуации – демографическая яма, в которую страна скатилась в результате либеральных 
экономических реформ и социального потрясения 90-х годов, успешно пройдена[2]. 

Условия получения материнского капитала подробно разработаны и описаны в 
Федеральном законе о материнском капитале №256. Они определяют основные критерии, 
которым должно соответствовать лицо, претендующее на получение капитала, а также 
возможные направления расходования средств.  

Суть государственной программы сводиться к следующему: Государственный 
Пенсионный Фонд при рождении (усыновлении) второго ребенка, вне зависимости от 
материального положения семьи, выделяет ей установленную сумму, которую можно 
направить на следующие цели [1]: 

1. Образование детей. Материнский капитал можно направить на следующие 
услуги: 

- оплата платных образовательных услуг по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию; 

- оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в образовательной организации; 

- оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 
предоставляемом образовательной организацией на период обучения. 

2. Улучшение жилищных условий.  
Следует уточнить на какие улучшения можно направить капитал: 
-     приобретение жилого помещения; 
- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации; 
- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства без привлечения строительной организации; 
- компенсация затрат за построенный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства; 
*C  учётом Крымского федерального округа 
Рисунок 1 - Рождаемость в России  
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 уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 

 погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на 
приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

 уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 
 платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если 

владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

3. Накопительная пенсия мамы. Средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала по заявлению женщины, получившей сертификат, могут быть 
включены в состав средств пенсионных накоплений и переданы в доверительное 
управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд – по 
выбору мамы. 

Законодательством утверждены три варианта получения этих средств: 
 в виде срочной пенсионной выплаты.  
 в виде накопительной пенсии.  
 в виде единовременной выплаты 
4. Социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.  
Использовать средства Материнского капитала семья может не раньше, чем 

второму ребенку исполниться 3 года. Исключением является - уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского 
(семейного) капитала на погашение жилищных кредитов и займов.  

Согласно данным Пенсионного фонда, с июля 2009 по сентябрь 2013 года 
материнский капитал получили 4,6 миллионов российских семей. Как показывает 
статистика, в основном, материнский капитал используется для улучшения жилищных 
условий. На покупку жилья было направлено около 94 % от суммы всех выплат.  

Можно предположить, что основная цель данной программы достигнута, однако, 
несмотря на насущную потребность в подобной программе, при ее реализации возник ряд 
трудностей. Одна из основных проблем, стоящих в настоящее время на данном этапе 
реализации Федеральной программы «Материнский капитал»  – низкий уровень ее 
освоения. 

На рисунке 2 представлены данные об освоении денежных средств, 
предусмотренных Программой. Как видно из рисунка, около половины потребителей ни 
разу не подавали заявление на получение финансовых средств.  

 

 
Рисунок 2- Структура использования финансовых средств программы 
 
Столь невысокий уровень освоения выплат в рамках дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, свидетельствует об объективных сложностях 
использования материнского капитала на практике.Правительство, разрабатывая 
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механизм использования средств, стремилось к максимальной защите прав детей от 
всевозможных мошенничеств и махинаций.[4] Однако, механизм оказался не изучен и не 
проработан до конца. 

Жилищный вопрос, актуальный для большинства российских семей, может быть 
решён с использованием средств материнского капитала только в том случае, если 
родители двух детей и более имеют собственные дополнительные средства на 
приобретение жилья (в том числе с использованием схем ипотечного кредитования или 
получения целевых жилищных займов). При этом, до сих пор даже не урегулирована в 
полной мере возможность направления материнский капитала на уплату первоначального 
взноса по жилищным кредитам до достижения ребёнком 3 лет, что существенно 
ограничивает возможности семей на вступление в ипотеку. 

Более того, существуют сложности с реализацией основного правила Программы 
по данному направлению – всем детям необходимо выделить доли, что сложно сделать 
для строящегося жилья или долевого строительства. Право собственности, в таких 
случаях, можно оформить только, когда объект введён в эксплуатацию, и соответственно, 
пока этот момент не наступил, выделить детям доли невозможно. И здесь Закон дает 
возможность на выделение долей в последующем, однако не все выполняют данное 
обязательство – кто-то не хочет встречаться с органами опеки при перепродаже жилья, 
ведь тогда нужно выделить равные доли в новом жилье или заплатить за их доли, а кто-то 
просто не хочет делиться имуществом с детьми – никто не проверяет выполнение данного 
обязательства родителями. В данной ситуации дети остаются не защищенной стороной, 
ведь они могут оспаривать в суде недействительность такой сделки только в 18 лет. 

Еще одной сложностью, в реализации Материнского капитала в улучшение 
жилищных условий, является то, что не все банки согласны выдать займы на 
приобретение недвижимости, где собственниками будут являться еще и 
несовершеннолетние дети. Государство строго следит за соблюдением имущественных 
прав детей – и в этом возникают сложности с перепродажей предмета займа – имущества, 
если заемщики не в состоянии платить. Так же, не редко и частные лица предпочитают не 
участвовать в сделках продажи недвижимости с участием средств Материнского капитала. 

В то же время распоряжение средствами государственного сертификата на 
образование детей или формирование накопительной пенсии для женщин является, как 
правило, мерой по реализации отложенных потребностей. Дошкольное и школьное 
образование в России в большинстве своём пока ещё бесплатно, а коммерческие 
образовательные организации не позволяют оплачивать обучение материнским  
капиталом. Вследствие этого по данным направлениям материнским капиталом 
распорядились на данный момент всего около 3% россиян. 

Таким образом, Федеральная программа по дополнительной поддержке семей, 
имеющих детей, весьма противоречива. Оценивая тактические цели,  стоящие перед 
программой – помочь материально семьям в приобретении жилья, можно прийти к 
выводу о том, что в долгосрочной перспективе могут возникнуть  сложности как для 
самой семьи, получившей Материнский (Семейный) капитал, так и для продавца 
недвижимости, и государства, в лице Пенсионного Фонда, Социальной защиты и др. 

На наш взгляд, «оторванность» Программы от всей системы реализации 
дополнительных мер социальной поддержки и защиты прав семей, имеющих детей, и в 
первую очередь, самих детей, является главной причиной низкого освоения средств 
Материнского капитала.  

Налаженное сотрудничество с органами социальной защиты,  опеки  и 
попечительства  (а так же  органов,  занимающихся  детскими пособиями и защитой прав 
детей) позволило бы действительно защитить права несовершеннолетних детей. Так,  
необходимо установление связи между Пенсионным фондом и отделом, занимающимся 
проверкой выполнения обязательств родителей, по предоставлению долей детям.  
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Авторами предлагается  изменить систему использования денежных средств 
Материнского капитала и добавить в эту систему,  например,  отдел социальной защиты, 
как поручителя между держателем Материнского капитала и Пенсионным Фондом. Такой 
отдел мог бы действительно оценить потребность семьи в том, что не выделено 
основными направлениями использования капитала, и отчитываться за выделенные на эти 
цели средства. При подаче определенного пакета документов (например, заключения 
медицинских специалистов) мать или любой из детей сможет получить необходимую 
медицинскую помощь (например, коррекция прикуса зубов), если она не оказывается за 
счет средств бюджета или  пройти профилактическое лечение в санаториях России. 

Подобная мера, могла бы улучшить качество жизни семей, и поддержать  
национальную идею о здоровой нации.  
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Қазақстанда нәтижеге бағдарланған қаржыландыру жүйесі негізінде мемлекеттік 
басқарудың жаңа үлгісі 2007 жылдан бері енгізілуде. Оны пайдалану мемлекеттік 
бюджетті мақсатты пайдалану және жоспарлауда мемлекеттік органдар қызметінің 
сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Алайда, қол жеткізілген табыстарға қарамастан, 
келесі ресми мәліметтерде көрсетілген кемшіліктер бар. 2014 жыл барысында екі рет 
республикалық қаржы параметрі анықталды және 25 рет түзетулер жүзеге асырылды [1]. 

Осы заманғы тиімді мемлекеттік қызметті және мемлекеттік басқару құрылымын 
құру ел Президентінің «Қазақстан – 2050» Стратегиясында, Қазақстанның 2020 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспарында шешуші міндет ретінде айқындалғаны белгілі. 
Соған сәйкес, 2011 жылы Елбасының «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
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басқару жүйесін жаңғырту тұжырымдамасы» қабылданды. Мемлекеттік басқарудың 
тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында:– мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың 
бірыңғай саясатын қалыптастыру;– мемлекеттік аппарат қызметінің кәсібилігін және 
тиімділігін арттыруды;– мемлекеттік органдардың қызметін халыққа сапалы мемлекеттік 
қызметтер ұсынуға бағдарлау;– мемлекеттік аппарат қызметінің айқындылғы мен 
ашықтығын қамтамасыз ету қажет. Қызмет көрсету сапасын арттыру үшін заңнамалық 
негіздер жасалды. Қызметтердің тізілімі мен осы тізілімге енгізілген қызмет көрсету 
стандарттары бекітілді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы қызмет көрсету 
басталды. Халықпен кері байланыс орнату үшін көрсетілетін қызмет сапасын бағалау 
бойынша тұрғындар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу басталды. Әкімшілік 
кедергілерді азайту үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне қатысты мемлекеттік органдардың рұқсат беру жүйесі мен бақылау–
қадағалау қызметін жетілдіру жөнінде шаралар қабылдады. Мемлекеттік органдардың 
бақылау қызметтерін ретке келтіру үшін тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде 
тексерудің кезеңділігін белгілеуге мүмкіндік беретін тетік заңды түрде енгізілді. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту тұжырымдамасын 
іске асыру Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру 
саласында қоғамның қажеттіліктерін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қанағаттандыру деңгейін арттыруға бағытталған 
бірыңғай, сындарлы саясат жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы 
тұжырымдамада тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстанда жүргізілген мемлекеттік 
басқару реформаларының қорытындылары талданды, ағымдағы ахуалды талдау 
нәтижесінде түйінді проблемалар айқындалды, мемлекеттік басқару жүйесін 
жаңғыртудың негізгі бағыттары және оны іске асыру тетігі белгіленген. Соңғы уақытта 
Қазақстан тұтынушыға бағдарланған жаңа мемлекеттік басқаруды енгізуге өтуде, ол 
бойынша мемлекеттік органдардың негізгі мақсаты – құқықтар мен мүдделерді 
қамтамасыз ету, сондай-ақ халыққа және нарық субъектілеріне жағдай жасау. Азаматтар 
мен бизнестің барынша жоғары қанағаттандыру кезінде мемлекеттің бәсеке қабілеттілігін 
арттыру және мемлекеттік қызметтің патриоттық құрамдас бөлігін сақтау қажет. 
Мемлекеттік қызметтердің толық тізбесін қалыптастыру мақсатында тұрақты негізде 
орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар функцияларын түгендеу және 
талдау жүзеге асырылатын болады. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер тізілімінде ескерілмеген негізінен орталық мемлекеттік және жергілікті 
атқарушы органдар көрсететін қызметтерді анықтау үшін мемлекеттік қызметтерді 
түгендеу заңнамалық актілердің тұрақты мониторингі арқылы жүргізілетін болады. 
Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру, шешімдер қабылдау және мемлекеттік 
органдар қызметінің нәтижелілік көрсеткіштерінің мәнін түзету кезінде алынған 
ақпаратты пайдалану үшін мемлекеттік қызметті тұтынушылармен кері байланыс жүйесін 
құру жұмысы жалғасатын болады. «Электронды үкіметті» дамыту жөніндегі іс-шараларды 
мемлекеттік басқару жүйесін реформалау жөніндегі іс-шаралармен үйлестіру және келісу 
электрондық форматта көрсетілетін мемлекеттік қызметтің санын ұлғайтуға мүмкіндік 
береді, бұл өз кезегінде оларды көрсету мерзімдерін қысқартуға, қажетті құжаттардың 
тізбесін жеңілдетуге ықпал етеді. Осымен бір мезгілде ақпараттық жүйелерді біріктіру 
және жетілдіру үдерістерінің жүйелілік үйлестірілуі қамтамасыз етіледі және мемлекеттік 
органдар жұмысының тиімділігін арттыру деңгейі мен ақпараттық жүйелерді енгізу 
нәтижесіндегі қызметтер сапасын айқындауға мүмкіндік беретінболады. Ол өз кезегінде 
қажетті ақпаратты берумен байланысты азаматтар мен бизнеске әкімшілік жүктемені 
азайту, азаматтардың мемлекеттік билік органдарына өтініштерінің санын төмендету және 
«бір терезе» қағидатын негізге ала отырып, ақпараттық–коммуникациялық технологиялар 
негізінде мемлекеттік билік органдарының өзара іс–қимылының жеделдігін арттыру 
есебінен күту уақытын қысқарту болып табылады [2]. 
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Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін жетілдіру бойынша кешенді 
шараларды әзірлеу және іске асыру, біріншіден, тұтынушылардың пікірі мен мүдделерін, 
сондай–ақ мемлекеттік органдардың мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырылатын 
болады, бұл халықтың қанағаттанушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Басқаша сөзбен 
айтқанда, мемлекеттік қызметтің жаңа моделі мемлекеттік қызметтердің тұтынушысы 
ретінде халыққа бағдарлауын болжайды. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін 
қалыптастыру мемлекеттік қызметте адами капиталды басқарудың қолданыстағы 
тетіктерін жаңғырту және жаңаларын құруға бағытталатын болады. Мемлекеттік 
қызметке орналасу тәртібін және мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесін жетілдіру 
кадрлардың сапалы жаңа деңгейге үздіксіз кәсіби өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Өз кезегінде, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау мемлекеттік 
қызмет персоналын басқарудың пәрменді құралы болады және жұмыс нәтижелері 
негізінде барынша кәсіби және құзыретті қызметкерлерді ынталандыруға мүмкіндік 
береді. Мемлекеттік қызметшілер тәртібінің этикалық нормалары әрбір мемлекеттік орган 
қызметінің ерекшелігін ескеруге және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға 
әкелетін жағдайлардың туындауын алдын алуға мүмкіндік бере отырып, анық және 
нақтыланған болады. Мемлекеттік қызмет құрылымында үш корпус белгіленгені белгілі: 
1) мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысатын және мемлекеттік дамудың 
стратегиялық бағыттарын айқындайтын саяси мемлекеттік қызметшілердің корпусы; 2) 
мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін және саяси шешімдерді қабылдау 
мен олардың тікелей орындалуы арасында байланыстыратын буын болып табылатын 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің «А» басқару корпусы; 3) мемлекеттік саясатты 
іске асыратын және орындау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің «Б» атқарушы корпусы. 

Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарының жаңа тізілімі мен корпустарын, 
кадрлық резервті қалыптастыру тетіктері мен ротация, оның ішінде саяси мемлекеттік 
қызметшілерге ротация жүргізу тетіктерін қалыптастыру тиісті нормативтік құқықтық 
актілерде анықталатын болады. Мемлекеттік қызметке орналасудың қолданыстағы 
конкурстық тәртібі едәуір жаңғыртылатын болады. Мемлекеттік қызметшілерді оқыту 
жүйесін жетілдіру үшін қайта даярлаудың және біліктілікті арттырудың бірыңғай сатылас 
жүйесі құрылатын болады, нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқарудың қазіргі 
заманға білім технологиялары мен қағидатына негізделетін оқыту бағдарламаларының 
мазмұнды бөлімі сапалы жаңғыртылатын болады. Жаңа моделде түпкілікті нәтижеге 
бағдарланатын және уәждеу және біліктілікті арттыруға негіз болатын мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыс сапасын бағалау, аттестаттау тетіктері, мансаптық жоспарлау 
жүйесі қалыптастастырылатын болады. Мемлекеттік қызмет саласында бірыңғай сатылас 
жүйе құру және жаңа кадрлық саясатты тиімді жүргізу үшін мемлекеттік органдардың 
кадрлық қызметтері мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органдарға 
әдіснамалық бағынатын болады. Тұтастай, жоғарыда аталған бағыттарды іске асыру 
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының 
мемлекеттік қызметті кәсібилендіру бөлігінде аталған нысаналы индикаторларға қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және 
оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жүзеге асыратын мемлекеттік қызметші болып 
табылмайтын қызметкерлердің мәртебесі реттеледі, жолдау тәртібі жүйелендіріледі, 
тізбесі қайта қаралады және нормативтері әзірленетін болады. Мемлекеттік аппараттың 
тиімді құрылымын қалыптастыру және әкiмшiлiк реформаларды басқаруды жақсарту 
үшін мемлекеттік аппарат қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында мемлекеттік 
органдардың нақты өкілеттіктері мен жауапкершілігін белгілеуге ерекше назар аудару 
қажет [3, 4]. 

Өкілеттіліктерді бөлу мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 1) 
функцияларды оңтайландыру, оның ішінде:- мемлекеттік органдар мен ведомстволық 
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бағыныстағы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелері арасындағы, орталық мемлекеттік 
органдардың арасындағы, орталық және жергілікті органдар арасындағы мемлекеттік 
басқару жүйесінің қайталанатын функцияларын алып тастау; - артық функцияларды, 
мемлекеттік органдар негізсіз орындайтын функцияларды, ағымдағы экономикалық 
жағдайларға сәйкес келмейтін функцияларды алып тастау; - жеткіліксіз функцияларды, 
ағымдағы экономикалық жағдайға бағдарланған функцияларды қосу;- функцияларды 
бөлуде ұтымды ету;-мемлекеттік қызмет көрсетуді жақсарту және үйлестіруді жеңілдету 
үшін ұқсас функцияларды біріктіру, сондай-ақ функцияларды бөлу кезінде мүдделер 
қайшылағын болдырмау; - стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мен орталық және 
мемлекеттік органдардың миссияларын іске асыру үшін қажетті мемлекеттік 
функцияларды оңтайлы жинауды әзірлеу; 2) мемлекеттік органдардың оңтайлы 
құрылымы мен санын айқындау. Бұл мәселені шешудің негізгі құралы стратегиялық және 
бағдарламалық құжаттар мен жоспарларды есепке ала отырып, тұрақты және нақты 
әдіснамалық негізде функционалдық шолулар жүргізу болып табылады, ол жүргізілетін 
жұмысқа жүйелілік береді. Жоғарыда көрсетілген іс–шараларды шешу үшін 
функционалдық талдау жүргізудің әдіснамасы жетілдірілетін болды. Өкілеттілікті бөлу 
орталық мемлекеттік органдарда ғана емес, жергілікті атқарушы органдарда да жүзеге 
асырылатын болады. Бұл ретте, Елдi аумақтық-кеңiстiктiк дамытудың 2020 жылға дейінгі 
болжамды схемасын ескере отырып, жергілікті атқарушы органдарды нығайтуды және 
өңірлердің қажеттіліктерін ескере отырып, олардың санын айқындау мәселелері 
қаралатын болады. Өкілеттіліктердің аражігін ажырату қорытындылары бойынша әрбір 
нақты мемлекеттік органда өкілеттіктің оңтайлы көлемі, аппараттың оңтайлы саны, 
басқарушылық және атқарушылық буындар айқындалады, тиісті әкімшілік шешімдерді 
қабылдаудың рәсімдері оңтайландырылады, орталық және жергілікті басқару 
деңгейлеріндегі атқарушы билік органдарының тиімді құрылымы жасалатын болады. 
Жұмысты ұйымдастырудың тиімділігін арттыру, функционалдық және құрылымдық 
оңтайландыру, экономиканың қандай да бір саласын дамытуда маңыздылығын белгілеу 
бойынша баяндалған тәсілдер қызметі егжей-тегжейлі талданатын билік органына 
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге қатысты қолданылуы тиіс. 
Мемлекеттік басқару жүйесін реформалау үдерісін үйлестіру және жүргізілетін саясаттың 
келісілгендігі тиімді және нәтижелі мемлекеттік аппарат құруда шешуші рөл атқарады. 

Әкімшілік реформаны жүргізуді реформалаудың барлық қатысушыларын 
үйлестіруді, қол жеткізілген нәтижелер мен мемлекеттік қызметті тікелей алушы ретінде 
халықтың мүдделігіне үнемі мониторинг жүргізуді жүзеге асырмайынша тиімді басқару 
мүмкін емес. Үйлестірудің, ақпаратқа қол жетімділіктің және реформалау үдерісінің 
қатысушылар арасындағы өзара іс-қимылдың қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін 
үйлестіру функциясын реформалау үдерісіне қатысатын мемлекеттік органдардың 
өкілеттіктерінің аражігін нақты ажыратып, жеткілікті өкілеттігі бар мемлекеттік органға 
бекітіп беру қажет [5].Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның жанында реформалаудың әрбір бағыты бойынша бірыңғай саясатты тиімді 
іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында тұрақты жұмыс тобы құрылатын болады, олар:- 
әрбір мемлекеттік органның міндеттері мен функцияларын нақты қалыптастырады, 
олардың қайталануы мен әкімшілік реформаларды іске асыруға жауапты мемлекеттік 
органдардың уәкілеттілігін барынша тиімді бөлетін болады; - әкімшілік реформа барысын 
мониторингтеу және бағалау, өзі қойған мақсатқа қол жеткізу, сондай-ақ елдегі 
қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайға және халықтың қажеттілігіне 
байланысты әкімшілік реформаның бағытын түзету тетігін енгізеді. Әкімшілік 
реформаларды іске асыруды басқару сапасының жақсаруы көп жағдайда оны іске асыру 
барысы туралы объективті ақпараттың болуына ғана байланысты емес, сондай–ақ 
әкімшілік реформаның мақсаттары мен міндеттерін азаматтар мен бизнестің түсінуіне 
және қолдауына, олардың реформаның нәтижелеріне деген мүдделігіне байланысты 
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болады. Ол үшін әкімшілік реформаны іске асыру, азаматтардың, бизнестің және 
үкіметтік емес ұйымдардың реформаның негізгі мақсаттары мен нәтижелеріне жария 
талқылау жүргізу, әкімшілік реформаны іске асырудың мақсаттары, міндеттері және 
барысы туралы қоғамды толық, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында хабардар 
ету жолымен іске асыру барысында мүдделігін арттыру мәселелері бойынша 
жұртшылықпен өзара іс-қимылы жасауын қамтамасыз етілуі тиіс. Тұтастай мемлекеттік 
басқару жүйесін дамыту саясаты біртұтас, түсінікті, дәйекті, нақты қағидаттар мен 
өлшемдерге негізделеді және бұлжытпай сақталатын болады, ал мониторинг пен 
бағалаудың құрылатын жүйесі мемлекетке және азаматтарға мемлекеттік басқарудың 
жүргізіліп отырған реформаларының барысы мен нәтижелер туралы толық бейнесін 
сипаттайды. Осылайша, Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты, - атты Жолдауында: мемлекеттілікті одан әрі нығайту 
және қазақстандық демократияны дамытуды маңызды мәселе, біздің мақсатымыз – 
мемлекеттік басқарудың жаңа түрін қалыптастыру. Ол қоғамға қызмет ету мен 
мемлекеттілікті нығайтудың жаңа міндеттеріне сай болуы тиіс, - деп атап өтті, яғни: - 
біріншіден, бізге мемлекеттік жоспарлау және болжау жүйесін одан әрі жетілдіре түсу 
керек. Қойылатын мақсат – жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеуде мемлекеттік 
органдардың жауапкершілігін күшейту, еліміз басшылыққа алатын стратегиялық 
құжаттарды қайта қарау. Елімізде мемлекеттік аудиттің ең озық әлемдік тәжірибесі 
негізінде кешенді жүйе құру қажет. Экономикалық стратегияларымыз жүзеге асуы үшін 
мемлекет дағдарыстық жағдайларды күні бұрын тиімді түрде біліп, оларға қарсы шара 
қолдануы тиіс. Бұл үшін бізге дағдарысқа қарсы әрекет етудің көп деңгейлі жүйесін құру 
қажет; - екіншіден, біз басқаруды орталықсыздандыруды сауатты жүргізуіміз керек. 
Орталықсыздандыру идеясының мәні – шешім қабылдау үшін құқықтар мен қажетті 
ресурстарды орталықтан өңірлік билік органдарына беру. Жергілікті жерлердегі билік 
органдарының өкілеттіктері қаржылық және кадрлық ресурстармен нығайтылатын 
болады. Қоғам және азаматтар мемлекеттік шешімдер қабылдау процесі мен олардың 
жүзеге асырылуына тікелей қатыстырылуы қажет. Жергілікті басқару органдары арқылы 
халыққа жергілікті маңызы бар мәселелерді өз бетімен және жауапкершілікпен шешуіне 
нақты мүмкіндік беру керек. Бекітілген жергілікті басқаруды дамыту тұжырымдамасы 
ауылдық, селолық деңгейде басқару сапасын арттыруға мүмкіндік жасайды және 
азаматтардың жергілікті маңызы бар мәселелерге қатысуын кеңейтеді. Қазір селолық 
әкімдіктерге қосымша өкілеттіктер беру және олардың ауылдағы ахуалға ықпалын 
күшейту. Мемлекеттік саясаттың нақты бағыттарын жүзеге асыруға жауапты кәсіпқой 
басқарушылардың мүлдем жаңа санаты – «А» корпусы құрылды. «А» корпусына бірінші 
кезекте жауапты хатшылар мен облыс әкімдерінің аппарат басшылары, комитет 
төрағалары, қалалар мен аудандар әкімдері кіреді. Бұдан былай мемлекеттік қызметші 
лауазымдық сатымен кезең-кезеңмен, билік иерархиясының бір сатысынан келесісіне 
өзінің машығын жетілдіре және кәсіби деңгейін арттыра отырып көтерілетін болады. 
Белгіленген көрсеткіштерді асыра орындағандар мен өзінің тиімділігін көрсеткендерге 
және жоғары нәтижеге қол жеткізгендерге ғана ерекшелік жасалуы керек. Ерекше 
назарды мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын арттыруға аудару қажет. Міндет – 
мемлекеттік аппараттың халықпен өзара қарым-қатынастарында біржақты-өктем 
көзқарастардан арылып, азаматтарға мемлекеттік қызметтерді тиімді және жедел түрде 
көрсетуге көшу. Мемлекеттік органдарды оларға тән емес функцияларды орындаудан 
босатып, мемлекеттік институттардың дербестігін сапалық тұрғыдан кеңейтуге тиіспіз. 
Үкімет оның орындалуын 2014 жылдан бастап жергілікті бюджет қалыптастырудың жаңа 
тетігін енгізумен ұштастыруы керек, - деп өз сөзін аяқтады. 

Елбасы қойған міндеттерге қол жеткізу үшін төмендегі іс-шаралар шешімін табуға 
тиіс деп есептейміз:1) мемлекеттік қызметке кадрларды конкурстық іріктеу жүйесіне 
халықтың сенімділік деңгейін арттыру; 2) мемлекеттік қызметкерлердің меритократия 
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қағидаларының сақталуына деген сенім деңгейін арттыру; 3) мемлекеттік органдардың 
құрылымын жетілдіру. Басқарушылық шешімдерді қабылдағанда мемлекеттік 
органдардың әрекетінде кешенділік болуын қамтамасыз ету қажет. Министрліктерге 
саясат қалыптастыру мен оны жүзеге асыруға бақылау жасау, саяси шешімдер қабылдау, 
ережелер шығарушылық әрекеті, комитеттер жұмысын үйлестіру функциялары 
жүктелген. Өз кезегінде министрліктердің комитеттері саясатты іске асырумен және 
бақылаушылық пен қадағалаушылық функцияларын дербес жүзеге асырумен айналысуы 
тиіс; 4) мемлекеттік қызметкерлердің жалақыларын еңбектің нақты нәтижелерімен 
ұштастыра отырып өсіру; 5) мемлекеттік қызметкерлерді дайындау, қайта дайындау және 
оқыту жүйесін жетілдіру; 6) мемлекеттік органдардың персоналын басқаруда кадр 
қызметтерінің рөлін арттыру;7) этикалық нормаларды және сыбайластыққа қарсы 
заңнаманы, сонымен қатар олардың сақталуын бақылау жүйесін жетілдіру. 

Жоғарыда сөз болған шаралардың бәрі және әкімшілік реформаның логикасы 
сыбайластықпен күреске бағытталған. Олардан бөлек арнайы шараларда іске асырылуы 
тиіс деп есептейміз:– этика кодексін құрастыру және «сыбайластық» ұғымын нақтылау; – 
этика және «мүдделер қақтығысы» мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру.  

Қолданылған дереккөздер тізімі: 
1. Открытость и эффективность работы государственных органов: аналитический 

отчет по исследованию / Агентство РК по делам гос. службы. - Алматы: ИЦ «Сандж», 
2011. - 179 с.  

2. «Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы 
бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 19 
наурыздағы №  954 Жарлығы.  

3. Узакбаева А., Абдимомынова А. Ш. Региональное антикризисное управление: 
теоретический аспект. Молодой ученый. 2015. №  7. с. 505–508. 

4. Иватова Л. М. Политические технологии как способ осуществления 
политической модернизации Казахстанского общество // Актуальные проблемы 
модернизации Республики Казахстан: экономика, политика, идиология/ Иватова Л. М. - 
Алматы, 2014. - С.7–13. 

5. Келимбетов К. Административная реформа–веление времени // Казахстанская 
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«Экспо-2017» – перспектива развития новейших технологий и инноваций 
 

Джаримбетова О.С. 
Алматинский колледж экономики и статистики г.Алматы 

 
В  июне 2014 года в Париже  на 155-ой сессии Генеральной ассамблеи 

Международного бюро выставок Казахстан получил право на проведение Expo в 2017 
году. «Выставка «ЭКСПО» – является событием  глобального масштаба. По значимости 
сравнима с крупнейшими экономическими форумами, а по туристической 
привлекательности - с самыми популярными спортивными играми мира. Выставка будет 
способствовать привлечению в нашу страну крупных инвестиций. Также через "ЭКСПО" 
Казахстан получит новые технологии и инновации, что непосредственно повлияет на 
развитие "зеленой экономики", - подчёркивает Президент Казахстана Н.А.Назарбаев. 
Президент нашей страны Назарбаев Н.А. – один из немногих мировых лидеров, 
угадывающих траекторию будущего развития человечества, новые тенденции и 
перспективы. Благодаря ему Казахстан стал центром реализации нескольких 
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взаимосвязанных глобальных инициатив – Программы Партнерства «Зелёный Мост», 
Глобальной энергоэкологической стратегии, выставки «Экспо-2017» и G-Global - 
площадки глобального диалога для антикризисного развития. 

Экспо-2017 – это инструмент перехода человечества к Третьей Индустриальной 
революции, Шестому технологическому укладу, основанному на зелёной экономике, 
прорывных и открытых инновациях, новых информационно-коммуникативных 
технологиях и виртуальных взаимодействиях. 

«Выставка будет способствовать привлечению в нашу страну крупных инвестиций. 
Также через "ЭКСПО" Казахстан получит новые технологии и инновации, что 
непосредственно повлияет на развитие "зеленой экономики" . 

Для решения этих глобальных задач не хватает технического инструментария, 
выборки и демонстрации самых эффективных технологий. Вот почему так актуальна 
выставка Экспо-2017.  

«Нам нужен трансферт необходимых стране технологий и обучение специалистов 
для их использования. EXPO-2017 должно дать толчок этому процессу и помочь нам 
отобрать новейшие технологии для развития энергетики будущего.» (Н.А.Назарбаев). 

«Мы сформируем мощный стимул для притока инвестиций, создадим десятки 
тысяч рабочих мест. Страна получит мультипликативный эффект от инвестиций в 
строительство, туристическую инфраструктуру, гостиничный бизнес. Главным является 
не сам факт проведения выставки, важно прояснить, какую большую пользу для народа и 
страны оно принесет в конечном итоге» (Н.А.Назарбаев). 

Тема  Международной выставки – «Энергия Будущего» – позволяет  привлечь 
лучшие мировые технологии в области энергосбережения, новые разработки   и 
технологии использования и технологии использования альтернативных источников 
энергии. 

Помимо привлечения инвестиций в строительство выставочных объектов, 
экономический эффект состоит в следующем: объекты, возводимые в рамках Экспо, 
позволят в будущем рассматривать Казахстан, как крупную международную, 
выставочную и информационно-презентационную площадку. 

«Сам процесс подготовки к выставке обеспечит доступ к новейшим технологиям и 
разработкам. Нужно не просто ознакомиться с ними, но думать над тем, как организовать 
трансфер этих технологий в казахстанскую экономику» (Н.Назарбаев). 

Одним из ключевых приоритетов развития стран в последние годы стал переход к 
основанной на инновациях «зелёной» экономике. На это нацелены усилия ООН, ОЭСР, 
“Большой Восьмёрки», Евросоюза, «Большой Двадцатки» (G20), США, Японии, Китая и 
других ведущих стран мира.    Отдельные страны имеют очень успешный опыт на 
национальном уровне – Южная  Корея, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, США и др. 

Многие страны принимают дополнительные добровольные обязательства по 
снижению выбросов парниковых газов, увеличению использования возобновляемых 
источников энергии или даже отказу от углеводородного топлива (Швеция, Исландия).   
США поставили задачу к 2035 году 80% производимой в стране электроэнергии получать 
экологически чистым путём.  Великобритания приняла обязательства по сокращению 
выбросов ПГ на 34% к 2020 г. и на 80% к 2050 г. 

Таким образом, в своих долгосрочных стратегиях и программах большинство стран 
мира уже приняли политическое решение о переходе на зелёные технологии, чистую 
энергию и ресурсосбережение. 

Многие страны мира приняли добровольные экологические обязательства 
снижения климатических загрязнений и развития зелёных отраслей до 2020-2050 гг. – 
США, Великобритания, Китай, Норвегия, Южная Корея, Австралия и др. 
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Ряд стран отказались от ядерной и углеводородной энергетики. Так, Швеция до 
2020 г. собирается стать первым в мире государством, отказавшимся от углеводородного 
топлива. 

Новым трендом стало стремление транснациональных компаний и даже банков к 
зелёным брендам. Это, например, крупнейшие IT-корпорации, Google, GeneralElectric, 
Philips, Siemens, LG eleсtronics, Тойота, BMW, ExxonMobil, банк SantanderBrasil и др. 

Ещё в 2007 г. Европейским советом по возобновляемой энергетике (EREC)  был 
разработан сценарий Энергетической революции с уменьшением общемирового 
потребления энергии на 50%  и на 80% для развитых стран без уменьшения роста мировой 
экономики, с увеличением доли альтернативной энергетике в мировом энергпотреблении 
до 65% к 2050 г.  При этом предполагается отказ от атомной энергетики к 2030 г., от 
субсидирования традиционной энергетики. 

В опубликованном в 2012 г. докладе «Энергетическая революция: перспективы 
экологически устойчивой энергетики» («EnergyRevolution:A 
SustainableWorldEnergyOutlook») обосновывают необходимость и возможность 
увеличения доли альтернативной энергетике в мировом энергпотреблении до 65% к 2050г. 

Многие мегаполисы участвуют в соглашениях по повышении 
энергоэффективности, в конкурсах брендов «зелёных» и низкоуглеродных городов, 
проектировании «городов будущего» . Ряд стран, включая ЕС, Казахстан в основу своих 
стратегий положили концепцию Третьей индустриальной революции на основе зелёных 
технологий и энергопроизводящих зданий. 

Принято множество национальных программ перевода автотранспорта на 
электромобили и распространении электрических заправок.  Крупнейшие 
авиаперевозчики приняли решение о постепенном переходе на биотопливо. 

 «Сейчас примерно 5% людей есть, которые думают о совершенно новой 
энергетике. Новая энергетика создаётся сейчас в умах, в лабораториях небольшим 
количеством людей в мире, и у нас, наверное. Холодный ядерный синтез. Вот в таком 
чемодане агрегат работает. Был великий физик учёный Никола Тесла, который в прошлом 
веке доказал, что энергия – везде вокруг нас… Давайте мы станем экстраординарными. 
Соберём в Казахстане  тех, кто уже думает об этом, об исключительных вещах, дадим им 
возможности» (Н.А.Назарбаев). 

Темы выставки «Энергия будущего»  поможет Казахстану активнее развивать 
инновации для перехода к Третьей индустриальной революции, обозначенного в 
Стратегии Казахстан-2050. К ним относятся «зелёные» технологии, основанные на новых 
фундаментальных открытиях, новой физике, работах Николы Тесла. 

Казахстан имеет передовые разработки в сфере ВИЭ и зелёных инноваций, которые 
сможет продвинуть благодаря выставке, запустить новые экспортные производства. 
Например, экологически чистое производства дешёвого кремния из каменного угля 
вместо древесного, выпуск сверхчистых металлов для солнечной энергетики, «зелёная» и 
микроволновая химия, продукция для электроники из бериллия. 

Республика обладает солидным потенциалом для создания эффективной солнечной 
энергетики на основе кремниевых, теллуридо-сульфидо-кадмиевых, арсенид-галлиевых и 
перспективных германиевых разработок. 

Казахстан, где сложилась уникальная галлиевая школа, ставшая основой 
высококачественного производства галлия, входит в первую тройку мировых 
производителей галлия (объем мирового производства — около 100 т,  отечественного — 
22 т). 

В Казахстане сегодня есть немало ученых и изобретателей в сфере Энергии 
Будущего. Это Александр Борисенко (открывший новое импульсное состояние плазмы),  
Владимир Глушко (двигатели на основе энергии вакуума), Сергей Лачинян (новая физика 
в акустике и пиролизе, обработке воды), Дина Нусупбекова (микроволновая химия, 
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получение водорода из воды без электролиза), бестопливные магнитные двигатели на 
энергии электромагнитного поля Земли — НургалиТемиргали, АбдамбайБултанов, 
ЕртайШинтеков, АубакирДауренбек и др. 

Последние годы Казахстан планомерно создает условия и формирует возможности 
для уверенного и долгосрочного инновационного развития национальной экономики, 
осознавая значимость и востребованность сектора ноу-хау для устойчивого роста. 

Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР), правопреемник 
Национального инновационного фонда, предлагает сегодня разнообразные инструменты 
для поддержки старт-апов в области внедрения инноваций. 

Предусматривается участие в создании венчурных инвестиционных институтов с 
казахстанским и зарубежным капиталом, вкладывающих средства в технологический 
инновационный бизнес. 

Таким образом, отечественные инноваторы намерены получить доступ к 
передовым западным технологиям и добиваться их трансферта в Казахстан. 

Учитывая, что правопреемником прежней ведущей инновационной структуры 
НАТР стал только в начале 2012 года, пока стоит говорить лишь о первых успешных 
шагах в налаживании контактов с некоторыми ведущими венчурными фондами Израиля, 
Германии, Малайзии, США и России. 

Появление НАТР в качестве портфельного инвестора в крупных венчурных 
проектах демонстрирует решительность отечественных инноваторов активизировать 
присутствие на этом рисковом, но доходном рынке. 

Если говорить об инструментах поддержки, на сегодняшний день это два основных 
предложения - технологическое бизнес-инкубирование и предоставление инновационных 
грантов. 

Первое предложение подразумевает оказание субъектам индустриально-
инновационной деятельности всеобъемлющей поддержки на первом этапе со стороны 8-
ми региональных технопарков. 

Второе - участие государства в софинансировании инновационных проектов по 9 
направлениям (агропромышленный комплекс, машиностроение, горнодобывающая 
промышленность, легкая и деревообрабатывающая промышленность, производство 
строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции, транспорт 
и складирование, информация и связь, химическая и фармацевтическая промышленность, 
другие сектора промышленности). 

Активнее всего государство готово финансировать процессы патентования и 
коммерциализации инновационных проектов, а также запуск старт-апов. 

Также, в качестве нововведений, можно выделить опции по переходу остатков 
финансовых средств на следующий финансовый год и непрерывный режим приема 
заявок. И сокращение процедуры и времени рассмотрения заявок претендентов на 
получение грантов. 

Все этим меры, безусловно, позволят активизировать и упростить 
взаимоотношения государства и инноваторов, а также создадут дополнительные 
мотивационные поводы и стимулы для создания и разработки новых инновационных 
предложений и проектов. 

Казахстан пока не достаточно сильный игрок на рынке венчурных и интернет-
проектов, чтобы привлекать многомиллионные инвестиции. Хотя обладает достаточными 
свободными финансовыми ресурсами и интересом со стороны потенциальных инвесторов. 

Одним из новых направлений является  курс на «зеленые инновации». 
Потенциально перспективный тренд, получив поддержку на высшем уровне 
государственной власти, обещает стать ключевым сектором в формировании пакета 
отечественных инновационных проектов. 
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Об этом свидетельствует, в том числе, и повышенное внимание к «зеленой» теме в 
рамках бюджетной программы «Предоставление инновационных грантов в рамках 
направления Производительность - 2020», где определению и описанию «зеленых» 
технологий, товаров, инвестиций и «зеленого» бизнеса выделен отдельный раздел. 

Общими приоритетами наиболее развитых стран в сфере «зеленых технологий» 
являются: дешевая солнечная энергия, гибридные транспортные средства, технологии 
фильтрации и очистки воды, дешевое автономное обеспечение домашних хозяйств, 
сокращение отходов и токсичных веществ в производстве. 

«Сама страна должна показать идею приверженности перехода на «Энергию 
будущего». Правительству нужно проработать вопросы соответствующего развития этого 
направления. За предстоящие пять лет Казахстан должен совершить инновационный 
прорыв в области разработок и внедрения чистых видов энергии. Поэтому поручаю 
проработать принятие соответствующего комплексного плана развития энергии будущего 
на 2013-2017 годы» - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании госкомиссии по вопросам 
организации и проведения в Астане международной выставки «EXPO-2017». 

В рамках подготовки к событию в РК был запущен пилотный проект, упрощающий 
пересечение границы иностранцами. Так, безвизовый режим на 15 дней — до 31 декабря 
2017 года — установлен для граждан США, Великобритании, Франции, Нидерландов, 
Германии, ОАЭ, Японии, Австралии, Швейцарии (всего 19 стран). Составлены списки 
государств-подписантов взаимной отмены виз, идет разработка групповых и электронных 
визовых документов. 

Благодаря Expo развитие на внутреннем рынке получат и гостинично-
туристический бизнес, и сфера услуг. Рост предпринимательства создаст новые рабочие 
места, что скажется положительными тенденциями на экономике страны в целом. 

Список использованных источников 
1.  http://www.zakon.kz/4531025-expo-2017 
2.  http://expoandwomen.com/ru/dvadtsat-pyat-faktorov-aktualnosti-provedeniya-

vyistavki-ekspo-2017/ 
3.  http://rezonans.kz/vse-o-politike/item/846-expo-2017-na-chto-rasschityvaet-

kazakhstan 
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Практически все страны объединяются в единое экономическое пространство. Это 

позволяет лучше использовать материальные и людские ресурсы отдельных регионов, 
свободные капиталы наиболее развитых стран. Выход на мировой рынок становится 
необходимым условием эффективного развития экономики.  

Проблемы международного маркетинга в настоящее время имеют большое 
значение в нашей стране. Для современного этапа реформирования политики и экономики 
Казахстана характерны тенденции ее возрастающей интеграции с мировым сообществом, 
интенсификации развития новых форм международного обмена. 

Республики бывшего Советского Союза превратились в самостоятельные 
суверенные государства, в которых очень сильна тяга к возрождению национальных 
культур, обычаев, образа жизни. Это, конечно, сразу же отразилось на состоянии их 
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национальных рынков. В то же время единое экономическое пространство, в которое все 
они входили, ранее не способствовало развитию международного маркетинга. Высокая 
степень централизации управления вела к тому, что вопросы производства, планирования 
и сбыта решались в центре, без учета интересов предприятий и территорий[1]. 

Расширение международных связей и интеграции, установление коммерческих и 
деловых отношений, успешный выход на мировой рынок при одновременном устойчивом 
развитии внутреннего – важные задачи современного экономического развития страны, 
успешное решение которых требует от руководителей предприятий, специалистов, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью, овладения теорией 
международного маркетинга.Увеличениеобъемов продаж, а следовательно, и 
производстваобеспечивает повышение эффективности производстваза счет расширения 
его массовости. Подобные результатыработы фирмы могут быть достигнуты благодаря 
созданиюболее благоприятных условий для производственнойи коммерческой 
деятельности. 

Выход на новые рынки, когда товар на освоенных рынкахнаходится на стадии 
насыщения или спада, позволяетпродлить жизненный цикл товара.При высоких затратах 
на единицу товара фирма можетобеспечить их сокращение благодаря увеличению 
объемовпродаж на новых рынках и соответственно уменьшениюпостоянных затрат на 
единицу товара. Завоевание определенныхпозиций на целевых рынках позволяет 
обеспечитьувеличение спроса на товары, расширить объемыпроизводства и повысить его 
эффективность. 

Наконец, достижение конкурентных преимуществ иформирование у потребителей 
положительного имиджа иприверженности к товарам и услугам фирмы также 
способствуютповышению эффективности производства. 

Таким образом, реализация каждой из сформулированныхцелей более низкого 
порядка позволяет обеспечитьболее высокий уровень эффективности производства. 

Считая, что основной целью деятельности на мировомрынке является получение 
максимальной прибыли, фирма, реализующая международный маркетинг, исходит изтого, 
что она прежде всего удовлетворяет реальные нуждыи потребности в конкретных товарах 
и за счет этого получаетжелаемую ей прибыль. 

В последнее десятилетие в парфюмерно-косметической области произошли 
значительные изменения, обусловленные рядом факторов. Прежде всего, новые 
тенденции в области производства парфюмерно-косметических товаров во многом 
изменили ассортимент предлагаемой продукции. Большая часть парфюмерно-
косметических товаров стала обладать помимо основных свойств рядом дополнительных. 
Появились принципиально новые товары, позволяющие решать проблемы продления 
молодости кожи, коррекции ее структуры, а также улучшения пропорций и линий тела. 
Кардинально изменился взгляд специалистов и производителей парфюмерно-
косметических товаров на упаковку [2]. 

Проведенный в последние годы анализ мнения потребителей, движение за 
минимизацию упаковки, а также замену стеклянной упаковки на более современную 
способствовали тому, что изменился не только состав парфюмерно-косметической 
продукции, но и ее внешний облик, включая цветовую гамму. Одновременно возник 
принципиально иной подход к обслуживанию потребителей, требования которых к 
уровню сервиса, объему предоставляемой информации, а также методам и формам 
продвижения парфюмерно-косметической продукции существенно возросли. 

Маркетинговая деятельность международной фирмы осуществляется в глобальном 
масштабе материнской компанией и охватывает технологический процесс в целом, в 
особенности в тех случаях, когда он частично или полностью разделен между 
производственными заграничными компаниями международной фирмы.  
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Международный маркетинг представляет собой определенный образ мышления, 
подход к принятию производственных решений с позиции наиболее полного 
удовлетворения требований как местных, так и иностранных потребителей. Выход на 
внешний рынок, как правило, ставит предприятие в ситуацию, совершенно отличную от 
той, которая может быть ему знакома из его национального опыта. Для того чтобы 
оценить с высокой точностью последствия своей деятельности, предприятие должно 
обладать обширной и разнообразной информацией о тех областях, в которых оно 
недостаточно ввиду того, что поведение на рынке всех его активных агентов и сама 
динамика рынка могут изменяться необходимо проведение международных 
исследовательских работ. Следует отметить, что маркетинговые исследования на внешних 
рынках представляют собой второй уровень сложности по сравнению с маркетинговыми 
исследованиями на внутреннем рынке за счет дополнительных внешних факторов и 
связанной с ними большей сложностью получения и обработки необходимой 
информации. Информация, получаемая в ходе проведения маркетинговых исследований, 
дает возможность принятия адекватных и эффективных управленческих решений в 
условиях обостряющейся международной конкуренции. 

В ситуации глобализации экономики и рынка парфюмерии в частности именно 
международный маркетинг со своими принципами и особенностями становится 
решающим фактором в конкурентной борьбе. В связи с этим, актуальность выбранной 
темы обусловлена местом и ролью международного маркетинга в продвижении 
продукции и формировании спроса на международном парфюмерном рынке. 

Важнейшим индикатором работы организаций в современных условиях является 
рынок. Успешный выход организации на рынок и завоевание на нём конкурентных 
преимуществ в значительной степени обуславливается реализацией маркетинговой 
деятельности. 

Маркетинг – это человеческая деятельность, так или иначе имеющая отношение к 
рынку и работа с ним ради осуществления обменов, цель которых удовлетворение 
человеческих нужд и потребностей. 

Маркетинг – одна из основополагающих дисциплин для профессиональных 
деятелей рынка, поэтому необходимо знать, как описать рынок и разбить его на сегменты; 
как оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка; как 
сконструировать и испытать товар с нужными для этого рынка потребительскими 
свойствами; как посредством цены донести до потребителя идею ценности товара; как 
выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо 
представленным; как рекламировать и продвигать товар, чтобы потребители знали его и 
хотели приобрести. Профессиональный деятель рынка должен, без сомнения, обладать 
обширным набором знаний и умений[3]. 

Чаще всего в расчёт принимается лишь один аспект маркетинга – организация 
продвижения изделий и услуг на рынке. Второй его компонент – исследование рынка 
считается чем-то абстрактным, сугубо теоретическим. Неудачами в области маркетинга 
принято объяснять провалы в бизнесе, а успех связывать с эффективным или агрессивным 
маркетингом. Важно использовать маркетинг во всём его богатстве. Видеть в нём не 
только рекламную компанию, но и стратегию поведения на рынке. 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать хороший 
товар, назначить на него привлекательную цену и обеспечить его доступность. Для 
целевых потребителей фирма должна еще осуществить коммуникацию со своими 
заказчиками. При этом в содержании коммуникации не должно быть абсолютно ничего 
случайного. 

Рынок начала ΧΧΙ ст. характеризуется глобальностью. Достижения средств 
коммуникаций позволяют моментально выяснить практически любую точку мира. 
Большинство фирм продвигают свою продукцию на мировой рынок, становятся 
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участниками международной конкуренции, заключают соглашения с иностранными 
партнерами и поставщиками, имеют интернациональный штат работников. Власть 
международного маркетинга можно оценить по росту мировой торговли за последние 50 
лет более как 10 раз, составляя сегодня 5 трлн. дол.в год. Компании уже не могут 
позволить себе уделять внимание только внутреннему рынку, насколько бы емким он не 
был. 

Таким образом, информационное обеспечение международного маркетинга 
является одной из подсистем обеспечения разработки и принятия эффективных 
управленческих решений в процессе непрерывном взаимодействии предприятий и 
организаций. Информационное обеспечение осуществляется благодаря использованию 
бизнес-партнерами определенных процедур, которые называются маркетинговой 
информационной системой маркетинговой информационной системой, которая 
представляет собой систему взаимодействия людей, оборудования и методов для сбора, 
классификации, анализа и расширения информации. 

Развитие маркетинговой информационной системой связано, прежде всего, со 
сменой роли маркетинга в деятельности компаний и разработкой новых информационных 
технологий. Если на первом этапе функционирования маркетинговой информационной 
системой работа осуществлялась с разными массивами информации, которые находили из 
окружающей среды нерегулярно, то постепенно процесс сбора и обработки 
маркетинговой информации стал более систематизированным, а информация - 
интегрированной, что облегчило анализ и использование данных, увеличило качество 
данных, которые находят к системе. 

Маркетинговая информационная система включает информацию про рынок и 
маркетинговую среду, которую компания может получить из внутренних и внешних 
источников. Внутренние источники маркетинговой информации включают в себя 
внутреннюю отчетность компании, и внешние источники - это источники вторичной 
маркетинговой информации и проведение полевых маркетинговых исследований. 

Международный маркетинг является составнойчастью общей системы управления 
фирмой, призваннойнаправлять всю ее деятельность на удовлетворение нужд 
ипотребностей покупателей и потребителей на выбранныхвнешних рынках. Он служит 
средством обеспечения преимуществвудовлетворении конкретных запросов покупателейи 
потребителей по сравнению с тем, как эти запросыудовлетворяются конкурентами [4]. 

При использовании международного маркетинга фирмареализует системный 
подход к управленческой деятельностис четко сформулированной целью, 
детализированнойсовокупностью мероприятий, направленных на еедостижение.  

Концепция расширения внутреннего рынка.Ориентация фирмы на международный 
маркетинг наблюдается в том случае, когдафирма с целью расширения продаж своей 
продукции выходит на иностранные рынки.Согласно концепции расширения внутреннего 
рынка фирма рассматривает своимеждународные операции как второстепенные, 
предназначенные для расширениявнутренних операций на внутреннем отечественном 
рынке. Первичным мотивомрасширения внутреннего рынка является реализация 
избыточной продукции. Бизнес навнутреннемрынке является приоритетным, а продажи за 
рубежом рассматриваются какприбыльное расширение операций на внутреннем 
(отечественном) рынке. В связи сэтим компании занимаются поиском рынков, где спрос 
на продукцию подобен спросуна внутреннем рынке и продукция, предназначенная для 
внутреннего рынка, такжебудет приемлема. Эта рыночная стратегия расширения может 
оказаться оченьприбыльной, и многие компании включаются в международный маркетинг 
благодаряэтой стратегии.  

Концепция мульти внутреннего рынка.В том случае, когда компания придает 
значение различиям зарубежных рынков и считает необходимым видоизменять 
иностранный бизнес в организационном смысле. Компания, руководствующаяся этой 
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концепции,придерживается мнения, что рынки различных зарубежных стран имеют 
большие различия, и что для достижения рыночного успеха на каждом отдельном 
рынкетребуется своя индивидуальная программа. Для этих фирм характерно то, что они 
формируют отдельные маркетинговые стратегии для каждого отдельного рынка 
зарубежной страны. 

Концепция глобального маркетинга.Компания, руководствующаяся этой 
концепцией или философией, обычно именуется глобальной компанией, а её 
маркетинговая деятельность - глобальныммаркетингом, и рынок этой компании 
охватывает весь мир. Главный постулат глобальной маркетинговой концепции 
предполагает ориентациюмирового рынка к народу, к покупателю, для удовлетворения их 
потребностей ижеланий. Таким образом, покупатели составляют значительные рыночные 
сегментыпокупателей с аналогичным спросом на определенный продукт во всем мире. С 
этойориентацией компания пытается стандартизировать многие свои методики (подходы), 
ипридать им практическую направленность во всём мире (на мировой основе). 

Определенные решения становятся прикладными и применяются во всех странах, 
покадругим фирмам требуется исследование и рассмотрение локальных 
особенностейрынков каждой зарубежной страны. Глобальная компания рассматривает 
мир в целомкак единый рынок и разрабатывает глобальную стратегию маркетинга. 

Хотя мир не стал однородным рынком, но тем не менее имеются 
основательныеподтверждения наличия идентифицированных групп интернациональных 
потребителей(сегментов) с аналогичными потребностями, желаниями, образом поведения. 
Этисегменты образуются из потребителей разных стран и "пронизывают" в 
известномсмысле государственные границы. Важно то, что независимо от степени 
существованияглобальных рынков, компания может извлечь пользу из глобальной 
ориентации своегобизнеса и маркетинга.[5] 

Таким образом, как и при реализации маркетинга навнутреннем рынке, фирма с 
учетом реальных нужд и потребностейна отдельном внешнем рынке может 
использоватьчетыре основных инструмента международного маркетинга.К ним относятся: 
товар, цена, продвижение иместо продажи.. Зная реальные нужды и потребности 
ииспользуя инструменты комплекса маркетинга, фирмапредлагает на каждом внешнем 
рынке товары в необходимомколичестве и ассортименте, по приемлемой цене, 
вопределенном месте и в заданное время. Она осуществляетсоответствующие 
коммуникации и обеспечивает продвижение товара на рынок. В свою очередь, 
международныймаркетинг охватывает всю деятельность фирмы, связаннуюс 
производством, продажей товаров и оказанием требуемыхуслуг. Освоение нового 
зарубежного рынка — это каждый раз компромиссмежду использованием решений, уже 
испытанных на внутренних рынках, инеобходимым уровнем адаптации к новым рынкам. 
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С момента приобретения независимости в Казахстане центральным вопросом был 
и остается вопрос создания эффективной системы государственного управления как 
важнейшего фактора в достижении долгосрочных целей развития страны. 
Совершенствование системы государственного управления происходит путем изменения 
форм и методов управления, перераспределения функций между уровнями управления, а 
также путем замен либо модернизации организационных структур,  приведения их в 
соответствие с новыми задачами. Подтверждением этого вывода может служить опыт 
Казахстана по формированию организационной структуры государственного управления 
в период становления и развития новой государственности, модернизации всех сфер 
общества, решения задач экономического и социального развития страны в условиях 
кризиса, новых угроз и глобальных вызовов. 

Важно отметить, что оптимизация структуры центральных органов управления 
осуществлялась в несколько этапов, что позволило в основном исключить дублирование 
функций различными государственными органами, уменьшить количество 
управленческих звеньев, обеспечить межведомственное взаимодействие, упорядочить 
вопросы ответственности и подотчетности. 

При формировании новых организационных структур управления важно было 
провести функциональный анализ деятельности государственного аппарата, исследовать 
насколько эффективно реализуются государственные функции. В результате 
проведенного анализа, стало очевидно, что целый ряд несвойственных функций 
необходимо передать субъектам конкурентной среды, при этом, те функции, которые 
изначально присущи государству, должны выполняться исключительно 
государственными органами. 

Сложность задач, которые предстоит решать Казахстану на новом этапе развития, 
требуют иного подхода к государственному управлению. Поэтому одной из 
первостепенных целей нового стратегического курса является укрепление 
государственности и развитие казахстанской демократии. В послании Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия 
«Казахстан - 2050»: Новый политический курс состоявшегося государства поставлена 
цель – «сформировать новый тип государственного управления. Он должен отвечать 
новым задачам служения обществу и укрепления государственности»[1]. 

Практика проведения административных реформ во втором десятилетии 
независимости  Казахстана подтвердила верность теоритических положений о влиянии 
объективных факторов и субъективных условий на формирование национальной модели 
организационно-функциональной структуры государственного управления. Задачи нового 
этапа развития государства требуют создание эффективной системы государственного 
управления. Это обусловлено также существующими проблемами в деятельности 
исполнительных органов власти. 

Глава государства на расширенном заседании Правительства Республики 
Казахстан 6 августа 2014 года, определяя задачи реформирования системы 
государственного управления, указал на недостатки в деятельности государственного 
аппарата. Министерства и местные исполнительные органы еще не в полной мере 
обладают самостоятельностью для решения своих задач, не принимают на себя 
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ответственность. В министерствах все еще сохраняется сложная многозвенная система 
исполнения поручений и задач, в результате за последние годы внутренний 
документооборот в министерствах возрос в 3-4 раза. Президент Республики обратил 
внимание, что за последние 10 лет численность государственных служащих возросла 
почти на 8,5 тысячи человек, превысив 90 тысяч. Все это в итоге ведет к ежегодному 
росту административных расходов бюджета. 

На данном этапе Главой государства определено одной из главных задач – 
продолжение административной реформы и создание эффективной системы 
государственного управления с профессиональным и компактным государственным 
аппаратом. Основные подходы по модернизации и повышению эффективности 
государственного управления, оптимизации государственного аппарата и формирования  
компактного правительства с переносом центра принятия решений на уровень 
министерств и регионов закреплен в Указе Президента Республики Казахстан «О реформе 
системы государственного управления Республики Казахстан» от 6 августа 2014 года № 
875 [2]. 

Важным направлением реформы системы государственного управления является 
разграничение полномочий между уровнями управления, что позволит сократить 
многоступенчатость и дублирование в работе государственного аппарата, повысить 
оперативность работы государственного аппарата, сократить волокиту и бюрократизм, 
провести оптимизацию аппаратов, исключить дублирование функций. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 
января 2014 года отметил, что «структура государственных органов должна 
соответствовать решению предстоящих задач и обеспечивать реализацию целей 
Стратегии – 2050» [3]. 

Ни один орган государственного управления не может функционировать и 
эффективно использовать предоставленные в соответствии с компетенцией полномочия 
без правильной организации своих внутренних структурных звеньев, без определенного 
соотношения между структурными подразделениями. Рациональное построение аппарата 
государственных органов, отсутствие дублирования в работе структурных подразделений 
и в то же время полный охват всех функций, входящих в компетенцию государственного 
органа, является залогом успешного выполнения задач, возложенных на эти органы. 

В научной литературе под структурой государственного органа обычно понимается 
совокупность его подразделений, а в них должностей, схема распределения между ними 
функций и полномочий, возложенных на орган, система взаимоотношений этих 
подразделений и должностей.  

По мнению Г.В. Атаманчука«определяющая проблема организационной структуры 
государственного управления — превращение государства и его аппарата (совокупности 
всех органов и должностей) в рациональную, динамичную и эффективно 
функционирующую систему, в которой бы каждый элемент и каждая взаимосвязь 
осуществляли то, что необходимо обществу, людям» [4]. 

Необходимо отметить, что структура центральных исполнительных органов с 
момента издания Указа Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года  «О 
структуре Правительства Республики Казахстан», изменялась более 30 раз - и в 
большинстве случаев вносилось несколько изменений одновременно.  

Частые изменения в структуре государственных органов нередко способствуют 
сохранению гибкости и оперативности реагирования на возникающие проблемы. Однако, 
несмотря на большое значение гибкости и способности быстро реагировать на 
приоритеты развития, слишком частые изменения могут отвлечь внимание и ресурсы от 
исполнения ключевых полномочий и обязанностей. Тем более что практика внесения 
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изменений в структуру государственных органов показывает отсутствие четкой стратегии 
в отношении соответствующих функций. 

В свою очередь ОЭСР в обзоре центральных органов государственного управления 
в Казахстане рекомендует «сократить частоту изменений структуры и полномочий 
министерств в целях повышения организационной стабильности. Изменения в аппаратах 
государственных органов означают приостановку их работы, негативно отражаются на 
эффективности работы, влекут за собой материальные затраты и могут пагубно 
отражаться на профессиональной культуре, мотивации и производительности труда. 
Иными словами, подобную возможность следует рассматривать лишь тогда, когда 
необходимость и полезность изменений четко обоснованы, и даже в этом случае 
осуществлять их следует осторожно, чтобы увеличить шансы на успех и минимизировать 
расходы» [5]. 

Кроме этого, при построении эффективной структуры государственного аппарата в 
настоящее время возникают следующие проблемы: 

1) отсутствие привязки структуры государственного управления к 
непосредственному выполнению стратегических задач, развитию регионов и 
приоритетных отраслей; 

2) неэффективная организация административных и управленческих процессов в 
государственных органах, что приводит к чрезмерной загруженности сотрудников, 
волоките, бюрократизму, низкому качеству государственных услуг, возникновению 
административных барьеров для бизнеса и коррупции, что в свою очередь, формирует 
негативное отношение общественности к государственным структурам; 

3) отсутствие действенной системы координации и мониторинга текущего 
состояния реформ в связи с раздробленностью функций и дублированием полномочий 
государственных органов, ответственных за реализацию различных аспектов 
реформирования государственного сектора. 

Тогда как, организационная структура государственного управления должна 
определять и обеспечивать: 

- полноту ответственности каждого управленческого органа за достижение 
поставленной перед ним цели и возложенные на него функции; 

- сбалансированность целей всех звеньев нижестоящего с целями вышестоящего 
уровня; 

- комплексность выполнения функций управления по отношению к поставленной 
цели по горизонтали и по вертикали; 

- рациональное разделение и кооперацию усилий между звеньями и уровнями 
государственного аппарата; 

- реализацию прав и ответственности при решении управленческой задачи; 
- полное соответствие исполнения компетенции и правам. 
Во многом организационная структура зависит от человеческого потенциала, стиля 

государственного управления, информационного обеспечения, от способности 
государственного аппарата осваивать современные научные методы и технические 
средства управления. 

Как известно, в качестве основных организационно-технических принципов 
построения государственного аппарата принято считать линейный, функциональный и 
линейно-функциональный.Каждый из указанных типов имеет свои особенности и 
характерные черты, как положительные стороны, так и недостатки. 

На практике ни один из принципов построения органов государственного 
управления не применяется изолировано. Всегда наблюдается сочетание нескольких 
принципов с преобладанием одного главного. Тем самым достигается их разумное 
сочетание и взаимное дополнение, что способствует более рациональной организации 
работы государственного аппарата. 
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Выбор оптимального построения организационных структур управления зависит от 
ряда факторов непосредственного и косвенного влияния. 

К первым относятся цели, задачи, функции и методы управления. Ко вторым — 
кадры, техника, технология управления, организация труда. 

Все указанные факторы в совокупности определяют принципы как основания для 
построения организационных структур управления, которые включают в себя следующие 
основные требования: 

- стремление к минимуму ступеней в иерархической структуре управления. Чем 
больше таких ступеней, тем шире возможности возникновения промежуточных звеньев 
управления; 

- организационная обеспеченность функции. Соблюдение этого принципа при 
формировании организационных структур предусматривает выделение организациям 
соответствующих людских и материальных ресурсов; 

- организационная структура управления не должна быть сложной.  Упрощение 
организационной структуры управления — актуальная задача для любого 
государственного органа; 

- обеспечение гибкости организационных структур управления; 
- исключение дублирования функций в организационных структурах управления; 
- обеспечение относительной равномерности нагрузок на каждое структурное 

подразделение.  
Кроме этого, наращивание потенциала, позволяющего регулярно анализировать 

государственный аппарат (функциональный обзор), может способствовать стабилизации 
организационных структур и позволит избежать ненужных изменений. 

Таким образом, как показывает опыт реформы системы государственного 
управления в Республике Казахстан, создание организационно-функциональной 
структуры управления, отвечающей решению задач государства на определенном этапе 
развития – это сложный процесс. Он требует определения реальных, объективно 
обусловленных целей перспективного развития государства и общества, взвешенного 
подхода при распределении функций и полномочий между уровнями управления, 
формирования организационных структур, способных успешно реализовать цели и 
функции государственного управления.Реорганизация государственных ведомств хороша 
уже потому, что неизбежно влечет за собой появление новых людей в их руководстве. Все 
эти изменения должны способствовать улучшению эффективности работы 
государственных органов и реализации задач государства в целом.   
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Еңбек нарығын реттеу және халықты жұмыспен қамтудың 
жетілдіру жолдары 
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 Қазақстан Республикасында әлеуметтiк-экономикалық жаңғыртулар ойдағыдай 

жүрiп жатқан жоқ. Экономикадағы дағдарысты жағдай жұмыс iстеуге қабiлеттi халықты 
жұмысқа орналастыру проблемасын айтарлықтай қиындатып жiбердi. Халықты 
жұмыспен қамтудың абсолюттiк көлемiнiң төмендеуi ресми түрде тiркелген 
жұмыссыздардың өсуiн бiрнеше есе өсiрдi. Халықты жұмыспен қамтудың объективтi 
едәуiр төмендеуiне экономиканың реформалануы, оның нарықтық негiзге көшуi себепшi 
болады. Бiрақ халықты жұмыспен қамтудың қысқаруының орын алуы әзiрге экономикада 
озық құрылымдық өзгерiстердiң болуының, өндiрiстi модернизациялаудың, шаруашылық 
жүргiзудiң бiр ғана мемлекеттiк жүйеден көп салалы жүйеге ауысуының нәтижесi болып 
табылмайды. Жалпы сипат алған жұмыс күшiн толық пайдаланбау экономиканың барлық 
саласындағы өндiрiстiң тиiмдiлiгiн тоқтатушы факторға айналып отыр. Жұмыссыздықтың 
өсу тенденциясы бар, халықты жұмыспен қамту саласындағы жағдайдың шиеленiсуi, 
экономикалық өсу мен халықтың тұрмыс жағдайының жақсаруының шарты ретiнде елде 
толық, нәтижелi жұмыспен қамтудың қалыптасу кезеңi негiзделген осы Тұжырымдаманы 
жасауға себепшi болды.Жұмыспен қамтудың мемлекеттiк саясатының тұжырымдамалық 
ережелерiн айқындау, сондай-ақ жұмыс күшiнiң тауарлық сипатын және әлеуметтiк-еңбек 
қатынастарын қайта құруға себепшiл болған жұмыспен қамтуды ұйымдастырудың 
нарықтық үлгiсiне көшу қажеттiгiне байланысты болып отыр. Жаңа жағдайда 
монополиялық жұмыс берушi ретiнде мемлекеттiң рөлi едәуiр азаяды және еңбек 
нарығының басты қатысушылары - қызметкерлер мен жұмыс берушiлер арасындағы 
қарым-қатынасты реттеуде, жұмыссыздарды толық жұмыспен қамтуды және әлеуметтiк 
қорғауды қамтамасыз ету үшiн жағдай жасауда оның функциясы күшейедi. Мұның бәрi 
жұмыспен қамту саласында өзгерген жағдайларға, мақсаттарға, мiндеттерге және оны 
жүзеге асыру принциптерiне неғұрлым толық жауап беретiн жаңа ыңғайларды талап етедi. 

 Осы тұжырымдаманың негiзгi мәнi бiрiншi кезеңде жұмыспен қамту деңгейiнiң 
құлдырау қарқынын төмендетуге, екiншiде - жұмыспен қамтуды тұрақтандыруға, 
үшiншiде - жалпы өсуiне және оны экономикалық мақсатқа сай деңгейде ұстап тұруға 
себепшi болатын принциптер мен бағыттарды негiздеуден тұрады. 

 Еңбек нарығы - құқықтық нормалармен реттелетiн және жұмыс күшiнiң сұранысы 
мен ұсыныстарын теңдестiретiн әдiс ретiнде көрiнетiн жұмыс күшiн, оның жалдануы мен 
төлемiн қалыптастыру, бөлу және қайта бөлу барысында пайда болған әлеуметтiк-
экономикалық қатынастардың жүйесi. 

 Жұмыспен қамту - адамдардың қоғамдық пайдалы қызметтерге өздерiнiң 
қажеттiлiгiн қанағаттандыру мақсатымен қатысуы себепшi болған әлеуметтiк-
экономикалық құбылыс. 

 Нәтижелi жұмыспен қамту - тұрақты экономикалық өсу мен әлеуметтiк ықпалды 
қамтамасыз ететiн жұмыспен қамту. 

 Экономикалық белсендi халық (жұмыс күшi) - еңбек процесiне қатыса алатын, 
қатысып жүрген, қажеттi күш-қуат және ақыл-ой қабiлетi, бiлiмi мен практикалық жұмыс 
тәжiрибесi бар, жиынтығында ел халқының белсендi бөлiгiн құрайтын жұмыспен 
қамтылғандар мен жұмыссыздар. 

 Толық жұмыспен қамту - елдiң әлеуметтiк-экономикалық жағдайына байланысты 
тұрақсыздыққа ұшыраған, табиғи жұмыссыздық деңгейiндегi жұмыспен қамту. 
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 Толық емес жұмыспен қамту - жұмыс күшiн тиiмсiз (нәтижелi емес) 
пайдалану.Оның екi нысаны былай ажыратылады: 

1.Жұмыс уақытының қысқаруы себепшi болған ашық толық емес жұмыспен қамту; 
2.Жұмыс iстейтiндердiң бiлiктiлiгiн тиiмсiз пайдалануды, еңбек өнiмдiлiгiнiң 

төмендiгiн көрсететiн жасырын толық емес жұмыспен қамту. 
 Жұмыссыздар - жұмыс iстеуге қабiлеттi жастағы, бiрақ оларға байланысты емес 

себептермен еңбек қатынасында тұрмаған және еңбек табысы жоқ, жұмыс iздестiрушi, 
жұмыс iстеуге дайын тұлғалар. 

 Ресми тiркелген жұмыссыздар - жұмыспен қамту қызметiнде жұмыс iздестiрушi 
ретiнде тiркелген және де жұмыспен қамту қызметi қолайлы жұмысқа ұсыныс жасамаған 
жұмыссыздар арасындағы тұлғалар.Жұмыссыздық - еңбек нарығында жұмыс күшiнiң 
белгiлi бiр бөлiгiнiң талап етiлмеуi себепшi болған әлеуметтiк-экономикалық құбылыс. 
Табиғи жұмыссыздық деңгейi - жұмыс күшiне деген сұраныста, сондай-ақ жұмыс 
iздестiруде немесе күтуде (фрикциялы жұмыссыздықта) құрылымдық өзгерiстер себепшi 
болған объективтi, экономикалық және әлеуметтiк тұрғыда қабылдауға болатын 
жұмыссыздық деңгейi. 

Еңбек нарығындағы мемлекет қызметінің маңызды бағыты болып, жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған шараларды әзірлеу және жүргізу табылады. 

Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу екі бағытта –макроденгейде және 
микроденгейде жүзеге асуы қажет. 

Қазіргі кезде микроденгейде жұмыспен қамту мәселелері өзекті болып отыр. 
Кәсіпорын деңгейіндегі жұмыспен қамту мәселелерін шешіп алмай, еңбек нарығының 
шиеленісін төмендету мүмкін емес.  

Өңірлік  жұмыспен қамту стратегиясы халықтың жұмыспен қамтылуын 
қамтамасыз етуге және олардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған. Халықты жұмыспен 
қамтамасыз етуді жетілдіру өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей 
байланысты.  

Сонымен бірге, өңірлік жұмыспен қамту мәселелерін шешуде жергілікті атқарушы 
органдардың рөлін біршама арттыру керек, өйткені, осы органдар арқылы өңірлік 
жұмыспен қамту бағдарламалары жасақталады және ең бастысы, жүзеге асырылады.  

Яғни, жергілікті жұмыс күшін тиімді пайдалану және бекітуді, оның сапасы мен 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруда еңбек ресурстарының ұдайы өндірісі мен дамыту 
жүйесін қалыптастыру жұмыспен қамту саласында маркетингтік басқаруды пайдалануды 
қарастырады. Жұмыспен қамту саласындағы маркетинг - бұл әлеуметтік тиімділікке қол 
жеткізу мақсатында жоғары сапалы қызмет көрстеу бойынша мемлекеттік мекеменің 
қызметі.  
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Жұмыспен қамту саласындағы маркетингтің біздің ойымызша, әлеуметтік-

экономикалық-этикалық бағыттылығы болуы тиіс, өйткені жұмыс берушілер жұмыстан 
босатылған адамдарға жауапты болуы тиіс және халықты жұмыспен қамту органдары 
сияқты қаланың және ауданның, оның ішінде ең алдымен аймақтардағы еңбек нарығында 
тұрақты жағдайды сақтауға ықпал етуі тиіс.  

Биліктің жергілікті органдарының, жоғары, орта арнайы және орта мектептердің 
басшыларына, жұмысшылар мен мамандардың даярлығының кәсіби-біліктілік құрылымы 
мен көлемін, еңбектің аймақтық нарығының қажеттілігіне сәйкестендіру және келістіруі 
қажет. 

Қазіргі әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарға сай жастарға кәсіптік бағдар 
беру жұмысы қоғамдағы өзекті мәселелер қатарына жатады. Қоғам өмірін 
демократияландыру мен ізгілендіру бағытында болып жатқан түбегейлі жаңаруларға 
байланысты республикамыздың білім беру мекемелеріндегі шәкірттің кәсіп таңдау 
мәселесіне жаңа талаптар қойылуда. 

Менің пікірімше, қазіргі қоғамымыздағы белең алып бара жатқан жұмыссыздық 
мамандықтың дұрыс таңдалмауынан туындаған күрмеулі мәселелердің бірі деп 
есептейміз. 

Болашақ мамандық таңдау кезінде мұндай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін 
жас азаматтың аңсаған арманы мен шынайы қажеттіліктерін басшылыққа ала отырып, 
тұлғаның ерекшеліктері мен қандай нәрсеге икем екендігін ескеріп қадам жасаған дұрыс. 

Еңбек рыногы саясатының тікелей мақсаты -жұмыссыздықтың деңгейін төмендету, 
жұмыс күшінің сапасын көтеру және ықпалды жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету 
арқылы оны реттеу болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін қаралатын 
мәселелер: 

- келешекте өндірістегі жұмыс орындарын сақтау және жаңа жұмыс орындарын 
көбейту арқылы халықтың жұмыспен қамтылуын қолдау; 

- жұмыспен қамту саясатында әлеуметтік қорғаудың қосымша шараларын 
қарастыру (оқушы жастар үшін оқудан бос уақыт кезінде уақытша жұмыспен қамтуын 
ұйымдастыру және Жастар саясаты); 

Жұмыспенқамтудағымаркетингтікқызм
ет 

- жұмыспен қамтуда 
сұраныс пен ұсыныс 
нарықтарын зерттеу; 
- ғылыми зерттеулер мен 
жобалар; 
-қаржыландыру көздерін 
қалыптастыру және бөлу  

Мақсаты Қызметтер Ұйымдастыру  
принциптері 

-әлеуметтік тиімділікке 
қол жеткізуге ықпал ету; 
- қоғамның қажеттілігін 
қанағаттандыру. 

-халықтың жеке 
мүдделерін қамтамасыз 
ету; 
-жұмыспен қамту 
саласында қызмет 
таңдау құқығы; 
- тұтынушының 
артықшылығы. 
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- халықтың нысаналы топтарын жұмыспен қамтуда жәрдемдесу бойынша 
шараларды қамтамасыз ету және оларды әлеуметтік қорғау; 

-  ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру, жұмыссыз азаматтар үшін 
қоғамдық жұмыстардың түрлерін кеңейту; 

 Нарықтық жағдайда кәсіпорындарда еңбек ресурстарына деген  көзқарастар 
өзгереді. Жұмыскер өндіріс процесінде бір ғана факторына емес, ал кәсіпорын 
басшылығы тарапынан түпкілікті қамқорлықтың мақсаты мен көзіне айналып отыр. 

Оның негізгі бағыттары  мыналарды қамту қажет: жұмыс күшінің саны және 
кәсіпқой біліктілік жағынан қажеттілікті анықтау; нысандарды тарту, кадрларды 
пайдалануды жақсарту жөнінде шаралар әзірлеу. 

Қорыта айтқанда, республикамызда еңбек нарығын қалыптастырудың және 
дамытудың негізгі мақсаты осындай. Оның мәні рентабельділігі төмен кәсіпорындардың 
бағытын өзгерту немесе мүлде тарату, нарықтық жағдайға байланысты өндірісті 
қысқарту, сұраныстың кемуі, өндірістердің салалық құрылымының өзгеруі және басқа да 
әлеуметтік – экономикалық процестер салдарынан халықтың еңбекке жарамды бөлігінің 
жұмыспен қамтамасыз етілмей отырғаны белгілі. 

Қолданылған дереккөздер тізімі: 
1.  http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P960000631_ Қазақстан Республикасы Үкiметi. 
2. Еңбек нарығының қалыптасуының теориялық-әдістемелік негіздері. // Ізденіс.- 

2015 ,- №2, - 66-70 б. 
3. «Жұмыспен қамту -2020»  бағдарламасы. 
 
 
 
Аймақ  экономикасын басқару мәселелері  және тиімділігін арттыру жолдары 

 
Егембердиев Ш.  

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік  
Басқару Академиясы, Астана қ. 

 
Қазақстанның саяси және экономикалық жүйесіндегі өзгерістер аймақтық дамуды 

мемлекеттік реттеу мәселелерін терең реформалау қажеттігін болжамдайды. 
Қоғамдық-экономикалық қатынастардың өзгеруі жаңа әлеуметтік және 

инновациялық-экономикалық ортаға және оның элементтері арасындағы қатынастарға 
сәйкес келетін, аймақтық басқару әдіснамасын құру қажеттілігі туралы мәселе қояды. 

Осы мәселелерді зерттеу ондаған жылдар бойы аймақтық экономика теориясынан 
ажыратылып алынып жүргізілді, ал аймақ экономикасын басқару жүйесі ұдайы өндіріс 
заңдары есепке алынбай құрылды. 

Ұдайы өндіріс тәсілінің аймақ экономикасын басқаруға қатыстылығы туралы 
алғашқы тұжырымды60-шы жылдары доктор Р. И. Шнипер ұсынды. 

90-шы жылдардыңортасында аймақтың ұдайы өндіріс теориясының іргелі 
идеяларына сүйене отырып, негізгі аймақтық басқару мәселелерін Қазақстанның 
аймақтарындағы болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістерін ескере отырып 
зерттеу міндеті қойылды. 

Аймақтың ұдайы өндіріс тәсілін аймақтық басқаруға қатысты одан әрі дамыту 
негізінде,аймақтың әлеуметтік-экономикалық процестерін басқару тетігін, сонымен 
қатар,қаланың дамуын жүйелі диагностикалау және болжау, нарық үрдістерін 
мемлекеттік реттеу, аймақтың әлеуметтік-экономикалық және қаржылық саясатының 
басымдықтарын, оның тұрақты даму принциптерін, мемлекеттік және нарықтық 
құрылымдардың өзара әрекеті және т. б әдістерді әзірлеу саласында жаңа ғылыми 
нәтижелер алынды. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


243 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Аймақтардың қалыпты дамуын қамтамасыз ету және оларды қолдау мақсатында 
бірқатар заңнамалар қабылданып, бағдарламалар жүзеге асырылды.     

Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы №15 қаулысымен 
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы  қабылданды. Бағдарламаның 
басты мақсаты - ұтымды аумақтық ұйымдастыруды қалыптастыру, экономикалық өсу 
орталықтарында халықтың және капиталдың шоғырлануын ынталандыру арқылы 
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін дамыту үшін жағдайлар жасау болып 
табылады.  

Осы орайда, 2015 және 2016 жылдардағы аймақтар бойынша табысы күнкөрістің 
ең төменгі деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлесіне сараптауға жүгінейік. 
Диаграмма деректері көрсетіп отырғандай, табысы күнкөрістің ең жоғарғы көлемі Алматы 
және Астана қалаларына, ал ең төменгі көлем Оңтүстік және Солтүстік Қазақстан 
облыстарына тиесілі болып отыр.  

 

 
 
2016 жылы жалпы ішкі өнімнің өсуі 2015 жылмен салыстырғанда 1,0 % -ды құрады 

(2016 ж.10 ай ішінде 0,6 %, 11 ай ішінде 0,8 %). Тауарлар өндірісі  1,3 %, көрсетілген 
қызметтер – 0,8 %, өнімдерге салынған салықтар – 2,4% -ға ұлғайды. [1]. 

Облыстар арасындағы экономикалық көрсеткіштер алшақтығы жөн-жосықсыз 
миграцияның артуына, аймақтардың экономикалық механизмдерінің өзара әрекет етуіне 
және қарама-қайшылықтардың өсуіне алып келуі мүмкін.  Сондықтан экономиканың 
стратегиялық тұрақтылығын басқаруда аймақтардың теңдестірілген дамудың принциптері  
негізінде ортадағы динамикалық жағдайларында мақсаттар мен принциптер жүйесін 
қалыптастырудағы қадамдарды анықтау маңызды.  

Қазіргі уақытта аймақ экономикасы мемлекеттің жалпы экономикалық жүйесінің 
ішкі кіші жүйесі болып табылады, яғни, ол басқа аймақтық экономикалық ішкі кіші 
жүйелермен және орталықтың экономикалық субъектілерімен өзара байланысқан болуы 
тиіс. 

Осыған байланысты, бүгінгі нарық жағдайындағы өзекті міндет аймақтық 
басқарудың әрбір аймақтың оқшауланған экономикасына қатысты әрекет ететін 
практикалық және теориялық негіздерін әзірлеу. 

Аймақ  экономикасын басқарудың тиімділігін арттыру қажеттігінің себептері: 
1. Құқықтық және нарықтық реттегіштер нақты және қатаң құқықтық кеңістікте 

жалпы жоғары нарықтық ұлттық мәдениеті бар шеттетілген шаруашықта дамыған 
нарықтық инфрақұрылымда әрекет етеді. 

2. Көптеген Қазақстан аймақтары мен кәсіпорындары мемлекеттің экономиканы 
басқару саласынан ішінара кетуіне мүлдем дайын емес және әлі күнге дейін оған 
бейімделген жоқ.  
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3. Автоматты нарықтық реттегіштер шаруашылықтың теңгерімді жағдайында ғана 
тиімді әрекет ете алатын жағдайда.  

4.  Нарықтық экономикалы қалыптасқан елдер, әдетте, мемлекеттік реттеуді 
кәсіпкерлік белсенділікті ынталандыру және халықтың тұтынушылық сұранысын 
жандандыру негізіндегі нарықтық тетіктермен икемді ұштастыруға ұмтылады.  

Аймақтың тиімді жұмыс істеуінде жоғары басшылық маңызды орын алады. Оған, 
әдетте, аймақта әкімшілік басшысы, әкімнің орынбасарлары, жетекші департаменттер мен 
басқармалардың басшылары жатады [1]. 

Аталған құрылымдық түзілімдер тізбегіндегі әр буынның рөлі мен тиімділігі 
әртүрлі және мынандай факторларға тәуелді болады: 

-аймақ әкімшілігі басшысының басқару стилі; 
-басқарудың ұйымдастыру құрылымының түрі; 
-негізгі персоналдардың команда мүшелерінің жеке тұлғалық және кәсіби сапасы. 
Әрине, бұл тізімде шешуші позицияны әкімшілік басшысы алады. Ол өзінің 

неғұрлым кәсіби дәрежесі жоғары болаған сайын, соғұрлым мықты орынбасарлар мен 
жетекші бөлімшелердің басшыларын таңдайды. 

Кәсіпкерлік қызметтің тиімді дамуы аймақ экономикасының негізгі элементтерінің 
бірі және қазіргі уақытта ол мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік қолдауға байланысты 
болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу тұжырымдамасына сәйкес жұмыс істеу 
өндірісті құрылымдық қайта құру,  оның техникалық деңгейін арттыру, қызметкердің әл-
ауқаты және оның еңбегінің нәтижесін өзара байланыстыруды қамтамасыз ету, тиімділігі 
жоғары икемді, жаңалықтарды қабылдағыш, экономикасы әлеуметтік бағдарланған, 
азаматтардың жеке құқықтары мен бостандықтары, кәсіп пен жұмыс орнын таңдау, 
кәсіпкерлік бостандығы, барлық меншік нысандарының теңдігі, оның жеке тірлігіне қол 
сұғылмаушылық және жеке және қоғам мүддесінде пайдалану кепілдігі конституциялық 
кепілдендіруқағидаттарына негізделген экономиканы құру мақсатында ірі әлеуметтік 
бағдарламаларды жасауды іске асыру мүмкіндігін анықтайды[2]. 

Мемлекеттің негізгі рөлі жекелеген экономикалық салалардағы кәсіпкерлік 
қызметке теріс әсер ететін жағымсыз үрдістерді жылдам анықтау болып табылады, 
олардың туындау себептерін анықтау және оларды жою бойынша қажетті шараларды 
қабылдау. Мемлекет араласу үшін мынадай жағдайлар болу қажет: экономикадағы 
жағымсыз құбылыстар (инфляция, бюджет тапшылығы, жұмыссыздықтыңжоғары деңгейі, 
өндірістің құлдырауы, инвестициялық құлдырау және т. б.), қоғамдағы әлеуметтік 
шиеленіс, қоршаған ортаның жай-күйініңнашарлауы, ұлттық қауіпсіздік талаптары және 
т. б. 

Сондай-ақ, салықтарды жинау бойынша жүйені жетілдіру қажет. Салықсалынатын 
базаны кеңейтуменбір мезгілде салықтардың құрылымын түзету есебінен өндірушілердің 
салық жүктемесін төмендету, түрлі деңгейдегі бюджеттерге кірістердің тұрақты түсімін 
қамтамасыз ету кезінде экономиканың нақты секторының қаржылық жағдайын нығайтуға 
мүмкіндік береді. Салық реформасының келесілерді  көздейтін негізгі бағыттарын жүзеге 
асыру қажет: 

- тауар өндірушілерден алынатын жергілікті салықтар мен алымдарды, соның 
ішінде ҚҚС, пайдадан алынатын салықты, лицензиялық алымдарды азайту; 

- заңды тұлғалардың мүлкіне және жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлкіне, 
сауда-делдалдық және қаржылық құрылымдардың үстеме пайдасынапрогрессивті 
аймақтық салықтарды енгізу; 

- салықтарды жинауға, берешектерді қысқартуға, соның ішінде оларды вексельдер 
мен акцияларға ресімдеу жолымен, кейін бағалы қағаздар нарығында және аумақтың 
тауар қорларын қалыптастыру кезінде пайдалану мақсатында пәрменді бақылауларды 
енгізу; 
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-дағдарыстан шығу және аумақтық тапсырыстарды орындау аумақтық 
бағдарламаларына қатысу жолымен жүзеге асырылатын салықтықынталандыру жүйесін 
енгізу. 

Инвестициялық саясатты жүзеге асыру үдерістердің әлеуметтік бағдарлануы 
кезінде инвестициялық процестерді мемлекеттік реттеудің макроэкономикалық, 
микроэкономикалық және институционалдық құралдарын үйлестіретін, инвестициялық 
қызметті мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарының жиынтығы болып табылатын 
механизмге тірек бола алады. 

Мемлекеттің қаржылық мүмкіндіктері шектеулі және өндірістік құлдырауды 
еңсеру қажет болған жағдайда инвестициялық саясатты мынадай қағидаттардың негізінде 
жүзеге асырған тиімді: 

- әр түрлі меншік нысандарын дамыту, олардың инвестициялық жобаларын 
қаржыландыру үшін кәсіпорындардың жинақтарының ішкі (меншікті) көздерінің рөлін 
арттыру арқылы инвестициялық процестерді дәйекті орталықсыздандыру; 

- өндірістік мақсаттағы инвестициялық жобаларға шектелген орталықтандырылған 
күрделі салымдар мен мемлекеттік қаржыландыруларды, қатаң түрде жергілікті мақсатты 
бағдарламаларғасәйкес және тек бәсекелестік негізде орналастыру; 

- жергілікті бюджеттен қаражаттың мақсатты жұмсалуына мемлекеттік бақылауды 
күшейту; 

-шетелдік инвестицияларды тарту мақсатында нормативтік базаны жетілдіру. 
Аймақтардың меншігіолардың даму стратегиясында маңызды орын алады және 

осыған байланысты мемлекеттік меншікті басқарудың тиімділігін туралы өткір мәселе 
қалыптасқан. 

Мемлекеттік облыстық меншікті басқару мен бөлістірудің негізгі мақсаты 
«мемлекеттік мүліктің тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету және осының негізінде 
облыс бюджетінің кірістерін арттыру» болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілген негізгі мақсаттарға қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу 
арқылы қамтамасыз етілуі мүмкін: 

- облыстық мемлекеттік меншікті басқаруды және оны бөлістіруді жүзеге 
асыратын органдар жүйесін құру және олардың өзара тиімді қарым-қатынасын 
қамтамасыз ету; 

- облыстық мемлекеттік мүлікті есепке алуды қамтамасыз ету және оған 
құқықтарын мемлекеттік тіркеу; 

- облыстық мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын тұрақты бақылауды қамтамасыз 
ету, оны пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында қажетті іс-шаралар өткізу. 

Мемлекеттікжәне аймақтық меншікті басқару және иелік етудің қазіргі кезде 
қалыптасқан нысандарының ішіндегі негізгілерікелесілер болып табылады: 

- объектілерді республикалық, аймақтық, жергілікті және басқа меншік 
нысандарынан беру, сондай-ақ олардың кері бағытта қозғалуы кезінде объектілерді 
мемлекеттік аймақтық меншікке бекіту; 

- мүлікті шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарғабекіту; 
- мүлікті жедел басқару құқығындағы мемлекеттік мекемелерге бекіту; 
- мемлекеттік мүлікті жалға беру; 
- мүлікті өтеусіз пайдалануға беру; 
- аймақ мүддесіне байланысты мүлікті сату (жекешелендіру) және сатып алу. 
Мемлекеттік аймақтық мүлікті басқару және иелік ету тиімділігін бағалаудың 

кешенді және жан-жақты тәсілінің қажеттігін айта кету керек. 
Мемлекеттік басқару жүйесі консервативтік болып қалып отыр, басқарудың 

объектісі ретінде аймақтық шаруашылық құрылымдарының спецификасын, сондай-ақ 
меншік институтын реформалау салдарынан экономикалық қатынастарда болған 
өзгерістердіңсипатын ескермейді. 
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Меншік қатынастарын мемлекеттік басқарудың аймақтық жүйесінің тиімділігін 
арттыру аймақ экономикасын  кешенді дамыту тетіктерін әзірлеумен тығыз байланысты 
және мынадай міндеттердің шешілуін талап етеді: 

- аймақ экономикасын басқару жүйесін түрлендіру тұжырымдамасын әзірлеу, оның 
құрамындағыменшік қатынастарын мемлекеттік реттеу блогын жетілдіру стратегиясын 
қайта өңдеу; 

- егер оның ақырында экономикалық тиімділік пен әлеуметтік әділеттілік 
пайымдаулары тұрған болса, меншікті жеке меншіктен мемлекеттік меншікке  
қайтарудыңқұқықтық негізін құру; 

- қызмет салаларын нақты бөлу, міндеттердегі келіспеушіліктерді және тиісті 
аймақтық басқару органдарының функцияларының қайталануын 
жою,ұйымдастырушылық басқару құрылымдарын құруға функционалдық көзқарастың 
рөлін күшейту; 

- мемлекеттің басқарушылық ықпалының аралығын (интервалын) ең алдымен 
табиғи монополиялар «аймақтарында» кеңейту,аймақ шаруашылығын дамытудыбасқару 
деңгейін арттыру; 

- ҚР субъектілерінің мемлекеттік меншігін басқарудың бірыңғай органын құру, 
оның бөлімшелерін функционалдық белгісі бойынша құру. 

Аймақтық деңгейде басқару проблемаларының бірі аймақтық ұдайы өндірістік 
процестерді, әсіресе тарату және айырбастау фазаларында басқарудың нақты жүйесінің 
болмауы болып табылады. Сондықтан, дамудың қазіргі кезеңінде аймақ экономикасын 
басқару саласының басты міндеті басқарудың қолданыстағы жекелеген элементтерін 
тұтас жүйеге біріктіру болып табылады. Аймақ экономикасын басқарудың жаңа жүйесін 
қалыптастыру, біріншіден, аймақтық экономикалық жүйе күрделі құрылымға (салалық, 
корпоративтік, кластерлік) ие, екіншіден, бұл жүйенің құрамдас элементтерін басқару 
үшін басқарудың ерекше тетіктерін әзірлеу талап етіледі, үшіншіден, тетіктер өзара 
қарама-қайшы болмауы тиіс деген түсініктерге  сүйенілуі керек [3]. 

Қорытындылай отырып, біздің көзқарасымыз бойынша аймақ экономикасын 
басқарудың жаңа тиімді жүйесін құру үшін қажет мына өлшемдерді атапөткім келеді: 

-   аймақ экономикасын басқару мәселелерін шешуде әлі жетілдірілмеген 
жолдарды қолға алып дамыту, өз кезегінде мемлекет басқарудың ғылыми тұрғыдан жаңа 
әдістері мен түрлерін енгізу; 

- демократиялық, қажет етілетін нәтижелерге қол жеткізуге бағыттылық; 
- жеткілікті ықпал ету күшін иелену; 
- тиімділік және реттелетін процестердің тиімділігінің төмендеуіне жол бермеу; 
- әлеуметтік-психологиялық ынталандыру жүйелерін пайдалану; 
- түсіну үшін жеткілікті түрде қарапайымдылығы; 
- практикалық тәжірибеге негізделуі; 
- бейімділігі; 
- ұзақ мерзімді мүдделерді есепке алу; 
- инновациялық дамуды ынталандыру. 
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Существуют различные трактовки по определению понятия «функциональный 

анализ», но при этом мнение авторов сходится в одном, что функциональный анализ – это 
один из методов, который позволяет: оценить исполнение задач и функций; чтобы четко 
регламентировать деятельность государственных служащих; оценить эффективность их 
использования ресурсов; сравнить эффективность деятельности различных подразделений 
государственного органа.  

Качество деятельности государственного управления может иметь решающее 
влияние на социально-экономическое состояние государства. Для того чтобы сделать 
государственное управление эффективным, стимулировать его вклад в социально-
экономическое развитие государства, необходимо рационально применять инструмент 
управления, который был апробирован в деловой практике, с учетом передового опыта 
развитых стран. 

Функциональный анализ – это инструмент исследования деятельности органов 
власти. Функциональный анализ органов государственной власти осуществляется на 
основе соответствующего функционального обследования аппаратов этих органов всех 
уровней. 

Объективная необходимость проведения функционального анализа требует четкой 
классификации функций. В наше время проводятся широкие теоретические исследования 
в направления разработки научной классификациифункций менеджмента относительно 
организации, которая функционирует в условиях рыночной экономики. В результате в 
отечественной и зарубежной литературе предлагается значительное количество 
классификаций функций управления, которые очень часто противоречат одна одной. Это 
можно объяснить тем, что в условиях постоянных изменений внешней среды трудно 
выделить универсальный классификационный признак, на основе которого 
сгруппированные функции, которые наиболее полно и всесторонне охарактеризовали бы 
управленческую деятельность [2]. 

Целью функционального анализа деятельности государственного управления 
является оказание помощи правительству в переходе к такому положению, когда органы 
государственного управления смогут наиболее эффективно, коллективно и индивидуально 
выполнять все необходимые и только необходимые функции. 

Функциональный анализ начинается с признания того, что органы 
государственного управления существуют для воплощения политических решений в 
интересах общества. Только выполнение этих функций является основанием для 
существования органов государственного управления – их деятельности, их структур, их 
ресурсов. 

Функциональный анализ направлен на решение системных и институциональных 
задач, на создание условий для модернизации административного управления. Это 
управление должно быть эффективным и долгосрочным – даже если на первоначальном 
этапе экономия финансовых средств окажется меньшей, чем она оказалась бы в 
результате прямых сокращений расходов. 

Таким образом, любой процесс в рамках функционального анализа всегда 
обеспечивает, прежде всего, системную модернизацию, дополнительным результатом 
которой является сокращение расходов. Системная модернизация – это предварительное 
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условие для достижения сокращения расходов. Определение системных целей в каждой 
стране необходимо проводить тщательно и в соответствии с местными условиями. 

При выборе целей в рамках любого процесса функционального анализа, прежде 
всего, необходимо уяснить последовательность логических и нормативных принципов, 
лежащих на основе применяемого подхода. Функциональный анализ ни в коем случае не 
может считаться чистой наукой, а выбор целей для любого анализа, отчасти, является 
идеологически обусловленным и субъективным. Таким образом, при определении целей 
важно помнить об этих субъективных элементах и быть готовыми их объяснять. 

Следующий список дает некоторое представление об этих принципах: 
− Административная система в целом должна быть рассчитана на достижение 

множественных целей: как горизонтальных, так и отраслевых, а также целей, 
определенных на законодательном уровне (Конституцией и Парламентом) и 
политическом уровне (Правительством). 

− Все учреждения должны видеть горизонтальные цели. Это прозрачность, 
ответственность, эффективность, субсидиарность, качество услуг, этичное поведение и 
равенство в обращении. 

− Разработка политики и предоставление услуг населению и экономическим и 
социальным организациям является главной задачей правительства. Однако 
правительство обязано контролировать собственную роль в предоставлении услуг и 
должно избавляться от предоставления тех из них, которые могут быть лучше 
организованы другим органом. Определение «лучше» подразумевает экономичность и 
эффективность, а также идеологические и субъективное аспекты, такие как национальные 
интересы или социальное единство. 

− Административная система разделена на отраслевые институты (министерства и 
ведомства) ответственные за выработку политики и предоставление услуг на конкретных 
направлениях, таких как здравоохранение, образование, экология, сельское хозяйство. 
Разделение н7а отрасли теоретически должно обеспечить охват всех сфер ответственности 
правительства (без пробелов), но без передачи ответственности по одному направлению 
более чем одному органу (без дублирования). 

− Кроме того, каждая административная система также включает небольшое 
количество центральных органов, таких как секретариат правительства (канцелярия), 
министерство финансов или агентство государственной службы. Эти органы выполняют 
координационные, а не отраслевые функции. Качество выполнения этих 
координационных функций можно оценить исходя из международных стандартов. 

− Правило, применяемое ко всей системе, может применяться к подразделениям в 
составе каждого учреждения. В идеале, все обязанности учреждения или органа должны 
быть отражены в функциях и деятельности, порученной конкретным отделением (без 
пробелов), но без передачи ответственности по одному направлению более чем одному 
отделу или подразделению (без дублирования). 

− В отраслевых учреждениях, а также в системе в целом, некоторые отделы 
играют координирующую роль, например, отдел кадров, юридический отдел, финансовый 
отдел. Стандарты, критерии оценки таких отделов в рамках всей административной 
системы должны быть в высшей степени сопоставимыми. 

− Во всех учреждениях должна существовать возможность установления целей их 
деятельности – целей, определенных законом, решениями правительства или другими 
актами. После определения целей, соответствующие им роли и функции должны 
неукоснительно выполняться учреждением. Должна также существовать возможность 
определить целесообразность выполнения той или иной функции в рамках данного 
учреждения, или целесообразность передачи этой функции другому учреждению или 
структурному подразделению. 
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Таким образом, процесс функционального анализа всегда должен начинаться с 
прояснения роли, миссии и цели изучаемых административных органов и определения 
функциональных требований к ним. Функциональный анализ направлен на достижение 
следующих четырех целей: 

1. Устранение лишних функций. Любая функция, необоснованно выполняемая 
органом, является кандидатом на сокращение. Во некоторых странах многие функции, 
выполняемые административными органами, остаются пережитками старой 
экономической и административной систем. Экономическое планирование и 
экономическое управление при социализме являлись функциями государства. Зачастую 
бывает так, что даже после приватизации административная система все еще выполняет 
задачи, которые не соответствуют условиям новой экономической системы. Сокращение 
устаревших функций может происходить в отдельно взятом учреждении или органе, а 
также в рамках всей системы, например, после ее децентрализации. Целью сокращения 
функций может быть экономия средств, улучшение организационной структуры 
учреждения, облегчение бремени государственного давления на частный сектор, 
оптимизация внутренней координации и повышение прозрачности. 

2. Сокращение дублирования в деятельности организаций и учреждений. Все 
административные системы представляют собой продукт постепенного развития, в них 
действует тенденция к умножению дублирующих функций. Часто бывает так, что 
несколько организаций или отделов в составе одной организации занимаются разработкой 
политики для одного и того же сектора или группы. В таких ситуациях происходит не 
только распыление ресурсов, но и разработка зачастую противоречащих друг другу 
политических шагов, снижение уровня ответственности и прозрачности. Функциональный 
анализ может использоваться для критического изучения системы определения в ней 
дублирующих функций и их устранения. 

3. Прибавление недостающих функций. В странах переходного типа зачастую 
отсутствую административные функции, необходимые для перехода к рыночной 
экономике в рамках данной административной системы. В то время, как некоторые 
функции должны быть сокращены (например, планирование инвестиций и управление 
предприятиями, на их месте должны быть созданы новые более уместные функции, такие 
как, регулирование рыночной деятельности; от владения коммерческими банками 
правительство должно перейти к внедрению юридического регулирующего режима, 
подобно тому, как от владения средствами массовой информации следует перейти к 
регулированию вещания в частности к введению и регулированию содержания тех 
программ, которые способны сеять ненависть, расизм, являться распространителями 
порнографии и т.д.). 

4. Рационализация в распределении функций. Функции в учреждениях и 
организациях часто разделены по различным отделам таким образом, что это снижает 
эффективность деятельности и ее прозрачность. Например, два разных отдела могут 
заниматься предоставлением услуг для одних и тех же лиц. В таких случаях надо 
объединить схожие функции для улучшения предоставления услуг и упрощения 
внутренней координации. С другой стороны, в рамках одного отдела могут 
предоставляться несовместимые функции. Например, функция создания нормативных 
требований и функция контроля за их исполнением может вызвать конфликт интересов и 
сократить возможности для исправления ошибок. Совершенно очевидно, что такие 
функции необходимо развести по разным отделам. Еще одной формой реализации 
является обеспечение единых и равных стандартов для исполнения разными органами 
схожих задач. Например, вполне нормально ожидать одинакового исполнения функций 
управления кадрами в разных организациях. Если этого не происходит, то могут 
появиться основания для проведения рационализации в рамках данной административной 
системы в целом. 
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Достижение этих четырех целей, связанных с выполнением функций в рамках 
административной системы само по себе не является конечной целью, но должно влиять 
на достижение правительством целей более высокого порядка. Обычно именно эти цели 
задают тон, обуславливают формирование основы для проведения функционального 
анализа. На этом уровне цели в разных странах различаются – в зависимости от 
политических задач, внешнего давления и общего состояния административных реформ. 
Общими целями в проведении функционального анализа на данном уровне являются: 
сокращение расходов, в частности, на управление персоналом, сокращение количества 
министерств и ведомств, проведение изменений в распределении средств, приватизация 
услуг и совершенствование методики работы. Необходимо также произвести 
рационализацию ролей и структур различных административных учреждений. Для этого 
разрабатываются стандартные критерии определения и оценки функций[3]. 

Процесс реформ должен начинаться с создания основы для дальнейшего 
реформирования органов государственного управления и определения их оптимальной 
структуры. Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо добиться от 
правительства большей политической приверженности реформам. Жизненно важными 
являются децентрализация и деконцентрация (разукрупнение). При этом анализ функций 
становится полезным инструментом для их более рационального распределения между 
центральными и местными органами. 

Современный этап административной реформы в Республике Казахстан поставил 
новые задачи перед государственной службой, в целом пересматривающие всю систему 
государственного управления в стране. 

Глава государства определил целью этого этапа административной реформы 
создание мобильного и профессионального государственного аппарата, действующего на 
принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности обществу. 

Особо важную значимость, в свете современных экономических и социальных 
условий и процессов, принимают вопросы дальнейшего развития государственного 
управления. 

Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов 
отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение 
функций между центральными государственными и местными исполнительными 
органами, а также между центральными исполнительными органами, все еще требуют 
внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной 
координации и совместного ведения. 

Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней 
государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления 
функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных 
обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в 
соответствующих отраслях (сферах) государственного управления. 

Определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном 
государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в 
отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем 
ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления 
недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.В этой связи, 
перед государством поставлены важные задачи по государственному управлению, 
которые требуют решения. 

За последние годы в Казахстане сформировались новые ценности и новая модель 
культуры в государственных органах. Задачи современного этапа развития системы 
государственного управления обусловлены ускоренной социальной модернизацией 
казахстанского общества, перед которым, по словам Н.А. Назарбаева, стоит задача 
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«избавиться от ложных социальных ориентиров – утопические идеи как либеральной, так 
и социалистической направленности остаются в прошлом веке». 
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Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту — ол кез–келген ел экономикасының негізі. 
Дамыған елдердің тәжірибелері көрсеткендей, шағын және орта бизнесті қалыптастыру 
мен дамыту экономиканы нығайту үшін қолайлы алғышарттар жасайды. Атап айтсақ, 
салалық және өңірлік монополизм жойылады, рынокта тауарлар мен қызметтер көбейеді, 
жаңа жұмыс орындары ашылады, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері енгізіледі, 
қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап калыптасады. Нәтижесінде 
шағын және орта кәсіпкерлік жүздеген мың адамдар үшін тартымды болып, нарық 
экономикасының қажетті элементіне айналады. 

Кәсіпкерлікке жан-жақты қолдау көрсету ел стратегиясының басым бағытының 
бірі. Шағын және орта бизнестің объектiсi — адамның белгiлi бір қызметi. Кәсiпкерлiктiң 
соңғы нәтижесi өндiрiлген өнiм мен көрсетiлген қызмет. Бiрақ ең бастысы — әрбір 
кәсiпкер оның өзiне тиiмдiсiн, пайдалысын ғана жасайды немесе жүзеге асырады. Мiне, 
осы себептен кәсiпкерлердiң ең басты мақсаты — өндіріс шығындарын барынша 
төмендете отырып, өз пайдасын барынша жоғарылатуға ұмтылады. Ал, кәсiпкердiң 
табысы көбiнесе оның бизнестi ұйымдастыруына тiкелей байланысты. Қызметiнiң 
бастапқы кезеңiнде кәсiпкер қатаң бәсеке жағдайында нарықтан шығып қалмас үшiн 
өндiрiс факторларын терең зерттеп, дамудың жаңа жолдарын iздейдi, яғни, бұл  
кәсiпкерлiктiң ең басты мәселесi болып саналады. 

Экономикалық өсуді ынталандыру – кез-келген елдің экономикалық саясатының 
аса маңызды міндеттерінің бірі болып табылады, өйткені экономикалық өсу – халықтың 
әл-ауқатының артуына жағдай жасайды. Шағын және орта бизнес экономикалық өсу 
факторларының бірі болып табылады.Аса өзекті экономикалық және әлеуметтік 
міндеттерді шешу барысында шағын және орта бизнестің рөлі ерекше болып табылады. 
Мемлекет тарапынан елеулі шығындарды талап етпестен, шағын және орта бизнес 
«салауатты» бәсекелі ортаның қалыптасуына, нарықтық тепе-теңдіктің орнауына, 
жаңа жұмыс орындарының құрылуына, жағдайы орташа тұрғындар тобының 
қалыптасуына, тұрғындардың әр-түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға жағдай 
жасайды, ал бұл – ақыр соңында, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етеді. 

Қазақстанда кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы 
экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Ал, бизнестің 
жоғары деңгейде дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан белгілі бір дәрежеде 
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қолдау көрсетілуі керек. Осыған байланысты бизнес  бастаманы қолдау және жеке 
бизнесті дамытуды ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан әр түрлі қолайлы 
экономикалық және құқықтық жағдайлар жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасының 
«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңында елімізде жеке бизнесті қолдауға арнайы 
тарау(4тарау) арналған. Осы заңда анықталған төмендегідей бағыттар мен жолдарды атап 
көрсетуге болады. 

  Жеке бизнестіті мемлекеттік қолдау мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге 
асырылады: 

−Жеке бизнесті мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру; 
−Бюджет қаражаты есебінен жеке бизнес субектілерінің қызметін оқу-

әдіснамалық, ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету. 
Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытуды жүзеге асыру жолдары ретінде 

келесілерді атауға болады: 
−Мемлекеттік органдар жанынан жеке кәсіпкерлік проблемеларын зерделеу және 

оны дамыту ұсыныстарын әзірлейтін ғылыми-зерттеу институттарын құру; 
−Орталық мемлекетік және жергілікті атқарушы органдардың жанындағы 

сарапшылық орталықтарды ұйымдастыру; 
−Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытудың қаржы институттарын құру; 
−Бизнес-инкубаторлардың және идустриялық аймақтардың қызметін 

ұйымдастыру. 
Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау жоғарыда аталған бағыттармен бірге 

келесілерді де қамтиды: 
−Шағын бизнес субъектілерінің мемлекеттік, қаржылық, статистикалық, 

материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды, сондай-ақ ғылыми-техникалық 
әзірлемелер мен технологияларды пайдалану үшін жағдай жасау; 

−Шағын бизнес субъектілерін мемлекетік тіркеудің және таратудың оңайлатылған 
тәртібін белгілеу; 

−Шағын бизнесті дамытудың мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларын 
әзірлеу; 

−Оңтайлы салық режимін белгілеу; 
−Шағын бизнеске кредит берудің бағдарламаларын қабылдау, сондай-ақ бюджет 

қаражаты есебінен гранттар мен займдар беру; 
−Шағын бизнесті қолдау мен дамыту үшін инвестицияларды, оның ішінде 

шетелдік инвестицияларды тарту мен пайдалану жүйесін жасау; 
−Мемлекеттік мұқтаждар үшін тауарларды сатып алудың кепілдендірілген көлемін 

қамтамасыз ету; 
−Жұмыс істеп тұрған оқу және зерттеу орталықтарын, консалтингтік ұйымдар мен 

шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың ақпараттық жүйелерін дамыту және 
жаңаларын құру жолымен кадрлар дайындауды, қайта даярлауды және олардың 
біліктілігін арттыруды ұйымдастыру. 

Мемлекеттік даму институттары Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ елдегі 
жалпы иновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары 
технологиялық, ғылыми сыйымдылықты өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және 
өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы 
инвестицияларды тарту мақсатында құрылады. 

Жоғарыда аталған заңда (Жеке кәсіпкерлік туралы) алғаш рет индустриялық 
аймақтар құру мен дамыту мәселесі көтерілді. Индустриялық аймақ деп 
комуникациялармен қамтамасыз етілген, мемлекет және бизнес субъектілеріне өнеркәсіп 
объектілерін орналастыру және пайдалану үшін беретін ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы емес жерді айтамыз.  Индустриялық аймақтар жеке бизнесті дамыту үшін 
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экономикалық және ұйымдық жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында құрылады. 
Олардың негізгі міндеттеріне өнеркәсіп саласындағы жеке бизнесті жедел дамытуға 
жәрдемдесу; жаңа өндірістер инфрақұрлымын құруға және дамытуға арналған 
шығындарды оңтайландыру; өндіріс тиімділігін арттыру және халықты жұмыспен қамту 
жатқызылады. 

Елімізде бизнесті, соның ішінде шағын және орта бизнесті, әсіресе инновациялық 
бизнес пен венчурлік бизнесті дамытуға мемлекеттік даму институттарының қызметін 
ұтымды пайдалану және үйлестіру едәуір ықпал етеді. Олар жеке бизнес субъектілерінің 
қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, сондай-ақ елдегі жалпы 
инновациялық және инвестициялық белсенділікті арттыру, оның ішінде жоғары 
технологиялық, ғылыми сиымдылықты өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және 
өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы 
инвестицияларды тарту мақсатында құрылады. 

Жалпы алғанда елімізде шағын және орта бизнесті қолдау мен дамытуға 
Елбасының өзі ерекше назар аударып отыр. Бұл мәселе еліміздің экономикалық 
саясатының маңызды құрамдас бөлігі ретінде барлық мемлекеттік мәселелерде, Қазақстан 
Республикасы Президентінің жыл сайынғы халыққа арналған Жолдауларында атап 
көрсетеді. 

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау жөнінде белсенді жұмыстардың 
жүргізілуі елімізде бизнестің дамуына оң әсер етеді. 

Ел экономикасының ілгері басуына шағын және орта бизнестің қосар үлесі зор. 
Дамыған елдерде экономиканың қомақты бөлігін осы шағын кәсіпкерлік құрайды. 
Сондықтан біздің елімізде де шағын және орта бизнестің қанат жаюына жағдай жасап, 
табысты саланың өркендеуіне айрықша көңіл бөлуде. 

Бүгінде кәсіпкерлердің көбі несие алу арқылы аяғынан тұрып, көпшілігі бизнесін 
шыр айналдырып әкетті. Бұл ретте несие беретін ұйымдар мен банктердің ауыл 
адамдарына көмегі айтарлықтай. 

«Самұрық–Қазына» ұлттық әл-ауқат, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі» 
қорлар, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен «Нұр Отан» 
халықтық-демократиялық партиясы бірлесе отырып ұйымдастырған «Кәсіпкерлік 
экспресс» курсы белсенді өткізіліп отырады және куәліктер табыс етілуде. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 

стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы 

2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан 
халқына 2017 жылғы«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік»жолдауы 

3. «Қазақстанның 2015-2016 жылға үдемелі индустриалды-инновациялық даму» 
бағдарламасы 

4. https://strategy2050.kz 
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатының дамуы 
 

Ешмухамбетов Р.Н. 
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы  

Мемлекеттік басқару академиясы, Астана қ. 
Е-mail: rus_29.10@mail.ru 

 
Жастар – қоғамдық өзгерістердің басты факторы. Бұл қоғамның саяси, 

экономикалық және әлеуметтік салаларын айқындайтын күш, сондай-ақ заманауи 
әлеуметтік рухани мәдениеттің даму факторы болып табылады. 

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы жастардың білім деңгейіне, олардың 
құндылықтарына, әлеуметтік белсенділігіне, тәртіп үлгісіне және де олардың қоғамдық 
процестерге бейімделуіне тәуелді. Заманауи жағдайларда өмір сүріп жатқан жастар мінез-
құлық стереотиптерінің күйреген, әрдайым бірқалыпты өтпейтін әлеуметтік-
экономикалық және қоғамдық өзгерістердің кезеңінде есейді. Сондықтан, бүгінгі таңда 
жастардың кім екендігі, олардың әлеуеті туралы сұрақтар аса өзекті. 

Жастар - бұл жас сипаттамаларының кешені, әлеуметтік орны, және де әлеуметтік-
психологиялық қасиеттері негізіндегі әлеуметтік-демографиялықтоп. 2015жылдың 9 
ақпанында қабылданған Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты 
туралы» заңына сәйкес жастар - он төрт пен жиырма тоғыз жас аралығындағы азаматтар 
болып табылады. Статистикалық құжаттарға сәйкес жастар келесідей үш топта 
көрсетілген: 14-18 жас - кіші, 19-23 жас - орта, 24-28 (қоса алғанда) санаттары үлкен 
жастар. 

Әлеуметтік топ ретінде жастардың ерекшелігі-өтпелі кезеңінде, әлеуметтік 
мобилдіктің жоғары деңгейінде, статустың өзгеруімен байланысты жаңа әлеуметтік 
рөлдерді (студент, азамат, отбасылы) игеруінде, өмірде өз орнын белсенді іздеуде, 
нормалар мен құндылықтаржүйесінің қалыптасуында деп түйінделген. 

Қазіргі заман қоғамында жас адам тұлғасының қоғамда өз орнын белгілеу және 
өзін-өзі тануы мәселесі - мемлекет үшін өзекті және басым міндеттердің бірі. 

Қазіргі таңда жаңа бағдарларға, сәттілікке қол жеткізудің құндылықтық 
ұстанымдарына, рационалды экономикалық қабілетке иежастардыңжаңа тобының 
қалыптасу процесі жүріп жатқандығын айта аламыз. 

Жастардың қоғам үшін маңыздылығы өте жоғары, бұл адами капиталдың ең 
бастысы - қоғамның инновациялықжәне стратегиялық ресурсы. Жастар - өз дамуының әр 
сатысында өзін ұдайы өндіретін қоғам тарихының субъектісі, мұны екінші орынға 
жылжытуға болмайды. Әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің басталуымен 
қазақстандық жастар әр жас адамнан тұлғалық дүниетаным мен өмірінде соған жүгінуді 
талап ететін жаңа міндеттерді шешуі тиіс. 

Қазақстан Президенті Н.Э. Назарбаев бастамасымен қабылданған «Қазақстан - 
2050» стратегиясында, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламалық мақаласы мен басқа да стратегиялық 
құжаттарда жастар саясатының негізгі басымдықтары айқын көрсетіліп, 
модернизацияланып жатқан Қазақстанның іргелі ресурсы -жастарға үлкен үміт пен 
жауапкершілікартылып отыр. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитетінің ақпаратына сәйкес, 14 пен 29 жас аралығындағы жастар саны 2016 жылдың 
басында 4 099 653 адамды құрады. 

2016 жылдың басындағы негізгіжастоптары санының қатынасы: 14-18 жас - 27,1%; 
19-23 жас - 33,2%; 24-29 жас-39,7%. 

Жастардың топ көрсеткіштерінің ішінде ең көп үлесті үлкен 24-29 жас 
аралығындағылар алады. 
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2016 жылдың басындағы қала тұрғындарының арасындағы жастар үлесі ауыл 
жастарынан көп, сәйкесінше 56,6% және 43,4% құрайды. 

Жастардың қалада өмір сүруге деген талпынысы ауыл жастарынан артық 
болуымен айқындалады. Бұл жағдай ең алдымен жастардың білім мен еңбек 
мақсаттарына байланысты[1]. 

Қазақстанда Жастар саясаты Қазақстан Республикасының № 285-V заңы аясында 
2015 жылдың 9 ақпанында қабылданған «Мемлекеттік жастар саясаты туралы», 2013 
жылы 27 ақпанда Үкімет қабылдаған 2020 жылға дейінгі «Казақстан 2020: болашаққа 
жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар туралы тұжырымдамасы және т.б. 
жүзеге асады. 

«Мемлекеттік жастар саясаты» туралы заңының мақсаты жастардың рухани, 
мәдени, білім беру, кәсіби және табиғи дамудың толық жағдайын жасаумен қатар шешім 
қабылдауға қатысуға, толық әлеуметтенуге және олардың қабілетін болашақта елдің 
дамуына бағыттау болып табылады. 

Жастар саясатын тиімді жүзеге асыру үшін Заң мемлекетті жастардың 
қызығушылығына тұрақты қатысуына, жастармен бірге атқарылатын қоғамдық-саяси 
институттардың қызметін реттеу және мазмұнын анықтау, жастар саясаты аясында ортақ 
принциптерді басқару, басқа заңдармен және заңға қосымша актілермен басқарылуын 
болжайды. 

«Жастардың Республикалық және аймақтық форумы» 20-бапқа сәйкес, 
республикалық форум мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру және құрылу механизмі 
сипатында анықталды. Жастардың республикалық форумы - жастар мен мемлекеттік 
ұйымдар арасындағы жалпы ұлттық өзара қатынастың қалыптасуын қамтамасыз етуге, 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру барысында мемлекеттік ұйым мен жастардың 
өзара әрекетіне қатысты сұрақтарға жауап іздеумен айналысады. 

Республикалық форум жастарға, жастардың ұйымына мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асыруда шешім қабылдауға мүмкіндік жасайды және мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асыруда пікірлесуді қамтамасыз етеді және оның жетілуіне сипаттаманы ұсынуға 
жағдай жасайды. 

Жастардың аймақтық форумы жастар мен жергілікті атқарушы органдар 
арасындағы аймақтық өзара әрекеттің қалыптасуы мақсатында жүзеге асады. 

 «Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы консультативтік-кеңесші органдар» 21 
бапқа сәйкес, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы жастар саясаты туралы 
Кеңесі консультативті-кеңесші орган болып табылады, қызметтің тәртібін және 
ұйымдастырылуын Қазақстан Республикасының Президенті анықтайды және әртүрлі 
деңгейдегі әкімдіктер қызмет атқарады. 

Консультативті-кеңесші органдар 14-29 жас аралығындағы жастардың құқықтары 
мен еркіндіктерін қорғауға қатысты мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуын 
талдауға және жастарға олардың құқықтары мен қызығушы-лықтарына қатысты 
мәселелерді шешуге мүм-кіндік беруге бағытталған. Жергілікті деңгейде жастар 
мәселесіне әкімдіктің барлық деңгейінде Кеңес құрылған еді. Кеңестің жұмысшы органы 
Шығыс Қазақстан облысы Ішкі саясат басқармасының аймақтық жастар саясатының 
мәселелерін басқару қызметімен анықталды. 

Консультативті-кеңесші органдардың негізгі қызмет саласы жастар ұйымдарының 
және жастар бірлестіктерінің ақпараттық-насихаттау және түсіндірме жұмыстарына 
негізделген болатын. Мәселен: жас кәсіпкерлердің дамуы мен қолдау жасау, студенттік 
құрылыс отрядтарының дамуы және «Жасыл Ел» қолдау бағдарламасы, «Дипломмен 
ауылға», «Жұмыспен қамту 2020», ауылдық жастар ұйымдарына жастар саясаты 
саласында әлеуметтік қызметті жүзеге асыру мақсатында қызмет сапасын көтеру және 
дамытуға байланысты семинар жұмыстары жүргізіледі. 

Жастар ұйымы мемлекеттік саясат төңірегінде институттық қызметті дайындайды. 
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23-бапқа сәйкес «Жастар ресурстық орталықтары» саяси-құқықтық және 
экономика-лық салада тең құқықты субъект ретінде қызмет атқаруға мүмкіндік жасайтын 
және заңды тұрғыда мәртебе беретін Әділет министрлігінен мемлекеттік  тіркеуден   
өтетін,  өзінің  есептік шоты бар заңды тұлға болып табылады. Жастар ресурстық 
орталықтары жергілікті билік органдарымен қызмет көрсету және жастар мен жастар 
ұйымдарына ресурс берумен қамамасыз етіледі. 

Жастар ресурстық орталықтары жастардың бастамаларын ақпараттық-әдістемелік, 
кеңес беру, сүйемелдеу мен қолдауды, жастар арасындағы ахуалдың мониторингін және 
оны талдауды жүзеге асырады. Ресурстық орталықтар жергілікті билік органдарына 
тәуелді. Ресурстық орталықтардың негізгі қызметі жастар мен жастар ұйымдарының 
дамуына және оларға қызмет көрсету болып табылады. Бұл жерде жастар қызметке тұруға 
байланысты, білім алуға, кәсіби дайындыққа, бос уақытын өткізуге және туризм мен 
спортқа қатысты ақпарат алады. Сонымен қатар, орталықтарда жастардың бос уақытын 
ұйымдастыру және психологиялық білім беру қызметтері де жүзеге асады[2]. 

2012 жылдан бастап, барлық облыстарда, Астана және Алматы қалаларында 
жастар саясаты мәселелері бойынша аумақтық басқармалар пайда болды. 

Жастармен мекен-жайлық жұмысты қамтамасыз ететін жастар ресурстық 
орталықтар желісі кеңейтілген. Қазіргі таңда республика бойынша жастар ресурстық 
орталықтарсаны 207-ге жетті. Аумақтық жастар ресурстық орталықтарының штаттық 
саны 1869 қызметкерді құрайды.  

Аумақтық жастар істері бойынша кеңестер қызметі күшейтілген. Барлық 
деңгейлердің әкімдері өздері жеке осы кеңестерге басшылық етеді.  

Кәсіпорындарда, ЖОО-да және колледждерде жастар істері бойынша комитеттер 
қызмет етеді (барлығы: 949). 

«Бес институционалды реформаны жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» Ұлт 
жоспары аясында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы        
№ 983 қаулысымен "Қазақстан 2020: болашаққа жол" мемлекеттік жастар саясатының 
2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (екінші 
кезең – 2016 – 2020 жылдар) қабылданды.  

Тұжырымдаманың екінші кезеңінің мақсаты – жастарды ойдағыдай 
әлеуметтендіруге, олардың әлеуетін мемлекеттің алдағы дамуына бағыттауға нәтижелі 
мемлекеттік жастар саясаты үлгісін қалыптастыруды аяқтау[3]. 

Қазақстан Республикасының«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Заңына сәйкес, 
2016 жылдың 29 қарашасынан бастап 1 желтоқсанына дейін Республикалық жастар 
форумы өткізілген. 

2017 жылы қаржыландыру көлемі 975 млн.теңге құрады (соның ішінде 895,4 
млн.теңге республикалық бюджет трансферттерімен аумақтарға «Жасыл ел» отрядтарын 
дамытуға бағытталған). Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жобаларды іске 
асыруға 79,6 млн.теңге қарастырылған. 

2016 жылы 919,2 млн. теңге бөлінген, соның ішіндемемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс шеңберінде 71,4 млн. теңге. 

«Жасыл ел», «Жастар кадрлық резерві», «Жастар – Отанға!», «Ұлттық Дельфиялық 
ойындар», «КВН Жайдарман» секілді, және басқа да жобалардың іске асуы жалғасуда. 

«Жасыл ел» жастар еңбек отрядтарының қызметіне 2016 жылы 442, 9 млн.теңге 
сомасына келісім шарт жасалды, екі айға жұмысқа орналасуға мүмкіндігімен 12 000 кем 
емес жас адамдарды қамтумен, жастар еңбек отрядтарын қалыптастыру жоспарланған. 
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарына, барлық республика 
бойынша 18 010 адам қатысты. 

Сонымен бірге, 2016 жылы тұрғын үйлерді сатып алуға арналған бюджеттік 
несиелер үшін, «Дипломмен ауылға!» жобасы шеңберінде 2725 маманға республикалық 
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бюджеттенибарлығы 8,6 млрд. теңге бөлінген. 2016 жылдың 1-ші желтоқсанындағы 
жағдайына 8,6 млрд.теңге сомасына қолдау шараларын 2879 адам қабылдады. 

Жалпы алғанда, «Дипломмен ауылға!» жобасын жүзеге асыру кезеңіне ауылдық 
жерлерге 48 442 маман тартылып, олар 10 049,0 млн. теңге жалпы сомасына көтерме 
жәрдемақыларын алды. Олардың ішінде 20 090 маманға тұрғын үйлерді сатып алу үшін 
46 044,8 млн. теңге жалпы сомасына бюджеттік несиелер бөлінді. 

Қазақстан Республикасының Жастар дамуының жаһандық индексі–2016 
қорытындыларына сәйкес, жастарды жұмысқа орналастыру, саясаттық жне азаматтық 
қатысу сияқты белгілер бойынша Қазақстан Республикасы 183 мемелекеттің ішінен 61 
орында. Қазақстан Түркиядан (62 орын), Ресейден (110), Қытайдан (118) озды. 

Қорытындылай келе, жаpқын болашаққа сеніммен қадам басу біздің басты 
міндеттеpіміздің біpі. Демек, қалыптасқан мемлекеттен бәсекеге қабілетті ең үздік 30 
елдің қатаpына ену үшін елімізде жастаp мәселесін ұдайы назаpда ұстап отыpуымыз 
қажет деп санаймын. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. «Қазақстан жастары—2016» Ұлттық баяндамасы. Национальный доклад 

«Молодежь Казахстана - 2016». National report «Youth of Kazakhstan - 2016». Қайдарова 
Ә.С., Әшімханова Д.Ә., Маулитов А.Е., Зайниева Л.Ю., Мекебаева М.А., Жүсіпова А.С., 
Қалдыбаева О.В., Насимова Г.О., Сеңгірбай М.Ж., Тесленко А.Н. —Астана, 2016.-365 б. 
Аударма: қазақ тіліне - Якупбаева С. 

2. «Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 
9 ақпандағы № 285-V Заңы. 

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 983 
қаулысымен "Қазақстан 2020: болашаққа жол" мемлекеттік жастар саясатының 2020 
жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары. 
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Цель нововведений в производстве — его интенсивное развитие, повышение 

эффективности использования ресурсов, а также обеспечение конкурентоспособности 
бизнеса. Экономическая ценность инновации определяется ростом прибыльности, 
расширением масштабов бизнеса и возможностей накопления для последующего 
реинвестирования капитала.  

Эффект от нововведений проявляется также в социальной сфере, где за счет 
повышения доходов более полно удовлетворяются общественные потребности и 
улучшается безопасность жизни [1]. 

Оценивая результаты деятельности, организуемой инновационным менеджером 
используют систему взаимосвязанных эффектов: 

− научно-технического (эффективность затрат на первом этапе жизненного цикла 
товара);  

− маркетингового (экономия за счет сокращения времени выхода на товарный 
рынок);  

− экологического (снижение загрязнений окружающей среды и повышение 
безопасности производства);  
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− регионального (изменение числа рабочих мест и улучшение снабжения региона 
ресурсами и потребительскими товарами). 

В общем виде экономическая эффективность инноваций определяется 
сопоставлением экономических результатов с затратами, вызвавшими результат.  

Инновации изменяют следующие основные характеристики производства:  
− объем производства и продаж (реализуемая продукция); 
− текущие затраты;  
− размер созданного и функционирующего имущества (основных 

производственных фондов и нематериальных активов);  
− численность занятых в производстве;  
длительность хозяйственного цикла [2]. 
Сопоставление вариантов инноваций проводят, используя два типа показателей 

эффективности инноваций в производственной сфере. Показатель эффективности 
затратного типа представляет собой отношение результата инноваций к величине 
совокупного живого и овеществленного труда (цена инноваций), которое было 
потреблено. Показатель эффективности инноваций ресурсного типа представляет собой 
отношение результата к величине примененных производственных ресурсов в 
стоимостном выражении. При этом результат нововведения в производстве принимается в 
годовом исчислении. Второй тип представлен показателем фондоемкости, т. е. величиной, 
обратной отношению результата (товарной продукции) к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов. 

В силу специфики любого хозяйственного процесса в реальном секторе требуется 
множество показателей, характеризующих производство до и после нововведения, 
каждый из которых дает информацию об изменениях: трудоемкости t, материалоемкости 
т, фондоемкости / выпускаемой продукции.  

Обобщающая характеристика экономической эффективности инновации 
представлена показателем абсолютной эффективности:  

 
Е = L/I,                                                                       (1) 

 
где L — прирост экономического результата, например прибыли (снижение затрат); / — 
инвестиции (капитальные вложения).  

Для качественного сопоставления вариантов инноваций в производстве, где 
возможны случаи изменения единовременных и текущих затрат в противоположных 
направлениях, используется формула приведенных затрат:  

 
3„= С„ + rl„ -gt;min,                                                         (2)  

 
где Зп — приведенные затраты по варианту п;  

С„ — текущие затраты (себестоимость) по этому варианту;  
/„              — инвестиции (капитальные вложения) по этому же варианту;  
г — коэффициент эффективности, заданный предпринимателем (инвестором).  
 
Для количественного сопоставления вариантов развития производства и выработки 

целевых экономических установок инноваций рассчитывают показатель годового 
экономического эффекта инноваций:  

ҰЭГ = -Зп              j = [(С, + /Ұ/„) — (С„+[ + /Ұ/„)]              Уп+1,                   (3)  
 

где V„+l — годовой выпуск продукции после нововведения.  
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В конкурентном рынке коэффициент эффективности г, являющийся величиной, 
обратной сроку окупаемости инвестиций, устанавливается предпринимателем исходя из 
конъюнктуры финансового рынка и ожидаемых результатов нововведения. Ранее по 
народному хозяйству в целом нормативный коэффициент сравнительной эффективности 
капитальных вложений Ен устанавливался в диапазоне от 0,1 до 0,24 в зависимости от 
вида продукции (отрасли) и региона.  

В показателе ресурсного типа отражаются вся совокупность использованных 
ресурсов и полная величина экономического результата, полученного от инновации. При 
неизменности выпуска продукции и используемых ресурсов этот показатель, 
рассмотренный в динамике, может служить характеристикой степени использования этих 
ресурсов и определять интенсификацию производства. Для взаимной динамики 
показателей экономической эффективности нововведений затратного и ресурсного типов 
характерны две ситуации. Оба показателя либо снижаются, либо увеличиваются. В любом 
из этих случаев общее направление изменения эффективности будет однозначным [1]. 

Указанные показатели могут изменяться в противоположных направлениях в 
следующих сочетаниях:  

а) показатель затратного типа увеличивается, а ресурсного падает;  
б)приведенные затраты уменьшаются, а фондоотдача растет;  
в) один из показателей стабилен, а другой изменяется.  
На стадии выбора стратегических инновационных решений, когда проводится 

оценка будущих результатов использования новшеств, мы сталкиваемся с 
неопределенностью ситуации в отсутствие исходных данных, достаточных для технико-
экономических расчетов. 

Существующие методики оценки экономической эффективности мероприятий 
научно-технического прогресса действуют в условиях определенной экономической 
ситуации, и имеющийся опыт экономического обоснования предпринимательских 
проектов распространяется, как правило, на объекты с достоверной структурой 
экономических показателей[3].  

В большинстве случаев при выработке инновационной стратегии менеджер имеет 
дело с прогнозными расчетами, ожидаемыми показателями, учитывающими специфику 
конкретной инновационной области. Определение ожидаемых показателей требует 
специальных подходов, от рациональности которых зависит дальнейшая возможность 
использования показателей для экономического обоснования целесообразности создания 
и использования новшества.  

В условиях неопределенности технико-экономической ситуации, когда, с одной 
стороны, еще нет ясности в том, какие технические характеристики будут подтверждены 
при использовании новшества, а с другой стороны, существуют нестабильность цен на 
ресурсы и колебания в спросе на продукцию, полученную с использованием новшеств, 
учесть все факторы и условия нововведения практически невозможно. Иностранные 
инвесторы, например, ограничиваются прогнозом потребностей рынка и возврата 
инвестиций (окупаемости проекта).  

Методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов и их отбору 
для финансирования установлены следующие основные показатели эффективности 
инновационного проекта: 

Коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансовые 
последствия реализации проекта для его непосредственных участников. 

Бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия осуществления 
проекта для федерального, регионального и местного бюджетов. 

Народнохозяйственная экономическая эффективность, учитывающая затраты и 
результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых 
интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное измерение. 
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Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) проекта определяется 
соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму 
доходности. Коммерческая эффективность может рассчитываться как для проекта в 
целом, так и для отдельных участников с учетом их вкладов по правилам. При этом в 
качестве эффекта на t-шаге выступает поток реальных денег.[4] 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi (t) и отток Оi (t) 
денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t):  

Фi(t) = Пi(t) - Оi(t), 
гдеi = 1, 2, 3. 
 
Приток реальных денег Ф(t) называется разность между притоком и оттоком 

денежных средств от инвестиционной и операционной деятельностью в каждом периоде 
осуществления проекта (на каждом шаге расчета):  

Ф(t) = [П1(t) - О1(t)] + [П2(t) - О2(t)] = Ф1(t) – Ф’(t) 
 
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

Осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего  бюджета. Основным 
показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования 
предусмотренных в проекте мер государственной поддержки, является бюджетный 
эффект. 

Бюджетный эффект (Bt) для t-шага осуществления проекта определяется как 
превышение дохода соответствующего бюджета (Dt) над расходами (Pt) в связи с 
осуществлением данного проекта: 

Bt = Dt–Pt 
 
Интегральный бюджетный эффект В рассчитывается по формуле как сумма 

дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение интегральных 
доходов бюджета (Dинт) над интегральными бюджетными расходами(Pинт). 

Показатели народнохозяйственной экономической эффективности отражают 
эффективность проекта с точки зрения интересов народного хозяйства в целом, также для 
участвующих в осуществлении проекта регионов (субъектов федерации), отраслей, 
организаций. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне народного 
хозяйства в состав результатов проекта включаются (в стоимостном выражении): 
- конечные производственные результаты (выручка от реализации на внутреннем и 
внешнем рынке всей производственной продукции, кроме продукции, потребляемой 
российскими организациями-участниками). Сюда же относится и выручка от продажи 
имущества и интеллектуальной собственности (лицензий на право использовать 
изобретения, ноу-хау, программ для ЭВМ и тому подобное), создаваемые участниками в 
ходе осуществления проекта; 

- социальные и экономические результаты, рассчитанные исходя из совместного 
воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социальную и 
экологическую обстановку в регионах; 

- прямые финансовые результаты; 
- кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления от 

импортных пошлин и тому подобное. 
Необходимо учитывать также косвенные финансовые результаты, обусловленные 

осуществлением проекта изменения доходов сторонних организаций и граждан, рыночной 
стоимости земельных участков, зданий и иного имущества, а также затраты на 
консервацию и ликвидацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и 
имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
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Социальные, экологические, политические и иные результаты, не поддающиеся 
стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели 
народнохозяйственной эффективности и учитываются при принятии решения о 
реализации и/или о государственной поддержке проектов. 

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и необходимые 
для его реализации текущие и единовременные затраты всех участников осуществления 
проекта, исчисленные без повторного счета одинаковых затрат одних участников в 
составе результатов других участников.  

Поэтому не включаются в расчет: 
- затраты организаций - потребителей некоторой продукции на приобретение ее у 

изготовителей - других участников проекта; 
- амортизационные отчисления по основным средствам, созданным (построенным, 

изготовленным) одними участниками проекта и используемыми другими участниками; 
- все виды платежей российских организаций-участников в доход государственного 

бюджета, в том числе налоговые платежи. Штрафы и санкции за невыполнение 
экологических нормативов и санитарных норм учитываются в составе 
народнохозяйственных затрат только в том случае, если экологические последствия 
нарушений норм не выделены особо в составе экологических результатов проекта и не 
включены в состав результатов проекта в стоимостном выражении; 

- основные средства, временно используемые участником в процессе 
осуществления инвестиционного проекта, учитываются в расчете одним из следующих 
способов; 

- остаточная стоимость основных средств на момент начала их привлечения 
включается в единовременные затраты; на момент прекращения единовременные затраты 
уменьшаются на величину (новой) остаточной стоимости этих средств; 

- арендная плата за указанные основные средства за время их использования 
включается в состав текущих затрат. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне региона 
(отрасли) в состав результатов проекта включаются: 

- региональные (отраслевые) производственные результаты; выручка от реализации 
продукции, произведенной участниками проекта, организациями региона (отрасли), за 
вычетом потребленной этим же или другими участниками проекта организациями региона 
(отрасли); 

- социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (в организациях 
отрасли); 

- косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и населением 
региона (организациями отрасли). 

В состав затрат при этом включаются только затраты организаций -участников 
проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли) также без повторного счета 
одинаковых затрат и без учета затрат одних участников в составе результатов других 
участников. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне организации в 
состав результатов проекта включаются: 

- производственные результаты; 
- выручка от реализации произведенной продукции, за вычетом израсходованной 

на собственные нужды социальные результаты в части, относящейся к работникам 
организации и членам их семей.[5] 

В состав затрат при этом включаются только единовременные и текущие затраты 
организации без повторного счета (в частности, не допускается одновременный учет 
единовременных затрат на создание основных средств и текущих затрат на их 
амортизацию). 
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Принятие решений по инвестированию осложняется различными факторами - вид 
инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, 
ограниченность финансовых ресурсов, риск и тому подобное. Очевидно, что решения 
должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно 
независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких 
проектов, основываясь на каких-то критериях. Принятие решений инвестиционного 
характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на 
использовании различных формализованных и неформализованных методов. Какого-то 
универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не существует. 
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Реклама является неотъемлемым атрибутом современной цивилизации. Она 

является тем инструментом, который кардинально изменил внешний облик всей 
современности. На нее не влияют ни финансовые, ни экономические, ни социально-
культурные, ни политические кризисы. Она практически живет своей жизнью и, более 
того, управляет жизнью общества. У компаний не стоит вопрос, осуществлять рекламу 
или нет, а лишь где и как ее осуществлять. Современный мир не был бы таким, каким мы 
его знаем без существования рекламы. Без нее не может обойтись ни одна более ли менее 
успешная коммерческая компания, так как реклама, являясь одним из факторов нашего 
времени представляет собой настоящий двигатель торговли. Невозможно в наши дни 
пройтись по улицам больших и даже маленьких городов, не встречая при этом обилия 
всех видов рекламы: на билбордах вдоль дорог, плакатах на высотках, на листовках и 
столбах, в газетах и на транспорте, в кинофильмах и в радио-сообщения. Однако 
ошибочно будет полагать, что реклама является исключительно прерогативой 
капиталистического мира, она появилась задолго до того, как может показаться - еще до 
появления радио, Интернета, газет, телевидения, полиграфии и всего остального. 
Доподлинные источники свидетельствуют о том, что первая реклама появилась в Древнем 
Риме и Греции. Естественно тогда она существовала совсем в иных формах, люди могли 
выкрикивать сообщения, носившие рекламные характер  на торговых площадях и улицах, 
для того чтобы побудить людей к каким-либо действиям. 
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В Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года, представленной Главой 
государства, главной целью обозначается создание общества благоденствия на основе 
сильного государства, развитой экономики и возможности всеобщего труда, вхождение 
Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Одним из приоритетов для 
достижения данной цели является экономическая политика нового курса, 
предполагающая всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах 
прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. В свою очередь 
прибыльность и конкурентоспособность крупнейших предприятий, влияющих на 
экономику государства в целом, напрямую зависит от маркетинговых инструментов, в том 
числе – рекламы[1]. 

Термин«реклама»на латинском языке произносится«reclamare», что дословно 
можно перевести, как«извещать», «громкокричать».В английском языке 
термин«advertising» переводитсякакпривлечениевнимания, 
уведомление,распространениерекомендаций и 
предложенийкупитьрекламируемуюпродукцию,приобрестиданнуюуслугу. Всовременных 
литературных источниках существует множество определений рекламы.Важно 
отметить,чтозарубежные авторычаще всего дают определение рекламы 
сточкизрениямаркетинга[2]. 

Сущность рекламы не ограничивается информационно экономической 
составляющей. По мере развития общества формы рекламы претерпели множество 
качественных изменений и сама реклама выделилась, в качестве огромного 
социокультурного феномена. Понятие реклама представляет собой значимое социальное 
явление и несет в себе, помимо экономической информации, различные моральные, 
религиозные, культурные и социальные представления. В настоящий момент существует 
огромное количество определений рекламы.  

Исходя из основных определений рекламы, можно обозначить следующие ее 
основные признаки (черты): 

− односторонняя направленность;  
− увещевательность; 
− платность; 
− точное установление заказчика; 
− неперсонифицированность; 
− опосредованность; 
Реклама является социальным явлением, что проявляется в ее многоплановом 

влиянии на человека. Так, например, она информирует его о новой продукции, 
призванной сделать жизнь людей комфортнее и удобнее, а также оказывает значительное 
воздействие на человека, внося свой вклад в его оценки и представления. 
Рекламаприменяетсяв целяхрешениязадачпо реализациимаркетинговыхцелей, увеличения 
узнаваемости марки, повышения прибыликомпаний и увеличения стоимости бренда. 

Рекламная стратегия – это совокупность рекламных мероприятий, которые 
формируют наиболее оптимальное соотношение между затратами на рекламу и 
полученными выгодами от проведения соответственной рекламной кампании. Очевидным 
является то, что рекламная стратегия не может существовать обособлено от 
маркетинговой, и должна быть направлена на целевую аудиторию, выявленную на основе 
сегментации рынка. 

Роль рекламной стратегии как части маркетинговой стратегии обусловлена 
следующими факторами: 

1) целенаправленность, которая выражается в том, что рекламные стратегии 
должны реализовываться в соответствии с едиными относительно рынка, товаров, 
конкурентов и потребителей; 
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2) систематический характер, т.е. возможность гибкого реагирования на изменения 
во внешней среде; 

3) влияние рекламы на потребительское поведение (изменение потребительского 
отношения и уровня осведомленности); 

4) взаимосвязь со стратегическим процессом планирования.[3] 
Одним из наиважнейших факторов успешности той или иной рекламной кампании 

является своевременность выбора подходящего вида рекламы на соответствующем этапе 
жизненного цикла товара. На каждом этапе ЖЦТ меняется экономическая конкурентная 
среда, структура издержек производителя, в связи с чем, при составлении рекламной 
стратегии нужно определять методы, цели и виды рекламного воздействия, отталкиваясь 
от этапа ЖЦТ. Жизненная фаза товара на этапе выведения поддерживается мощным 
рекламным прессингом для обеспечения известности товара на рынке. На этапе роста 
рекламный прессинг слегка уменьшается. Начинает применяться сравнительно-
увещевательная реклама с целью укрепления основных достоинств товара в сознании 
потребителя. При наступлении стадии зрелости, товар занимает свое место на рынке. На 
этом этапе, а также на этапе насыщения требуется сохранить позицию товара или 
улучшить ее за счет привлечения новых клиентов. При этом становится актуальной 
напоминающая и поддерживающая реклама для сохранения престижа и репутации 
компании.  При планировании стратегии учитывание фактора жизненного цикла просто 
необходимо, так как иначе компания может вкладывать огромные деньги в рекламные 
кампании эффективные по их мнению, но при этом бюджет будет расходоваться не 
рационально.  

Процесс разработки стратегии рекламы представляет собой достаточно трудоемкий 
процесс. Это связано с тем, что для эффективного планирования необходимо изучить и 
учесть достаточно много факторов. На первом этапе нужно провести тщательный анализ 
внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. На 
этом этапе проводится исследование рынка, конкурентов, сильных и слабых сторон самой 
компании, ее возможностей и угроз. Затем устанавливаются цели и задачи рекламы. После 
этого рекламная стратегия начинает претворяться в жизнь. Она оптимизируется на 
практике, корректируется в зависимости от сложившихся обстоятельств и оценивается с 
точки зрения эффективности. [4] 

При планировании стратегии продвижения компании, специалисты по маркетингу 
и рекламе стараются применить нестандартные и креативные ходы. Они могут 
проявляться в нестандартных рекламных сообщениях, в оригинальном оформлении 
торгового пространства, необычных местах размещения рекламы и т.д. Сейчас стала 
популярна реклама, размещенная на транспорте, звуковая реклама, аудиовизуалная 
реклама на различных мониторах, баннерах и многое другое. У компаний не стоит вопрос, 
осуществлять рекламу или нет, а лишь где и как ее осуществлять. Современный мир не 
был бы таким, каким мы его знаем без существования рекламы. Без нее не может 
обойтись ни одна более ли менее успешная коммерческая компания, так как реклама, 
являясь одним из факторов нашего времени представляет собой настоящий двигатель 
торговли.Процесс разработки стратегии рекламы представляет собой достаточно 
трудоемкий процесс. Это связано с тем, что для эффективного планирования необходимо 
изучить и учесть достаточно много факторов.[5] 

В заключение всего вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что реклама 
является одной из наиболее приоритетных направлений деятельности любой компании. В 
казахстанских реалиях с каждым годом крупные компании все больше уделяют внимание 
выстраиванию и планированию рекламной деятельности, так как они осознают, что без 
применения этого наиважнейшего маркетингового инструмента будет очень тяжело 
выжить в условиях жесткой конкуренции. Врыночной экономики использование просто 
информационной и аргументированной рекламы не оказывает решающего влияния на 
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потребительское поведение. Это приводит к необходимости не просто поиска новых 
нестандартных подходов, а созданию целого комплекса рекламных мероприятий. Выбор и 
выстраивание наиболее подходящей рекламной стратегии, направленной на достижение 
целей компании – это одна из приоритетных задач маркетингового отдела. При этом 
рекламная стратегия должна комбинировать в себе разнообразные креативные подходы, 
инновационные маркетинговые решения и новейшие коммуникационные технологии. 
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Конкурентоспособность города и региона сейчас является прерогативой не только 

стратегического управления, но и государственного маркетинга, точнее модного сейчас в 
академических кругах термина «брендинг территорий»,который появился не так давно. В 
2002 году один из ведущих мировых специалистов в области брендинга Саймон Анхольт 
впервые в качестве термина употребил фразу «брендинг мест». Анхольт стал основным 
разработчиком комплексного, диверсифицированного подхода к брендингу территорий, в 
противовес специализированному, сфокусированному на каком-то одном аспекте 
(например, туризме). Анхольт создал концепцию конкурентной идентичности, представив 
ее в виде шестиугольника, который показывает шесть элементов современного бренда 
территории: туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди 
[1]. 

Брендинг территорий - стратегия повышения конкурентоспособности городов, 
областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних 
рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных 
мигрантов.При этом необходимо понимать, что явление, когда регион или населенный 
пункт выступал как объект повышения конкурентоспособности и продвижения на 
внешних рынках, существовалос древних веков. Используя современные маркетинговые 
теории, мы можем оценить процессы обретения популярности той или иной местностью 
под углом зрения современной теории бренда территорий. 

Брендинг мест направлен на преодоление дефицита материальных и 
нематериальных ресурсов в регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой 
общественности представления об уникальности территории.  

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:baurzhanisaev2015@gmail.com


266 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Территориальный брендинг — не то же самое, что территориальный маркетинг, и 
не то же самое, что общественная дипломатия, но при реализации проектов брендинга 
мест используются инструменты двух этих дисциплин. 

Динамика и данные исследований свидетельствуют, что сейчас среди регионов 
доминируют не страны, а агломерации и города. Здесь играет роль и более простой, и 
понятный уровень измеримости, локализация и управления. 

Брендинг территорий – тема уже десятилетиямиинтересующая и ученых, и 
политиков в странах ОЭСР [2]. Для привлечения ресурсов, человеческого потенциала, а 
также достижения других целей, города конкурируют в региональном и глобальном 
масштабе. Здесь значение имеет целый ряд параметров, в т.ч. готовность  властей к 
глобальной конкуренции по целому ряду значимых показателей, в международных 
рейтингах, индексах и в умах и бизнес-стратегиях потенциальных туристов и инвесторов. 
База брендинга территорий – в маркетинге и урбанистике. Эти две отрасли науки 
создавались параллельно, практически не пересекаясь.  

Скепсис по отношению к бренду и брендингу, до сих пор является одним из 
значимых препятствий для использования данного инструментария. Есть значимый 
пример брендинга Будапешта в условиях активного сопротивления самой идее брендинга. 
Автор концепции столицы Венгрии - Зонди предполагает: справиться с таким 
скептическим отношением к бренду можно, если сделать акцент на том, что идея 
брендинга – это интеллектуальный и междисциплинарный процесс, а не просто рекламная 
и маркетинговая кампания[3]. К сожалению, на местном уровне в настоящее время вся 
работа в этом направлении сводится к проведению местного инвест-форума, трех в 
лучшем случае пяти отраслевых выставок.  

При всем этом, данная стратегия практически полностью обошла стороной 
Казахстан. На фоне успешных информационных компаний на международном уровне по 
формированию брендов Саммита ОБСЕ, Азиады, Универсиады и ЭКСПО и самого 
Казахстана (достаточно вспомнить рекламную компанию на международных телеканалах 
Euronews, BBC) – государственные управленцы и маркетологи практически стороной 
обходят важнейшую – имиджевую часть административных единиц: областей и городов. 

Ситуацию в Казахстане, можно наиболее очевидно оценить на примере города 
Атырау. Приведем результаты SWOTанализагорода с целью выявления предпосылок 
разработки брендинга территории. 

 
Таблица 1- SWOT анализг. Атырау 
 

Сильные стороны Слабые стороны  
• Высокий уровень доходов, 
• Богатые исторические традиции, 
• Является одним из основных доноров 
республиканского бюджета 

• Высокие цены, 
• Затрудненная логистика, 
• Малое количество 
достопримечательностей, 
• Слабая инфраструктура; 
• Кризисная ситуация в медицине и 
образования,  
• Кризисная экологическая ситуация 

Возможности Угрозы 
• Развитие въездного туризма, в т.ч. на 
побережье Каспийского моря, 
• Возможность создания регионального 
транспортного хаба, 
• Возможности по созданию производств 
2 и 3 передела – рост благосостояния горожан 

• Резкоконтинентальный климат – 
ограничивающий туризм, 
• Снижение цен на нефть – резкое 
падение уровня доходов в городе 
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Определение сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития г. Атырау 
позволяет сделать вывод о том, что функционирование крупных недропользователей и 
инвесторов на территории города будет способствовать реализации крупных 
инвестиционных проектов, развитию малого и среднего бизнеса, развитию туризма в 
регионе, что будет придавать дополнительную привлекательность городу. Проведение 
SWOT - анализа позволяет определить конкурентное преимущество города по сравнению 
с другими городами и регионами страны. Город Атырау как основной донор 
республиканского бюджета и центр наиболее динамично развивающего региона с 
выгодными географическими параметрами,  имеет все условия и предпосылки для 
формирования успешного имиджа и бренда с целью   повышения конкурентоспособности 
города, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных 
мигрантов. 

Чтобы достичь успеха, городские власти должны провести стратегический анализ 
основных трендов социального и экономического окружения; определить точки, где 
находятся возможности, сосредоточены навыки, ресурсы и способности города; выяснить, 
какие ключевые ценности, подходы, принципы и характеристики позволили городу 
достичь этого. На втором этапе акимат города переходит к задаче стратегического 
планирования по консолидации управленческих решений для удовлетворения интересов 
каждой целевой группы. Создается интегрированная бренд-платформа, интегрированная 
коммуникационная стратегия бренда и план ее реализации. 

Здесь необходимо также определить:  
− ценности бренда,  
− принципы работы бренда на рынке, 
− характеристики целевой аудитории. 
Учитывая успешность таких брендов, как «IloveNY» (Нью-Йорк), 

«Moscowneversleep» (Москва), «Город огней» (Баку), «Больше самой жизни» (Лондон), 
«Город, где разбиваются сердца» (Атланта), «Все, что случилось в Вегасе, остается в 
Вегасе» (Лас-Вегас) и очевидность необходимости маркетингового подхода к организации 
повышения конкурентоспособности каждой административной единицы в Казахстане, на 
фоне снижения отечественного экспорта и цен на нефть, необходимо уже в ближайшее 
время начинать данную работу. 

С учётом того, что данный процесс уже начался, научно-методическая база 
разработана уже десятилетия назад и успешно апробирована зарубежом, в Казахстане есть 
все необходимые условия для реализации успешныхмаркетинговых стратегий в регионах 
страны. 
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Кәсіпорын қызметін жоспарлауды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 
 

Қадыр М.Т. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 
Шетелдегі  кәсіпорындар  жоспарлау кезінде  өз өнімдерін өткізу мүмкіндіктеріне 

бағытталады. Осыдан,  олар:  сату көлемін, пайданы, өндіріс шығындарын, капитал 
салымдарын, несиеге деген қажеттілікті, оларды жою көздерін  жоспарлайды. Шетелдегі 
жоспарлаудың негізгі  бөлімдері: өткізу, өндіріс, қаржы.Сонымен қатар  жоспардың 
барлық бөлімдері өзара тығыз байланысты (жоспарлаудың жоғары деңгейі).  

Жоғары деңгейдегі  жоспар ретінде (ұзақ мерзімді, перспективалы, стратегиялық),  
батыс кәсіпорындарының қызметін толық анықтайтын және   өндірістік жоспарлауға 
қолданылатын ағымдағы ақпаратты құрайтын: 

Corporate Charter (жарғы)  - кәсіпорынның  негізгі мақсаттары мен корпоративті 
стандарттары, нарыққа бағытталу,  меншік құрылымы және басқару құрылымы,  
қызметкерлермен және басшылармен қарым-қатынасты анықтайды. 

Strategic Business Plan (стратегиялық бизнес-план)  - бес-он жылға құрастырылады 
және  қаржыландыру мен өнім өндіру, өнрісі көлемінің артуын, нарық үлесінің 
стратегиясын анықтайды. 

Business Plan (бизнес-план) – бір-үш жылға жасалады (жиі кварталдарға бөлініп) 
және  инвестиция көзін нақтылайды,  өндірістік күштердің  даму бағытын анықтайды, 
пресоналға, материалдық және қаржылық ресурсқа деген  қажеттілікті анықтайды. 
Ақшамен көрсетілген  сату жопарын ірілендіруді қамтиды. 

Sales and Operations Plan (өндіріс пен өткізудің стратегиялық жоспары – «тапсырыс 
портфелі») -  бір-екі жылға құрастырылады, бизнес-планды нақтылайды және сату және 
дайын өнімді жөнелту, қорларды және аяқталмаған өндірістің  болжамдарын көрсетеді.  

Өткізу болжамын әзірлегенде (Sales Forecasts) маркетинг бөлімі қатысады (сыртқы 
факторларды бағалау), өткізу (тапсырыс берушілер туралы ақпарат) және өндіріс (өндіріс 
жайлы нақты мәліметтер). 

Болжамдар ұзақ мерзімді перспективаларға құралады (бір жылдан артық), орта 
мерзімге (алты айдан бір жылға дейін) және  жақын уақыт интервалы (бірнеше апта). 
Болжамдар  жоспарлаудың барлық этаптарында қолданылады, стратегиялықтан бастап  
өндіріс графигін құруға дейін. 

Батыстық терминологияда  өндірістік жоспарлау келесідей міндеттерді қамтиды: 
(Production Plan)  өндіріс бойынша жоспар жасау, 

Комплексті өндіріс графигін құру(Master Production Schedule), 
Материалдық ресурсқа деген қажеттілікті жоспарлау (Material Requirements 

Planning), 
Өндірісті  бөлшектеп жоспарлау және басқару(Shop Floor Control), 
Өндіріс процесінің есебі (Data Collection), өндірісті басқару және диспетчирлеу 

(Dispatching)[2]. 
Шетелдік шаруашылық тәжірибені талдау  экономиканы реттеудің нарықтық 

механизмі  жоспарлау идеясын қолдайтынын көрсетеді. 
АҚШ шет ел фирмаларының  жоспралау процесін ұйымдастыруды қарастырайық. 

Американдық фирмалар әдетте  екі түрлі жоспарлауды қолданады: ұзақ мерзімді, немес 
стратегиялық, және жылдық қаржылық жоспарлау. 

Стратегиялық жоспарлау бірнеше мамандардан және фирма жоғарғы жетекшілік 
етуімен жүзеге асырылады және  нарықтық жағдайды экономикалық талдау талдау 
негізінде фирмамен қабылданатын ұзақ мерзімді шешімдерді әзірлеуге көңіл аударылады. 
Бұл процесстің  күрделілігіне байланысты,  арнайы мамандардың әзірлеген 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


269 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

эконометрикалық болжаулар және модельдер сияқты  жоспарла құралдары 
пайдаланылады. 

Стратегиялық жоспарлаудың алғашқы талдау объектісі,фирманың бірнеше  
өндірістік бөлімдерін біріктіретін, шаруашылықтың стратегиялық орталығы,  нарықта 
дербес  шаруашылық орталығы ретіндегі қызмет ететін  - пайда орталығы болып 
табылады. 

Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты -  әр түрлі стратегиялық шаруашылық 
орталықтарының  болашақ рентабельділігіне негізделген баға беру,  және осының 
нәтижесінде  фирманың кәсіпкерлік қызметінің белгілі бір түрінің қызметін  тоқтату 
туралы шешім қабылдау(жабу немес  бөлек кәсіпорындарды сату)  немесе   кәсіби 
белсенділіктің  жаңа сфераларына ендіру. 

Ағымдағы немесе жылдық  жоспарлау американдық фирмаларда  стратегиялық 
жоспардың көрсеткіштеріне негізделеді. Жылдық жоспар (бюджет) – бұл  оперативті 
құжат,  соған сәйкес  стратегиялық шаруашылық орталық  ағымдағы жылға арнлаған 
жоспарлы өндіріс көлемін анықтайды, жоспарлар құрастырады:  еңбек күшін қолдану 
туралы; капитал салымдары; жаңа өнім түрін шығару жайлы. 

Жылдық жоспарда   өндіріс және өткізу жоспарлары  квартал сайын және айлық 
болып бөлшектенеді,  сонымен қатар  төменгі басқару деңгейі үшін  міндеттер 
анықталады. Жылдық жоспарды әзірлеу үрдісі тауарлар мен қызметтердің көлемін 
болжаудан басталады. Содан кейін өндіріс пен көзделген пайда есептелінеді. 

Стратегиялық шаруашылық орталық шегінде,әдетте  өндіріс шығындарының 
орталығы болып табылатын,оның әрбір тарауы бойынша жоспар жасалады (зауыт, бөлім). 
Оларды басқару  шығындардың бюджеттен ауытқуы көрсеткішт ері негізінде жүзеге 
асырылады. 

Шығарылатын өнім бірлігіне  шығынның жалпы нормасы көрсеткіш ретінде 
қарастырылады, яғни ол  аптасына немесе айына бір рет   көпнұсқалы талдау негізінде   
шынайы  өндіріс жұмыстарына жұмсалған адам-сағат көлемімен және  шикізаттар мен 
материалдардың  бағасы туралы ақпараттың  бар болғанда ғана,  жүзеге асады. 

Американың ірі фирмалары   шығындарды бақылауда көптеген бөлшектенген  
нұсқаларды пайдаланады, яғни олар  барлық фирмалардағы басқару құралы болып 
табылады және  жоғары тұрған бөлімдердің жылдық жоспарын әзірлеуге негіз болатын   
өнімнің сатылу бағасының көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді[1]. 

Бұдан басқа да, американдық фирмаларда  өндірістік бөлімдер және стратегиялық 
шаруашылық орталықтар үшін   көрсеткіштер жинағы әзірленеді, олар  динамика 
бойынша салыстырылады: өткен жылға, ағымдағы және  болашақ периодқа. Мұндай 
көрсеткіштер қатарына; дайын өнім шығарылымы және оның көлемі,  өндіріске 
босатылғандар (пайыз бойынша);  тауарлық қорлардың айналымдылығы;  тауарлар мен 
қызметтерді төлеуде мерзімінің өтіп кетуі, авария нәтижесіндегі жұмыс күндерінің 
жоғалуы. 

Американдық фирмаларда  жоспарлау жүйесі   нарықтық бәсекеге және тұтынушы 
сұранысының өзгеруіне байланысты тез  әсер етуге  мүмкін болатындай етіп 
құрастырылады. Өздерінің икемділігін  олар  екі жолмен  жоғарылатады. 

Бірінші жол келесілерді қарастырады: 
- Жоспарлау  периодын қысқарту (стратегиялық жоспарлауды  5 жылдан 2 жылға 

дейін);  
- Тапсырмаларды  жылжымалы негізде  болжау мен жоспарлау, яғни  жылдық 

қатаң көрсеткіштердің орнына ай сайын. 
Екінші жолы: 
- тапсырыстарды орындау мен оларды жеткізу уақытын азайту; тапсырыс 

берушімен тығыз байланыс орнату арқылы, яғни  оларды   фирманың басқару құрамының 
жиналысына шақырып  жоспарлау  сұрақтарын талқылау,тапсырыс берушілермен 
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ақпараттық жүйені бірікітіру арқылы өнімді жеткізудің белгілі бір  кезектілігін 
қамтамасыз ету, тапсырыс берушіге  өнім сапасын тексеру, жеткізу тәртібі сияқты 
қызметтер көрсету. Мұндай іскерлік байланыстар  тапсырыс берушінің жаңа тапсыры 
беруіне  қолдау жасайды. 

Ереже бойынша,  зауыт басқарушысы  өндіріс процесін бақылаумен  аз 
айналысады. Уақытының көп бөлігін  өндіріс шығындарын азайтуға және  тапсырыс 
берушілермен келіссөздер жұмсайды. Зауыт  жеткешілері  әдетте  қажетті  жеткізушіні 
іздеуге уақыт аз бөліп,  оның сапалы өнімді жеткізуіне  көп уақыт бөледі. 

Американдық компаниялар үшін  жоспарлаудың бастапқы пункті нарықты  болжау 
болып табылады:  нарықтық ситуацияның жағдайы және дамуы.  Мұндай болжам  
маркетинг қызметімен дайындалады және  фирманың жоғарғы басқармасына жіне 
зауыттар мен бөлім жетекешілеріне жеткізіледі. Соның негізінде  зауыттар өз 
жоспарларын жасайды (бюджет), және оларды бекіту үшін жоғарыға жібереді, содан кейін  
іске асыру үшін төменге жіберіледі. Жопарды орындау бойынша  есеп қайтадан  төменнен 
жоғарыға барады. 

Жоспарлық көрсеткіштерді орындау зауыт үшін (өзіндік құн, сапа, уақытында 
жеткізу)  зауыт жеткешісінің басқару қызметінің негізі болып табылады. Бақылау 
қызметінің басқарушысы өз назарын  спа көрсеткіштеріні орындалуына аударады, ал бас 
экономист – шығындарды азайтуға, зауыт инженері – жаңа өнім  жасауға. 

Американдық фирмаларда менеджерлерді жоспардың орындалмағаны үшін 
жазалайды, жоспардың орындалғаны үшін сыйақылар береді, қиын жағдайлардағы жақсы 
жұмыстары үшін көтермелейді[3]. 

Жапония фирмаларындағы  жоспарлау ерекшеліктері. Жапон фирмаларында   
стратегиялық жоспарлау өте кең таралған (ірі компаниялардың 70℅), сонымен қоса 
стратегиялық жоспарды әзірлеуде  жетекші рольді  жоспарлау бөлімі алады (Орталық 
қызметтер деңгейінде).  Жоспарлаудың мінез-құлқы  көбінесе  фирманың құрылымына 
байланысты, яғни  оның шығарылатын өнім наменклатурасы бойынша  мамнданғанына 
немесе диверсификацияланғанына қарай. 

Диверсификацияланған компанияларда  жоспарлаудың негізгі міндеті  өндіріс 
бөлімдерінің қызметін координациялау болып табылады. Стратегиялық идеялар және 
жоспарлар әдетте   орта басқару деңгейлері мен бөлемдерінен түседі. Соынмен бірге  
стратегиялық шешімдерді әзірлеу   ұзақ мерзімді жоспарлаудың бастапқы стадияларында 
«жоғарыдан төменге»  жүреді, жоғарғы басшылықпен және  жоспарлау аппаратымен. 
Диверсификацияланған компания  мемлекеттік кең айналым бойынша өткізу нарықтарын 
іздейді, бірақ  ерекше  маңызға  жаңа өнім түрлерін тұтынушыларды іздеу ие болады. 
Мұндай компаниялардың қызметін бағалауда  басты назар пайда табуға аударылады, бұл  
жалпы өлшеуіш және  фирма қызметінің нәтижесі болып табылады. 
Диверсификацияланған компания өз жоспарларында  келесі көрсеткіштерге айрықша 
назар аударады: сату көлемі, өсу темпі, пайда массасы,  сату көлеміның бірлігіне 
есептелген  табыс. Диверсификацияланған компаниялардың өндірістік бөлімдерінің  
негізгі мақсаты: сату көлемі, пайда, сату көлемінің бірлігіндегі пайда, нарықтағы үлесі 
болады. Диверсификацияланған компанияларда негізгі проблема болып  жаңа өнімді 
шығару және  шығарылатын өнім наменклатурасын анықтау  табылады. 
Диверсификацияланған компаниялар  көбінесе орта мерзімдегі жоспарлауды қолданады, 
яғни  үш жылға арналған. 

Мұндай компаниялардағы  негізгі мәселе  әр түрлі өнім бойынша  пайданың 
ауытқуын түзеу,нәтижесінде  жалпы фирма бойынша  жиынтық пайданың ауытқу 
деңгейін  тежейді. Фирма қызметінің нәтижесіне бақылауды  мұнда  бірнеше қаржылық 
көрсеткіштер негізінде жүзеге асырады.  
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Жапондық мамандармен   жоспарлау қызметінің тиімділігімен ерекшеленетін 
бірнеше  жапондық фирмалардың зерттеуі нәтижесінде құрастырылған жоспарлау 
процесінің  моделін қарастырайық. 

Модель  төрт стадиядан тұрады: алғышарттарды құрастыру; проблеманы қою; ұзақ 
мерзімді стратегия; орта мерзімді жоспарлар. 

1 стадия. Алғышарттарды құрастыру. 
Компанияның философиясы мен мақсаттары  акционерлердің қатысымен 

ресурстарды ескере отырып қайта қаралады. Сыртқы орта туралы жиналған ақпарат 
негізінде,  бүтін ретінде де, сонымен бірге  саланың жағдайы және дамуы және 
бәсекелестік  болашақтағы фирманың жағдайы туралы болжам жасалады.  Болжамдарды 
талдау  мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтайды. Өткен уақыттағы және ағымдағы  
қызметінің нәтижесін бағалау  проблеманы анықтайды және  фирманың болашақта 
даумын болжауға мүмкіндік береді. 

2 стадия. Мәселені айқындау. 
Жоғарыда айтылған алғышарттардың негізінде  әрекет ету деңгейлері анықталады. 

Мысалы,  өсу темпі жыл сайын 10℅ артуы тиіс, содан кейін  әрекет етуші саясатты сақтай 
отырып  маңызды нәтижелер  болжанады, олар  әрекет ету деңгейімен салыстырылып, 
алшақтықтар анықталады. Осы алшақтықтарды жоюға мүмкіндік беретін стратегиялық 
жасалады. 

3 стадия. Ұзақ мерзімді стратегия. 
Болжамдық көрсеткіштер және компанияның  үміттенетін көрсеткіштері 

арасындағы  алшақтықтарды жою үшін,  жаңа стратегия әзірленеді «өнім-нарық», 
мысалы,  жаңа өндірістердің, вертикалды интеграцияның, шетелдік филиалдарды ашу, 
ортақ инициативалардың даму мүмкіндіктерін  зерттейді. Өндірісті ұлғайту мен 
шығындарды азайтудың нұсқаларын зерттейді (мұнда «өсу-нарық көлем» матрицасын 
қолдануға болады). Жоғарыда келтірілген екі стратегияны қолдану нәтижесі болжанады, 
алшақтықтардың жойылуы зерттеледі.  Ұзақ мерзімді стратегия  үш  элементтен тұрады: 
ұзақ мерзімді мақсаттар; ұзақ мерзімді  стратегиялық жобалар;  негізгі аймақтардағы  ұзақ 
мерзімді саясат. 

4 стадия. Орта мерзімді жоспарлар. 
Ұзақ мерзімді стратегияға байланысты қабылданған шешімге байланысты,  орта 

мерзімді міндеттер мен бағыттар пайда болады және орта мерзімді жоспар жасалады. 
Соңғысы  үш бөлімнен тұрады. Біріншіден, орта мерзімді жоспарлар белгіленеді және 
олардың хронологиялық байланысы жасалады, ресурстар бөлінеді; екіншіден, 
наменклатура өзгерісі және  әрбір өнім тобы бойынша бәсекелік стратегияның негізінде   
өнім наменклатурасының іріленуі бойынша  жоспар құрастырылады. Бұл  жұмыс сәйкес  
өнім бойынша бөлімде  орындалады. Үшінші элемент – корпорацияның  функционалды 
жоспарлары,  оның функционалды қызметкерлерімен құрастырылған. Мұнда   өндірістік 
күштердің даму жоспары және  еңбек пен табыс жоспарлары  кіреді[2].. 

Жапондық компанияларда  оперативті қызметтің тактикасы  персоналды басқару  
бөлімінде құрастырылады,  ал шешім қабылдау топтық сипатқа ие.[1] 

Осылай, нарықтық жағдайда  әрбір кәсіпорынға тек қана қысқа мерзімді жоспарлар 
ғана емес сонымен бірге   өзінің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық және 
тактикалық жоспарлары қажет. 

Жоғарыда келтірілгендерді қортындылай келе, кәсіпорын қызметін жоспарлауды 
ұйымдастырудың моделінде, стратегиялық жоспарлау бірнеше мамандардан және фирма 
жоғарғы жетекшілік етуімен жүзеге асырылады және  нарықтық жағдайды экономикалық  
талдау негізінде фирмамен қабылданатын ұзақ мерзімді шешімдерді әзірлеуге 
көмектеседі.  
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Возникновение спорта высших достижений представляет собой очевидный 

результат растущей потребности человечества совершенствовать свои двигательные 
навыки в связи с необходимостью улучшить такие аспекты общественной жизни, как 
производство и оборона. Рассмотрим появление большого спорта на примере различных 
стран мира. 

Общеизвестным фактом является, что в аристократической Англии (17 век), в 
результате значимых социально-экономических изменений, а также в связи с политикой 
британского колониализма, были созданы все условия для успешного развития спорта. 
Проявление физической силы и умение показать свое господство было одним из способов 
установления авторитета между социальными слоями населения. 
Вышеуказанноесподвигло управляющий класс строить специализированные спортивные 
сооружения, создавать спортивные клубы, проводить различного рода состязания. 
Постепенно спорт из спорта господствующего класса преобразовывается в спорт, в 
котором могут участвовать все и являет собой вид большого зрелища. Яркими примера 
возродившихся в то время видов большого спорта являются бокс, конные состязания 
(скачки), регби, футбол. Тогда у народа зародилось стремление к достижению 
максимальных результатов, а самое главное – побеждать.  

В 19 веке становится заметной закономерность замедления темпов утверждаемых 
позиций спорта в господствующих системах физического воспитания. К этому 
присоединяется консервативное отношение ряда лиц и институтов к понятию общей 
сущности спорта. 

Исследуя научные труды Д. Ангерштейна, а позднее П. Лесгафта, Ж. Эберта, К. 
Гаульгофера, М. Штрайхера, следует отметить, что спорт рассматривается как 
самоцельная деятельность, не только имеющая преимущественно зрелищный характер, но 
и являющаяся средством развлечения. Однако, с течением времени становится 
очевидным, что различные гимнастические системы физического воспитания 
недостаточно отвечают задачам и целям, которые ставит перед собой развитый 
капитализм того времени. 

Осознание спорта в дальнейшем доказало, что большому спорту присущи намного 
важные достоинства, а именно решение более глобальных оздоровительных и 
воспитательных задач, нежели частичное достижение высоких результатов и 
соревновательный дух. То есть, постепенно, ровными шагами, спорт превращается в 
эффективный методфизического воспитания поколения с широким кругом воздействия. 
Широкомасштабное развитие спорта привлекает внимание широкого круга общественных 
деятелей, педагогов, врачей, ученых, которые сумели разглядеть в нем действенное 
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воспитательное и коммуникативное средство воздействия на человечество. Это дало 
начало возрождению Олимпийских Игр в Афинах в 1896 году дало мощный толчок 
состязательно-зрелищному  и оформлению определенной современной модели, в которой 
ясно отражены характерные черты современного индустриального общества. Этот момент 
является ключевым в истории развития спорта высших достижений, поскольку вносит 
новые функции в его содержание и предназначение. 

Теперь, обратим внимание на развитие спорта высших достижений в Республике 
Казахстан. 

Республика Казахстан является независимым суверенным государством, которое 
гордо и уверенными шагами идет на пути поставленных целей и задач, сохраняя исконно 
зародившиеся традиции и культуру народа, величие и могущество необъятной казахской 
степи. Однако, учитывая многонациональность нашей республики, хотелось бы отметить,  
что в нашей стране уживаются дружественным образом различные культуры и 
сосуществуют, перенимая друг у друга наилучшие качества. Это свидетельствует о 
единстве и толерантности нашего народа. 

Национальная культура – это неоценимое богатство каждого народа, включающая 
в себя обычаи, фольклор, эпос, черты характера народа. Одним из ярких подтверждений 
богатой национальной культуры является национальная система физического воспитания, 
которая развивалась и формировалась на протяжении нескольких столетий. 

Изучив научные труды доктора исторических наук Б. Аягана, следует отметить его 
высказывание о том, что войны и военное искусство весьма значимы в истории кочевых 
народов Центральной Азии, часть которой являются просторы Казахстана. Кочевники, как 
казахи, так и их знаменитые предки и предшественники, обитавшие в древности и 
средневековье на территории Казахстана и сопредельных ему землях – арии, саки, 
савроматы, усуни, сюнну, гунны, жуань-жуани, авары, древние тюрки, тюргеши, карлуки, 
огузы, кипчаки, монголы – были создателями наиболее передовой и эффективной военной 
системы того времени, позволившей им доминировать над своими противниками – 
представителями оседлых цивилизаций Старого света – на всемпротяжении древности и 
средневековья, вплоть до начала Нового времени.  

Известный ученый Ф. Кардини, в свою очередь, утверждал о том, что ветер степи 
шумит в древе европейского рыцарства. 

Причем основное преимущество древних племен, населявших территорию 
Казахстана, заключалось, в основном, в том, что они первыми сумели приручить лошадей, 
обретя таким образом, небывалую по тем временам мобильность.  

В качестве примера, говоря о развитии спорта высших достижений, можно 
привести развитие древних боевых искусств, потому что они важны в культурно-
историческом, социально-политическом, военно-стратегическом, а также в биологическом 
плане.  

Приемами различных единоборств овладели многие народы, проживающие в 
древности на территории Казахстана, свидетельством этого служат наскальные рисунки и 
рукописи. К народным видам спорта казахского народа можно отнести казахша-курес, об 
этом свидетельствуют фрагменты произведений Абая Кунанбаева. Также к национальным 
единоборствам относится жекпе-жек, так называемая битва один на один. В древние 
времена этот бой выглядел как соревнование между предводителями войск, которые 
между собой противоборствуют. Как правило, если один боец проиграл, то считается 
проигравшим все войско. Таким образом, удавалось обойтись минимальными жертвами 
при решении конфликтных ситуаций. 

Интересно отметить, что схожий вид национального единоборства был и у 
киргизского народа, который назывался «эр-сайыш» (бой на пиках верхом на коне), в это 
поединке один из участников боя либо погибал, либо получал значительные травмы, но в 
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случае победы, победившим считалось все войско. Подобные состязания схожи с 
гладиаторскими боями, рыцарскими турнирами и современными «боями без правил». 

В 21 веке настал новый важный этап использования казахских национальных видов 
спорта. Любой национальный вид спорта и соревнования по нему решают проблемы 
оздоровительного, воспитательного и спортивного характера. К примеру, соревнования 
среди детей и молодежи являются кладезью огромных резеврвов по причине 
способствования всестороннего развития многочисленных качеств, необходимых для 
формирования растущего организма.  

Сфера спортавысших достижений представляет собой одним из 
значимыхиндикаторов как социально-экономических возможностей Республики 
Казахстан, так и уровня научной мысли в области теории и методики спорта, физиологии, 
педагогики, социологии, биофизики, биохимии, анатомии, биосопромата, математики, 
экономики и ряда других наук, объектом исследования которых является состояние и 
поведение человека в экстремальных условиях. Но большой спорт представляет собой не 
только потребителя научных и технических достижений. Он является источником важной 
информации о человеческих возможностях в сфере двигательной деятельности. Эта 
общественная функция большого спорта имеет особое значение для обогащения научного 
познания. Известно, что рекордные достижения в спорте являются объектом исследования 
не только социально-биологических наук, но и кибернетики, бионики, биофизики, 
биомеханики, математики, молекулярной генетики, экономики и других наук, что еще 
выше поднимает уровень творческого характера спортивной деятельности. 

Для полной характеристики спорта как общественного явления необходимо 
подчеркнуть и его важное экономическое значение. Ряд социологических исследований 
показывает, что немалые материальные ресурсы, затрачиваемые на развитие спорта, 
многократно восстанавливаются не только вследствие прямых финансовых поступлений 
от спортивных соревнований, от эксплуатации сооружений и других видов деятельности, 
связанных со спортом, но, прежде всего, от повышения общей работоспособности, 
укрепления здоровья и творческого долголетия человека. 

Рассматривая социальные функции спорта, необходимо отметить, что они 
проявляются в различной степени как следствие исторически обособившихся видов 
двигательной деятельности.  

Изучив научные труды Л. Матвеева, можно сделать вывод о том, что каждый из 
видов двигательной деятельности имеет свою специфику, обусловленную предметом 
соревнования, средствами, способами и формами ведения спортивной борьбы и 
соответствующими правилами соревнований. С этой точки зрения чаще всего виды спорта 
подразделяются на пять основных групп. 

Первая группа – виды спорта, для которых характерна двигательная активность, 
имеющая предельное проявление физических и волевых качеств спортсмена, от которых в 
наибольшей степени зависит данное спортивное достижение.  

К этой группе относятся основные виды спорта: легкая атлетика, плавание, 
гимнастика, спортивные игры, поднятие тяжестей, бокс, борьба, лыжный спорт и другие. 

Вторая группа – виды спорта, двигательная основа которых заключается в умении 
управлять различными техническими средствами (автомобилем, мотоциклом, самолетом, 
яхтой и другие).  

Спортивный результат этих видов спорта в большей степени зависит от свойств 
внешней двигательной силы. 

Третья группа – виды спорта, при которых двигательная активность точно 
лимитирована условиями поражения цели посредством специальных средств, таких как 
стрельба из винтовки, пистолета, лука и тому подобное. 
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Четвертая группа – виды спорта, при которых достижение определяется 
модельно-конструкторскими способностями спортсмена (авиамоделирование, 
автомоделизм и другие). 

Пятая группа – виды спорта, основное содержание которых представляет 
абстрактно-логическая деятельность, от которой в наибольшей степени зависит победа 
над противником (шахматы, шашки и другие). 

Из приведенной выше классификации видно, что основное ядро спорта как 
важного средства физического воспитания представляет первая и отчасти вторая группа 
видов спорта. Именно в них достигнутые результаты чаще всего используются в качестве 
эталона двигательных возможностей человека. 

Учитывая вышесказанное, общественные функции спорта могут быть полноценно 
реализованы только при высоком уровне спортивных достижений. Эта необходимость 
чувствуется наиболее осязательно в сфере международных спортивных отношений, где 
воспитательное, интегративное и стимулирующее значение спорта существенно 
возрастает. Отсюда следует, что спортивный результат является исходным пунктом и 
непосредственной целью большого спорта. 

Для достижения высоких достижений в сфере спорта на мировом уровне, 
государством регулярно и эффективно реализуются принципы государственной политики 
в сфере спорта высших достижений. 

Масштаб поставленной цели предполагает решение следующих основных задач, 
таких как формирование на основе межведомственного подхода общенациональной 
системы физкультурно-спортивного воспитания населения, отвечающей актуальным 
задачам по продвижению ценностей общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік 
Ел"; активное вовлечение граждан в спортивную жизнь страны, независимо от возраста и 
социального статуса; повышение конкурентоспособности отечественного спорта на 
международной арене, поддержка региональных спортивных сообществ, формирование 
общенациональных спортивных брендов; расширение спектра информационной работы с 
целью популяризации спорта и спортивного образа жизни среди широких слоев 
населения; расширение рынка доступных спортивных и физкультурно-оздоровительных 
услуг через развитие сети спортивной инфраструктуры и клубов по видам спорта. 

Приоритетными направлениями государственной политики в отрасли 
физической культуры и спорта являются: 

1. Формирование общенациональной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения, отвечающей 
актуальным задачам по продвижению ценностей общенациональной 
патриотической идеи "Мәңгілік Ел" 

Для формирования общенациональной системы физкультурно-спортивного 
воспитания населения необходимо проработать вопрос создания сети спортивных клубов 
по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно 
занимающихся физической культурой и спортом.  

Требует особого внимания совершенствование ежегодного единого календарного 
плана межрегиональных, казахстанских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, где составной частью спортивно-календарного плана должна 
стать система казахстанских спартакиад среди различных групп населения как основа 
комплексных многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в стране. 

Необходимо совершенствовать Единую спортивную классификацию с учетом 
изменений международной системы соревнований по видам спорта. 
В рамках формирования общенациональной системы физкультурно-спортивного 
воспитания населения необходимо разработать и внедрить рекомендации по объему 
двигательной активности, включая утреннюю и производственную гимнастику, в 
зависимости от индивидуальных особенностей граждан, обеспечить преемственность 
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программ физического воспитания в образовательных учреждениях. 
Предполагается продолжать реализацию дифференцированного подхода к размещению 
объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых 
видов спорта, повышать статус спортивных федераций по видам спорта. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативного правового 
регулирования, в том числе по уточнению функций и полномочий субъектов физической 
культуры и спорта в Республике Казахстан и проведению мониторинга систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Активизация спортивной жизни, ориентированной на досуг 
населения, и совершенствование методов работы с детьми и 
молодежью 

Спортивная жизнь страны должна стать важным фактором мобилизации нации и 
продвижения ценностей общенациональной патриотической идеи "Мәңгілік Ел". 
При реализации инициатив в сфере спорта и физической культуры каждый регион страны 
должен опираться на местные спортивные сообщества, формируя насыщенную 
информационную и событийную среду, способствующую разнообразию социальной 
жизни населения.  

Необходимо усилить взаимодействие по информационному сопровождению 
спортивных событий, привлекая к участию в мероприятиях представителей партий, 
Ассамблеи народа Казахстана и других заинтересованных общественных организаций.  
Требует особого внимания активизация работы физкультурно-спортивных объединений и 
спортивных клубов, ориентированной на социальную занятость населения, 
предполагающая организацию спортивного досуга граждан страны. 
Традиционными должны стать акции дней открытых дверей в физкультурно-
оздоровительных центрах и спортивных клубах.  
Целесообразно также проработать эффективный и простой алгоритм создания сети 
спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня, 
рассчитанных на самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.  
Важно наполнить событиями спортивную жизнь на селе посредством проведения на 
общественных началах спортивных акций, любительских чемпионатов, конкурсов и др.  
 В этой связи, перспективным направлением может стать массовое развитие футбола в 
качестве популярного и доступного вида спорта. Любительские футбольные команды 
можно формировать на уровне школ, отдельных населенных пунктов, областей и т.д. 
Главные принципы - создание равных возможностей для занятия спортом и физической 
культурой, содействие развитию талантливых личностей.  
В целях формирования здорового поколения необходимо обеспечить равенство стартовых 
условий в детском возрасте путем равных возможностей и равного доступа к спортивным 
мероприятиям. 

Необходимо активизировать создание благоприятных условий для обеспечения 
максимальным охвата детей и подростков физической культурой и спортом.  
Государство также будет оказывать системную поддержку развитию молодежных 
общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. 

3. Дальнейшее развитие спорта высших достижений, системы 
подготовки спортивного резерва, кадрового обеспечения отрасли и 
формирование современного научного потенциала отрасли 

В период глобализации важное значение имеют дальнейшее укрепление и 
продвижение спортивного имиджа Казахстана на мировой спортивной арене, а также 
интеграция в международное спортивное сообщество.  

С целью повышения квалификации тренерского состава, специалистов спортивной 
медицины и спортивных судей необходимо проработать вопрос о создании эффективной 
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системы непрерывного профессионального образования на основе дуальных принципов 
обучения.  

Подведя итог, хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что спорт высших 
достижений - это мощный стимул развития спортивной индустрии, которая в перспективе 
станет одним из факторов социально-экономического развития страны.  Спорт высших 
достижений также способствует продвижению Казахстана на мировой арене, 
формированию патриотизма, чувства гордости за страну, объединению граждан. 

В рамках совершенствования национальной системы квалификаций в отрасли 
спорта и разработки профессиональных стандартов необходимо проработать вопрос 
подготовки современных менеджеров и специалистов спортивной отрасли, а также 
внедрения в стандарты высшего образования в сфере физической культуры и спорта 
специальностей: «Спортивный менеджмент», «Экономика спорта», «Спортивный врач» и 
«Спортивный психолог». 

В этих целях необходимо развивать научный подход в вопросах развития отрасли 
спорта и расширить тематику прикладных научно-исследовательских работ. 
Данное положение в полной мере относится и к медицинскому обеспечению во время 
тренировочного и соревновательного процессов. В настоящее время в вопросах развития 
спорта особое внимание уделяется уровню медико-биологического регулирования 
спортивной деятельности на основе новейших достижений в этой области. 

Также требует проработки вопрос проведения масштабных научных исследований 
и разработок в области теоретико-методических и медико-биологических основ системы 
подготовки спортивного резерва. 
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Современное международное и отечественное физкультурно – спортивное 

движение превратилось в яркое социальное явление. Они оказывают серьезное 
воздействие на многие сферы жизнедеятельности государств: политику и экономику, 
науку и технику, образование и культуру. 

Личность в психологии физического воспитания – это совокупность 
индивидуальных свойств психики, управляющих физической активностью. Психология 
физического воспитания и спорта – это именно та область психологической науки, 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:Gaukhar.Karakova@nationalbank.kz


278 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

которая изучает закономерности проявления, развития и формирования психики человека 
в специфических условиях физического воспитания и спорта под влиянием учебной, 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.  

Основная задача психологии физического воспитания – помочь рациональному 
решению практических вопросов общеоздоровительного, образовательного и 
воспитательного характера на основе анализа психологических сторон деятельности в 
физическом воспитании. 

Психология спорта изучает критерии психической деятельности различных 
индивидов и групп людей в условиях постоянных тренировок и напряженных 
соревнований.  

В процессе занятий спортом, человек приобретает определенные качества, навыки, 
знания и умения. Спорт – это особый, специфичный вид деятельности человека. 

Принято утверждать, что целью физического воспитания молодого поколения 
является развитие качеств учащихся и укрепление их здоровья различными способами. 
Это безусловно обоснованно с медицинской и педагогической точек зрения. Принимая во 
внимание исследования в этих сферах, оказывается, что развитие физических качеств – 
это внешний результат физического воспитания. При этом, есть и другая сторона медали в 
виде внутреннего результата, который является не менее значимым – психологический 
результат, существование которого в практике физического воспитания еще не 
полноценно осознано, поэтому целенаправленная педагогическая деятельность на 
достижение указанного результата в значительном количестве случаев отсутствует. 
Данное является временным явлением, которое в будущем, предполагается, будет 
устранено. 

Принято полагать, что физическая культура и спорт, в основном, направлены на 
развитие физических либо каких-то силовых качеств учащихся (силы, быстроты, 
выносливости, прыгучести, наращивания мышечной массы и тому подобное) и 
достижение оздоровительного эффекта. Указанное в значительной мере приуменьшает 
значение самого понятия спортивной культуры. Учитывая все вышесказанное, к 
сожалению, на второстепенный уровень переходит некоторое количество компонентов, 
без которых невозможна истинная культура физического воспитания. 

К таким компонентам относятся: 
1.Воспитание эстетического отношения к занятиям физической культурой; 
2.Значение и соблюдение гигиенических правил; 
3.Умение контролировать свое физиологическое состояние; 
4.Владение приемами и методами восстановления сил; 
5.Потребность в укреплении своего здоровья; 
6.Наличие интереса и стремления к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 
Среди вышеперечисленных компонентов, хотелось бы особо отметить культуру 

выполнения движений и овладения любым новым двигательным действием. По нашему 
мнению, формирование и развитие психологических механизмов этого компонента 
должно составлять одну из главных психолого-педагогических задач физического 
воспитания, начиная со школьного периода. 

Обратите внимание на два психологических аспекта физического воспитания. 
Первый отображает стимулирующее влияние занятий физической культурой на 

протекание различных психических процессов человека. 
Второй связан с формированием психологических основ двигательного развития, а 

именно, с развитием психомоторики учащихся. В этом аспекте физическое воспитание 
ставит своей основополагающей целью подготовку двигательной сферы учащихся к 
овладению любыми новыми двигательными навыками в будущей трудовой деятельности, 
что в некоторой степени реализуется на уроках. Однако, для того чтобы повысить 
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эффективность уроков физической культуры, в процессе их проведения необходимо 
осуществлять более целенаправленное и осознанное психомоторное развитие учащихся. 

Остановимся поподробнее на первом психологическом аспекте физического 
воспитания. 

Общеизвестным фактом является то, что двигательная активность играет важную 
роль в создании наиболее благоприятных условий для осуществления психологической 
деятельности человека. Она представляет собой как способ уменьшения отрицательных 
эмоциональных воздействи й и умственного утомления, и, в силу этого, как фактор 
стимуляции интеллектуальной деятельности. 

В результате выполнения физических упражнений улучшается кровообращение в 
мозге, активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие, переработку 
и воспроизведение информации. Таким образом, как свидетельствуют данные из 
многочисленных научных трудов, под влиянием физических упражнений увеличивается 
объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 
интеллектуальных задач, ускоряются зрительно-двигательные реакции. 

Следует обратить внимание, что изучив многие исследовательские труды, можно 
сделать вывод, что принято изучать психические процессы до и после выполнения 
физических упражнений. Иным способом исследования является сравнительное изучение 
особенностей протекания психических процессов после физической и после умственной 
нагрузок. 

Проведя эксперименты, возможно установить, что  длительность осложненного 
бега (со скачками) прямо связана с объемом кратковременной памяти, то есть, чем 
длительнее бег (в пределах 1,5 минуты), тем больше становится объем памяти и 
способность запоминать у спортсмена. 

К примеру, при выполнении прыжков через скамейку наблюдается обратное, 
прыжки в течение 15-45 секунд оказывают сильное отрицательное влияние на процессы 
кратковременного запоминания. Кроме того, один и тот же вид упражнений, 
выполняемых в течение разных периодов времени, может оказать разное влияние на 
процессы памяти. 

Например, упражнения по перетягиванию каната в течение 30 секунд 
положительно сказываются на увеличении объема кратковременной памяти, однако, через 
45 секунд после начала этого упражнения показатели памяти ухудшаются и становятся 
ниже исходных. 

В отношении процессов внимания отмечается, что их показатели заметно 
снижаются в результате выполнения прыжков или простого бега перед самым началом 
занятий по другим предметам. Упражнение же по перетягиванию каната или 
подтягиванию, выполняемое в течение не более 30 секунд, или непродолжительные 
вольные упражнения (в течение 1,5 минуты) могут способствовать активации внимания. 

Таким образом, задача активизации психических процессов и повышения 
умственной работоспособности средствами физического воспитания, в частности с 
помощью физических упражнений, является одной из психологических задач школьных 
уроков физкультуры. 

Учитывая вышесказанное необходимо прививать любовь к спорту с дошкольного 
возраста вплоть до становления взрослой личности, в чем государство успешно, 
уверенными шагами выполняет свою политику. 

Таким образом, современный спорт (в различных его формах) обособляется как 
основное средство физического воспитания молодежи, что отвечает новым потребностям 
общества. Разумеется, здесь речь идет не только о более высокой степени двигательной 
активности, но и о новом содержании интеллектуального, нравственного и 
эмоционального воздействия. Иначе говоря, спорт расширяет свое влияние и как средство 
воспитания. 
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Воспитательные функции большого спорта неразрывно связаны также с процессом 
подготовки спортивных соревнований. В первом случае воздействие охватывает узкий 
круг занимающихся и имеет более ограниченный характер. Формирование личностных 
качеств у спортсмена на этапе его подготовки определяет степень воспитательного 
воздействия во время соревнований, где наиболее ярко проявляется социальная сущность 
спорта. Именно в соревновании общественные отношения перерастают в специфические 
спортивные отношения. Обладая огромным эмоциональным зарядом, эти отношения в 
рамках всей общественной системы дают значительно более широкий резонанс, чем 
обычные спортивные занятия.  

В спортивных соревнованиях достигаются самоутверждение и общественная 
оценка не только отдельного участника, но и соответствующей общности людей, 
представителем которой он является.  

Современные средства массовой информации многократно расширили число 
"участников" соревнований (спортсмены, зрители, тренеры, судьи, комментаторы, 
журналисты и др.). Это неизбежно ведет к усилению их динамизма и эстетического 
воздействия.  

Победа в спортивном соревновании имеет огромное воспитательное значение, так 
как в ней находят выражение: степень усилий, способностей, дисциплины, высоких 
морально-этических качеств и многих других достоинств индивида. Поэтому очень часто 
чемпионы и рекордсмены поднимаются до уровня национальных героев, кумиров и 
любимцев молодежи. Стремление последовать их примеру воспитывает у молодежи 
понимание необходимости упорного труда, самодисциплины, чувства коллективизма и 
патриотизма. 

Рассматривая социализирующую роль спорта в современном обществе, 
необходимо отметить и его важные интегративные (объединяющие) функции. Наиболее 
ярко они проявляются в системе международных соревнований – Олимпийских игр, 
мировых, европейских и других региональных первенствах и турнирах.  

Как подчеркивает А. Воль, "ни одна политическая, научная или культурная 
организация не преодолевала так успешно национальные, политические, религиозные и 
расовые барьеры, как большой спорт".  

Благодаря "своеобразному международному языку – языку человеческих 
отношений", созданы: стройная система соревнования, единые правила для всех 
участников, единая система моральных стимулов, имеющих огромное воспитательное 
значение. 

Ключевым моментом физического воспитания является активизация спортивной 
жизни, ориентированной на досуг населения, и совершенствование методов работы с 
детьми и молодежью. 

Необходимо усилить взаимодействие по информационному сопровождению 
спортивных событий, привлекая к участию в мероприятиях представителей партий, 
Ассамблеи народа Казахстана и других заинтересованных общественных организаций.  

Требует особого внимания активизация работы физкультурно-спортивных 
объединений и спортивных клубов, ориентированной на социальную занятость населения, 
предполагающая организацию спортивного досуга граждан страны. 

Традиционными должны стать акции дней открытых дверей в физкультурно-
оздоровительных центрах и спортивных клубах.  

Целесообразно также проработать эффективный и простой алгоритм создания сети 
спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня, 
рассчитанных на самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.  

Важно наполнить событиями спортивную жизнь на селе посредством проведения 
на общественных началах спортивных акций, любительских чемпионатов, конкурсов и 
другие.  
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В этой связи, перспективным направлением может стать массовое развитие 
футбола в качестве популярного и доступного вида спорта. Любительские футбольные 
команды можно формировать на уровне школ, отдельных населенных пунктов, областей и 
т.д. Любительский футбол должен быть встроен в общенациональную сетку 
соревнований, кульминацией которых станет проведение матчей «любительской 
футбольной лиги» с финальной игрой любителей и профессионалов на кубок Федерации 
футбола Казахстана. 

С целью формирования спортивного имиджа регионов целесообразно планировать 
сетку спортивных мероприятий по принципу региональной эстафеты «Центр спортивной 
жизни страны».  

Главные принципы физического воспитания - создание равных возможностей для 
занятия спортом и физической культурой, содействие развитию талантливых личностей.  
В целях формирования здорового поколения необходимо обеспечить равенство стартовых 
условий в детском возрасте путем равных возможностей и равного доступа к спортивным 
мероприятиям. 
Необходимо активизировать создание благоприятных условий для обеспечения 
максимальным охвата детей и подростков физической культурой и спортом.  
Государство также будет оказывать системную поддержку развитию молодежных 
общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. 

Совместно с местными исполнительными органами необходимо проработать 
вопрос создания комплексного плана действий физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление здоровья и 
всестороннее физическое развитие. 

Для охвата наибольшего количества молодежи необходимо проработать вопрос 
развития студенческих и школьных лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим 
массовым видам спорта.  

В рамках развития адаптивной физической культуры в стране необходимо 
систематическое проведение спортивных соревнований и турниров с участием детей с 
ограниченными возможностями здоровья с целью их вовлечения в среду здоровых 
сверстников. 

Также государством предусмотрены меры социальной поддержки и защиты 
спортсменов и заслуженных работников в сфере спорта. 

Таким образом, в Республике Казахстан предусмотрено ежемесячное денежное 
содержание спортсменам, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан по 
различным видам спорта, их тренерам, а также спортсменам, выступающим в составах 
команд по игровым видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд, а также 
выплата компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казахстан по 
видам спорта при получении травм и увечий на республиканскихсоревнованиях. 

Дополнительно государство осуществляет социальную поддержку спортсменов, 
тренеров в виде пожизненного ежемесячного материального обеспечения, 
представляющего собой ежемесячные выплаты спортсменам и тренерам. 

 Страхование спортсменов от несчастных случаев во время соревнований, 
тренировок и сборов осуществляется за счет средств соответствующих спортивных 
клубов, обществ и  других организаций. 

Уполномоченный орган по физической культуре и спорту осуществляет за счет 
государственных средств страхование по подготовке и участии членов национальных 
сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в официальных международных 
соревнованиях. 

Подведя итог, хотелось бы сказать, что важнейшей функцией нынешнего 
поколения является прививание любви к спорту, а также физической культуре с целью 
наилучшего психологического воспитания следующего молодого поколения. 
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Социальное страхование женщин при беременности и рождении ребенка 
 

Карибджанова А.С., Попова С., Стеблякова А.  
Алматинская академия экономики и статистики 

E-mail:  ps.110896@mail.ru 
 
Согласно Закону РК «Об обязательном социальном страховании» (далее — Закон) 

размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам (СВбр) из АО 
«Государственный фонд социального страхования» определяется на основании 
ежемесячных социальных отчислений (СО), поступивших от плательщика (работодателя 
или самостоятельно занятого лица) в Фонд на имя заявителя за последние 12 календарных 
месяцев до даты выдачи листа временной  нетрудоспособности по беременности и родам 
(больничный.лист).     

В случае неоднократного поступления социальных отчислений в пользу участника 
системы обязательного социального страхования за один и тот же месяц от одного и того 
же плательщика, суммарный доход, принимаемый для исчисления социальной выплаты за 
данный месяц, не должен превышать десятикратного размера минимальной заработной 
платы, установленной законом о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год.  

В случае поступления социальных отчислений в пользу участника системы 
обязательного социального страхования за один и тот же месяц от двух и более 
плательщиков ежемесячный доход от каждого плательщика по поступившим социальным 
отчислениям принимается в размере, не превышающем десятикратного размера 
минимальной заработной платы, установленной законом «О республиканском бюджете» 
на соответствующий финансовый год, которые впоследствии суммируются.  

Размеры социальных выплат на случай потери дохода в связи с беременностью и 
родами, усыновлением (удочерением)новорожденного ребенка (детей). 

Определяются путем деления суммы доходов, с которых производились 
социальные отчисления за последние двенадцать календарных месяцев (независимо от 
того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих 
месяцу, в котором наступило право на социальную выплату на двенадцать по следующей 
формуле:  

СМДсвбр = Сумма(ЕД1 + ЕД2 + ЕДЗ ..... .‚+ ЕД12)/12, 
где:  
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СМД свбр — среднемесячный размер дохода участника системы обязательного 
социального страхования;  

ЕД - ежемесячный доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных 
отчислений.  

Ставка СО = (в 2007-2008 гг.— 3%,в 2009 г.— 4%. с 01.01. 2010 г. - 5%). 
СО(Социальные отчисления )=  (доход-10%ОПВ)* ставка СО;  
ОПВп — обязательные пенсионные взносы за n-ый месяц;  
Пример:Доход = 100000 тг. СО = (100000 – 10% ОПВ) х 5%/100% = 4500 тг. 
Ежемесячный доход рассчитывается путем деления суммы поступивших 

социальных отчислений от плательщика за указанный месяц на ставку социальных 
отчислений, действующую в данном месяце, и умножения полученного результата на сто 
по следующей формуле:  

ЕД = СОм/Sсо х 100,  
где: СОм - социальные отчисления за Месяц;Sсо — ставка социальных 

отчислений.(составляет 5%). 
(СМД)Среднемесячный размер дохода участника системы обязательного 

социального страхования  
Размеры социальных выплат на случаи потери дохода в связи с беременностью и 

родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)Размер 
единовременной социальной выплаты определяется: путем умножения СМД на 
коэффициент количества дней нетрудоспособности по следующей формуле:  

СВбр = СМДсвбр х ККД  
где:  
СВбр — социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и 

родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);  
СМДсвбр - среднемесячный размер дохода участника системы обязательного 

социального страхования;  
ККД — коэффициент количества дней нетрудоспособности.(4,2; 4,7) 
ККД определяется путем деления количества дней, на которые выдан больничный 

лист, на   30 календарных дней (Пример: если больничный лист выдан на 126 дней(70 
календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов), то ККД =126/30 = 4,2, а в 
случае осложненных родов или рождения двух и более детей – на коэффициент 4,7) 

(СВбр)Размеры социальных выплат на случай потери дохода в связи с 
беременностью и родами 

Социальная выплата на случай потери дохода, в связи с уходом за ребенком по 
достижении им возраста одного года. Ежемесячные социальные выплаты на случай 
потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года 
определяются путем умножения среднемесячного размера дохода на коэффициент 
замещения дохода. 

Свур = СМД х 0,4 
СМД –среднемесячный размер дохода участника системы обязательного 

социального страхования 
СМД = (ЕД1 + ЕД2 + ЕДЗ + ....... + ЕД24)/24,  
При этом максимальный размер социальной выплаты на случай потери дохода в 

связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года не должен превышать 
40% от десятикратного размера минимальной заработной платы, устанавливаемой 
законом «О республиканском бюджете»МЗП в 2017 г. равен 24 459 тг. МЗП в 2016 г. 
равен 22 859 тг. 

Размеры социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком 
по достижении им возраста одного года, для женщин не охваченных системой 
социального страхования: -на первого ребенка - 5,76 месячного расчетного показателя 
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(далее - МРП); - на второго ребенка - 6,81 МРП; - на третьего ребенка - 7,85 МРП; - на 
четвертого и более ребенка - 8,90 МРП.  

Пособием по уходу за ребенком до достижения им одного года охвачено в среднем 
в месяц 141,0 тыс человек (что меньше на 0,6% аналогичного периода в 2015 году)на 
сумму 22,6 млрд.тенге; В сентябре текущего года были осуществлены социальные 
выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении 
им возраста одного года 199,5 тыс.получателям, при этом сумма выплат их ГФСС 
составила более 5,8 млрд. тенге. 

Если исчисленный размер социальной выплаты (за исключением социальной 
выплаты по уходу за ребенком по достижении им возраста одного года) равен нулю или 
составляет отрицательное значение, то филиалом Фонда выносится решение об отказе в 
назначении социальной выплаты.  

Согласно Закону РК от 28.06.2005 г. № 63-III «О государственных пособиях семьям 
имеющим детей». 1)Единовременное пособие на рождение первого, второго, третьего 
ребенка (независимо от доходов) в размере 31,41 месячного расчетного показателя (МРП), 
на четвертого и более – 52,35 МРП; В соответствии с законодательством была оказана 
государственная поддержка семьям, имеющим детей, на 1 октября 2016года: Пособие на 
рождение ребенка получили 296,3 тыс. человек (что на 3,4% больше аналогичного 
периода в 2015 году) на сумму 21,8 млрд. тенге; 

2)Ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое на детей 
до 18-ти лет из малообеспеченных семей (1,05 МРП). Пособием на детей до 18 лет из 
малообеспеченных семей охвачено 543,7 тыс.детей, что больше в сравнении с ситуацией 
на 1 окрября 2015 года на 4,7%, при этом сумма назначений составила 8,5 млрд. тенге( в 
сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 11,3%). Пособие лицу, 
воспитывающему ребенка- инвалида, получили в среднем в месяц 72,8тыс. человек, на 
общую сумму 16,1 млрд. тенге; 

3)Ежемесячное пособие  лицам, воспитывающим ребенка-инвалида (независимо от 
доходов 1,05 МЗП). 

Таким образом, многоуровневая модель системы социального страхования в 
основном соответствует принципам рыночной экономики и предусматривает 
распределение ответственности за социальное обеспечение между государством, 
работодателем и работником и имеет большое будущее.  
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Развитие пенсионного обеспечения в Республике Казахстана 
 

Карибджанова А.С., Щеглов В, Мухатай Д.  
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

E-mail: Dingo.wilddog@mail.ru 
 
Реформа пенсионной системы является приоритетной среди экономических 

реформ и данная проблема актуальна во всем мире. Как построить систему, в каком 
возрасте назначить пенсию, в каком размере, согласовав при это выплаты из пенсионного 
фонда с поступлениями в него. И все эти проблемы оказываются в центре внимания при 
осуществлении социальной защиты пенсионеров. 

Виды пенсий в РК по закону Казахской ССР от 17 июня 1991 года “О пенсионном 
обеспечении граждан в Казахской ССР” были следующими: 

1) Пенсии по возрасту: по возрасту, по списку №1 (особо вредные и особо тяжкие 
условия труда ), по списку №2 ( вредные и тяжелые условия труда ),многодетным 
матерям,матерям детей-инвалидов с детства.2) Пенсии по инвалидности:инвалидность от 
общего заболевания,инвалидность от трудового увечья или проф. заболевания. 3) Пенсии 
по потере кормильца. 4) Пенсии за выслугу лет5) Социальные пенсии: детям-инвалидам с 
детства до 16 лет, лицам, достигшим пенсионного возраста + 3 года без трудового стажа, 
по инвалидности I,II,III группы без необходимого трудового стажа на момент получения 
инвалидности, детям по утере кормильца при отсутствии документов о трудовом стаже 
умершего родителя. 

Условия назначения пенсий были следующие – право на пенсию по возрасту 
имели: мужчины – по достижению 60 лет, и при стаже работы не менее 25 лет и женщины 
– по достижению 55 лет и стаже не менее 20 лет. 

 
Таблица 1Численность получателей пенсий                человек  

 2003г 2004г 2005г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Республика 
Казахстан 

1.659.958 1.640.718 1.645.906 1.695.301 1.732.412 1.759.321 1.863.615 1.918.516 

Город Астана 32 539 33 348 34 753 45 279 49 151 44 232 58 992 63 254 
Город 
Алматы 

154 793 155 323 156 125 169 340 173 997 178 389 187 086 198 749 

                                                                                                                                     [2] 
Численность получателей пенсий увеличилось с 1.659.958 человек в 2003 году до 

1.918.516 человек в 2014 году.                                                                                    
В июле 1997 года был опубликован в печати и с 1 января 1998 года вступил в силу 

Закон Республики Казахстан “О пенсионном обеспечении вРеспублика Казахстан”. С 
вступлением в силу этого Закона во многом закончился плавный переход в системе 
регулирования социальной защиты пенсионеров. С  введением закона назначаются 
следующие виды пенсий и пособий: 1)пенсии по возрасту, 2) Государственные пособия: 
по инвалидности, по случаю потери кормильца. 3) Государственные пособия лицам, ранее 
имевшим право на получение социальной пенсии по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, по возрасту. 4) Сохранено право на пенсионные выплаты за выслугу лет.5) 
Назначение и расчет пенсий военнослужащим стал проводиться в настоящее время в 
пенсионных отделах райвоенкомата. Отменены: вся система льготных пенсий. Cохранен 
лишь досрочный выход на пенсию для граждан, проживавших в период с 29 августа 1949 
года по 5 июля 1963 года в зоне чрезвычайного и максимально радиационного риска в 
Семипалатинской области не менее 10 лет, а так же для многодетных матерей, 
проживавших в сельской местности. Досрочный ( в пределах двух лет ) выход на пенсию 
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при ликвидации предприятия и сокращение штатов. Переведены в систему 
государственных пособий при наступлении нетрудоспособности, по заключению МСЭК, 
по инвалидности I, II, III группы инвалидности с детства. Введены пределы назначения 
размера пенсии по возрасту в зависимости от заработной платы и процента учитываемого 
дополнительного стажа: предельная заработная плата меньше или равна 
пятнадцатикратному расчетному показателю. Предельный дополнительный стаж меньше 
или равен пятнадцати годам.  

 
Таблица 2Среднемесячный размер назначенной пенсии                                  тенге 

 2003г 2004г 2005г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Республика 
Казахстан 

8198 8628 9061 21238 27388 29644 31918 36068 38933 

Город Астана 8920 9618 10254 26236 34050 37472 39841 44941 48395 

Город Алматы 10096 10067 10419 26069 33518 36196 38976 43679 47026 

[2] 
Среднемесячный размер назначенной пенсии увеличился с 8198 тенге в 2003 году 

до 3933 тенге в 2015 году.                                                                                                                                                     
Вся система пенсионного обеспечения законом возложена на трех юридических 

лиц: государственный или негосударственный накопительный пенсионный фонд, 
компании по управлению накопительными пенсионными активами, банк-кастодиан. Их 
функции строго разделены: фонды осуществляют сбор обязательных и добровольных 
пенсионных взносов  вкладчиков и пенсионные выплаты получателям, компании по 
управлению активами занимаются непосредственно инвестированием путем размещения 
средств в депозиты, государственные и корпоративные ценные бумаги и в другие 
финансовые инструменты, банк-кастодиан оказывает услуги по ответственному хранению 
учету вверенных ценных бумаг и денежных средств клиентов. Эти структуры взаимно 
контролируют друг друга и несут имущественную ответственность за свои действия , т.е. 
создана система многоуровнего контроля. В основе будущей пенсионной системы с 
учетом собственного и международного опытов будут развиваться следующие основные 
элементы: сохранение за государством минимальных пенсионных гарантий. Введение 
обязательного персонифицированного пенсионного страхования  для каждого работника с 
передачей основной части системы в частное управление. Развитие дополнительных 
пенсионных страхований. 

Государственный центр по выплате пенсий ( ГЦВП ) – юридическое лицо, 
осуществляющее пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное 
обеспечение, за счет обязательных взносов в этот центр юридических и физических лиц, 
официальных трансфертов, объемы которых утверждаются законом о республиканском 
бюджете на соответствующий год.  

Согласно новой системе с 1 января 1998 года ставка обязательных взносов в 
солидарную систему сокращается с 25,5% до 15% с последующим ежегодным 
понижением. Эти средства будут перечисляться в ГЦВП, который заменит ранее 
существовавший Пенсионный Фонд. Пенсионные выплаты из ГЦВП прекратятся только в 
2045 году. Назначение пенсионных выплат из Центра производится: с 1 июля 2001 года и 
в последующие годы мужчинам – по достижению 63 лет, женщинам - 58 лет. При этом 
назначение пенсионных выплат из Центра женщинам производится:  С 1 января 2027 года 
– по достижению 63 лет 

Накопительные пенсионные фонды — это государственный накопительный 
пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды. До 2013 года в Республике 
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Казахстан существовало 14 частных накопительных пенсионных фондов. С 22 августа 
2013 года создано АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд».  

Таблица 3Доходность пенсионных накоплений в сравнении с уровнем инфляции 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого за 

7 лет 
Пенсионные 
накопления, трлн. 
тг 

2,23 2,65 3,18 3,37 4,52 5,83 6,68  

Доходность, % 4,4 2,6 4 2,2 6,31 15,65 7,95  
Инфляция, % 7,8 7,4 6 4,8 7,4 13,6 8,5  
Убыток/прибыль, 
млрд. тг 

-76 -127 -64 -97 -49 120 -37 -330 

                                                                                                                                                      
[3] 

В 2016 году число граждан, достигших пенсионного возраста достигло 363 тысяч 
человек , а обратившихся за получением своих накоплений в ЕНПФ – только 199 тысяч 
человек, или 54,8%, доля накопительных пенсий всего 7,5%. По солидарной системе 
пенсионерам выплачено 1337 млрд тенге, а из ЕНПФ – 101 млрд тенге. В странах ОЭСР  
доля оплаты труда в ВВП – 45-60% , в России –50%, у нас - 31,1%.  
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Использование зарубежного опыта внешнеэкономической деятельности 

 
Кеңес С.Е. 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы   
 
Внешнеэкономические связи практически во всех промышленно развитых странах 

во многом определяют экономическое и социальное развитие государства и рассматри-
ваются как часть целостной системы хозяйствования. 

В то же время приоритеты во внешнеэкономической сфере в разных странах 
неодинаковы. Это отражается и в аппарате государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

Так, в США внешняя и внутренняя торговля рассматриваются как взаимосвязанные 
части всего хозяйства страны, и их регулирование осуществляется одним ведомством - 
Министерством торговли. 

Исполнительным органом по управлению внешнеэкономическими связями в США 
является Администрация внешней торговли (АВТ), которая была создана в составе Мини-
стерства для укрепления позиций США на мировом рынке. Возглавляет ее заместитель 
министра по внешней торговле. В составе Администрации внешней торговли три 
управления: внешней экономической политики, торговли и по развитию торговли. 
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Управление внешней экономической политики занимается анализом 
внешнеэкономической деятельности страны и обоснованием целесообразности 
сотрудничества США с другими странами мира на двусторонней, региональной или 
многосторонней основе. Отделы данного Управления отвечают за вопросы торговли и 
инвестиционной политики с определенными странами и регионами - в Европе, западном 
полушарии, Восточной Азии, Африке и Южной Азии. Управление торговли занимается 
вопросами текущей торговой политики. Оно устанавливает квоты по импорту, 
разрабатывает программы по управлению свободными торговыми зонами, рассматривает 
обращения промышленных корпораций по вопросам экспорта и импорта. 

В рамках управления по развитию торговли разрабатываются перспективы 
развития внешней торговли страны, инвестиционная политика, программы, укрепляющие 
конкурентоспособность американского экспорта, меры по усилению позиций 
промышленных компаний США на мировых рынках. В частности, в функции данного 
управления входит реализация объединенной программы стимулирования развития таких 
ключевых отраслей, как аэрокосмос, автомобильное дело, производство потребительских 
товаров и др. К его функциям относится также наблюдение за рынком капитала, 
зарубежным строительством и иностранными инвестициями в США. 

При Администрации внешней торговли работает генеральный директор, который 
управляет внешнеторговыми программами Администрации через 47 районных и 24 
отраслевых центра США и в других странах мира. Он организует торговые ярмарки и 
семинары в США и за рубежом, содействует получению льготных экспортных кредитов. 

К центральному аппарату государственного управления внешнеэкономической 
деятельностью США относятся также Госдепартамент, Министерство финансов, 
Министерство обороны, другие ведомства и более 60 независимых агентств. Последние 
формально находятся вне исполнительной и законодательной власти. Их создают под 
новые проблемы управления и ликвидируют по мере их решения. 

В Великобритании на макроуровне работает более 60 центральных ведомств, в том 
числе 14 министерств. Основным министерством, координирующим внешнеэкономичес-
кую деятельность, является Министерство торговли и промышленности. Его задачами 
являются: разработка основных принципов внешнеэкономической политики 
правительства, контроль за внешнеэкономическими операциями, подготовка предложений 
правительству по развитию экономических отношений с отдельными странами и 
экономическими объединениями, а также определение основных направлений участия 
Великобритании в международных торговых соглашениях и в международных торговых 
организациях. Данное Министерство работает по трем основным направлениям - внешняя 
торговля, внутренняя торговля, промышленность. 

В Японии основным министерством, регулирующим внешнеэкономическую 
деятельность, является Министерство внешней торговли и промышленности. Главное 
направление его работы - обеспечить сбалансированное развитие промышленности, 
внутренней и внешней торговли. 

В функции Министерства входят: контроль над экспортно - импортными 
операциями, поддержание стабильных закупок сырья и топлива, содействие 
рациональному размещению промышленных предприятий, помощь малому и сред, нему 
бизнесу и др. 

Функции данного Министерства реализуются через два крупных структурных 
подразделения: Бюро внешнеторговой политики, которое разрабатывает вопросы 
стратегии и Бюро внешней торговли, занимающееся текущими вопросами развития 
внешнеэкономических связей. 

Эффективность данного Министерства обусловлена его тесными связями с 
ведущими частномонополистическими объединениями страны. При Министерстве 
внешней торговли и промышленности работают консультативные советы, где 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


289 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

представлены деловые круги Японии. В рамках данных советов формируются позиции 
японских корпораций по стратегическим вопросам внешней торговли и движения 
капитала. 

Как известно, торговая политика любой страны находится в неразрывной связи с 
внешнеэкономической политикой. Содержательность этой взаимосвязи предопределена 
значительным влиянием внешней торговли на американскую экономику и обуслов-
ленностью экспорта-импорта от состояния самой экономики. 

Соответственно в числе компонентов; определяющих внешнеторговую политику 
следует назвать восстановление инфляционного экономического роста, имеющего 
общехозяйственный характер, а не сугубо внешнеторговый. Тем не менее автономность 
торговой политики обусловливается тем, что она дополняет политику усиления стимулов 
к инвестированию, увеличения производительности труда и ослабления инфляции. Такая 
политика экономического возрождения имела место в период правления президента 
Рейгана. Однако этой период показал, что внешнеторговые проблемы автоматически не 
решаются при возобновлении роста экономики, а торговый дефицит стал тормозом на 
пути ее развития, "наплыв" иностранных товаров на прилавки США усилил конкуренцию, 
сдерживая рост цен и стимулируя повышение производительности труда. Особенно в 
тяжелом положении оказались традиционные наукоемкие отрасли, которым не удалось 
предотвратить потерю рынка и рабочих мест. Такая ситуация не может не "взбудоражить" 
общественность США. Демократическая партия США, впервые подняв этот вопрос, 
принципа, в конечном счете, для ее реализации влиятельных республиканцев. Данный 
период характеризуется интенсивным ростом потока в законодательство протекнистских 
предложений [1] 

Американское правительство оказало усиленное давление на крупнейшие западные 
государства с целью уже точения в этих государствах экспансионистской внутренней 
экономической политики. Одновременно администрация Р.Рейгана подготовила проект по 
защите интересов США в международной торговле, усилив борьбу с демпингом, 
нарушением патентных прав и др. 

Президент отмечал, что если когда-нибудь американцы засомневаются в 
необходимости содействия свободной торговле, то последняя рухнет в ущерб всему. Это 
произвело резонанс в правящих кругах, профсоюзном движении, поскольку последние, 
считали это лишь теоретической абстракцией. 

Под сомнение встала вся внешнеэкономическая доктрина правительства, поскольку 
считалось, что приверженность к свободной торговле не соответствует коренным 
интересам страны (Р.Бреннон, П. Самуэльсон, П. Кругман). Между тем подавляющее 
большинство американских экономистов отрицает пропаганду прямого протекционизма. 

Американской экономике произошли значительные рассуждения в понимании 
методов ведения торговли. 

В результате значительных дискуссий внешнеторговая политика США этого 
периода приобрела следующие особенности: 

− стремление жестко применять расширительное понимание термина 
справедливой торговли; 

− модифицирование принципов взаимности, выдвинутых ГАТТ в 30-е годы. 
Данный принцип - не что иное, как требование определенной сопоставимости торговых 
уступок, которые предоставляются государствами друг другу в процессе многосторонних 
переговоров;  

− непринятие внешнеэкономической политики американского руководства 
обществом обусловили противовес «такого подхода, как обеспечение равного уровня 
таможенной защиты на двусторонней основе.  

Этот подход требовал учета отдельных категорий товаров. Отличающаяся особой 
агрессивностью торговая концепция США предполагала усиление торговых войн, 
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используя торговые санкции "для открывания закрытых дверей за границей". 
Подчеркивалось, что эта санкция будет, использована в качестве последнего средства. 
Однако многие экономисты допускают, что такие пути либерализации торговли могут 
усилить конфронтацию во всем мире, рождая встречные ограничительные условия.  

Новая концепция администрации в значительной мере связана с проблемами 
промышленной политики, фиксируя конкурентные позиции страны. Это предопределило 
основные черты противовеса "рейгономики" - вмешательство правительства в рыночные 
процессы (индикативное планирование, субсидирование, нормирование, протекционизм и 
т.д., в том числе "тартетинг"). Тем не менее, преследуя торговую политику, американское 
правительство использует ряд этих инструментов. Обоснованием тому служит 
промышленная политика многих иностранных государств, когда искусственно 
поддерживаются отдельные отрасли национальной промышленности за счет создания 
привилегированных условий, повышающих их конкуренте способность  [2] 

Следует отметить, что правительства иностранных государств субъективно 
формируют сравнительные преимущества своих компаний. Соответственно многие 
ученые крупные промышленники требовали условий конкуренции при достаточном 
уровне равенства. Особое место в данной ситуации сыграла Торговая палата США, 
утверждающая, что надо полагаться на рынки, а не на правительственную помощь. 

Итогом данной проведенной торговой политики, не смотря на ее правомерность, 
является существенное снижение доли США на внешних рынках, в т.ч. на рынке 
наукоемких продуктов. Факторообразующими при этом следует назвать, с одной стороны, 
зарождение новых товаре производителей, подтягивающих страны мира к уровню США 
(новые индустриальные страны), с другой стороны, недостаточно высокий темп роста 
экономики из-за низкого уровня инвестирования в США в связи с недостаточности норм 
накоплений.  

Совет экономических консультантов при президенте США ставит вопрос о том, 
что следует правительству играть роль в определении структуры американской 
промышленности, поскольку последствиям этого могут явиться усиление 
протекционизма, зарождение элементов централизованного планирования, коррупции, 
злоупотребления в государственном секторе. Поэтом в Белой Книге США по 
внешнеторговой политике отношение правительства к характеру приспосабливания 
промышленности, требованиям рынка и структурным сдвигав мирового хозяйства 
рассматривается как один из важнейших элементов политики, видя в этом не только 
экономическую, но и политическую задачу. 

Правящие круги США вполне понимают, что для достижения лидерства надо 
сохранять господствующие позиции в ключевых отраслях мирового хозяйства, и потом 
национальные шаги администрации не всегда соответствуют ее тактическим приемам. 

Подчеркивая правомерность опоры на рыночные силы, более поздних 
программных документах термин промышленная политика уже не упоминается. 
Некоторые Экономисты и торговые представители отмечают, что - вымывание с мирового 
рынка ряда отраслей является естественным процессом, которому не нужно создавать 
преград, поскольку США не обязаны вмешиваться вовсе. Между тем, учитывая тенденции 
мировой торговли, правительство все более втягивается в экономику, и, как отмечает один 
из госсекретарей США, экономические разногласия с Европой и Японией этим и 
определяются. Для разрешения данных проблем и эффективности экспортной экспансии 
американское правительство ведет борьбу за создание благоприятных условий для 
внешне-экономической деятельности частного капитала; многоотраслевых компаний на 
основе многостороннего, двустороннего и регионального аспектов сотрудничества. Тем 
самым можно зафиксировать факт некоторой эволюции в отношениях либерализации 
внешней торговли: о беспошлинной торговле автомашинами, ограничение импорта с 
Японией на основе джентльменских соглашений  [3] 
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Американская политика истолковывает европейскую политику, как пример 
картелизации рынка сельскохозяйственных продуктов. Однако не все положения 
внешнеторговой политики США в решениях ГАТТ получают реализацию в жизнь. 
Естественно, эти соглашения в определенной степей ослабили доверие к ГАТТ. Как 
отмечал один из Генеральных директоров ГАТТ, многое в работе этой организации 
зависит от того, какое направление принимает американская торговая политика. 

Характеризуя деятельность государства по содействию экспорту, следует признать, 
что пути расширения экспорта не ограничивают импорт. Но, тем не менее, экспорт остает-
ся приоритетной задачей внешнеэкономической политики. 

При этом эволюция программных элементов политики фиксирует меры по 
переговорам, по услугам, меры по преодолению программы преференций, меры по 
созданию зоны свободной торговли с Израилем. 

В ходе этих изменений возникла необходимость дифференциации торговых 
ограничений, которые бывают дискриминационными, неоправданными и неразумными. 
На основе этого США десятилетиями используют санкции не только по отношению к 
товарам, но и по защите прав на интеллектуальную собственность.  

Значительная работа была проведена по устранению барьеров на пути 
американского экспорта. В конечном счете президентской власти были переданы такие 
права, как изменение тарифов на ряд наукоемких товаров. Торговый представитель США 
анализировал существующие барьеры, докладывал Конгрессу и сообщал о мерах по их 
Устранению. Правительство США в итоге получило право добиваться путем переговоров 
установленных норм, регулирующих экспортную деятельность дочерних предприятий 
Филиалов, звеньев, подконтрольных американскому капиталу за границей. 

В США в случаях наличия барьеров в качестве санкций опускался полный запрет 
на ввоз продукции. Наряду с этим правительство расширяло средства и каналы торговой 
экспансии, обеспечивающих новые уступки, стимулирующих вывоз американских 
товаров на их рынки. Следствием этого явились локальные торговые войны, где 
американская администрация не допускает разрастания их размеров, носящих глобальный 
характер.  

Признавая высокую конкурентоспособность японскихтоваров, США рассматривает 
стратегическое партнерству с Японией как приоритет в торговле и как ключевое звено в 
политике и стратегии США в Азиатско-Тихоокеанское регионе.  

И может быть не случайно США подталкивали Японию на обострение отношений 
с СССР, на "стреноживание" Китая. При этом Япония относится к единственному 
крупному государству, где существенно получили сокращение число и масштабы 
нетарифных барьеров.  

Следует признать справедливым заявление американцев о том, что для того, чтобы 
открыть японский рынок нужно нечто большее, чем простое устранение конкретных 
барьеров, поскольку стратегия торговой политики Японии такова, что она сумела закрыть 
свой рынок для многих товаров из развивающихся стран, а свои товары направила" на 
открытый американский рынок. 

Финансовый кризис стран Юго-Восточной Азии не оказал существенного влияния 
на американскую экономику. Исключение может составить лишь штат Калифорния, 
экспорт которого ориентирован на Тихоокеанский регион, исключается тот факт, что 
сокращение американского экспорта в Юго-Восточную Азию в какой-то мере 
предопределит снижение достигнутого экономического роста. 
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Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Казахстана 
 

Кеңес С.Е. 
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

 
Законодательство РК с момента приобретения Казахстаном независимости 

претерпело значительную эволюцию. Наиболее важной "вехой" законодательного 
регулирования инвестиционной деятельности явилось принятие 27 декабря 1994 года 
Закона "Об иностранных инвестициях". Этим нормативным правовым актом для 
иностранных инвесторов, по сути, был определен режим наибольшего 
благоприятствования, что явилось основным аргументом для иностранных инвесторов в 
пользу направления инвестиций в экономику Казахстана. 

Не менее важным для инвесторов является Закон Республики Казахстан от 28 
февраля 1997 года № 75-1 "О государственной поддержке прямых инвестиций". 

Этими Законами иностранным инвесторам были предоставлены стабилизационные 
положения (гарантии): 

− от изменения законодательства, ухудшающего положение инвестора, что 
наиболее благоприятствовало долгосрочным инвестиционным проектам (статья 6 Закона 
РК "Об иностранных инвестициях";  

− от экспроприации, по возмещению убытков в случае чрезвычайных обстоятельств 
или незаконных действий государственных органов и должностных лиц;  

−  по использованию без ограничений собственных доходов и валютных средств  
− по объективному и непредвзятому рассмотрению инвестиционных споров либо в 

судебных органах РК либо в органах международного арбитража, по выбору инвестора. 
Были определены приоритетные отрасли экономики, создана успешно 

действующая система поощрения государством вложений прямых инвестиций в эти 
отрасли путем предоставления налоговых и таможенных льгот и преференций, натурных 
грантов, с целью создания благоприятного инвестиционного климата для обеспечения 
ускоренного развития производства товаров, работ и оказания услуг в приоритетных 
секторах экономики [1] 

Представление интересов государства и государственное регулирования 
инвестиционной деятельности осуществляет Комитет по инвестициям Министерства 
иностранных дел Республики Казахстан, которому были переданы функции и полномочия 
упраздненного Агентства Республики Казахстан по инвестициям, а в области 
недропользования - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. В компетенции этих органов находится решение текущих вопросов 
инвестиционной деятельности на территории Казахстана, в том числе рассмотрение 
инвестиционных проектов, заключение Контрактов с иностранными инвестициями и 
предоставление инвестиционных преференций. 

Регистрацию инвестиционных финансовых операций, связанных с движением 
капитала, осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. Любые формы 
иностранных инвестиций и связанная с ними деятельность, не запрещенная 
законодательством РК, осуществляется на условиях не менее благоприятных, чем те, 
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которые предоставляются в подобной ситуации инвестициям физических или 
юридических лиц РК. Именно поэтому государство идет навстречу иностранным 
инвесторам и предоставляет им льготы, преференции, всевозможные гарантии. Но в тоже 
время Казахстан требует от инвесторов точного соблюдения отечественного 
законодательства. 

Каждая страна вправе защищать свои национальные интересы при допуске на свой 
рынок иностранного капитала. Например, вводить ограничения в области 
природопользования, производства военной техники и др. Все эти вопросы оговариваются 
при предоставлении иностранным инвесторам того или иного инвестиционного режима. 

Типичные ограничения для иностранных инвесторов: 
− предварительное разрешение па осуществление прямых инвестиций. Как 

правило, распространяется на отрасли, где присутствие иностранного капитала 
ограничивается; 

− запрет на иностранные инвестиции в отрасли, обеспечивающие национальную 
безопасность страны; 

− применение принципа взаимности, когда разрешение на инвестирование дается 
при условии предоставления аналогичного разрешения для отечественных инвесторов в 
страну потенциального инвестора; 

− экспортно-импортные ограничения, так как иностранные инвестиции являются 
средством преодоления барьеров, лежащих на пути внешней торговли. 

Иностранный инвестор, начав свою инвестиционную деятельность, сталкивается с 
определенными трудностями, о которых он и не подозревал (например, частые изменения 
в законодательных актах, увеличение налогового бремени и др.). Чтобы исключить такое 
положение, в законе об иностранных инвестициях могут быть предусмотрены пункты, 
исключающие негативное воздействие в связи е изменением качества инвестиционной 
среды. К примеру, закон об иностранных инвестициях Республики Казахстан 
предусматривает, что при изменении законодательства в сторону ухудшения 
инвестиционной среды по сравнению с той, которая была на момент вложения 
иностранного капитала в экономику страны, иностранный инвестор может пользоваться 
положениями действующего законодательства на момент заключения договора в течение 
10 лет. 

Важная роль в привлечении иностранного капитала отводится его гарантированию, 
под которым понимаются правовые гарантии неприкосновенности и обеспечения прав 
иностранных инвесторов в принимающей стране. В частности, гарантии от 
национализации путем полной и незамедлительной компенсации в законодательно 
предусмотренных случаях, беспрепятственный перевод за рубеж прибыли и однотипных с 
нею доходов на вложенный инвестором капитал, беспошлинный ввоз в страну 
оборудования, а также сырья, материалов и комплектующих для нужд собственного 
производства предприятия с иностранными инвестициями [3] 

Выделяют четыре уровня предоставления гарантий: 
− государства; 
− двусторонние соглашения (например, соглашения о взаимной защите 

инвестиций и др.); 
− региональные и многосторонние соглашения; 
− всеобъемлющий кодекс об иностранных инвестициях (например МВД и 

Всемирный банк возглавляют процесс выработки международных норм и правил в 
области зарубежного инвестирования, отвечающих национальным интересам стран и 
всего мировою сообщества). 

Особенностью разработанной системы предоставления гарантий является то, что 
они распространяются на обе стороны, т.е. гарантии должны быть даны как страной, 
принимающей капитал, так и страной, его экспортирующей. 
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Гарантии государства для страны, экспортирующей иностранный капитал, 
обобщены ОЭСР и включают в себя гарантии от политических рисков, ограничения 
переводов капитала и прибыли. Некоторые страны гарантируют также защиту от 
коммерческого риска. Такого рода гарантии обычно относятся к национальным 
гарантиям, т.е. предоставляются на уровне государств. 

Немаловажную роль играет институт страхования инвесторов от политических 
рисков в государственных страховых учреждениях. При этом может быть предусмотрена 
возможность уступки инвестором своих прав при наступлении страхового случая своему 
государству, что составляет содержание понятия «суброгация». В этом случае повышается 
эффективность страхования инвестиций. Применение суброгации возможно лишь, если 
это предусмотрено в двусторонних соглашениях, включенных между страной базирования 
капитала и принимающей страной. 

Двусторонние соглашения способствуют предоставлению благоприятного 
инвестиционного климата, поощрению сотрудничества с иностранным капиталом через 
предоставление определенных гарантий, особенно в отношении частного капитала и 
взаимной защиты инвестиций. Двусторонние соглашения обычно содержат следующие 
основные вопросы: 

1. Определение понятий, содержащихся в соглашении. 
2. Порядок допуска иностранных инвестиций и инвесторов. Например, правовой 

режим, влияющий на допуск иностранного капитала, или положение иностранных 
инвесторов в стране. 

3. Предоставляемый режим для иностранных инвестиций и инвесторов 
(справедливый и недискриминационный, наиболее благоприятствуемой нации, 
национальный режим). 

4. Порядок национализации, экспроприации, передачи иностранной собственности 
и обеспечение компенсации иностранным инвесторам. 

5. Перевод прибылей, роялти и т.п. 
6. Гарантии против изменений в инвестиционном климате страны, особенно в 

сторону его ухудшения. Например, в области изменения законодательства, 
регулирующего иностранные инвестиции и положение инвесторов в стране. 

7. Процедуру разрешения споров, где обязательно должно быть предусмотрено для 
иностранных инвесторов их безоговорочное право на обращение к международному 
арбитражу. 

В двусторонних соглашениях могут быть, в зависимости от сложившихся 
отношений между участниками, предусмотрены специфические гарантии. Например, 
сюда относятся вопросы по взаимной защите инвестиций или исключение двойного 
налогообложения. Последнее в основном касается прибыли предприятий с иностранными 
инвестициями. Если предприятие оперирует в нескольких странах, то, согласно принципу 
исключения двойного налогообложения, оно платит только ту часть налога, которую оно 
не заплатило в стране вывоза (базирования). Данное обстоятельство составляет 
содержание одного из принципов налоговой системы - беспристрастности, который 
широко применяется в налоговом законодательстве США [2] 

В отношении импорта принцип считается выполненным, если все действующие на 
рынке филиалы облагаются налогом по одной ставке. Региональные и многосторонние 
соглашения включают в себя разнообразные механизмы регулирования иностранных 
инвестиций в стране. Прежде всего, сюда относится проблема урегулирования споров 
между странами. В частности, страны предусматривают заключение специальных 
соглашений в области урегулирования споров путем согласительных процедур между 
участниками или при помощи международного арбитража. Таким образом, здесь 
предусматривается обязательство стран-участников передавать будущие споры в центр, 
при этом принимающая сторона должна в своем законодательстве предусмотреть статью о 
признании юрисдикции центра. Таковым центром является Международный центр по 
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урегулированию инвестиционных споров, который находится в Вашингтоне. Сюда же 
относится порядок выдачи гарантий частному иностранному капиталу Многосторонним 
агентством по гарантированию инвестиций с целью стимулирования и зашиты прямых 
частных зарубежных инвестиций, созданным под эгидой Всемирного банка в 1985 г. 

Обязанности инвесторов заключаются к том, что инвесторы имеют не только права 
и гарантии и т.д., но и определенные обязанности перед принимающей страной. 
Последнее обстоятельство является очень важным, так как многие страны делают все 
возможное для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, при 
этом, как правило, мало обращают внимания на обязанности иностранных инвесторов.  

Но, как свидетельствует мировой опыт, необходимо разумное сочетание процесса 
создания благоприятных условий для иностранных инвестиций с защитой национальных 
интересов, через обязанности иностранных инвесторов перед принимающей страной. 
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Ауданның бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату туралы айтпас бұрын, осы 

тақырыппен байланысты «ауданның бәсекеге қабілеттілігі» түсінігіне анықтама бере 
кетейік.  

Мамандар бәсекеге қабілеттілікті күрделі көпдеңгейлі түсінік деп әділ айтады. 
«Аумақтық бәсеке» түсінігі ғалымдармен әртүрлі түсіндіріледі. Мысалы, И.Бегг «бәсекеге 
қабілеттілік» терминін екі позиция бойынша қарастырады: біріншіден, аудан  
экономикасының даму деңгейі позициясымен, екіншіден, басқа аумақтармен салыстыра 
отырып [1]. 

Әдебиеттердегі бар анықтамалардың ішінде А.З. Селезновпен ұсынылған анықтама 
перспективті болып келеді, оның ойынша: «Ауданның бәсекеге қабілеттілігі – бұл 
ауданның және оның жеке тауар өндірушілерінің ішкі және сыртқы нарықтағы оның 
динамикасын сипаттайтын көрсеткіштер арқылы көрсетілетін экономикалық, әлеуметтік, 
саяси және басқа факторлармен негізделген жағдайы» [2]. 

Ауданның бәсекелестік позициясын сипаттайтын маңызды жағдайларға мыналар 
жатады: 

1) ауданның ыңғайлы географиялық орналасуы; 
2) табиғи ресурстарды болуы (шикізат, гидроэнергетикалық); 
3) өндіріс күштерінің оңтайлы орналасуы; 
4) ауданның экономикалық құрылымының қазіргі отандық және әлем нарығының 

талаптарына сәйкес келуі және т.б. 
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Алайда Қазақстан Республикасы аудандарының барлығында осы аталған 
жағдайлар жоқ. Көптеген аудандарда әлеует тиімсіз қолданылады, кей жерлерде мүлдем 
қолданылмайды да. Бәсеке күресіне қатыса отырып, аудандар тек аса жағымды 
салаларына көп көңіл бөле отырып, экстенсивті жолмен жүруді қалайды. Ал мәселелік 
салалары назарсыз қалып қоя береді.  

Қазақстандағы осындай, яғни бәсекелестік қабілетін арттыруға талпынып жатқан 
аудандардың бірі – Ордабасы ауданы. 

Ордабасы ауданы – табиғи әлеуеті бар, өзінің әлеуметтік және экономикалық даму 
қарқынын аудандағы және ауданаралық кеңістіктегі барлық мүмкіншіліктерін барынша 
толығымен қолдану негізінде тездету жолдарын белсенді іздейтін Қазақстан 
Республикасының Оңтүстік Қазақстан облысының ауданы. 

Ордабасы аудан бүгін – инвестициялық тартымдылық, өндіріс секторын нығайту, 
әлеуметтік саланы күшейту негізінде белсенді даму жолымен келе жатқан аймақ. 

Аудан экономикасының негізгі салаларының бірі ауылшаруашылығы саласы болып 
табылады. Ежелден жерді тиімді игеруді меңгерген Ордабасы ауданы еңбек өнімділігі 
жөнінен де алда келеді. 

2016 жылдың қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылық саласында 26 млрд. 870 
млн. 900 теңгенің өнімі өндіріліпті. Сондай-ақ  31 мың  130 гектар  суармалы жер 
игерілген. 

Жыл басынан бері ауданда 7,18 гектар жылыжай салынып, 688 гектарға 
тамшылатып суғару әдісі енгізіліпті. 

«Сыбаға» бағдарламасымен  1388 ірі қара мал, «Алтын асық» бағдарламасымен 
4413 қой,  «Құлан» бағдарламасы бойынша 741 асыл тұқымды жылқы сатып алыныпты. 
 2016 жылы ауданда 17 мың 195 тонна мал мен құс еті өндірілсе, сүттің көлемі  32 мың 
441 тоннаға жеткен.  

Ордабасы ауданында соңғы 16 жылда ірі қара мал басы да артып отыр екен.  Ірі 
қара мал басы  20 мың  700-ден  55 мың 340-қа, уақ мал 78 900-ден 295 мың 237-ге,  
жылқы саны 4 мың 900-ден 19 мың 162-ге, түйе саны 100-ден 494-ке көбейген. Құстардың 
саны  199 772-ден  612 320-ға артыпты. Жалпы биыл ауданда   5 833 000 мың теңгенің 
ауылшаруашылық өнімі өндіріліпті [4]. 

Жеке маңызды бағыт ретінде шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын 
қарастырамыз. Ордабасы ауданы экономикасының дамуында шағын және орта бизнес 
үлесі 35 % құрайды. 2016 жылдың екінші тоқсанының соңында шығарылған өндіріс 
өнімінің көлемі 12 мрлд. 555 млн 200 теңгеге жетті, өнеркәсіп өндірісінің соңғы индексі 
109,5 пайызды құрады. Осылайша, Ордабасы ауданы Оңтүстік Қазақстан облысы 
бойынша жетекші орында келе жатыр. 

Сонымен қатар ірі әрі республикада теңдесі жоқ кәсіпорындар да осында орын 
теуіп жатыр. Бірі «Аделя» жылыжайы болса, екіншісі – ҚазКиоти ауыл шаруашылығы 
техникаларын құрастыру зауыты. Бұл ірі кәсіп нысандары бірден 300 адамды жұмыспен 
қамтыды. 

Инвестицияға келетін болсақ, 2016 жылы аудандағы 20 инвестициялық жобаға 
бюджет есебінен 3 млрд 961 млн.теңге бөлініпті.  Биылдың өзінде өңірге  тартылған 
инвестиция көлемі 7 млрд. 177 млн. 400 мың теңгені құрап отыр екен.   Оның ішінде 
республикалық бюджеттен 1 млрд. 515 млн. 100 мың теңге, жергілікті бюджеттен 2 млрд. 
365 млн. 600 мың теңге, меншікті қаражат есебінен 2 млрд. 353 млн. 100 мың теңге, 
басқада қарыз қаражаттар есебінен 837 млн. 200 мың теңге [3]. 

Бұл көрсеткіштердің барлығы, аудан үкіметі жағымды инвестициялық климат 
қалыптастыру және ауданның инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша 
белсенді жұмыстар жүргізетінін айтады.  

Жалпы өткен 2015 жылмен  салыстырғанда ауданның экономикалық жағдайы  
барынша өсті. Жер бөлу, жеке ауылдарды газбен қамтамасыз ету сияқты мәселелер 
шешілді. Алайда ауданның бәсеке қабілеттілігін арттыру үшін кедергі келтіретін біршама 
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мәселелер әлі де болса шешілмей жатыр. Оларды біз төмендегі кестеге шешу жолдарымен 
жүйелеп қойдық [4]. 

 
Кесте  – Ордабасы ауданының дамуының негізгі мәселелері және оны шешу 

жолдары 
 

Мәселе Шешу әдістері 
1) тұрғындарға әлеуметтік 
қызмет көрсету қол жетімділігі 
және сапасының төмен болуы 

- әлеуметтік қызмет нарығында бәсеке ортасын дамытуды 
ынталандыру; 
- тұрғындар үшін сапалы әлеуметтік қызмет көрсетуге қол 
жетімділікті қамтамасыз ету; 
- меншікті – мемлекеттік серіктестік формаларын дамыту. 

2) еңбек өнімділігі сапасының 
төмен болуы және тұрғындар 
кірісінің төмен деңгейі 
 

- еңбек өнімділігін және жұмыс күшінің сапасын арттыру, 
бизнестің әлеуметтік  жауапкершілігін көтеру, еңбек ақыны 
төлеудің «көлеңкелік» ортасынан шығу; 
- еңбек нарығында адамның өзін – өзі дамыту үшін 
мүмкіншіліктер құру. 

3) өмір сүру ортасының 
ыңғайсыздығы 
 
 
 

- монополиялық нарықтан жоғары бәсеке деңгейі бар 
нарыққа көшу арқылы тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы қызмет көрсету нарығын сапалы өзгерту; 
- саланың инвестициялық тартымдылығын көтеру; 
- ауыз сумен қамтамасыз ету және газдандыру  

 
Кестеде көрсетілген мәселелерді және жалпы ауданның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру үшін инерциялық, инвестициялық және инновациялық үлгілерден тұратын 
әлеуметтік – экономикалық даму стратегиясын құру керек.  

Бұл стратегияның басты мақсаты: 
- аудан тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту; 
- Ордабасы ауданының өндіріс дәстүрлерін, табиғи ресурстарын және кеңістікті 

қолдану негізінде әлеуметтік – экономикалық дамытуды өзгерту үшін жағдайлар құру; 
- адами капиталының өсімі үшін жағдайлар жасау. 
Сонымен, Ордабасы ауданының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін мыналар 

ұсынуға болады: 
1) экономиканың нақты секторының үлесін жоғарлатумен жалпы аудандық 

өнімдер құрылымын өзгерту; 
2) еңбек өнімділігін түбегейлі жоғарлату; 
3) негізгі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инфрақұрылымды дайындау 

мен дамыту зоналарын құру; 
4) шағын және орта бизнесті қолдаудың инфрақұрылымын дамыту; 
5) әкімшілік – аумақтық құрылысты және тұрғындардың орын ауыстыру жүйелерін 

оңтайландыру. 
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Машиностроение по праву является основой индустриальной мощи и 

экономической безопасности экономики любой страны. Экспорт сырьевых ресурсов, как 
стратегическая установка развития национальной экономики, оказывает на 
машиностроительную отрасль катастрофическое воздействие, приводя её в тупик. 
Необходимо исходить из того, что стабильный экономический рост Россия сможет 
обеспечить только после восстановления обрабатывающей промышленности, ядром 
которой является машиностроение. 

Роль и значение машиностроения определяется, прежде всего, тем, что это базовая 
отрасль экономики страны, являющаяся основой развития технологического ядра 
промышленности, тесно взаимосвязанная со всеми другими ведущими отраслями и 
обеспечивающая не только их устойчивое функционирование, но и способствующая 
наполнению потребительского рынка. От уровня развития машиностроения зависят 
важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны 
(материалоемкость, энергоемкость и т.д.), а также производительность труда в других 
отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного 
производства и обороноспособность государства. В развитой рыночной экономике 
машиностроительная отрасль традиционно носит социально-ориентированный и 
инфраструктурный характер. Машиностроение с учетом достижений технического 
прогресса может определять и регулировать конкурентные условия для большинства 
отраслей промышленности.  

На данный момент Россия является одной из главных промышленных держав мира 
и одной из немногих стран, которая способна производить товары любого типа. Даже 
учитывая то, что в 90-е годы был серьёзный спад, начиная с 2000 года Российская 
промышленность показывает довольно уверенный рост. Основной проблемой 
промышленности остается недостаток спроса. Но положение несколько улучшается 
вследствие укрепления рубля.  

Машиностроительная отрасль включает в себя более 20подотраслей, начиная с 
металлургии и заканчивая радиоэлектронной промышленностью. В развитых странах, 
таких как: Англия, Япония, Германия и др. структура машиностроения представлена 
полным набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машиностроительная 
продукция обладает высокой рыночной привлекательностью и значимым удельным весом 
в общем объёме экспорта. Обеспечивается это в первую очередь высоким качеством и 
конкурентоспособностью. ВЯпонии она составляет  64%, в США, Германии – 48%, в 
Канаде – 42%, в Швеции – 44%. В Росси доля продукции машиностроительного 
комплекса составляет всего 5% от общего объёма экспорта[1]. 

Одним из главных условий модернизации современной экономики, гарантом 
перехода к новой, постиндустриальной стадии социального прогресса является 
инновационная деятельность. Именно по этому, ежегодна в таких странах как США, 
Япония и в странах Евросоюза на научные исследования в машиностроении расходуется 
не мене 2,5% от ВВП, в то время как в России всего 0,5% . 

Именно машиностроение как системообразующая отрасль экономики, является 
главным плацдармом подъёма экономики РФ и придания ей инновационного характера. 
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Именно эта отрасль определяет уровень технологичного, кадрового, научного и 
производственного потенциалов страны. 

Большая часть развитых стран мира уж вступили в период VI технологического 
уклада. Он характеризуется нацеленным развитием технологий генной инженерии, 
фотоники, возобновляемой энергии, био и нано технологи и др. 

Ядро VI технологического уклада составляет: 
− наноэлектроника; 
− нанохимия; 
− молекулярная и нанофотоника; 
− наноматериалы и наноструктурированные покрытия; 
− наносистемная техника; 
− нанобиотехнологии; 
− информационные технологии; 
− когнитивные науки; 
− социогуманитарные технологии; 
− конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий. 
В России, к сожалению, VI технологический уклад на данный момент вообще не 

формируется. Это порождает замкнутый круг проблематики Российского 
машиностроения:изношенные фонды; низкое качество выпускаемой продукции; низкая 
конкурентоспособность; малые объемы продаж; недостаточные обороты по финансам; 
нехватка денежных средств на обновление оборудования. И как следствие, отсутствие 
возможностей не только для инноваций, но и для сохранения темпов роста производства 
на достаточно высоком уровне. В связи с такой ситуацией Россия может осуществлять 
производство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов рынка. 

Опыт многих стран показывает, что устойчивой может быть только та экономика, в 
которой основные отрасли машиностроения удовлетворяют порядка 70% внутреннего 
спроса. Так же в стоимости выпускаемой продукции для собственных элементов полного 
цикла должна быть не менее 40-60%. Россия же обеспечивает внутренний спрос на 30-
35%, а доля собственных элементов 25-30% [2]. 

Исключительной для нашей страны эту проблему делает недопустимо высокая 
ресурсоёмкость российского ВВП, в два раза превышающая ВВП США и более чем в 
четыре раза ВВП Европы. На производство единицы ВВП Россия, по сравнению с США 
потребляет больше нефти на 36%, каменного угля на 56%, природного газа на 42% и стали 
на 138% . 

Особое внимание в деле модернизации отечественного машиностроения следует 
уделить автопрому, авиационной промышленности, станкостроению, судостроению и 
военному кораблестроению. Действительно, судостроительная промышленность, 
автопром и авиационная промышленность, являясь важнейшими отраслями народного 
хозяйства и обладая научно-техническими и производственным потенциалом, оказывают 
решающее влияние на многие смежные отрасли и на экономику страны в целом, а также 
на её обороноспособность и политическое положение в мире. Состояние именно этих 
отраслей является показателем научно-технического уровня страны, её военно-
промышленного потенциала, аккумулируя в своей продукции достижения металлургии, 
машиностроения, электроники и новейших технологий.  

В 2016 году доля высоких технологий от объёма ВВП составила 15%, в 1970 г. эта 
доля составляла всего 1%. Влияние этой сферы на экономику страны велико. В России же 
по-прежнему строятся верфи, заводы и иные предприятия с минимальной добавленной 
стоимостью. Основой инновационного развития нашего государства является развитое и 
сбалансированное машиностроение, подкреплённое полнотой производственного цикла.  

Таким образом, переоценить роль и значение машиностроительного комплекса в 
обеспечении экономической безопасности страны на данном этапе невозможно. Особое, 
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определяющее значение машиностроение приобретает в свете перспектив 
инновационного социально-экономического развития страны.  

Промышленная политика в наши дни идёт курсом на расширение производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Ведь именно в высокотехнологичной 
продукции содержит наибольшую долю добавленной стоимости. Чем сложнее продукт, 
тем больше интеллектуального капитала затрачено на его создание, ведь именно он и 
вносит самый большой вклад в добавленную стоимость. 
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Современная экономическая система характеризуется широким распространением 

теневой экономики. Так, в России на данный момент процент теневых доходов 
варьируется в пределах 20-40 % ВВП [2, с. 45]. Это большая сумма, учитывая, что данные 
средства могли бы пойти на поддержку развития малого бизнеса, увеличение количества 
социальных программ и повышение эффективности государственных финансов за счет 
увеличения реальной базы налогообложения. 

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" показано, что главными стратегическими угрозами 
национальной безопасности в области экономики являются сохранение значительной 
доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений  

Цель данной научной статьи – влияние теневой экономики России на обеспечение 
экономической безопасности РФ. 

Для достижения заданной цели требуется решить следующие задачи: 
а) определить сущность и механизмы действия теневой экономики; 
б) выявить причины возникновения теневой экономики в современной России; 
в) выработать возможные методы борьбы с теневой экономикой в стране. 
В настоящее время теневая экономика является предметом значительного числа 

научных работ и публикаций. Она стала частью учебных программ многих высших 
учебных заведений. Однако единого, общепринятого понятия теневой экономики до сих 
пор не сформулировано.  

Теневая экономика− это система экономических отношений, 
охватывающаянеучтенные, незарегистрированные и нелегальные виды хозяйственной 
деятельности. В каждой стране есть такая составляющая экономической сферы, которая 
не укладывается в сложившиеся узаконенные нормы. 

Теневая экономика имеет скрытый характер и охватывает все сферы 
общественного производства, поэтому с ней труднее бороться. Можно констатировать, 
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что чем слабее общий уровень развития экономики в государстве, тем больше в нем 
масштабы теневой экономики. 

Теневая экономика может существовать в таких формах как «отмывание»  
денежных средств и иного имущества, сокрытие доходов путем сохранения их без 
движения и расходование наличных средств [3, с. 110].  

Структуру современной российской теневой экономики можно представить в виде 
трех укрупненных блоков:  

1. «Подпольная» или «серая» экономика. Сюда относятся бизнес-процессы, 
протекающие полулегально или полуофициально. 

2. Фиктивная экономика. Это незаконная деятельность, связанная со всякого рода 
мошенничествами, а также получение экономическими агентами необоснованных выгод и 
льгот на основе организованных коррупционных связей. 

3. Криминальная экономика, ориентированная на удовлетворение 
дестабилизирующих потребностей (проституция, наркобизнес, торговля оружием), а 
также на получение доходов от различных видов профессиональной преступной 
деятельности. 

Роль теневой экономики весьма неоднозначна. С одной стороны, уход от 
налогообложения приносит дополнительные доходы участникам теневых действий, 
снижает уровень безработицы. Например, при современной ситуации на рынке труда в 
России работники готовы на неофициальное трудоустройство и заработную плату «в 
конверте», чем не иметь работу вообще.В то же время теневая экономия на налоговых 
отчислениях позволяет предприятию увеличить чистую прибыль и дает ему серьезное 
конкурентное преимущество перед теми, кто работает легально, что в свою очередь 
удовлетворяет потребительский спрос.У тех, кто участвует в теневой сфере, доходы выше, 
что оказывает свой положительный эффект на экономику страны: уровень 
платежеспособности и спрос на товары и услуги увеличиваются, тем самым стимулируя 
развитие производства. 

С другой же стороны, теневая экономика наносит существенный ущерб 
государственному бюджету, что влечет за собой последствия в виде снижения 
эффективности социальной политики, в том числе свертывание различных социальной 
поддержки малоимущим слоям населения, ухудшения инвестиционного климата, 
изменения структуры экономики, а также наносит ущерб национальным интересам 
государства и его экономической безопасности [4, с. 48].Поскольку участники теневой 
экономики не уплачивают налоги или уплачивают их в неполном объеме, происходит 
недополучение доходов в бюджет страны. Также необходимо отметить, что теневая 
экономика служит причиной нелегальной миграции, т.к. предъявляет спрос на дешевый и 
незащищенный труд мигрантов. Кроме того, данный фактор может привести к 
возрастанию межнациональной розни в стране. При этом работодатели имеют 
неограниченную власть над наёмными рабочими и зачастую не соблюдают никаких 
правил трудового законодательства.Именно поэтому большинство исследователей 
считают теневую экономику негативным явлением, с которым необходимо бороться. 

На основе всего выше сказанного можно сказать, что теневая экономика не 
оказывает исключительно отрицательного воздействия на развитие экономики 
государства.  

Разнообразие основных причин существования теневой экономики представлены 
ниже: 

1. Высокий уровень налогообложения. В России распространению практики 
сокрытия доходов способствуют высокие ставки отчислений в фонды социального 
страхования и высокие ставки налога на добавленную стоимость. 

2. Значительные масштабы вмешательства государства в экономическую сферу. 
Многочисленные проверки и высокие штрафы за невыполнение постановлений нередко 
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подталкивают организации на незаконный путь осуществления деятельности. 
3. Высокий уровень коррупции. Коррумпированные чиновники, получая доходы от 

операций теневого сектора, скрыто изменяют политику государственного управления в 
интересах незаконного бизнеса. 

4. Кризис финансовой системы и влияние его негативных последствий на 
экономику в целом. Теневой сектор особенно усиливается в периоды кризисов, когда 
государство не может регулировать уровень инфляции, резкие колебания курсов валют, 
неравномерное развитие различных секторов экономики и создавать благоприятные 
условия для функционирования предпринимательства. 

5. Неблагоприятная социальная обстановка. Растущая безработица, низкий уровень 
жизни населения, долгие невыплаты заработной платы подталкивают людей к 
нелегальной занятости, ведь это единственный способ, позволяющий им иметь хоть 
какой-нибудь источник заработка.  

6. Чрезмерный уровень бюрократизации процессов, связанных с оформлением и 
ведением бизнеса.  

7. Несовершенство действующего законодательства. 
Наблюдая, какое негативное влияние оказывает теневая экономика на развитие 

страны в целом, возникает острая необходимость борьбы с этим явлением. Полностью 
избавится от этого явления невозможно, можно только попытаться сократить и 
ограничить его, применяя определенные меры, т.к. прежде всего источником ее 
существования являются люди: всегда найдутся те, кто желает получить доход 
нелегальным способом [5, с. 96]. 

Практически все признают необходимость борьбы с развитием теневой экономики, 
однако есть расхождения в определении целей и инструментов этой борьбы. 

В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы 
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества реализуют государственную социально-
экономическую политику, предусматривающую борьбу с нецелевым использованием и 
хищением государственных средств, коррупцией, повышение эффективности управления 
принадлежащими государству активами [1]. 

Прежде всего, обыденное представление о желательности полной ликвидации 
теневой экономики является заведомо ошибочным. Если есть некоторые полезные 
функции данного явления, то речь должна идти не об уничтожении теневой экономики, а 
об оптимизации ее масштабов. Но даже если бы это явление давало только негативные 
результаты, то и в этом случае неправомерны призывы уничтожить теневой сектор 
«любой ценой». Например, полной ликвидации квартирных краж можно добиться, если на 
всех квартирах будет принудительно установлена сигнализация и у каждого подъезда 
станет дежурить охрана. В результате неизбежного увеличения расходов на 
предотвращение правонарушений рядовые граждане почувствуют, что их потери не 
сократились, а, наоборот, возросли. Поэтому целью борьбы даже с заведомо 
антиобщественными видами ЭТ лучше считать не их полную ликвидацию, а 
минимизацию совокупных потерь от этих преступлений и от борьбы с ними. 

Чтобы уменьшить теневой сектор экономики, необходимо, в первую очередь, 
стремиться создать экономические условия, которые позволяли бы бизнесу прибыльно 
работать и развиваться в реальном секторе, то есть снижать налоговое бремя, 
предоставлять всевозможные льготные налоговые периоды (в начале деятельности, в 
кризис и т.д.), помогать малому бизнесу, упрощать формы регистрации и отчетности. 
Предприниматели должны ощутить на собственных финансах, что легально им работать 
выгоднее, чем нелегально, что и будет являться самым главным мотивом к тому, чтобы 
вывести свои обороты из теневой сферы. 
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Конечно же, борьба с теневой экономикой будет малоэффективной, если 
одновременно с ней не проводить борьбу с коррупцией. Думая о том, как справиться с 
этой проблемой, нужно, прежде всего, постараться упразднить причину ее существования, 
то есть, возможность незаконного финансового обогащения государственных чиновников 
путем штрафов, уголовной ответственности и увольнением с занимаемой должности 

Многие исследователи полагают, что наиболее важным фактором сдерживания 
теневой экономики являются не формальные нормы права, а неформальные культурные 
традиции. По их мнению, для минимизации  теневого сектора экономики, прежде всего, 
необходимо, чтобы люди рассматривали хозяйственную деятельность как честную «игру 
по правилам», а не как «пиратство». При таком подходе стратегический путь борьбы с 
теневой сферой – это «выращивание» хозяйственной культуры, благоприятной для 
легального бизнеса, а тактические приемы – пропаганда честного предпринимательства, 
публичное общественное осуждение нарушающих закон бизнесменов, общая забота о 
моральном климате общества. 

Теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасности и 
возникает из-за пренебрежения со стороны государственной экономики реальными 
экономическими интересами населения. 

Чтобы избавиться от теневой экономики, необходимо устранить ее причину, 
однако проблема устранения самого явления не может быть разрешена в какие-то 
определенные временные сроки из-за сложного обнаружения нелегальных действий 
внутри экономической сферы. 

Если государство не в силах обеспечить насыщение соответствующими благами 
сферы потребления, а общество не может без них обойтись, неизбежно возникает 
подпольная экономическая деятельность, и борьба с ней не может увенчаться успехом. 

Борьбу с теневой экономикой следует вести не с конкретными людьми, субъектами 
теневых отношений, а с причинами, их порождающими, т.е. необходимо реформировать 
систему экономических отношений. Эффективное регулирование государством рыночных 
отношений будет означать создание иных, не командно-административных отношений, а 
экономических условий жизнедеятельности, проведение экономической реформы. В этом 
плане целесообразно: 

 создание стабильной налоговой системы, базирующейся на твердой ставке 
налогов, без учета уровня рентабельности; 

 создание условий для выведения из подполья всех видов общественно полезной 
хозяйственной деятельности по производству благ и услуг; 

 законодательное обеспечение гарантии индивидуально-трудовой формы 
собственности с обязательным механизмом материально-технического обеспечения 
индивидуальной трудовой деятельности; 

 создание эффективно действующей финансово-контрольной и 
правоохранительной систем[7] 

Один из основных недостатков действующего российского законодательства− 
отсутствие комплекса специализированных уголовно-правовых, процессуальных, 
финансово-фискальных мер, направленных непосредственно на пресечение преступлений 
в сфере теневого сектора экономики[6, с. 52]. Для устранения имеющихся недостатков 
законодательства, а также в целях прогнозирования и предотвращения появления новых 
способов совершения экономических преступлений необходимо на государственном 
уровне создать систему криминологической экспертизы, разрабатываемых и 
принимаемых законов и нормативных актов, регулирующих сферу экономических 
отношений. 

Поражает то, что объемы выручки от таких видов деятельности как контрабанда, 
сокрытие доходов, неуплата налогов, фиктивные финансовые операции, отмывание денег 
поистине огромны. 
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Таким образом, чтобы избежать усиления влияния теневого сектора реального 
сектора экономики, необходимо всегда учитывать возможное поведение экономических 
субъектов при регулировании экономической деятельности, введении налогов, принятии 
соответствующих законов и т.д. Рассчитывать на позитивные изменения в данной сфере 
можно лишь при условии, что государство будет активно применять меры, направленные 
на обеспечение  экономической безопасности страны. 
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В глобальном индексе конкурентоспособности 2015 и 2016 годов Всемирного 

экономического форума — Казахстан занял 42-е место. Это лучший результат за все 
время участия Казахстана в данном рейтинге. Этому способствовал в том числе и пакет 
стимулов. Он включает в себя возмещение до 30% всех капитальных затрат, 
освобождение от уплаты корпоративно-подоходного, земельного, имущественного 
налогов, ну и, конечно же, безвизовый режим для инвесторов из 20 стран мира. 
 По итогам года Казахстан вошел в 130 стран по привлеченным чистым прямым 
иностранным инвестициям. Первое место в мире занято среди стран, не имеющих выхода 
к морю, и второе — среди стран с кредитной экономикой, по данным ООН. Акцент 
в привлечении инвестиций делается на качество инвестиций, прежде всего 
в промышленности, и на услуги с высокой добавленной стоимостью. Благодаря этому 
Казахстан добился темпов роста объемов инвестиций в обрабатывающей 
промышленности, впервые они стали выше, чем в традиционно добывающих отраслях. 

Сегодня Китай имеет сильные позиции в регионе Средняя Азия, которые 
определяются большими возможностями экономики КНР, успехами в осуществлении 
крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры и энергетической сферы. 
Между КНР и странами региона развивается сотрудничество в нефтяной, газовой, атомной, 
электроэнергетических отраслях. Обсуждаются и шаг за шагом реализуются проекты по 
разработке месторождений энергоресурсов, создании транспортных коридоров (системы 
газо- и нефтепроводов), связывающие Россию, Среднюю Азию и Китай. Все это в будущем 
станет составными элементами глобального китайского проекта Экономического пояса 
Шёлкового пути[1]. 

В настоящее время между Китаем и странами Средней Азии функционирует 
нефтепровод «Казахстан-Китай», ведется строительство отдельных веток газопровода 
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«Китай-Средняя Азия». Линии A, B, C и D данного газопровода имеют стратегическое 
значение для регионального сотрудничества: они соединяют 6 стран региона в единую 
систему. Все четыре линии в общем объеме смогут удовлетворить примерно 20% 
потребностей КНР в «голубом топливе». Страны-транзитеры хоть и не получают доступа к 
газу, но зато имеют хороший доход за его транзит. Пекин понимает, что без реализации таких 
крупных энергетических проектов в регионе, он не сможет ускорить темпы роста торгово-
экономического сотрудничества с государствами Средней Азии и, как следствие, без этого 
невозможно будет расширить китайское присутствие в регионе. 

Хотя сотрудничество КНР со странами региона динамично развивается, но имеет 
одностороннюю направленность, что «при огромной разнице в экономических и 
демографических потенциалах сотрудничающих сторон превращается в экспансию 
доминирующего». Действительно, в настоящее время ежегодный товарооборот между 
Китаем и странами Средней Азии почти $47 млрд, причем в КНР из региона товары 
поступают на сумму лишь $5 млрд, и в основном это сырье. Таким образом, в отношении со 
странами региона Китай четко придерживается своей стратегии: инфраструктура (готовая 
продукция) в обмен на сырье. 

В отдельных среднеазиатских странах (Киргизия, Таджикистан) наблюдается 
интересная ситуация: подавляющее большинство открывающихся, либо эффективно 
работающих предприятий, объектов инфраструктуры и коммуникаций принадлежит 
китайским компаниям. В то же время на территории КНР гражданам этих республик 
официально открыть свое предприятие пока не удавалось. 

В 2014 г. китайские инвестиции в экономику Таджикистана увеличились более чем на 
17%, но основная часть средств была направлена в горную отрасль. Китай обладает 
контрольными пакетами акций в крупнейших золотодобывающих предприятиях 
Таджикистана (СП «Зарафшон» доля китайской ZijinMiningGroupCo.Ltd составляет 75%. 
ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» (ТК «Горпром» и др.). 
Правительство Таджикистана предоставляет большие льготы китайским компаниям для 
разработки месторождений золота. Так, например, помимо налоговых льгот большинство 
китайских компаний получают от общей прибыли в результате освоения месторождений 50-
70%. Китайская сторона берет на себя расходы на топливо, технику и зарплату работников, и 
правительство получает только 25-30% доходов. По мнению предстателя золотодобывающей 
компании Таджикистана, «делая такие уступки, Таджикистан вредит сам себе, китайцы 
беспощадно осваивают золотоносные площади, после добычи ими золота и других руд эти 
земли больше не пригодны» [2]. 

В прошлом году Таджикистан и CNPC подписали соглашение о разведке нефти и газа 
в Таджикистане, причем значительный (свыше 80%) объем кредитов будет возращен в виде 
доступа к минеральным и другим ресурсам, контрольными пакетами акций таджикских 
стратегических предприятий и территориальными уступками (часть Горного Бадахшана 
общей площадью 1122 кв. км). 

Некоторые специалисты полагают, что китайские инвестиции в экономику Киргизии и 
Таджикистана являются «палкой о двух концах», они подрывают экономический и 
политический суверенитет страны. Последняя статистика указывает на то, что польза от этих 
инвестиций сводится к нулю из-за растущего госдолга. Так, например, на конец 2014 г. 
внешний долг Таджикистана составил $2,1 млрд, 42% от этой суммы составляет 
задолженность китайским государственным банкам [3]. 

Казахстан, будучи одним из самых богатых нефтегазовыми ресурсами, служит 
элементом энергетической безопасности Китая, обеспечивает ему стабильный и 
долгосрочный доступ к углеводородам по всей территории, включая прикаспийский бассейн. 
КНР контролирует больше 25% добычи нефти в стране. Китайские компании имеют доли от 
50 до 100% в более 20 нефтегазовых казахских копаниях, производят освоение нефтяных 
месторождений. 
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Туркмения представляет для Китая долгосрочный стратегический интерес к газовым 
ресурсам. КНР активно экспортирует в Туркмению машины и оборудования для реализации 
проектов китайских компаний в туркменской нефтегазовой сфере. 

За счет Узбекистана Китай стремится усилить свое геополитическое влияние в 
Средней Азии. Китайские компании проявляют заинтересованность здесь к нефтегазовой, 
электроэнергетической, химической отрасли, разрабатывают месторождения в Ферганской 
долине и на дне Аральского моря, строят газоперерабатывающие заводы. По заявлению 
руководства CNPC «к концу 2019 г. китайская компания планирует добывать на территории 
Узбекистана до 1 млрд куб. газа в год. В период 2014-2019 гг. в добычу газа будет 
дополнительно инвестировано $277 млн». 

Средняя Азия остается стратегическим регионом для Китая. В первую очередь КНР 
активно инвестирует в проекты сырьевой отрасли, развитие транспортных и трубопроводных 
проектов, подкрепляет все это кредитно-финансовым и политическим сопровождением. 
Пекин закладывает основы, чтобы в дальнейшем максимального использовать сырьевую базу 
региона для собственного экономического подъема. Логично предположить, что в таком 
случае развитие получают только транспортные и коммуникационные пути, которые 
направлены в Китай и станут звеньями нового Шелкового пути. В экономиках стран региона 
происходит определенный перекос в сторону сырьевого сектора, легкая и тяжелая 
промышленность не справляется с конкуренцией китайских товаров. 

Странам региона в такой ситуации необходимо подстраиваться под складывающуюся 
конъюнктуру и находить в ней свой интерес. Нужно не гнаться за сиюминутными выгодами, 
а пытаться максимально отстаивать национальные интересы, тщательно подходить к вопросу 
передачи своего экономического и политического суверенитета другим странам, и тогда так 
называемая «китайская угроза» останется лишь на словах. 

 Суммарный объём инвестиции в торговую недвижимость РФ в первой 
половине 2016 года уменьшился по сравнению со сходным периодом прошлого года 
практически в два раза — на 45,7%, до 57 млн евро. 

Финансирование развития сектора торговой недвижимости в России снизилось из-за 
разницы в ценовых ожиданиях приобретателей и продавцов, а также волатильности рубля, 
сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе консалтинговой компании CBRE. 

 При этом инвестиции в торговые проекты стран Центральной и Восточной 
Европы в первой половине текущего года увеличились на 56% – до 2,5 млрд евро. 

 В «Глобальном инновационном индексе 2016», подготовленном под эгидой 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Германия заняла высокое 
десятое место. За год страна поднялась в рейтинге на две позиции.  
 Индекс составляется на основе более чем 80 показателей, при этом учитывались как 
осуществлённые инновации, так и практический результат, полученный в результате их 
применения. ФРГ, отмечают исследователи, смогла улучшить свои позиции в рейтинге 
благодаря значительному росту финансирования своих научных разработок. Сильные 
стороны Германии – это высокий уровень образования в вузах, умение продвигать 
на зарубежные рынки изобретения, наличие сильных институтов, высокоразвитой 
инфраструктуры.  
 В ходе исследования оценивались данные по 128 странами мира. Лидирующий регион 
в сфере инноваций – Европа. 15 из 25 стран-лидеров рейтинга – европейские государства. 
Абсолютный лидер здесь Швейцария. Конфедерация занимает первую строчку уже шестой 
год подряд. Следом идут Швеция и Великобритания. В ТОП-10 вошли также США, 
Финляндия, Сингапур, Ирландия, Дания, Голландия. Для сравнения: Россия в рейтинге 
Глобального инновационного индекса заняла 43-е место, Украина – 56-е, Армения – 60-е, 
Грузия –64-е,Белоруссия –79-е.  
 В Северной Америке самым инновационным государством остаются США, на втором 
месте – Канада (15-я позиция рейтинга). В Латинской Америке лидирующие позиции за Чили 
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(44-е место). Лидер в Африке – островное государство Маврикий (53), следом идёт Южно-
Африканская Республика (54). На Ближнем Востоке впереди всех Израиль (21). Лидер 
по инновациям в Центральной и Южной Азии – Индия (66). В Юго-Восточной Азии 
наиболее инновационным государством, как уже отмечалось, стал Сингапур, однако 
неплохие позиции также у Южной Кореи (11) и Гонконга (14). 
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Россия на международном рынке образовательных услуг пока что не занимает 

значительное место.В то же время имеются пока что слабо используемые резервы 
наращивания своего присутствия в направлении стран АТР, в том числе с ближайшим 
своим соседом Китаем (КНР). В Соглашении правительств государств — членов ШОС «О 
сотрудничестве в области образования» сказано: «Концепция создания евразийского 
образовательного поля как составной части мирового образовательного пространства 
приобретает особую актуальность в академическом, социальном и геополитическом 
плане» [1]. 

Возможности взаимодействия России и КНР в образовательном пространстве 
можно сформулировать следующим образом:быстрое развитие образовательного рынка 
КНР с учетом имеющихся незаполненных «ниш» для иностранного участия;укреплении 
позиций России в АТР; географическая близость российского Дальнего Востока, 
формирующего современный образовательный кластер.  

Однако, по оценке представителей отдельных китайских вузов и экспертов, Россия 
в силу ряда причин (трудность изучения русского языка, суровый климат, сравнительно 
низкое качество социальной инфраструктуры вузов и пр.), не пользуется большой 
популярностью у китайских потенциальных студентов. По данным Доклада российского 
совета по международным делам (РСМД), студенты бакалавриата и   слушатели 
подготовительных отделений российских вузов составляют 65,5 % от  общего числа 
студентов из  КНР. В то же время, уже сейчас в Китае учатся 15 тыс. студентов из России, 
а к 2020 г. их число может увеличиться до 100 тыс. человек [2]. 

Исходя из подписанного Меморандума о реализации Плана действий по развитию 
российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере до 2020 г. сотрудничество 
России и Китая в образовательной сфере, включает в себя следующие направления: 

- совместная подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского 
образования: поддержка совместных аспирантур, образовательных учреждений и 
ассоциаций профильных вузов, стимулирование разработки и выполнения ими 
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совместных программ и научных проектов; активизацию прямых межвузовских связей, 
особенно в приграничных регионах; 

- расширение молодежных обменов в области образования; 
- совершенствование методики изучения и преподавания русского и китайского 

языков как иностранных; 
- развитие регулярного регионального сотрудничества образовательных 

учреждений, формирование новых моделей сотрудничества по инициативе регионов в 
координации как с государственными органами власти, так и с общественными 
организациями. 

Анализ международных обязательств между Россией и КНР в сфере  
образовательного взаимодействия позволяет сделать вывод о том, чтоКитай применяет 
избирательный подход в этой области взаимодействия. Ограничения по трансграничным 
услугам в Китае сохраняются по всем подсекторам образования. В части коммерческого 
присутствия КНР не предоставляет национальный режим иностранным поставщикам 
образовательных услуг. Доступ к рынку физических лиц для получения национального 
режима оговаривается рядом условий: приглашением и трудоустройством школой или 
другими образовательными учреждениями; наличием степени бакалавра и выше, 
профессионального звания или сертификата с не менее чем двухлетним стажем 
профессиональной деятельности [1]. 

Образовательная деятельность в КНР с участием иностранных партнеров 
(регламентирующий документ:«Положение» 2004 г.) включает совместные 
образовательные учреждения (СОУ) и программы (СОП; общее сокращение 
СОУП).Перспективы разработки и реализации включенного обучения с вузом-партнером 
КНР у российских университетов Дальнего Востока появились еще в конце 1990-х гг. 
Первые наборы на эти программы в 1999 г. были осуществлены на уровне бакалавриата 
по двум моделям: 1) 1+2+2 Китай–Россия–Китай для студентов КНР;  2) 2,5+2,5 КНР–
Россия или Россия–КНР для студентов обеих стран.  

В отличие от Китая в России нет регулирующего документа о развитии СОУП и 
списка приоритетных инновационных специальностей для них.  К настоящему времени 
накоплен достаточный опыт образования СОП с вузами КНР, некоторые из них создаются 
в форме центров. Есть и первый эксперимент создания СОУ — это Китайско-Российский 
институт (КРИ), открыт в 2011 г. Этот проект Новосибирского государственного 
университета (НГУ) и Хэйлунцзянского университета (ХУ) действует в форме одного из 
колледжей ХУ и создан при финансовой поддержке Министерства образования КНР и 
правительства провинции Хэйлунцзян. Ежегодный прием в этот колледж, не имеющий 
аналогов в практике сотрудничества двух стран, — 190 студентов КНР на бакалавриат и 
магистратуру по направлениям: химия, биология, физика, математика, экономика, 
юриспруденция (по согласованным с НГУ учебным планам с возможностью получения 
российского диплома). Обучение ведется на русском языкеза счет стипендий КНР, 
преимущественно преподавателями НГУ. [1] 

Принятое правительством КНР в 2012 г. решение о зональном развитии 
международного образовательного сотрудничества дало толчок развитию СОП между 
университетами российского Дальнего Востока, Приамурья и Сибири и провинции 
Хэйлунцзян. Разработка зональной политики сотрудничества открывает для России новые 
перспективы создания СОУП. На сегодня целый ряд крупных российских университетов, 
в том числе Сибири и Дальнего Востока, создали совместно с вузами КНР такие 
программы. Заинтересованность китайских партнеров обусловлена прежде всего 
повышением престижа выпускников этих программ. Однако в отличие от европейского 
направления большая их часть реализуется на уровне очного бакалавриата по схеме 2+2.  
Актуальным же в настоящее время является повышение уровня программ двойных 
дипломов до магистратуры. Предпосылками являются как заинтересованность КНР в 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


309 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

прохождении будущими специалистами третьего года магистратуры за рубежом, так и 
потенциал и интерес российских университетов к привлечению иностранных магистров и 
докторантов для повышения инновационной деятельности вуза.Направления подготовки 
по программам двойных дипломов отбираются факультетами по согласованию с 
китайскими партнерами. Они особенно заинтересованы в разработке и реализации 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей, связанных с добычей и переработкой 
природных ресурсов, транспортной инфраструктурой, IT, аэрокосмической отраслью, 
экономической эффективностью энергопотребления и региональной безопасностью. 
Существует много программ по лингвистике и межкультурной коммуникации, изучению 
русского языка как специальности и русского как иностранного (РКИ).  

Сотрудничество в области дистанционного образования, особенно между вузами 
Дальнего Востока и Сибири и образовательными учреждениями пограничных северо-
восточных провинций Китая, является также одним из недостаточно реализуемых 
резервов. Отдельные российские университеты активно используют обучение по Skype, 
что не требует дополнительных электронных площадок и развития новых форм. Вместе с 
тем в вузах России стремительно развиваются и технологии E-learning.  

В 1996 г. в КНР вступили в действие новые правила отправки на учебу за рубеж за 
государственный счет. Для этого был организован Совет по управлению фондом отправки 
за рубеж на учебу при Государственном комитете по образованию.Все выезжающие 
подписывали с фондом договоры, вносили залог и представляли поручителей. 
Вернувшимся вовремя сумма залога и проценты возвращались, а нарушители 
компенсировали расходы по обучению за рубежом и платили штраф. В конце 2002 г. были 
отменены необходимость выпускникам вузов и аспирантам 5 лет проработать на 
государство и положение о компенсации расходов за полученное на родине высшее 
образование. В том же году была создана государственная Организация по контролю над 
обучением за рубежом, на сайте которой впервые был размещен список лучших вузов 21 
стран.  

Исследования ряда авторов показывают, что 90% респондентов из числа 
обучившихся в России китайской молодежи считают, что поехали учиться в Россию не 
зря, однако и среди них есть недовольные, в частности,  условиями быта и ксенофобией - 
45%. [3] В настоящее время на долю России приходится только 1,5–2% китайских 
студентов, обучающихся за рубежом [4]. 

Для повышения роли России на азиатском международном рынке образовательных 
услуг особо важно укрепление регионального вектора. Сотрудничество университетов 
России, имеющих в своей структуре институты Конфуция, строится в основном по 
двусторонней вертикали: «Ханбань» — китайский партнер — российский вуз. Однако, как 
показывает опыт Уральского федерального университета, сотрудничество через 
Институты Конфуция может выйти за рамки распространения китайского языка и 
культуры и быть расширено до академических обменов. Существенный потенциал в 
создании и развитии совместных международных ресурсных и экспертных центров 
содержится в деятельности рабочих групп АТЭС.  

В настоящее время Китай имеет значительные преимущества перед Россией, 
поэтому разработка тактики и стратегии в этом направлении крайне актуальна для России. 
В то же время Россия для укрепления собственных позиций на образовательном рынке 
КНР есть уникальные преимущества: географическая близость двух стран; значительный 
образовательный и научный потенциал в ряде областей знания; схожесть направлений 
модернизации систем образования в России и КНР. Согласно Концепции экспорта 
образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020 гг.[5] требуется более 
активное взаимодействие двух стран в образовательном пространстве. Грамотное 
освоение образовательного рынка Китая невозможно без тщательного анализа не только 
тенденций развития его системы образования. России также крайне важно ясно 
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определить собственные цели, направления и специфику мобильности в АТР, и в КНР в 
частности, и сформировать системный подход, позволяющий работать с четко 
дифференцированными типами академической мобильности, а регионам - определить 
предпочтительную для них долю исходящей и входящей мобильности.  

Следует учесть и шаги по стимулированию академической мобильности, 
предложенные китайской стороной: меры по обеспечению безопасности китайских 
студентов в России; создание региональных центров для обучения абитуриентов русскому 
языку до поступления в вуз (на основе совместного финансирования); разработка 
программы стажировок на предприятиях страны-партнера в российских и китайских 
компаниях. Среди предложений китайских специалистов отметим следующие:  

• ориентировать сотрудничество университетов двух стран в большей мере 
на качество и своеобразие обучения, чем на объем участвующих в обмене учащихся,;  

• придать центрам русского языка в Китае функции подготовительных отделений, 
чтобы привлечь больше китайской молодежи к изучению русского языка, стимулировать 
их к дальнейшему обучению в России;  

• создать специальный фонд для поддержки лиц с целью организации их поездок 
в страну и повышения интереса к ней;  

• вести совместную работу по  составлению перечней университетов 
с двусторонними программами, вузов с преподаванием русского языка, проектов 
сотрудничества по провинциям;  

• разработать целевую политику по трудоустройству китайских выпускников 
после завершения ими учебы в российских вузах для повышения привлекательности 
получения образования в России.  

Среди других рекомендаций содержатся уже известные суждения по другим 
странам и регионам:  

- интернационализация российских вузов должна быть ориентирована не на 
студентов бакалавриата, а на студентов и специалистов более высокого уровня;  

- наряду с обучением на русском языке следует все больше переходить 
на английский;  

-наиболее полезными в деле привлечения китайских студентов в Россию могут 
оказаться китайские партнеры.  

На уровне российских вузов представляется необходимым реализации следующего 
комплекса мер: 

1. Определение для каждого вуза его реального потенциала интернационализации и 
географических приоритетов: целей, направления и специфики академической 
мобильности в АТР. Вузам Сибири и Дальнего Востока следует активизировать контакты 
с университетами Китая и других стран АТР; 

2. Инициативный и тщательный отбор китайских вузов-партнеров на основе 
собственных интересов и по принципу «сильный сотрудничает с сильным»; 

3. Создание сетевого объединения российских и китайских вузов по развитию 
академической мобильности (Sino-RussianNetworkforAcademicMobilityDevelopment) с 
базой данных вузов, имеющих договоры или стремящихся к сотрудничеству, а также 
СОУП; 

4. Совершенствование рекрутинговой деятельности по набору студентов КНР c 
использованием различных каналов; 

5. Переход от преимущественно двустороннего сотрудничества вузов к 
многостороннему, в том числе в рамках университетских лиг и ассоциаций; 

7. Стимулирование заинтересованности и профессионализма университетского 
сообщества в сотрудничестве с китайскими коллегами (курсы повышения квалификации 
для сотрудников отделов международных связей образовательных учреждений и 
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профессорско-преподавательского состава по программе «Основные направления 
международной деятельности вуза на современном этапе»);  

8. Активизация распространения русского языка через подготовку классов, на 
безвозмездной основе передаваемых в школы КНР.[2] 

В целом следует отметить, что для осуществления действительного  прорыва на 
мировом рынке образовательных услуг между двумя странами-партнерами (Россия и 
КНР) отдельных «мер по улучшению» недостаточно, даже если каждая из них сама по 
себе разумна и правильна. Для такого успеха требуется целенаправленное системное 
планирование, принимающее во внимание комплексное решение вопросов организации 
учебного процесса и студенческого быта. 
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Предпринимательство в России, находится на стадии становления, так как до сих 
пор не приобрело сколько-нибудь законченного формата и  не раскрыло огромных 
потенциальных возможностей. Значение малого и среднего бизнеса  нельзя ограничивать 
только экономическими характеристиками. Политические и социальные характеристики  
имеют так же  немаловажное значение для общества.  

Со времен Перестройки   прошло достаточно много времени, в течение которого 
созданы авторитетные общественные и государственные структуры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Однако российский малый и средний бизнес не чувствует себя 
защищенным и свободным от принимаемых мер со стороны государства. 

Численность занятых в отечественном малом бизнесе оценивается в  25,2 % от всех 
работающих. Выручка от реализации товаров, работ и услуг составляет порядка 28,5 %. 
Из этого следует, что масштабы малого бизнеса в России пока несопоставимы с 
аналогичными показателями многих других стран. Его доля в российском ВВП составляет 
около 20 %, в то время как в США, ЕС, развитых азиатских странах этот показатель 
находится в диапазоне 40—70 %. Доля занятых в малых и средних компаниях в странах 
Европейского союза, США, Японии в среднем составляет около 50—70 % от общего 
числа экономически активного населения. 
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         Причин слабого развития малого и среднего бизнеса в России много. Одна из 
них, это то, что предприниматели, начиная дело, как правило, с чистого листа, требуют от 
государства неусыпного внимания и поддержки. Кроме того, одной из важнейших 
проблем в развитии российского предпринимательства является отношение общества к 
предпринимателям. Большинство россиян , не смотря на то, что прошло четверть века 
после изменения общественного строя в России, до сих пор не верят, что можно честно 
зарабатывать «большие» деньги даже при условии творчества, инициативы, смекалки, 
самоотдачи. Такого мнения придерживаются 73 % респондентов по результатам опроса 
Левада-центра. Опрос проведен 19—22 апреля 2013 г. среди 1,6 тыс. чел. в 45 регионах 
РФ, погрешность опроса не превышает 3,4 %.  

Результаты рейтинга подтверждают, что Россия не является лидером в 
формировании благоприятных условий для ведения бизнеса. Тем более что оценка 
международных экспертов во многом совпадает с мнением отечественного 
предпринимательского сообщества. ВЦИОМ подготовил отчет за 2012 г. «О состоянии 
делового климата в России» для Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Участникам опроса (компаниям — членам РСПП) предложили 
оценить предпринимательский климат в России, уровень защиты частной собственности, 
взаимоотношения бизнеса и власти, оценить налоговую нагрузку за 2012 г. Что касается 
отношений с властью, 45,6 % (58 % в 2011 г.) предпринимателей считают, что власть 
относится к бизнесу, как к «кошельку», 28,4 % (36 %) — как к младшему партнеру и 24,3 
% (22 %) — как к питательной среде для коррупции. Оценивая налоговую нагрузку на 
бизнес, большинство респондентов (49,7 %) отмечают, что за год она выросла . 

Потенциал малого бизнеса может раскрыться в интересах общества, государства, 
бюджета при наличии определенных условий, которые в значительной степени 
формируются государством, финансовыми структурами. В их числе: политическая и 
социально-экономическая стабильность, защита частной собственности, позитивные 
взаимоотношения бизнеса и власти, развитая правовая среда, необходимая в том числе 
информационно-коммуникативная инфраструктура, отсутствие административных 
барьеров, дебюрократизация, щадящая налоговая политика, доступ к финансовым 
ресурсам, возможность приобретения начального капитала, специальные меры 
поддержки, защита от криминала. Их отсутствие или неполнота являются 
сдерживающими факторами развития малого бизнеса. 

Преимущества малых форм предпринимательства перед другими выгодно 
отличаются их большей гибкостью и адаптивностью к изменяющимся условиям, в том 
числе кризисным. Малый бизнес обеспечивает занятость населения, его доходы без 
особых усилий со стороны государства, формирует у граждан «дух инициативы и 
предприимчивости». 

Место малого бизнеса в России сегодня несопоставимо с его потенциальными 
возможностями, и связано с непоследовательной по отношению к нему политикой 
государства, изменением время от времени концептуального взгляда на его роль в 
обществе и экономике. Считается, что с начала 90-х гг. прошедшего столетия интерес 
власти к малому и среднему бизнесу возобновился и усилился. Это относится к попыткам 
снизить административное давление (уменьшение количества проверок, упрощение 
процедур и схем создания малого бизнеса, получения лицензии, облегчение выхода на 
рынок), формированию специальных налоговых режимов, введению различных льгот, в 
том числе при кредитовании, упрощению доступа к финансовым ресурсам, созданию 
особых мер бюджетной поддержки и т. д. 

Все эти акции, безусловно, создают новую, более благоприятную, атмосферу 
предпринимательства. Хотя предпринимательское сообщество оценивает чаще всего 
эффективность принимаемых правительством мер как недостаточную, а сами меры — как 
поверхностные. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что меры, принимаемые 
государственными органами по повышению роли малого и среднего бизнеса в 
отечественной экономике, малоэффективны.  

Необходимо пересмотреть налоговую политику в отношении малого и среднего 
бизнеса, ее следует проводить дифференцированно, применяя льготное налогообложение 
для вновь создаваемых предприятий в первые  годы их в бизнесе, для предприятий 
занимающихся производственной и социальной деятельностью. Разработать меры по 
стимулированию коммерческих банков льготного кредитования предприятий и 
организаций малого и среднего бизнеса; 
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«Реклама – двигатель торговли» - сказал Людовик Метцель, российский 
предприниматель еще в начале двадцатого века. А ведь и правда, сегодня, во времена 
всемирного кризиса, когда расходы увеличиваются, а покупательская способность 
населения уменьшается – между хозяйствующими субъектами усиливается конкурентная 
борьба. Владельцы и топ-менеджмент компаний становятся вынужденными 
пересматривать и совершенствовать маркетинг и предпринимательскую деятельность, 
стратегию развития, долгосрочные цели, под влиянием постоянного изменения 
внутренней и внешней маркетинговой среды.  

Продолжая тему кризиса можно заметить, что сегодня бизнес в Республике 
Казахстан, за все время своего существования столкнулся с такими проблемами как: 
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снижением цен на полезные ископаемые или сырье в общем, недоверие граждан в 
отношении экономической политики, в частности благодаря ослабления на мировом 
рынке и нестабильности национальной валюты. 

Казахстан – страна находящаяся в сердце Евразии, и глупо утверждать, что 
последние макроэкономические события (такие как девальвация, кризис фондового рынка 
Китая, санкции наложенные на Российскую Федерацию и т.д.) никак не отразятся на 
рыночные отношения внутри страны.  

«Выживают только параноики» - Эндрю Гроув, сооснователь корпорации Intel. Я 
добавил в это высказывание нотку оптимизма, и вот что получилось: «Выживают только 
параноики и приспособленцы». Те бизнесмены, которые не верят в силу маркетинга, 
закостенелый ум которых не позволяет поступиться «старыми» принципами, не смогут 
выбраться из кризиса. Ведь не даром говорят: «Кризиса нет, он у нас в голове». 

«Жизнь дала нам пощечину? Увернись и дай ей в печень». Нужно уметь 
приспосабливаться, быть мобильным, аморфным, и без промедления применять новые 
маркетинговые инструменты в своем бизнесе. 

В сложившихся условиях в стране, современному бизнесу необходимо внедрять 
две стратегии: Стратегию диверсификации и стратегию оптимизации. Стратегия 
диверсификации несет в себе:  

1. Поиск и завоевывание новых перспективных рынков сбыта. 
2. Диверсификация поставщиков и создание долгосрочных и крепких 

дружественных отношений с ними. 
3. Расширение ассортимента Т и У (товаров и услуг). 
Стратегия оптимизации: 
1. Повышение эффективности от вложенных средств в маркетинг. 
2. Снижение расходов и повышение производительности от любой деятельности 

фирмы. Что значит: при наименьших вложениях добиваться большей эффективности. 
Любые проблемы и кризисы преодолимы, даже больше, такие вызовы судьбы 

показывают кто мы есть на самом деле. В такие периоды обычно с рынка уходят те, кто не 
успел приспособиться, перераспределить маркетинговый бюджет, и только те кто 
наиболее эффективно смог внести изменения, будут пожинать плоды своих усилий и 
могут рассчитывать на подъем. 

На сегодняшний день можно смело утверждать, что нет бизнеса без маркетинга. И 
«старые» методы продвижения продукта такие как: билборды, реклама на телевидении, 
спонсирование звезд телеэкрана и т.д. сейчас являются довольно-таки дорогим 
удовольствием, что недопустимо в наше время. 

И поэтому нынешняя ситуация заставляет все большее количество руководителей 
присмотреться к интернет-маркетингу. Баннера (билборды) не работают – в последствии 
появления в мире все новых многофункциональных мобильных телефонов и планшетов, 
люди перестали смотреть вверх (вокруг себя), сейчас любую информацию (где найти что-
либо, как попасть туда куда нужно и т.д.) можно найти зайдя в интернет через мобильные 
гаджеты. «Люди не смотрят по сторонам – люди смотрят в телефоны». Согласно данным 
интернет-газеты «TheEconomist», единственный сегмент масс-медиа, потребление 
которого за последние годы выросло в несколько раз – интернет. Соответственно, 
предприимчивые руководителей бизнеса реагируют в сторону увеличения маркетингового 
бюджета в сторону интернет-маркетинга. 

Интернет – уникальная всемирная площадка, где любой бизнес можно 
прорекламировать, любой товар продвинуть, и прямой контакт с целевой аудиторией стал 
намного быстрее, легче в исполнении и продуктивнее. 

Итак, следующие инструменты для продвижения компании или продукта в 
интернете: Охватные инструменты: GoogleDisplayNetwork и Doubleclick, рекламная сеть 
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Яндекса, видеореклама (Youtube и иные провайдеры), традиционная медийная реклама 
(закупаемая как напрямую, так и через инструменты Doubleclick или AdRiver); 

Продающие инструменты: контекстная реклама в результатах поиска, email 
маркетинг, поисковая оптимизация, таргетированная реклама в социальных сетях, 
ремаркетинг. 

Инструменты работы с лояльностью клиентов: продвижение в социальных сетях. 
Кризис продолжает показывать бизнесу каким он является на самом деле, помогает 

стать лучше, инновационнее, эффективнее. 
На данный момент я являюсь начальником отдела маркетинга в производственно-

торговой компании ТОО «Завод СтальКом». Наша компания специализируется на 
производстве металлоконструкций, таких как: металлические стеллажи, металлические 
шкафы, мебель на металлокаркасе, сейфы и т.д. 

За время работы в ТОО «Завод СтальКом» вся маркетинговая деятельность 
компании проходила через меня. У фирмы не было ни сайта, ни рекламы в интернете, ни 
даже полноценного электронного каталога. Перед нами стояла задача вывести компанию в 
интернет, целью было увеличение розничных продаж, расширение дилерской сети в 
регионах Республики Казахстан. Поэтому был разработан пошаговый план создания 
индивидуального, адаптированного исключительно под специфику данного рода бизнеса. 

Существует несколько подходов к определению Интернет-маркетинга. Рассмотрим 
некоторые из них: «Интернет-маркетинг – комплекс мероприятий по изучению целевой 
аудитории, привлечению её на сайт и конвертации её в клиентов фирмы, который 
позволяет решить эту задачу» [1]. «Интернет-маркетинг – теория и методология 
организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета.» [2, с. 56]. Интернет-
маркетинг – совокупность мер, направленных на успешную реализацию стратегии 
маркетинга фирмы, включающей вопросы исследований, продвижения, реализации 
продукции, а также формирования и поддержки лояльности клиентов и партнёров с 
помощью современных интернет-технологий[3]. Таким образом, под Интернет- 
маркетингом понимается комплекс мероприятий традиционного маркетинга, 
используемого в сети Internet. 

Самой главной задачей интернет-маркетинга является лидогенерация. То есть, 
лиды – это клиенты привлеченные посредством инструментов интернет-маркетинга.  

Одним из инструментов интернет-маркетинга который мы использовали для 
лидогенерации это «метод ограничения». Суть данного метода состоит в законе спроса и 
предложения, то есть когда ограничено предложение – возрастает спрос. В результате 
маркетингового исследования, проведенного посредством анализа рынка, опроса клиентов 
и выявления их потребностей, отделом маркетинга совместно с производством было 
разработано следующее: было выявлено, что на рынке Казахстана, а именно в западных 
регионах существует острая потребность в консольных стеллажах. Так как в западном 
регионе преобладают компании нефтегазовой отрасли, которые транспортируют добытое 
сырье посредством нефтяных и газовых труб, им необходимо складировать эти самые 
трубы в соответствии с международными нормами. Следующим шагом было создание 
целого раздела на сайте компании, и продвижение его посредством SEO-оптимизации, 
контекстной рекламы, таргетинговой рекламы, е-mail рассылки, онлайн-досок 
объявлений. 

Следующим инструментом использованным нами был «метод толпы». Следовать 
за толпой – биологическая особенность человека. Поэтому чтобы увеличить лояльность 
потребителей, мы добавили на сайт раздел: «Нам доверяют», куда были помещены 
логотипы компаний с которыми в прошлом нам доводилось работать. 

Также нами был использован следующий инструмент: «Куй железо, пока горячо» - 
в конце января 2017 года, в Казахстане вышел закон который обязывает школы закупать 
раздевальные металлические шкафы для учащихся. Мы моментально среагировали начав 
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производить шкафы на склад. Результат –выигранные более десятка тендеров на 
государственных закупках.  

В дополнение к «методу ограничения» можно добавить, что если у вас довольно-
таки большой ассортимент товаров – то вам необходимо для каждого товара и для каждой 
целевой аудитории создавать свое «вкусное» предложение. 

Для эффективной лидогенерации необходимо чтобы потенциальный клиент, зайдя 
на ваш сайт в интернете, при нынешней большой конкуренции выбрал именно вас. В этом 
вам поможет «Thankyoupage». Эта страница содержит положительные отзывы от ваших 
клиентов, а также в нее вы также можете разместить ссылки на страницы ваших товаров. 
SMM (socialmediamarketing) — незаменимый канал для общения с целевой аудиторией в 
социальных сетях. 
Выстраивание дружественных отношений с потенциальными клиентами. Особенность 
социальных сетей в том, что в них лучше всего контактировать на уровне «человек-
человек». Связь «компания-клиент» работает значительно хуже. Также SMM является 
эффективным инструментом для SEO-оптимизации (searchengineoptimization). Так как 
дает поисковым сайтам «видеть» внешние ссылки на ваш сайт, это повышает рейтинг 
сайта в интернете. 

Итак, на сегодняшний день, можно заметить динамичный рост пользователей 
интернета посредством мобильных устройств, что говорит об острой необходимости в 
продвижения компаний в интернете. Также в Казахстане существует множество проблем, 
мешающие полноценному развитию интернет-маркетинга: низкая плотность населения, 
огромная территория, нехватка квалифицированных специалистов в интернет-маркетинге, 
маленькое количество и низкое качество сайтов, недоверие населения к интернет-
покупкам и т.д.  

Но в связис увеличением количества пользователей сети, а также уменьшением 
стоимости Интернет-трафика появилась возможность продвижения с помощью Интернет-
маркетинга как товаров, так и услуг. Появилось огромное количество инструментов, с 
помощью которых есть возможность развития Интернет-маркетинга. В Казахстане мало 
компаний используют данную возможность, об этом свидетельствует наличие в Топ 
списках иностранных сайтов. Подобная тенденция связана с небольшой стоимостью клика 

за контекстную рекламу. Тем не менее, именно этот сектор торговли несмотря на 
кризисы показывает ежегодный рост, что свидетельствует о перспективности развития как 
самого казахстанского Интернет-рынка, так и Интернет-маркетинга в Казахстане. 
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Corporate governance is a combination of economic and administrative mechanisms that 

help to realize the rights of joint-stock ownership and form the structure of corporate control. 
The essence of corporate governance lies in the search for a balance between the interests of 
various participants in the corporation: shareholders and management, individual groups of 
individuals and the corporation as a whole, by implementing the corporation's participants in 
certain standards of conduct (ethical, procedural) adopted in the business community.  

Basically, the system of corporate relations is divided into two large groups: the joint-
stock company itself and the shareholders of this society. These groups include: 

- management of the corporation (issuer); 
- Major shareholders (majority); 
- Minority shareholders (owning a small number of shares); 
- owners of other securities of the issuer; 
- creditors and partners that are not owners of the issuer's securities; 
- state bodies of executive power, as well as local self-government bodies. [1] 
The interaction among these groups generates major conflicts in the sphere of corporate 

governance, which lead to violation of the rights and interests of each of them. The essence of 
the "conflict of interest" is not in the fact of a violation of corporate interest in favor of an 
individual or a group, but in the possibility of a situation when the question arises of the choice 
between the interest of the corporation as a whole and the other interest (the interest of the 
owner, manager). In order to avoid such a "conflict", the task of corporate governance is to 
prevent the probability of changing the hierarchy of interests and target functions of subjects of 
corporate relations by managerial, technological, organizational and other means. [2] 

There are various opinions about the causes of corporate conflicts and their impact on the 
activities of the corporation. On the one hand, they bring irreparable moral and economic 
damage to society and the state. On the other hand, in the course of the conflict, inefficient 
owners are removed from the management of the corporation. The causes of corporate conflicts 
are different and diverse. One of the reasons for the emergence of corporate conflicts can be 
called a "state deficit", which by one fact of its presence should have a stabilizing effect on 
corporations. A representative of the state on the board of directors is able to provide diplomatic 
assistance to the conflicting parties in search of a corporate compromise, i.e to prevent the 
violation of the rights of society and the disintegration of enterprises whose products and 
services are significant for the region or for the country as a whole. [2] 

Conflict of interests in the corporation is primarily connected with the separation of 
property from management. Managers in corporations are not always their owners. The interests 
of managers are to maintain the stability of their situation, and their efforts are concentrated on 
the operational activities of the corporation. The discrepancy between the interests of managers 
and owners of shares, large and small shareholders, managers and government agencies is a 
major problem in corporate relations. [1] 

Basically, the conflict of interests of shareholders and managers is considered in the 
literature, but in this article, special attention is paid to the conflict of interests of owners of 
business and society, the state in which the company operates, and ways to eliminate or mitigate 
these contradictions. 

The main conflicts arise in the following situations: 
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1. Unfair entrepreneurship. Business owners can make big profits either by ignoring the 
interests of consumers, or by satisfying socially harmful or dangerous needs. In this case, it 
means the creation of goods and services that threaten the lives and health of people. 

2. Threat to the environment 
3. Differentiation of income. Stakeholders and managers aim to save on costs of 

production, including on wages, to maximize profits. The possibility of understating wages is 
greater the higher the unemployment rate in the economy, which forces the workers to "hold on" 
to their places, and as a result, a conflict arises between labor and capital. 

4. Evasion of taxes. It is advantageous for the owners to reduce tax payments, however, 
the state uses tax funds for public needs. 

5. Monopolization of markets. Capturing an increasing share of the market, surviving its 
competitors, large companies can overstate prices and reduce product quality. 

6. Activities that are contrary to national interests. Capital, as you know, has no national 
borders. Sometimes for the sake of profit, stakeholders can "forget" about the interests of their 
own country (for example, selling strategic goods to a potential enemy, exporting valuable raw 
materials at bargain prices, etc.). On the other hand, foreign capital also does not always 
contribute to the prosperity of the country where they operate. So, transnational corporations, 
which have branches around the world, often penetrate into one or another country (especially 
developing) for the purpose of active exploitation of valuable resources. At the same time, 
profits are exported abroad, and the country is deprived of the most important sources of 
economic growth. 

Thus, the conflict of interests of the owner-society requires active control by the state. 
For example, to limit the appetites of monopolists by means of special antimonopoly legislation, 
and also to support small businesses that provide the necessary competitive environment. In 
order to protect the interests of their state, governments establish certain rules of foreign trade 
and capital flows, in particular impose restrictions on imports and exports. [2] 

The problem of conflict of interests of participants in corporate relations arises at the time 
of making a decision to create a corporation and "accompanies" all its further activities. Despite 
the fact that corporate conflicts have an objective basis, their high level is disastrous for the 
corporation. Companies torn apart by internal contradictions are not attractive to investors and 
are easy prey for raiders. 

The development of a system of measures to prevent and resolve conflict situations is one 
of the priority and topical tasks currently facing the law. Of particular importance in this task are 
preventive measures that should be aimed at preventing corporate conflicts and eliminating the 
causes and conditions that contribute to their emergence. However, the development and 
implementation of a system of such measures is a complex and multifaceted task. The more 
complex the corporate structure, the more inconsistent, and even mutually exclusive, interests 
and goals, i.e. the more sources arise for corporate conflicts. Until the problem situation is 
eliminated, the basis for the conflict remains. [3] 

In the management of corporate relations, a certain balance of interests of all 
shareholders, the society itself and the state must be found. Such an impact on corporate 
relations, which ensures the balance of interests of various participants in these relations, 
minimizes conflicts of their interests, ensures the sustainable existence of corporate relations, 
and their progressive development is corporate governance. 
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Повышение результативности работы предполагает выпуск продукции при 

наименьших затратах живого и овеществленного труда. Поэтому возникает необходимость 
сравнения возможного влияния факторов роста производительности труда и фактического 
их воздействия, т.е. выявление резервов, которые и образуются в связи с действием этих 
факторов. 

Неиспользованные возможности повышения труда в связи с действием определенных 
факторов являются резервами ростапроизводительности труда. Более полное использование 
производительной силы труда, всех факторов повышения его производительности возможно 
за счет совершенствования техники, технологии, улучшения организации производства, 
труда и управления.  

Каждый резерв можно рассматривать относительно определенного фактора, а всю 
совокупность резервов целесообразно классифицировать. Такая классификация даст 
возможность наиболее полно выявить состав и структуру резервов, провести комплексный 
анализ при их оценке, установить основные причины и наметить конкретные пути 
устранения потерь и непроизводительных затрат труда [1]. 

К первой группе относятся все резервы, связанные с организацией условий труда, 
повышением дееспособности работающих, структурой и расстановкой кадров, созданием 
организационных условий для бесперебойной работы, обеспечением достаточно высокой 
материальной и моральной заинтересованности работников в результатах труда. 

Втораягруппа включает резервы лучшего использования основных производственных фондов 
по мощности и по времени, а такжерезервы болееэкономногоиполногоиспользованиясырья, 
материалов, топлива, энергий и других оборотных фондов. 

Во-вторых, по признакам возможностей использования резервов их делят на резервы 
запаса и резервы потерь. Например, недоиспользование оборудования по мощности или по 
сменности работы, изученные, но еще не внедренные передовые методы труда — это резервы 
запаса. Потери рабочего времени, брак, перерасход топлива относятся к резервам потерь. 

В состав первой группы включаются: снижение трудоемкости изготовления продукции, 
рациональное использование рабочего времени и совершенствование структуры кадров. Эти 
факторы влияют на рост производительности живого труда, а через него на экономию рабочей 
силы. Экономический эффект может проявиться в экономии живого труда (абсолютном его 
сокращении) без изменения норм трудовых затрат на единицу продукции, снижении расходов на 
оплату труда за счет высвобождения работников, а также в увеличении объема производства, 
обусловливающем снижение условно-постоянных расходов, т.е. относительную экономию 
овеществленного труда. 

Вторая группа резервов роста производительности труда связана с более эффективным и 
рациональным использованием материально-вещественных составляющих процесса 
производства. 

Резервы экономии живого и овеществленного труда следует рассматривать на трех 
уровнях: непосредственно на рабочем месте (индивидуальное, коллективное); вторичном трудовом 
коллективе (участок, цех); на уровне предприятия.[2] 

В понятие «резервы» включаются производственные потери рабочего времени и 
непроизводительные затраты труда. Производственныепотеривремени – это внутрисменные и 
целодневные простои, прогулы и все непредусмотренные планом неявки на работу. 
Непроизводительные затраты труда – это излишние по сравнению с плановыми затратами труда 
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вследствие нерационального использования орудий и предметов труда, нарушений 
установленного технологического процесса. 

В условиях рынка резервы производительности труда  по месту выявления и 
использованияподразделяютсянаобщегосударственные, региональные, межотраслевые, 
отраслевые, внутрипроизводственные. 

Общегосударственные резервы оказывают влияние на рост производительности во всей 
экономике. Это резервы, связанные с размещением предприятий, рациональным использованием 
занятого населения, комплексным использованием природных ресурсов и др.Региональные 
резервы — это возможности лучшего использования производительных сил, имеющихся в данном 
регионе. 

Межотраслевые резервы связаны с возможностью улучшения связей между 
предприятиями разных отраслей, укрепления их договорной дисциплины. 

К отраслевым относятся резервы, использование которых повышает производительность 
труда работников отрасли в целом. Это специализация предприятий, концентрация и 
комбинирование производства, совершенствование техники и технологии и т.д. 

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда имеют важнейшее 
значение, так как в конечном счете все их виды выявляются и реализуются непосредственно на 
предприятиях. Они делятся на две группы: резервы снижения трудоемкости продукции и резервы 
лучшего использования совокупного рабочего времени. 

Выделяют следующие группы резервов: 
− нереализованные возможности полного использования средств труда по времени 

и техническим параметрам (недостижениепроектнойпроизводственной мощности 
установленного технологического оборудования; недоиспользование действующих средств 
механизации и автоматизации); 

− недоиспользование возможностей применяемой технологии и технологической 
оснащенности производства (несоответствие фактических технологических параметров 
нормативным, отклонение уровня технологической оснастки от проектной); 

− нереализованные возможности применяемых предметов труда 
(недоиспользование технических, технологических возможностей прогрессивных видов 
сырья, материалов, полуфабрикатов); 

− несоответствие продукта труда требованиям стандарта. 
− Экономия затрат труда на предприятии в плановом периоде по большинству 

технико-технологических факторов определяется путем суммирования экономии по 
мероприятиям организационно-технического плана, сгруппированным по каждому 
отдельному фактору [3]. 

Социальные резервы роста производительности труда.Более полное применение 
накопленных знаний и опыта, личных возможностей и способностей работников является 
одним из резервов повышения эффективности производства, снижения трудоемкости 
продукции, а, следовательно, и роста производительности труда.  

Изменения свойств и качеств работников под влиянием развития материально-
технической базы производства и совершенствования производственных отношений 
образуют социальные резервы роста производительности труда.  

Трудовая активность работника — это степень реализации им своих физических и 
умственных способностей, знаний, умений при выполнении конкретного вида деятельности. 
Влияние этой формы отношения к труду на его производительность проявляется в стремлении 
рабочих под воздействием прогрессивных норм труда, форм и систем его оплаты труда достигнуть 
более высоких результатов, чем это предусмотрено нормами, планами, заданиями.  

Значительное влияние на рост производительности труда оказывает внедрение 
достижений научно – технического прогресса, которое проявляется в использовании 
экономичного оборудования и современных технологий, что способствует экономии 
живого труда (зарплата) и увеличению прошлого труда (амортизация). Однако прирост 
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стоимости прошлого труда всегда меньше, чем экономия живого труда,  иначе внедрение 
достижений научно – технического прогресса экономически не оправдано (исключением 
является повышение качества продукции).  

В условиях становления рыночных отношений рост производительности труда — 
объективная предпосылка, т.к. происходит отвлечение рабочей силы в 
непроизводственную сферу и сокращается численность работающих вследствие 
демографических изменений. 

При рассмотрении  понятия «конкурентоспособность» автор опирался на 
наработанные теоретические исследования в этой области, в том числе на концепцию М. 
Портера, который исходит из основополагающего принципа – конкурентоспособность 
отражает продуктивность использования ресурсов. Для обеспечения 
конкурентоспособности  необходимо ориентироваться на повышение производительности 
труда и достижениеее более  высокого уровня, чем у конкурентов, что дает возможность 
сохранить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта на длительную перспективу. 
Этот принцип справедлив как на уровне отдельной фирмы, так и на уровне экономики в 
целом. 

Важным результатом диссертационного исследования является установление 
 взаимосвязи производительности совокупного труда и конкурентоспособности. Логика 
этой взаимосвязи следующая: 

1. Снижение удельных издержек при изготовлении продукции, способствующее 
повышению конкурентоспособности, можно обеспечить лишь на базе роста 
производительности совокупного труда. Поскольку цена в условиях конкуренции 
формируется на основе спроса и предложения и задается извне, то основным звеном во 
взаимосвязи цена – прибыль  становятся издержки.  Ресурсная эффективность  становится 
важнейшим фактором конкурентной борьбы, определяющей судьбу предприятия в 
рыночной экономике. Предприятие, имеющее более высокие издержки, становится 
неконкурентоспособным.  

2. В мировой конкурентоспособности в настоящее время помимо цены  все 
большее значение приобретают  неценовые факторы, важнейшими из   которых являются 
качество товара и его новизна. «Рынок потребителя», пришедший на смену «рынку 
производителя» характеризуется  поступлением   на рынок новых товаров в более 
короткие интервалы времени.  Показателями производительности  в этих условиях 
становятся:  количество новых товаров в единицу времени; время,  затрачиваемое на 
выход нового продукта  на рынок; доля инновационной продукции – т.е. все то, что 
относится к    конкурентным преимуществам  компании. 

3. По отношению и к конкурентоспособности, и  к производительности 
совокупного труда применим уровневый подход. [4] 

Конкурентоспособность субъектов рыночного пространства определяется в 
зависимости от рассматриваемого уровня проблемы: общенационального, регионального, 
кластерного, отраслевого или внутрифирменного.  

Основными направлениями совершенствования технологии производства в 
современных условиях являются: сокращение длительности производственного цикла, 
снижение трудоемкости изготовления изделий, предметно - замкнутое построение 
структуры производственных процессов, сокращение объема обслуживания на 
межоперационных перемещениях обрабатываемых предметов и др. Совершенствование 
технологии изготовления продукции во всех отраслях производства обеспечивает 
значительную интенсификацию и ускорение производственных процессов, их 
непрерывность и высокое качество продукции. 
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Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ 

данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию 
маркетинговых решений  

Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний 
потенциал предприятия. Исследование рынка предполагает выяснение его состояния 
тенденций развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на 
рынке и подсказать возможности и пути его улучшения, но это только часть проблем, 
определяющих содержание маркетинговых исследований в целом. [2]. 

Все маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: 
-оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени; 
-прогнозирование их значений в будущем. 
Как правило, прогнозные оценки используются при разработке как целей и 

стратегий развития предприятия в целом, так и ее маркетинговой деятельности. 
Предприятие, которое заказало проведение маркетингового исследования или проводит 
его самостоятельно, должно получить информацию относительно того, что продавать и 
кому, а также о том, как продавать и как стимулировать продажи, что имеет решающее 
значение в условиях конкуренции. Результаты исследования могут предопределить 
изменение целей деятельности компании. 

Различные предприятия организуют выполнение функции проведения 
маркетинговых исследований по-разному. Некоторые имеют специальный отдел 
маркетинговых исследований, другие - только одного специалиста, ответственного за 
маркетинговые исследования. Существуют также предприятия, в структуре которых 
формально не отражена функция маркетинговых исследований. 

Специальные отделы маркетинга обычно имеют крупные предприятия, которые в 
состоянии понести существенные затраты, связанные с функционированием такого 
отдела. 

Отдел маркетинга обычно организуется на основе одного из следующих признаков: 
область применения, функция маркетинга и этап маркетингового исследования [1]. 

Так, некоторые предприятия обслуживают как конечных потребителей, так и 
промежуточных. 

На таких предприятиях отдел маркетинга может включать два подотдела: 
маркетинг конечных потребителей и маркетинг промежуточных потребителей. Другие 
предприятия организуют отделы маркетинга по группам выпускаемой продукции. И, 
наконец, такие отделы могут быть организованны по этапам процесса маркетинговых 
исследований: сбор данных, анализ данных и др. В ряде случаев на фирме назначается 
один специалист, ответственный за маркетинговые исследования, но главным для него 
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является оказание помощи руководителям в осознании необходимости проведения 
соответствующих исследования и организация покупки таких исследований у 
консультационных фирм по маркетинговым исследованиям. В некоторых же фирмах 
функция маркетингового исследования организационно совсем может быть не оформлена. 
Такая ситуация редко имеет место на крупных предприятиях, но зато часто возникает на 
малых. 

На малых предприятиях их владельцы и ограниченный штат руководителей 
одновременно выполняют многие управленческие функции, среди которых обязательно 
должна присутствовать функция маркетинговых исследований. Менеджеры малых фирм, 
в отличие от крупных, могут относительно легко собрать многие виды маркетинговой 
информации. 

Исследования в области маркетинга базируются на общих научных принципах и 
методах, в том числе это относиться и к общим требованиям к исследователям. 
Необходимо, чтобы исследователь был объективным, применял меры предосторожности, 
чтобы не повлиять на интерпретацию зафиксированных данных, указывал степень 
погрешности своих данных, был творческой личностью, определял новые направления 
поиска, использовал современные методы исследования. 

Можно выделить следующие основные этапы маркетингового исследования [2]: 
1. Постановка проблемы. 
2. Определение целей исследования. 
3. Выбор методов проведения исследования. 
4. Определение типа требуемой информации и источников ее получения. 
5. Процесс получения данных. 
6. Обработка и анализ данных. 
7. Разработка выводов и рекомендаций. 
8. Оформление результатов исследования. 
 
Цель исследования всегда зависит от фактически сложившейся рыночной 

ситуации. Она вытекает из стратегических установок маркетинговой деятельности 
предприятия и направлена на снижение уровня неопределенности в принятии 
управленческих решений. 

Маркетинговые исследования всегда направлены на определение и решение какой-
либо конкретной задачи. Ясное, четкое изложение проблемы является ключом к 
проведению успешного маркетингового исследования. Зачастую руководители 
констатируют, что объем продаж падает, рыночная доля уменьшается, но это только 
симптомы, а важно выявить причины их проявления. 

Цели маркетинговых исследований вытекают из выявленных проблем, достижение 
этих целей позволяет получить информацию, необходимую для решения этих проблем. 
Они характеризуют тот недостаток информации, который должен быть ликвидирован для 
предоставления руководителям возможности решать маркетинговые проблемы. Список 
целей, согласованных с менеджером, включает обычно несколько наименований. 

Цели должны ясно и четко сформулированы, быть достаточно детальными, должна 
существовать возможность их измерения и оценки уровня достижения. При постановке 
целей маркетингового исследования определяется, какая информация необходима для 
решения данной проблемы. Это и определяет содержание целей исследования. Таким 
образом, основным моментом определения целей исследования является выявление 
специфических типов информации, полезной менеджерам при решении проблем 
управления маркетингом. 

Исходя из этого маркетинговые исследования могут носить следующий характер 
[2]: 
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1. разведочный, т.е. быть направлены на сбор предварительной информации, 
предназначенной для более точного определения проблем; 

2. описательный, т.е. заключаться в простом описании тех или иных аспектов 
реальной маркетинговой ситуации; 

3. казуальным, т.е. быть направлены на обоснование гипотез, определяющих 
содержание выявленных причинно-следственных связей. 

Что касается конкретных методов проведения маркетингового исследования, то на 
данном этапе он описывается в самом обобщенном виде и характеризует инструментарий 
сбора информации, необходимой для достижения исследовательских целей. Менеджер 
должен понять суть предлагаемого метода. Кроме того, на данном этапе обычно 
указываются также требуемое время и стоимость предполагаемого исследования, что 
необходимо для принятия решения о проведении маркетингового исследования и решения 
организационных вопросов его проведения. 

Характер целей маркетингового исследования предопределяет выбор конкретных 
типов исследования, носящих те же названия, а именно: разведочный, описательный и 
казуальный. 

В заключение следует повторить, что маркетинговые исследования представляют 
собой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, 
сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследованиям могут быть 
подвергнуты рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятия. 
Цели маркетинговых исследования вытекают из выявленных проблем, достижение этих 
целей позволяет получить информацию, необходимую для решения этих проблем. 
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Несмотря на то, что каждый рынок имеет свой уникальные особенности , всё же есть 
нечто общее в том , как осуществляется конкуренция на разных рынках, и этого вполне 
достаточно , чтобы сказать , что суть конкуренции может быть выражена единой 
аналитической концепцией , используемой для выявления природы и оценки 
интенсивности конкуренции. 

Наиболее известной маркетинговой моделью описания конкуренции на рынке, 
используемой в отечественной и зарубежной литературе, является модель «пяти сил 
конкуренции» Портера. 

Согласно исследованиям , известного английского учёного , авторитета в области 
конкуренции М.Е. Портера состояние конкуренции на определённом рынке можно 
охарактеризовать пятью конкурентными силами[2] : 

1. Соперничество среди конкурирующих продавцов . 
2. Конкуренция со стороны товаров ,являщихся заменителями 

конкурентноспособных с точки зрения цены. 
3. Угроза появления новых конкурентов . 
4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков . 
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5. Экономические возможности и торговые способности покупателей . 
 
Прибыль побуждает конкурирующие фирмы развивать свои стратегии, 

направленные на создание конкурентных взаимодействий. 
Черты конкурентных взаимодействий фирм можно охарактеризовать следующим 

образом : 
1. Фирмы борются за более выгодную рыночную позицию , которая проявляется, 

в конечном счёте , в стремлении каждого завоевать свою клиентуру (наиболее 
прибыльную рыночную долю); 

2. Конкурирующие стратегии фирм и пути реализации этих стратегий различны . 
Фирмы ограничены , в основном , своими соображениями о том , что и как сработает на 
этом рынке (реакция покупателей и т.п.), и что вообще юридически законно 
(антимонопольное законодательство, разрешающее конкурентные действия и т.д.). 

3. Время от времени фирмы обновляют свои стратегии (для улучшения позиции 
или с целью защиты уже завоёванных преимуществ). Продолжительность 
ункционирования фирмы в рамках любой стратегии зависит, с одной стороны, от 
рыночного успеха (или неудачи), а с другой стороны, от действий фирм-соперников. 

4. Фирмы стараются выбирать конкурентные стратегии, которые не могут быть 
сымитированы или обойдены конкурентами. 

5. Межфирменное соперничество может закончиться успехом или проигрышем. 
Стратегический успех может дать фирме возможность <контролировать> направление 
действий рыночных сил или конкурентных усилий. Стратегическиу неудачи могут 
привести к смене стратегии, потере рыночной позиции и даже выходу из отрасли. 

6. Акции и контракции фирм-соперников, в конечном счете, выливаются в 
создание новых условий спроса-предложения или в реагирование на создавшиеся условия 
рынка: маркетинговые стратегии фирм-соперников в конкурентной борьбе воздействуют 
на рынок, а рынок, в свою очередь, заставляет фирмы принимать такие маркетинговые 
стратегии, которые могут принести успех в сложившихся условиях. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой со стороны товаров-заменителей 
Часто фирмы, принадлежащие к одной отрасли, находятся в тесной конкурентной 

борьбе с фирмами в других отраслях из-за того, что их продукция является хорошим 
заменителем. 

Конкурентные силы, возникающие вследствие наличия тесны заменителей товара 
сталкивают продавцов. 

Во-первых, цены и доступность товаров-заменителей создают потолок цен для 
производителя, в то же время, потолок цен ограничивает потенциальную величину 
прибыли. 

Во-вторых, производитель товаро и/или услуг может выделить товар/услугу 
качеством, уменьшением цены путем сокращеня издержек или другим способом 
дифференцировать свой продукт от заменителей, но чем больше зависят продажи товара 
от изменения цен заменителей, тем сильнее влияние конкурентных сил заменителей. 

В-третьих, конкуренция со стороны заменителей зависит от того, насколько легко 
покупатель может предпочесть заменитель (это зависит от стоимости <переключения> 
покупателя на товар-заменитель). 

Наиболее часто упоминаемым индикатором силы конкурентного давления на 
производителя со стороны производителей заменителей является темп прироста продаж. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появления новых конкурентов 
Насколько серьезной является угроза со стороны возможного появления на рынке 

новых конкурентов зависит от двух групп факторов: 
1.  барьеры для входа; 
2.  ожидаемая реакция фирм на вновь входящих в отрасль. 
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Портер отмечает существование следующих основных барьеров для входа: 
1. эффективный масштаб производства; 
2. эффект ЖЦ продукции (иногда достижение низких затрат на единицу зависит 

от опыта производства товара и др. выгод, полученных за время освоения товара; 
3. предпочтения и преданность потребителей к определенным торговым маркам; 
4. потребность в капитале (чем больше величина требуемых инвестиций для 

обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войти на этот рынок); 
5. препятствия в виде дополнительных затрат, связанных с доступом к более 

дешевым источникам сырья, патенты и <ноу-хау>, опыт производства, основной капитал, 
приобретенный по более низким (в связи с инфляцией) ценам, удобные места 
расположения предприятия и т. п.; 

6. доступ к каналам распределения; 
7. государственные меры и политика (здесь имеются в виду законодательные 

правили и ограничения, применяемые на данном рынке. 
Индикатором реакции фирм является и ориентированность высшего кадрового 

эшелона фирм-конкурентов, их внимание к научным исследованиям, развитию, рекламе, 
технологическому оснащению, их мнение о себе и о своем бизнесе. 

Следует добавить, что угроза входа на рынок новых фирм имеет тенденцию 
изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще. 

Экономический потенциал поставщиков 
Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образом зависит от того, 

насколько важными являются эти составляющие затрат для покупателя (если поставки 
определенной группы поставщиков занимаят ощутимую долю от общих затрат, то степень 
влияния со стороны поставщиков увеличивается) 

Влияние поставщиков сильнее, если имеют место следующие факторы: 
1. затраты на производство играют важную роль для покупателя; 
2. поставщики представляют собой несколько крупных фирм, не скованных 

интенсивной конкуренцией; 
3. продукция поставщиков дифференцирована настолько, что покупателю трудно 

и дорого перейти от одного поставщика к другому; 
4. покупатели не являются важными клиентами для фирм-поставщиков, т. е. 

поставщики не замкнуты на определенную отрасль; 
5. поставщики не конкурируют с производителями заменителей в других 

отраслях; 
6. со стороны одного или нескольких поставщиков существует реальная угроза 

прямой интеграции в бизнес отрасли покупателя. 
7. фирмы-покупатели не проявляют склонности к интеграции в рынки 

поставщиков. 
Экономический потенциал покупателей 
Сила влияния на производителей товаров/услуг и их способность вести торговлю 

со стороны покупателей сильнее, когда: 
1. потребители значимы и их немного, они покупают товар в большом количестве; 
2. объем потребления представляет собой значительную часть от всех продаж в 

отрасли; 
3. отрасль, поставляющая товар на рынок состоит из большого числа 

относительно некрупных продавцов; 
4. товары, предлагаемые на продажу разными продавцами, относительно хорошо 

стандартизированы, и потребители легко могут найти альтернативный вариант покупки, 
стоимость их перехода к новому продавцу практически равна нулю; 

5. покупаемые изделия не являются важной составляющей комплектующих 
изделий покупателя; 
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6. экономически выгодной для потребителя является практика приобретения 
комплектующих у нескольких продавцов по сравнению с прикреплением к одному 
продавцу; 

Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, поэтому существует 
потребность у фирмы в отслеживании конкурентных изменений на рынке систематически. 
Только при этих условиях фирма может правильно оценить возможности конкурентов и 
собственные возможности и выработать оптимальную маркетинговую стратегию, которая 
всегда направлена на создание или поддержание собственного конкурентного 
преимущества.  
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Основными целями финансового регулирования, по мнению международных 

экспертов, являются обеспечение надежности и устойчивости финансовых институтов, 
уменьшение системных рисков, справедливость и эффективность рынков, а также защита 
прав потребителей и инвесторов. Если система финансового регулирования обеспечивает 
достижение указанных целей, то это будет отражаться на росте институциональных 
инвесторов и доверии к ним разных категорий инвесторов. 

В современных моделях финансового регулирования в различных странах за 
реализацию указанных целей отвечают разные организации. Данные цели взаимосвязаны 
по принципу «сообщающихся сосудов», поэтому чрезмерное усердие в достижении одних 
целей может идти в ущерб другим. Например, расширенное понимание системных рисков 
в отношении небанковских финансовых институтов (например, взаимных фондов и 
пенсионных фондов) может привести к необоснованному росту издержек по 
осуществлению соответствующих видов деятельности и  негативно отразиться на 
интересах инвесторов и потребителей соответствующих финансовых услуг. А избыточные 
меры по повышению устойчивости и надежности финансовых институтов могут 
ограничить конкуренцию на рынках инвестиционных услуг и приостановить рост еще 
неокрепших финансовых организаций. 

В целях более объективного понимания системы финансового регулирования в нем 
принято выделять две подсистемы: пруденциального надзора (prudential supervision) и 
надзора над предпринимательской деятельностью (business conduct supervision). Под 
пруденциальным надзором понимается деятельность, направленная на обеспечение 
надежности и устойчивости финансовых институтов и уменьшение системных рисков. 
Надзор за предпринимательской активностью, или регулирование, призван заботиться о 
справедливости и эффективности рынков и защите прав потребителей и инвесторов. По 
мнению экспертов Всемирного банка, необходимость финансового регулирования 
обусловлена следующими провалами рынка: неконкурентным поведением участников, 
плохим поведением рынков, асимметрией информации, а также системной 
нестабильностью. Регулирование над предпринимательской деятельностью призвано 
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предотвратить неконкурентное поведение участников рынка и защитить права инвесторов 
из–за плохого поведения рынка. Тогда как пруденциальный надзор направлен на 
преодоление проблем асимметрии  информации и предотвращение системных рисков. 

Существует разнообразный международный опыт функционирования системы 
защиты прав и интересов инвесторов, в том числе в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг. В одних странах функционирует единый регулятор по регулированию, 
контролю и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями, который 
определяет единые принципы и стандарты деятельности производителей финансовых 
услуг и механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг – инвесторов. В свою 
очередь, в других странах, напротив, государство разделяет государственные органы, 
осуществляющие надзорные функции в зависимости от рынка и видов деятельности на 
них, полагая, что наиболее эффективным является концентрация надзорных усилий в 
определенном секторе рынка. 

Трудно сказать какой опыт является наиболее правильным и перспективным. 
Эксперты полагают, что на выбор страной той или иной модели построения системы 
регулирования, контроля и надзора рынка влияют целый ряд факторов, среди которых и 
уровень экономического развития страны, национальные особенности и этические нормы 
поведения, установленные в обществе, а также уровень развития сектора, в котором 
государство желает установить правила и нормы поведения участников. Приведем 
несколько примеров. 

Одна из самых эффективных систем защиты прав инвесторов именно в США и 
Канаде, что подтверждается тем, что фондовые рынки этих стран весьма эффективны и 
привлекают много инвесторов. Регуляторам этих стран удалось создать оптимальную 
систему регулирования, при которой рынки, оставаясь под надзором, активно развиваются 
и расширяют сферу своего воздействия. Инвестор, который надежно защищен, активно 
размещает активы, а аккуратно «отрегулированный» брокер чувствует себя комфортно в 
среде, где царит добросовестная конкуренция.  

Деятельность саморегулируемых организаций брокерских организаций охватывает 
направления, незатронутые надзором государственных органов. Ограниченные меры 
воздействия саморегулируемых организаций регулируют те аспекты инвестиционной 
деятельности, оставленные без внимания регулятором или не детализированные им 
должным образом. В США, например, в качестве таких организаций выступают фондовые 
биржи, Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (National Association of Securities 
Dealers) и Совет по разработке правил операций с муниципальными ценными бумагами 
(Municipal Securities Rulemaking Board). В Канаде статус СРО присвоен фондовым 
биржам, расположенным в крупнейших городах страны (Монреале, Торонто, Ванкувере), 
а также в провинции Альберта. Законы гласят, что торговля ценными бумагами на 
биржевом и внебиржевом рынках регулируется государством для того, чтобы защитить 
инвестора, ограничить искажение информации, исключить обман, манипулирование 
рынком и другие антиобщественные явления. Цель регулятора – создать такие условия на 
рынке, чтобы профессиональные участники рынка ценных бумаг справедливо обращались 
с инвесторами и работали в конкурентной среде. Вышеописанные факты свидетельствуют 
о том, что принципы защиты прав потребителей в США и Канаде эффективны, поскольку 
в их реализации задействованы не только государственные органы, но и сам рынок в лице 
его участников и СРО. Однако, США и Канада не единственные примеры успешной 
политики по защите прав потребителей. 

В 2006 году в Польше был создан единый регулятор рынка финансовых услуг - 
Агентство по финансовому надзору, в состав которого вошли уполномоченные органы по 
страховому и пенсионному надзору, а также надзору за фондовым рынком, которые до 
этого момента функционировали отдельно. Сейчас Агентство осуществляет надзор за 
деятельностью фондового, страхового, пенсионного рынка, а также надзор за денежными 
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ИТ-транзакциями. Агентство по финансовому надзору Польши с целью решения 
проблемных вопросов в различных сегментах рынка проводит плановые встречи с 
руководством компаний фондового рынка, банков, страховых компаний и пенсионных 
фондов, осуществляет мониторинг, аналитические исследования и надзорную 
деятельность, которые способствуют защите интересов потребителей и 
непрофессиональных участников финансовых рынков.  

В Дании существует интегрированная система регулирования и надзора вне ЦБ. 
Управление финансового надзора Дании ведет деятельность в трех основных 
направлениях: регулирование, надзор и сбор информации о финансовых учреждениях и 
рынках ценных бумаг. Наблюдательный подход является риск – ориентированным и 
основан на системе раннего предупреждения, выставлении надзорного рейтинга, стресс – 
тестировании (анализе чувствительности) и системной значимости учреждения. 
Интенсивность надзора зависит от общего риска, размера и прочих параметров. В Дании 
достигнута высокая степень соблюдения международных стандартов надзора. 
Регулирование рынка ценных бумаг основано на директивах Европейского союза, однако 
предусмотренные правила платежеспособности не учитывают возникающие риски, 
поэтому в Дании осуществляется поэтапный переход к все более риск - ориентированному 
подходу к регулированию, сопровождаемый ослаблением некоторых ограничений и 
предоставлением большей гибкости для модерации профиля риска. 

В Литве нет единого регулятора в сфере надзора за финансовым рынком. Надзором 
занимаются отдельные регуляторы в каждой сфере рынка. Такими регуляторами, 
например, являются Комиссия по страховому надзору и Комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку. Опыт деятельности данных уполномоченных органов свидетельствует, 
прежде всего, о том, что решение споров в досудебном порядке значительно облегчает 
жизнь потребителей и экономит их время и деньги. Помимо непосредственно надзорной 
деятельности, Комиссия по страховому надзору Литвы готовит месячные обзоры, 
ежеквартально выпускает статистический бюллетень о развитии рынка ценных бумаг, 
регулярно публикует статистические данные о деятельности пенсионных фондов и 
страховых компаний. Все эти функции осуществляются с целью информирования 
вкладчиков и страхователей о деятельности участников рынка, рисках, свойственных 
различным видам деятельности, осуществляемым на этом рынке и т.п. 

Примером интеграции надзора вне ЦБ в модели Twin Peaks («две вершины») 
является система надзора в Австралии. После пересмотра системы регулирования 
финансовых услуг в Австралии был организован двусторонний подход к надзору и 
финансовой системы Twin Peaks, который отделяет пруденциальный надзор от 
регулирования проведения бизнес-процессов. Основными причинами для отделения 
пруденциального регулятора от ЦБ является повышение эффективности и гибкости 
регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, пенсионных и 
страховых институтов, так как ЦБ а первую очередь фокусируется на банках и банковской 
деятельности и имеет соответствующие оперативные навыки и организационную 
культуру, направленную на банковское дело. Помимо этого такое разделение позволяет 
оставить возможность поддержки ЦБ и не подразумевать автоматическую гарантию 
возмещения разрыва в обязательствах и активах в случае неплатежеспособности 
института. 

Подход к надзору в Австралии описывается как «ориентированный на будущее, в 
первую очередь основанный на учете риска». Оценка рисков опирается на регулярно 
предоставляемую статистическую информацию, на детали ведения деятельности и на 
стратегию управления, аудиторские и актуарные заключения, на обсуждения и встречи, на 
прямое локальное наблюдение и жалобы потребителей финансовых услуг. Австралийское 
управление пруденциального регулирования  в надзоре за профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг применяет скоринговую и рейтинговую модель. Метод 
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оценки рискованности является структурированным подходом, в рамках которого 
рассчитывается оценка для каждой группы рисков с учетом ее важности для фонда и 
эффективного управления. При этом также производится оценка факторов контроля и 
смягчения (качество высшего руководства; эффективность оперативного управления; 
информационная система и финансовый контроль; целостность системы управления 
рисками; адекватность независимого обзора и т.п.). Индекс надзорного влияния (SOARS) 
является средним геометрическим индекса рискованности и индекса влияния. Надзорное 
внимание увеличивается, если рискованность и влияние института растет, но сводный 
индекс показывает, что существует экономия от масштаба в уровне дополнительных 
надзорных усилий, необходимых в ответ на предельное увеличение рискованности и 
влияния. Полученный балл по надзорному вниманию далее переводится в 
соответствующую надзорную позицию и в план действий. Данный рейтинг позволил 
Австралийскому управлению пруденциального регулирования стать интегрированным 
регулятором на основе рисков. Он формализовал общий язык и общий подход для каждой 
отрасли, при этом оставив разницу в анализе отраслей на более детализированном уровне 
для учета специфики и практики отрасли. Такой подход требует жесткой аналитической 
дисциплины и обеспечивает аудит сделанного анализа, а также объяснение надзорных 
решений и действий. Также данный подход усилил связь между оценкой рисков и 
степенью надзора, он обеспечивает статистический учет трендов рискованности в 
финансовой системе и ее секторах с течением времени и может выявить необходимость 
ужесточения или изменения законодательных и нормативных требований. К минусам 
данной системы относятся ее сложность и возможность пренебрежения некоторыми 
рисками, не учтенными в системе. Также процесс ранжирования остается достаточно 
субъективным, а качество рейтингов сильно зависит от опыта и навыков аналитиков. 
Одной из сильных сторон австралийской модели регулирования и пруденциального 
надзора за финансовым рынком является то, что они могут самостоятельно осуществлять 
свои функции пруденциального корпоративного регулирования, защиты прав 
потребителей, поддержания целостности рынка. Такое разделение также позволяет 
получить более подробный анализ проблемных ситуаций с разных точек зрения. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на очевидные 
различия в применяемых в различных странах системах регулирования и надзора, 
существует много схожих принципов и механизмов, позволяющих защитить потребителей 
финансовых услуг от потенциальных рисков и повысить их уровень доверия к 
финансовому рынку в целом. Казахстан в данном случае не является исключением. 
Система защиты прав потребителей финансовых услуг, созданная в Республике 
Казахстан, имеет много схожих черт, присущих передовым международным системам, но 
имеет и свою специфику. Безусловно, использование международного опыта при 
выстраивании внутренних процессов это положительная и необходимая составляющая 
развития отечественного производства, которая позволяет не только обеспечить должный 
уровень обслуживания отечественным потребителям финансовых услуг, но и привлечь на 
внутренний рынок иностранных инвесторов и их капиталы, которые могут послужить на 
благо отечественной экономики. 

Однако, необходимо помнить, что полное копирование чьего то опыта не 
гарантирует успех функционирования перенятой модели в других условиях, поскольку 
любая модель может эффективно функционировать только при условии учета всех рисков 
и угроз, присущих в среде ее функционирования.  

Также хотелось бы отметить важную роль саморегулируемых организаций в 
развитии систем надзора и регулирования, поскольку саморегулируемые организации 
играют существенную роль во взаимодействии с мировыми сообществами, 
осуществляющими регулирование профессиональной деятельности посредством 
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сертификации и стандартизации для увеличения конкурентоспособности производителей 
и постепенного снижения роли государственных органов в регулировании рынка. 

Саморегулируемые организации создаются для осуществления управления 
профессиональной деятельностью участников рынка, которая выходит за рамки 
минимальных требований, установленных законодательством, т.е. государством. 
Основными функциями саморегулируемых организаций являются принятие и разработка 
единых стандартов, а также стандартов качества выпускаемой продукции (оказываемых 
услуг) и контроль над соблюдением установленных правил и стандартов. 

Сильной стороной саморегулируемых организаций является то, что такой 
внушительный механизм является: 

- поддержкой участников в борьбе за потребителя и защитой от финансовых 
потерь в случае предъявления обоснованных претензий и жалоб на недостатки оказанных 
услуг, проведенных организацией работ, которые способны нанести непоправимый урон 
для мелкого или среднего участника рынка, в то время как для крупной организации 
аналогичный урон не мог бы считаться существенным; 

- гарантом соблюдения правил, предусмотренных действующим 
законодательством, начиная от выполнения квалификационных требований (поскольку 
все члены саморегулируемых организаций заинтересованы в высокой квалификации 
своих сотрудников для минимизации риски нанесения потерь из-за их некомпетентности 
и незнания законодательства) и заканчивая сложностью своей ликвидации по причине 
невозможности возмещения причиненных потребителю убытков.  

Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» определяет понятие 
«саморегулируемая организация» как юридическое лицо, созданное профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления 
единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг. Основными 
задачами саморегулируемой организации в Казахстане являются защита прав и интересов 
членов саморегулируемой организации, а также обеспечение создания единых условий 
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан. До 1999 года в Казахстане единственной полноценной СРО была фондовая 
биржа KASE, являющейся таковой по законодательству. Кроме того, первые две лицензии 
ассоциациям профессиональных участников рынка ценных бумаг были выданы в 4 
квартале 1999 года - Ассоциации Управляющих активами (АУА) и Казахстанской 
ассоциации реестродержателей (КАРД). К сожалению, сегодня в Казахстане фактически 
не существует организации, которую в полной мере можно было бы назвать 
саморегулируемой. 

Саморегулирование это одна из высших ступеней цивилизованности рынка. Если 
сами участники рынка понимают, что нужно объединять усилия для совершенствования 
регулирующих их норм и правил, если они заинтересованы в дисциплине, в чистоте своих 
рядов и законности действий, значит, уровень сознания участников рынка достиг той 
отметки, когда можно говорить о его развитости и цивилизованности. Саморегулируемые 
организации нужны государству как опора, как надежный партнер в деле 
совершенствования рыночной экономики. 

Таким образом, действующее законодательство Республики Казахстан о рынке 
ценных бумаг предусматривает предпосылки для развития саморегулирования как одного 
из элементов системы защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом до 
настоящего момента в полную силу данный элемент так и не заработал. 

Передача части функций регулятора негосударственным структурам является 
необходимой для Казахстана тенденцией. Сейчас для этого предпосылок значительно 
больше, чем это было на стадии становления рынка - на рынке появились 
высококвалифицированные, подготовленные кадры, которые могут реализовывать эти 
функции.  
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Финский  опыт оценки эффективности государственных органов 
и его применимость в Казахстане 

 
Мусинов Б. Х. 

 Академии государственного управления 
при Президенте Республики Казахстан 

 
В Финляндии основой для определения условий трудового договора являются 

коллективные переговоры. Государство участвует в этих переговорах на трех уровнях: 
национальном, центральном, а также на уровне отдельных государственных органов. На 
первых двух уровнях представителем государства является Министерство финансов 
(Государственное управление рынка труда), на третьем – отдельные государственные 
органы. 

Пересмотр политики оплаты труда на госслужбе в конце 80-х годов ХХ века был 
частью более широкой модернизационной реформы. Новая система оплаты труда была 
внедрена в 1992 году после нескольких лет подготовки.  

С 1990 по 1995 годы были введены системы управления результативностью и 
бюджетирования, ориентированного на результаты. Госорганы должны были применять 
эти системы в рамках эксперимента по оплате труда по результатам. 

Модель оплаты по результатам 
Основными элементами заработной платы являются: должностной оклад, оплата по 

индивидуальной производительности и премия по результатам.  
Должностные оклады и оплата по индивидуальной производительности всегда 

пересматриваются одновременно как части коллективного договора. Премия по 
результатам может существовать независимо от первых двух элементов, т.к. она не 
оговаривается в коллективном договоре.  

Критерии оценки производительности устанавливаются исходя из целей 
деятельности государственного органа и процесса коллективных переговоров, который 
обеспечивает участие работников в целеполагании. 

Оценка эффективности работников основана на аналитической системе, которая 
тщательно готовится и тестируется перед внедрением.  

Премии по результатам выплачивается отдельно за досрочное достижение или 
перевыполнение установленных целевых показателей. Эти премии во многом отличаются 
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от других элементов системы оплаты труда: 
− премии выделяются обычно для члена команды/подразделения или организации; 
− оплате подлежит достижение или перевыполнение определенных целей в 

зависимости от того, как цели устанавливались; 
− премии выплачиваются отдельно от других платежей: реже, чем регулярная 

ежемесячная заработная плата или оклад, обычно один-два раза в год; 
− для решения проблемы обоснованности целей/задач была создана специальная 

команда разработчиков, включившая в себя представителей руководства и сотрудников. 
Система оценки результативности 
1. Индивидуальная производительность. 
Принципы и элементы оценки производительности указаны для каждого 

подразделения отдельно в соответствии с общими рамками новой системы оплаты труда.  
Каждая организация формирует свой набор критериев для оценки. Обычно от трех 

до пяти основных критериев оговариваются в коллективном договоре, также указываются 
подкритерии и их весовые значения. Типичный набор критериев обычно представляет 
собой вариацию из «компетентности, эффективности и сотрудничества». Для руководства 
есть также критерий «управленческое мастерство». Как правило, для каждого критерия 
существует набор подкритериев, которые оцениваются в баллах. Сумма баллов и есть 
индивидуальный результат оценки. Разработаны способы обеспечить равенство оценок 
для различных должностей, уровней и подразделений в госоргане. Коллективный договор 
содержит таблицу, в которой определены размеры оплаты за разные уровни 
продуктивности в процентах от должностного оклада.  

Оценка производительности обычно основывается на критериях, которые связаны с 
ключевыми элементами работы. Отбор таких элементов основан на их соответствии целям 
государственного органа. 

Работодатель оценивает производительность и принимает решение по оплате 
труда. На практике непосредственные руководители дают свои оценки эффективности 
отдельных сотрудников, групп или подразделений после обсуждения этого вопроса с 
ними. Затем, в зависимости от размера и структуры организации, необходимы меры 
согласования для обеспечения равенства оценок. Согласование может быть организовано 
на нескольких уровнях и разными способами. В каждом случае производительность и 
оплату утверждает руководство высшего звена. 

2. Премия по результатам труда. 
Цель такой премии можно определить как улучшение качества или повышение 

производительности/эффективности. С управленческой точки зрения, премия по 
результатам труда в первую очередь является инструментом создания результатов. 
премию по результатам труда также следует рассматривать как инструмент оперативного 
развития для всей организации: путь к сокращению затрат, экономии материалов, 
перераспределении обязанностей, упрощению процедур, сокращению прогулов, 
разработке новых продуктов и услуг, увеличению доли внешнего финансирования, 
снижению количества ошибок и сроков исполнения, улучшению навыков персонала и 
повышению безопасности труда.  

Целевые результаты должны указываться в виде ключевых показателей. Для 
системы премирования по результатам труда подходит от трех до шести целевых 
результатов. Если будет только один или два показателя, общий результат может быть 
слишком односторонним и умеренным, так как люди неизбежно будут сосредоточены на 
том, что измеряется и за что будут платить. Если будет слишком много показателей, 
расчет может слишком усложниться. Вывести подходящие показатели довольно легко из 
стратегии организации или целевых результатов. Здесь перечислены показатели, 
использующиеся в системе премирования по результатам труда: количество 
услуг/продуктов; продолжительность производства/изготовления; качество 
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услуг/продуктов (безошибочность, своевременность); экономическая эффективность; 
выработка; производительность труда; сумма доходов; рентабельность 
инвестированного капитала; снижение дефицита; экономия в конечных издержках; 
тренд издержек; калькуляция итогов; уровень качества; уровень прогулов; успех в 
развитии; тренд в рабочей нагрузке; тенденции в состоянии устройств безопасности; 
километры перегруженных дорог; количество аварий с получением травм; технические 
неисправности в процентах от дорожно-транспортных происшествий; 
продолжительность ожидания в очередях; количество нерассмотренных 
разрешений/заявлений; удовлетворенность клиентов; опросы клиентов; обратная связь с 
клиентом с помощью оценок; мониторинг рабочих часов; рабочие часы с клиентами. 

Примером отчетных и расчетных инструментов, используемых в системе оплаты 
по результатам, является матрица Риггса или матрица результатов. Матрица подходит для 
государственного сектора, но ее содержание должно быть адаптировано в соответствии со 
спецификой подразделения. Матрица результатов представляет собой таблицу, которая 
включает в себя факторы результатов соответствующей модели премирования, а также 
характеризующие их показатели. 

3. Рейтинги. 
За раздачу рейтингов сотрудникам отвечают руководители. Рейтинги сообщаются 

только самим работникам, но организация-работодатель и уполномоченные лица также 
имеют право доступа к статистической информации об оценках сотрудников. 

Если отмечается снижение производительности, руководители должны встретиться 
с сотрудником, чтобы выяснить причины и принять меры для повышения 
продуктивности. Это может включать в себя прохождение тренингов. 

Система рейтингов сама по себе является значимым контролирующим 
инструментом. Работники, не согласные со своими оценками, могут поднять вопрос о 
переоценке и подняться на более высокие позиции. Если возникает необходимость, спор 
может быть предан на рассмотрение сторон коллективного договора и, в крайнем случае, 
в суд. 

Система оплаты по результатам 
Премии по результатам труда – это бонусы. 
Оплата по индивидуальной производительности является сочетанием бонусов и 

оплаты по заслугам, она частично является аналогом базовой заработной платы. Это 
закреплено в коллективных договорах. Величина этого элемента коррелирует как с 
индивидуальной продуктивностью, так и с базовым окладом. Диапазон оплаты по 
индивидуальной результативности варьируется в зависимости от потребностей 
конкретного работодателя и итогов коллективных переговоров. 

Максимальные выплаты (при высочайшей производительности) – это от 25% до 
50% базового оклада. Зависимость между размером выплаты и оценкой 
производительности прямая, например, 1 балл – 0%, 3 балла – 25%, 5 баллов – 50%. 

Средняя выплата по индивидуальной производительности составляет около 15%. 
Средняя премия составляет 1,7% от годовой средней зарплаты. В разных 

государственных органах средняя премия составляет от 1% до 8,3%. 
Трудности и проблемы 
1. Однородность в оценках. Практика показала, что при шкале от 1 до 5 баллов 

большинство оценок тяготеют к трем баллам. Распределение производительности 
действительно может быть такой, но этот вопрос государственные органы продолжают 
изучать. Использование заданного распределения оценок по шкале не встретила 
поддержки ни Государственного управления рынка труда, ни объединений работников 
государственного сектора, т.к. компрометирует цели Новой системы оплаты труда. 

2. Медленный процесс. В начала 1990-х прогресс в реализации Новой политики 
оплаты труда шел медленнее, чем ожидалось. Хотя принципы системы были поддержаны 
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в ходе коллективных переговоров, конкретные вопросы были предметом 
продолжительных и интенсивных обсуждений. 

3. Финансирование премирования по результатам труда в ряде государственных 
органов. Проблемным является финансирование агентств, которые не предоставляют 
платных услуг. Премии по результатам, которые финансировались из собственных 
средств учреждений, были очень скромные. 

4. Система премирования по результатам поначалу была очень сложной. 
5. Некоторые люди были недовольны оценками и распределением вознаграждений. 

Скромный размер премий по результатам вызвал эффект противоположный ожидаемому, 
когда вместо мотивации сотрудники разочаровывались и теряли веру в систему. 

Уроки из опыта Финляндии 
1. Реализация стратегии оказалась долгосрочным проектом. Как ожидается, все 

преимущества системы проявятся по прошествии поколения. Новая политика оплаты 
труда является центральным элементом постановления правительства о принципах 
государственной кадровой политики. Новая система оплаты труда является наиболее 
действенным и конкретным инструментом. 

2. Наиболее эффективной является групповая система вознаграждения. Это 
гарантирует, что интересы организации не остаются без внимания, и на должном уровне 
функционирует кооперация между разными группами. 

3. Государственное управление рынка труда и объединения работников 
государственного сектора сформулировали принципы, которые должны применяться к 
системам премирования по результатам в государственных органах: 

− премирование по результатам – это инструмент руководства, но он должен 
создаваться при участии персонала; 

− улучшение результатов можно объективно оценить с помощью специально 
разработанных индикаторов; 

− должно обеспечиваться финансирование; 
− целевые результаты модели вознаграждения должны разрабатываться согласно 

ключевым результатам; 
− необходимо отслеживать и оценивать функционирование и развитие модели 

оплаты труда по результатам; 
− необходимо информировать сотрудников на всех этапах реализации новой 

политики оплаты труда. Это повысит прозрачность и легитимность системы. 
Некоторые из вышеперечисленных принципов уже используются в казахстанской 

практике. 
Вместе с тем, дальнейшее развитие системы оценки эффективности требует 

периодического совершенствования формата оценки, с использованием лучшего 
зарубежного опыта, т.е. новых подходов, методов, инструментов и принципов, которые 
должны положительно сказаться на создании эффективного государственного аппарата. 

Список использованных источников 
1. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 зада № 954 «О Системе 

ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных 
исполнительных органов, областей, городов республиканского значения, столицы». 

2. Данные Центра стратегических разработок и анализа Администрации 
Президента Республики Казахстан. 

3. Материалы, самостоятельно собранные в ходе прохождения зарубежной 
стажировки в Финляндской Республике. 
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Понятие «лизинг» в зарубежной и отечественной экономической литературе и 

практике предпринимательской деятельности трактуется достаточно широко. 
Сложность отношений, складывающихся в связи с лизингом, обусловливает 

существование множества концепций, точек зрения на его сущность и происхождение. 
Термин «лизинг» происходит от английского слова «lease», что означает «аренда». 

Жуков Е.Ф. подчеркивает: «В русском языке нет точного аналога термина «лизинг». Любое 
его определение не является исчерпывающим и не учитывает всех форм проявления этого 
гибкого кредитного инструмента»[1]. 

 Лизинг – это сложная торгово-финансовая операция, при которой лизинговая фирма 
(арендодатель) в соответствии с пожеланиями и специализацией арендатора, покупает у 
фирмы производителя определенное имущество и передает его за плату арендатору на 
определенный срок.  

В экономической литературе различные авторы трактуют это понятие по-разному. 
Одни относят этот род деятельности к материально-техническому снабжению производства с 
элементами кредитования, другие называют просто арендой, или долгосрочной арендой. 
Сенчагов В.К., Архипов А.И. пишут: «Единого международного понятия «лизинг» не 
существует. Но в большинстве случаев под лизингом понимают аренду машин, 
оборудования, транспортных средств и сооружений производственного назначения».  

Хамитов Н.Н. характеризует: «В мировой практике термин «лизинг» используется 
для обозначения различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного 
пользования. Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду  машин, 
оборудования, или договор аренды машин и оборудования, приобретенных арендодателем 
для арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права 
собственности на них за арендодателем на весь срок договора. Кроме того, лизинг можно 
рассматривать как специфическую форму финансирования вложений в основные фонды 
при посредничестве специализированной компании, которая приобретает для третьего 
лица имущество и отдает его ему  в аренду на долгосрочный период. Таким образом, 
лизинговая компания фактически кредитует арендатора. Поэтому лизинг иногда называют 
«кредит-аренда» [2]. 

 Анализ определений термина «лизинг» позволяет выделить узкое и широкое 
понимание этого термина, исходя из следующих признаков: 

− экономическое содержание и правовая форма лизингового договора; 
− круг объектов лизинговой сделки; 
− срок сделки; 
− количество и состав участников сделки. 
Проведенный нами анализ определений лизинга в экономической литературе 

позволил выявить, что большинство авторов под лизингом понимают аренду или 
долгосрочную аренду. 

 Грибов В.Д. отмечает: «Лизинг – форма долгосрочной аренды, связанная с передачей 
в пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и недвижимого 
имущества» [1, с. 121] . 

Ювица Н.В. пишет: «Традиционно лизинг является формой долгосрочной аренды и 
связан с передачей в пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого 
и недвижимого имущества» [3]. 
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Жуков Е.Ф. определяет: «Лизинг – договор аренды, в котором лизингодатель 
(арендодатель) предоставляет лизингополучателю (арендатору) принадлежащее ему 
оборудование, машины, ЭВМ, оргтехнику, транспортные и другие средства во временное 
пользование за определенную плату (арендную плату)».  

По-нашему мнению, такой подход присущ узкому толкованию понятия «лизинг», 
поскольку недостаточно полно отражает сущность этой формы хозяйственных отношений. 

Лизинг - вид предпринимательской деятельности, направленной на инвестирование 
временно свободных или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой 
аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 
обусловленное договором имущество у определенного продавца и предоставить это имущество 
арендатору (лизингополучателю) за плату во временное пользование для предпринимательских 
целей. 

Экономическая сущность лизинга состоит в том, что лизингополучатель берет в 
долгосрочную аренду конкретное имущество и по поручению арендодателя обязуется выполнить 
с помощью этого имущества определенные работы и не выполнять работ, не оговоренных 
условиями контракта. 

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. отмечают: «С экономической точки зрения лизинг 
представляет собой сложную торгово-финансово-кредитную операцию, одну из форм аренды 
машин и оборудования, один из способов финансирования инвестиций и активизации сбыта, 
основанный на сохранении права собственности на товары за арендодателем на весь срок 
договора». Гаврилова Л.А. подчеркивает: «Лизинг – это новый способ финансирования, 
который возник вследствие определенных недостатков экономики страны и который в свою 
очередь корректирует данные недостатки путем вложения средств в наиболее уязвимые сферы 
экономики. Лизинг – способ налаживания производства, способ поднятия экономики страны, 
путь к преодолению банкротства какой-либо компании и возможность ее дальнейшего 
функционирования».  

Философова Т.Г. называет лизинг новым финансовым продуктом нароссийском рынке 
[4]. 

Жумагулов Д.Ш. пишет: «В экономическом смысле лизинг – это комплекс 
имущественных отношений, обеспечивающих техническое перевооружение предприятий и 
ускорение научно-технического прогресса с помощью прямых инвестиций в материальной и 
денежной формах» [5]. 

Лизингодатель является полным собственником объекта лизинга. Он может 
соглашаться (или нет) на предложенные лизингополучателем условия модернизации 
оборудования за время его эксплуатации.Сенчагов В.К., Архипов А.И. пишут: «Лизинговая 
операция по своей экономической сути является кредитной операцией, в которой 
осуществляется передача имущества в пользование на условиях срочности, возвратности и 
платности. Следовательно, с финансовой точки зрения подобные операции являются формой 
инвестирования в реальный сектор экономики» [2, с. 373]. 

Лизингодатель и лизингополучатель оперируют с капиталом не в денежной, а в 
товарной (производственной) форме. Лизинговые операции приравниваются к кредитным со 
всеми вытекающими из этого правами и нормами государственного регулирования. Бочаров 
В.В., Леонтьев В.Е.  пишут: «В экономической интерпретации лизинг – это кредит, 
предоставляемый лизингодателем лизингополучателю в форме передаваемого в пользование 
имущества».  

Экономическая сущность лизинга делает его применение наиболее эффективным в 
отраслях, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, сбыт которой во 
многом определяется ее конкурентоспособностью и наличием средств у пользователя этой 
продукции. 
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Лизингополучатель по условиям контракта обычно принимает на себя обязанности, 
связанные с правом собственности и техническим обслуживанием оборудования, с риском 
случайной гибели имущества, и т. д. 

С экономической точки зрения, лизинг имеет сходство с кредитом, 
предоставленным на покупку оборудования. При кредите в основные фонды заемщик 
вносит в установленные сроки платежи в погашении долга, при этом банк для 
обеспечения возврата кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый 
объект до полного погашения ссуды. При лизинге арендатор становиться владельцем 
взятого в аренду имущества только по истечению  срока договора и выплаты им полной 
стоимости арендованного имущества. Однако такое сходство характерно только для 
финансового лизинга. Другой вид лизинга – оперативный – более схож с классической 
арендой оборудования. 

По своей  юридической форме лизинговая сделка является своеобразным видом 
долгосрочной аренды инвестиционных ценностей. Четкое определение лизинговой 
операции имеет важное практическое значение, так как при несоблюдении установленных 
законом правил ее оформления она  не может быть признана лизинговой сделкой. Это 
чревато для участников операции рядом неблагоприятных финансовых последствий.      В 
отличие от договора купли – продажи, по которому право собственности на товар 
переходит от продавца к покупателю, при лизинге право собственности на предмет 
аренды сохраняется за арендодателем, а лизингополучатель приобретает лишь право на 
его временное использование. По истечении срока лизингового договора 
лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной цене, продлить 
лизинговый договор или вернуть оборудование владельцу по истечении срока договора.   

Романов А.Н. отмечает: «Лизинг рассматривается как форма реализации (сбыта) 
машин и оборудования и в тоже время как средство финансирования сделок. Лизинговые 
общества находят производителям пути сбыта их продукции путем сдачи ее в аренду, а также 
финансируют сделки. Развитие научно-технического прогресса приводит к созданию новых 
высокопроизводительных машин, эксплуатация которых требует специальных знаний и 
подготовки. Значительно возрастает стоимость новой современной техники, поэтому ее 
приобретение малыми и средними предприятиями весьма затруднено. В условиях обострения 
конкурентной борьбы ускорились темпы морального старения современной техники. Поэтому 
необходима ее периодическая замена. Таким образом, в создавшихся условиях лизинг 
является выгодной формой сбыта для изготовителя техники (арендодателя) и финансирования 
инвестиций для потребителя (арендатора)». [2, с. 225]  

В литературе чаще под лизингом понимают аренду или долгосрочную аренду 
машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного характера. 
Мы считаем, что это несколько узко отражает сущность этой формы хозяйственных 
отношений.  

Лизинг существенно отличается от аренды. В отличие от арендатора 
лизингополучатель не только получает объект в длительное пользование. На него 
возлагаются традиционные обязанности  покупателя, связанные с правом собственности: 
оплата имущества, возмещение потерь от случайной гибели имущества, его страхование и 
техническое обслуживание, а также ремонт.  Однако собственником имущества остается 
лизингодатель. Порча или невозможность использования объекта лизинговой сделки не 
освобождает  от обязанности полностью погасить долг. Лизингополучатель в отличие от 
арендатора выплачивает лизингодателю не ежемесячную (ежеквартальную) плату за 
право пользования объектом, а его полную стоимость. В случае выявления дефекта в 
объекте лизинговой сделки лизингодатель считается свободным от гарантийных 
обязательств, и все претензии лизингодатель непосредственно предъявляет поставщику. 
Такой подход вполне обоснован, так как лизингополучатель приобретает объект по 
просьбе и в интересах лизингополучателя. Кроме того, подобное распределение 
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обязанностей является гарантией ухода за объектом со стороны лизингополучателя. Также 
если аренда является двусторонней сделкой между арендодателем и арендатором, то 
лизинговый контракт носит зачастую трехсторонний и многосторонний характер. 

По мнению сторонников широкого толкования понятия «лизинг», таких как 
Кабатова Е., Чекмарева Е.Н., Перов В., лизинг охватывает сложный комплекс договорных 
отношений и осуществляется на базе двух и более договоров, прежде всего договора 
купли-продажи и договора имущественного найма. Чекмарева Е.Н. пишет: «Отношения 
по передаче имущества во временное пользование – определяющие, стрежневые в 
лизинге. Вспомогательную роль выполняют отношения по купле-продаже имущества. Эти 
отношения, как правило, не только предшествуют собственно передаче имущества в 
пользование, но и в ряде случаев при приобретении имущества пользователем в 
собственность после окончания договора лизинга могут завершать весь комплекс 
отношений лизинга».  

Быстрый рост лизинговых операций объясняется их достоинствами для 
лизингополучателя. Это: 

− 100%-ное финансирование сделки по фиксированным ставкам. Лизинг обычно не 
требует авансовых платежей, что очень важно для новых и развивающихся субъектов 
рыночных отношений (компаний, фирм, предприятий); 

− возможность расширения производства и наладка оборудования без больших 
затрат и привлечения заемных средств; 

− равномерное распределение затрат на приобретение оборудования на весь срок 
действия договора. Высвобождаются средства на другие цели; 

− защита от устаревания (морального износа), так как лизинг способствует быстрой 
замене старого оборудования на более современное, сокращает риск морального износа; 

− отсутствие привлечения заемного капитала, поддержание в балансе оптимального 
соотношения собственного и заемного капиталов; 

− арендных платежей и прибыльности использования полученной по лизингу 
техники; 

− техническое обслуживание и ремонт со стороны арендодателя; 
− возможность обновлять оборудование без значительных затрат; 
− налоговые льготы и инвестиционные стимулы; 
− приобретение оборудования по окончании договора; 
− возложение риска гибели оборудования при оперативном лизинге на 

арендодателя; 
− высокая гибкость – лизинг позволяет оперативно реагировать на рыночные 

изменения; 
− исключение лизинговых платежей из показателя внешней задолженности страны. 
К преимуществам лизингодателя при лизинговой сделке относят: 
− расширение сферы приложения капитала; 
− меньший риск нежели при предоставлении банковских ссуд; 
− налоговые льготы; 
− возможность установления более тесных контактов с производителями 

оборудования, что создает дополнительные условия для делового сотрудничества. 
Ощутимые преимущества лизинг дает лизингодателям, которые им позволяют: 

− расширять номенклатуру услуг, с которыми они выступают на внутреннем и 
внешних рынках, а также создавать и расширять круг постоянных клиентов; 

− снижать риски потери средств от неплатежеспособности предприятий-
лизингополучателей, поскольку инвестиции производятся в конкретные материально-
вещественные элементы основных средств и за лизингополучателем сохраняются право 
собственности на передаваемое в лизинг имущество; 
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− в отличие от обычного банковского кредита, при лизинге банк-лизингодатель 
получает лизинговые платежи, а не ссудный процент, а поскольку лизинговые платежи 
рассчитаны, как правило, на средне- и долгосрочный периоды, это позволяет банку-
лизингодателю рассчитывать на получение высоких стабильных доходов в период 
действия договора лизинга. Как свидетельствует мировая практика, даже при высоком 
уровне процентной ставки за среднесрочный кредит прибыль банка от операций лизинга 
выше, чем от среднесрочных ссуд; 

− возможность получения экономической выгоды за счет установленных 
государством налоговых, амортизационных, таможенных и других льгот. Причем 
лизингодатель может «поделиться» этими льготами с лизингополучателем путем 
уменьшения размеров лизинговых платежей. 

Для поставщика преимущества лизинга сводятся к расширению возможностей 
сбыта и получении денег наличными. Для производителей (продавцов) технических 
средств лизинг расширяет каналы сбыта продукции, существенно ускоряет 
оборачиваемость капитала, поддерживает платежеспособный спрос на оборудование, 
технику и на этой основе значительно повышает их конкурентоспособность.[3, c. 15] 

По нашему мнению, лизинг следует рассматривать с трех   основных позиций:  
1. Лизинг как предпринимательская деятельность, одна из  форм инвестирования, 

капиталовложений на внутреннем национальном рынке:  
− как новый вид банковских услуг, как новая форма кредита;  
− лизинг - финансирование без кредитования (финансирование через аренду), через 

деятельность специализированных лизинговых компаний.  
2. Лизинг  как средство эффективного маркетинга:  
− как один из  каналов сбыта (реализации) машинно-технических изделий;  
− как одна из  форм материально-технического обеспечения производственной 

деятельности.  
3. Лизинг как одна из эффективных форм внешнеэкономической стратегии, 

направленной на преодоление сырьевой направленности экономики, стимулирование 
экспортного потенциала страны, импорта новейших машин и оборудования 
технологического обновления производства; повышения конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей. 

Раскрытие и осмысление сущности лизинговых отношений как экономического 
явления требует изучения и раскрытия основных форм и видов лизинга. 
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Коррупция является третьей по величине проблемой в РФ, которая в настоящее 

время затрагивает такие сферы жизни как: строительство, здравоохранение, культура, 
наука, государственные закупки и т.д. Нельзя не отметить, что коррупция в РФ стала 
системным явлением, которое государство пытается эффективно предотвратить. 
Коррупция – одна из ключевых угроз национальной безопасности России, 
препятствующая развитию страны.  

Коррупция выступает основной преградой для повышения уровня жизни 
населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 
организованной преступностью, т.е. ставит под угрозу сам факт существования 
государства. Высокий уровень  коррупции – это один из барьеров на пути привлечения 
иностранных инвестиций в промышленность страны. Очевидно, что такие явления как 
коррупция и теневая экономика связаны между собой и являются взаимопорождающими.  

Можно выделить 2 группы потерь от коррупционной деятельности. Прямые потери 
проявляются в виде недобора доходной части бюджета в результате неэффективности, 
которая порождается коррупцией. В итоге получается, что прямые потери бюджета от 
коррупции в год не меньше чем доходная часть консолидированного бюджета страны. 
Косвенные потери определить гораздо сложнее. Сейчас предпринимаются попытки 
оценки отдельных видов косвенных потерь. Обычно это делается с помощью 
регрессионных моделей, которые строятся по результатам межстрановых исследований и 
в которых одна их переменных – уровень коррупции в стране, а вторая – некоторый 
показатель эффективности экономики. 

Одним из направлений государственной политики является борьба с коррупцией. 
На данный момент принято немало усилий для того, чтобы снизить уровень коррупции в 
стране: создан Совет по борьбе с коррупцией при Президенте РФ, действуют 
законодательные акты, направленные на борьбу с коррупционной деятельностью, 
ратифицированы международные конвенции о борьбе с коррупцией, создано огромное 
количество центров, институтов, изучающих коррупцию и теневую экономику.  

Снижение уровня экономических преступлений может быть вызвано следующими 
рыночными тенденциями: усилением роли внутреннего аудита в организациях и 
усовершенствованием систем, предназначенных для выявления противоправных 
действий.  

В 65% российских компаниях оценка рисков мошенничества выполняется не реже 
одного раза в год. Общемировой показатель значительно ниже: только 51%  

В то же время, в 83% российских организациях есть официальная программа по 
соблюдению правил деловой этики и нормативно- правовых требований (это значение 
соответствует общемировому среднему показателю).  

На глобальном уровне основным методом выявления экономических преступлений 
является информирование о подозрительных операциях.  

В России за последние два года произошли различные изменения в методах 
выявления случаев мошенничества. Роль службы внутреннего аудита в выявлении 
экономических преступлений значительно усилилась:  если в 2014 г. составляли 10%, то в 
2016 году уже 20%. Роль службы корпоративной безопасности в выявлении случаев 
мошенничества ослабла в 2016 году. Информирование о подозрительных операциях и 
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управление рисками мошенничества становятся важными методами выявления 
экономических преступлений (20%).  

Однако мошенничество по-прежнему считается значительной потенциальной 
угрозой. Как минимум 41% компаний, вероятно, столкнутся с экономическими 
преступлениями в ближайшие два года.  

Состав экономических преступлений в России остается традиционным. Самыми 
распространенными видами мошенничества являются незаконное присвоение активов, 
мошенничество в сфере закупок товаров и услуг, взяточничество и коррупция. Если на 
глобальном уровне киберпреступления переместились на второе место, в России этот вид 
противоправных действий остается на четвертом месте. 

Возможности совершить мошеннические действия возникают из-за наличия слабых 
мест в системе контроля, поэтому для выявления угроз и существующих недостатков 
крайне важно проводить оценку рисков мошенничества.  

Незаконное присвоение активов остается основным видом мошенничества около 
72% российских компаний, которые пострадали от экономических преступлений за 
последние два года, и 64% - во всем мире.  

В России самым значительным последствием экономического преступления за 
последние два года было его негативное влияние на моральный климат среди 
сотрудников, тогда как на глобальном уровне лишь - 44%.  

Кроме того, в России несколько меньше, чем в мире вызывает беспокойство 
возможное негативное влияние экономических преступлений на отношения с партнерами 
по бизнесу и репутацию/имидж.  

Взяточничество и коррупция остаются серьезной проблемой в России. 
Нормативно-правовая база в области ПОД (противодействия легализации (отмыванию) 
доходов) подверглась значительным изменениям в последнее время. Дефицит 
квалифицированных сотрудников – еще одна проблема, с которой сталкиваются компании 
при реализации программ по соблюдению требований законодательства по 
противодействия легализации (отмыванию) доходов. 

В 2016 году самыми заметными событиями в обществе,  вызвавшие резонанс, были 
антикоррупционные дела, в которых участвовали известные бизнесмены, политики и даже 
действующие министры. В связи с этим прошедший год определенно можно назвать как 
год борьбы с коррупцией. 

По оценкам правоохранительных органов, согласно которым криминальные 
структуры в отдельных отраслях промышленности (например, нефть, газ, редкие металлы) 
тратят до 63% получаемой прибыли (реальной, а не декларируемой) на подкуп различных 
должностных лиц. Около 25% всего дохода в мелком и среднем бизнесе тратится на 
коррупционные сделки. При этом на начальном этапе (регистрация предприятия и т.п.) 
расходы существенно выше. «Вход в бизнес» требует разрешений примерно 50 
чиновников. Эти потери напрямую перекладываются на покупателей и клиентов, т.к. 
деньги, которые были потрачены на взятки, включаются в себестоимость товаров, услуг. 
[1,101-103] 

Рассмотрим статистику коррупционных преступлений в 2016 году.  
По данным Генеральной Прокураторы РФ в 2016 году было зарегистрировано 

2130613 преступлений. По сравнению с 2015 годом произошло снижение на 9,4%[2]. 
Ущерб от преступлений в 2016 году составил 440 млрд. р. Из них 10% (44 млрд р) – 

ущерб от коррупционных преступлений, 90% (396 млрд р) – ущерб от остальных 
преступлений [3]. 
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Рис. 1 Ущерб от преступлений в 2016 году 

 
Существуют следующие виды коррупционных преступлений: 
1. Присвоение и растрата (ч. 3-4 ст. 160 УК РФ); 
2. Мошенничество (ст. 159-159.6 УК РФ); 
3. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 
4. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
5. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
6. Получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
7. Посредничество во взяточничестве, дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
8. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и др. [4]. 
В таблице 1 приведены данные ГП РФ о коррупционных преступлений по статьям 

285, 290, 291 УК РФ [2]. 
Таблица 1 

Динамика коррупционных преступлений по статьям 285, 290, 291 УК РФ 
№ 

статьи 
УК РФ 

Зарегистрировано 
преступлений 

Предварительно 
расследовано 

Уголовные дела 
направлены в суд 

Не раскрыто 
преступлений 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 
285 2297 2273 1970 1709 1333 1360 94 118 
290 6399 5297 5267 4916 5163 4804 155 58 
291 6771 4594 6404 4686 5518 3676 107 81 

 
Исходя из приведенной статистики, можно сделать вывод о том, что количество 

зарегистрированных преступлений по статьям 285, 290, 291 УК РФ в 2016 году снизилось 
на 1%, 17%, 32% соответственно. Анализируя эти данные, становится ясно, что с каждым 
годом количество преступлений, связанных с дачей и получением взятки стремительно 
уменьшается.  

Число уголовныхдел, направленных в суд в 2016 году снизилось по статьям 290, 
291 УК РФ соответственно на 7%, 33% и возросло по статье 285 УК РФ на 2%.  

Как видно из таблицы, самым «популярным» преступлением является получение 
взятки (статья 290 УК РФ), на втором месте дача взятки (статья 291 УК РФ). Наибольшее 
количество нераскрытых преступлений связано со злоупотреблением должностных 
полномочий (статья 285 УК РФ).  

Ущерб от 
коррупцион

ных 
преступлени

й
10%

Ущерб от 
остальных 

преступлени
й

90%

Ущерб от преступлений в 2016 году, млрд. р. 
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На основании приведенных выше статистических данных можно сделать вывод о 
том, что необходимо предпринимать дополнительные меры для борьбы с коррупцией. 
Организацию борьбы с коррупционной преступностью следует базировать на: 

− постоянном анализе изменений коррупции и ее причин; определении стратегии 
и тактики борьбы с ней с учетом реальных социально-экономических, политических 
условий, состояния общественного сознания, правоохранительной системы;  

− основе закона, а не подзаконных актов;  
− разработке целевых программ борьбы с коррупцией в Российской Федерации и 

ее субъектах;  
− специализированной подготовке кадров и выделении в правоохранительных 

органах специализированных подразделений;  
− использовании помощи различных институтов гражданского общества, 

населения, юридических лиц; систематической оценке результатов работы и 
корректировке мер и др.  

Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ходе обращения к Федеральному 
собранию сообщил, что «борьба с коррупцией – это не шоу, она требует 
профессионализма, серьезности и ответственности». При самых оптимистичных оценках 
потери от коррупции в РФ могут варьироваться от 40 до 60 млрд. р. в год. Это является 
причиной снижения эффективности рыночной экономики, разрушения демократических 
институтов, роста неравенства между населением, бедности, социальной напряженности. 
Поэтому коррупция является проблемой, которая угрожает национальной безопасности 
страны. 

Борьба с коррупцией является первостепенной задачей государства и для того, 
чтобы эта борьба была эффективной необходима специальная система мер, которая была 
бы основана на признании права гражданина на чёткое исполнение государственных 
обязанностей. И не стоит забывать о том, что не только власти должны противостоять 
всеми законными методами этой важной проблеме, но и сами граждане. Оценивая 
эффективность мер антикоррупционной деятельности со стороны государства и 
институтов гражданского общества, можно сказать, что она является низкой и не 
соответствует угрозам национальной безопасности РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность руководства России 
направлена на борьбу с такой важной социально-экономической проблемой как 
коррупция, которая представляет серьезную угрозу национальной безопасности страны и 
экономическому суверенитету РФ. 
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Әлеуметтiк саланы  мемлекеттік реттеу мәселелерін  жетілдіру жолдары 
 

Нурбекұлы Н. 
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

 
Жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк саясат негiзiне субсидиарлық қағидатты енгiзудiң 

маңызы зор, бұл адам, отбасы, адамдар тобы, қоғамдық бiрлестiк мүдделерiнен шыға 
отырып, проблеманы төменнен жоғарыға қарай шешудi бiлдiредi. Бұл үшiн әлеуметтiк 
көмек бағдарламаларын орындауға үкiметтiк емес ұйымдарды кеңiнен тарту үшiн жағдай 
жасау қажет, бұл өз кезегiнде жергiлiктi деңгейде әкiмшiлiк шығыстарды қысқартуға 
және мемлекеттiң әлеуметтiк саладағы жұмысының тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк 
бередi. 

Өңiрлiк әскери жанжалдарға қатысушылар мен халықтың бiрқатар басқа да 
санаттарына мемлекеттiк қолдау көрсету деңгейiн көтеруге болады әрi солай iстеу 
қажет[1].  

Әлеуеттi құрылымдар зейнеткерлерiнiң зейнетақыларын төлеуде орын алған 
келеңсiздiктер жойылып, мұнда тиiстi тәртiп орнатылуға тиiс.Жеке сектордың әлеуметтiк 
қызмет көрсету жүйесiн қамтамасыз етуге, әсiресе бiлiм алу мен жаңа мамандықтар беру 
iсiне қатыстыратын, сондай-ақ, бизнестiң әлеуметтiк тұрақтылықтағы жауапкершiлiгiн 
күшейтетiн уақыт жеттi. Әлеуметтiк қолдау көрсету жүйесiнiң нарықтық экономика 
талаптарына сай қайта бағдарлануы. Нағыз пәрмендi әлеуметтiк саясат – ол халықты 
жұмыспен тұрлаулы қамту саясаты болып келдi және болып қала бередi. 

Мемлекет қоғамның шын мәнiнде осындай көмекке зәру мүшелерiне ғана қолдау 
көрсету жөнiндегi толық жауапкершiлiктi өз мойнына алуға мiндеттi деп 
саналады.Осыған орай әлеуметтiк көмек көрсету саясаты “әлеуметтiк топтардың 
мұқтаждықтарымен” айқындалуға тиiс емес, қайта “еңбекке қабiлеттi азаматтарды 
жұмысшылар санына қосуға даярлау” мiндетi ауқымында шоғырландырылуға тиiс. 
Азаматтарға қолдау көрсетудiң мемлекеттiк жүйесi олардың қайта оқып-үйренуi мен жаңа 
кәсiптi меңгеруiне ынталандыру бағытында құрылуы керек[2]. 

Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру 
стратегиясында халықтың неғұрлым “әлжуаз” топтарын қорғайтын және экономиканың 
дамуына қолдау көрсететiн осы заманғы әлеуметтiк саясат қарастырылған. 

Билiк пен азаматтық қоғамның ортақ мiндетi әлеуметтiк мемлекет құру, елдiң 
экономикалық басып оза дамуын ынталандыру және азаматтардың әл-ауқатын арттыру 
мақсатында әлеуметтiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады.  Азаматтардың 
Конституцияда кепiлдiк берiлген әлеуметтiк – экономикалық құқықтарын iске асыруды 
қамтамасыз ететiн мемлекеттiк нормалар мен нормативтер белгiлеуге бейiмделген және 
сонымен бiр мезгiлде мемлекеттiң әлеуметтiк – экономикалық саясатын жүзеге асыру 
үшiн бағдарлық қызмет атқаратын өмiр сүру сапасының ұлттық стандартын әзiрлеу және 
практикаға енгiзу қажет. 

Ұлттық стандарт мынадай бөлiмдердi қамтуы тиiс: еңбекақы төлеу, зейнетақымен 
қамсыздандыру, әлеуметтiк сақтандыру және халыққа әлеуметтiк қызмет көрсету, 
медициналық қызмет көрсету стандарты, бiлiм беру қызметтерiнiң стандарты, отбасын 
әлеуметтiк қолдау стандарттары, азаматтың жалпы және ақпараттық мәдениетiнiң 
стандарттары, экологиялық мәдениет стандарттары, халықты тұрғын үймен, 
коммуналдық және тұрмыстық қызметтермен қамтамасыз ету стандарттары[3].  

Тәуелсiздiк жылдары жинақталған ресурстық әлеует, бюджет мүмкiндiктерi мен 
республиканың экономикасындағы оң үрдiстер базасында Қазақстанның өмiр сүру 
спасының ұлттық стандартының барлық көрсеткiштерiн Тәуелсiз Мемлекеттер 
Достастығының барлық елдерi арасында неғұрлым жоғары етудiң және Қазақстан 
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Республикасының әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi елу елдiң қатарына кiруiн 
қамтамасыз етуге толық мүмкiндiк бар. 

Әлеуметтiк қызмет көрсету саласын, әлеуметтiк қызмет көлемiн кеңейту және 
олардың сапасын арттыру үшiн әлеуметтiк қызметтiң кепiлдi және қосымша тiзбесiн 
әзiрлеп, оны заң жүзiнде бекiту және оларды беру тәртiбiне өзгерiстер енгiзу қажет. 

Әлеуметтiк қызмет көрсетудiң мемлекеттiк стандарттарын енгiзу, әлеуметтiк 
қызмет көрсету iсiмен шұғылданатын ұйымдардың қызметiн мiндеттi түрде 
лицензиялауды кiргiзу және олардың жұмысшыларын тiркеу керек. 

Аймақтық саясатты жетілдіру үшін менің ұсынарым, ол аймақтық саясатты 
жетілдіруге бағытталған органдарды көбейту. Мысалы, өзіміздің осы Алматы қаласында 
аймақтық саясатқа бағытталған әкімшіліктің ішінде орналасқан бір ғана кішкене бөлім 
бар. Келесі ұсынысым қай салада болмасын, оның дамуына қолайлы жағдай туғызу керек. 
Тұрмысы нашар аудандарға көмек көрсету. 

Басты  көңіл аударатын мәселе полигон зардабын шегіп, енді экологиядан зиян 
көріп отырған халықтың денсаулығын жақсарту. 

- Өнеркәсіптердің ауа райын ластауын мейлінше болдырмауға тырысу. 
- Мәдени мекемелерді көптеп ашу; 
- Жергілікті бюджеттің дұрыс бөлінуін қадағалау, 
- Жаңа жұмыс орындарын көбейту[4]. 
Негізінен, аймақтың экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу теориялары негізгі 

екі сұраққа жауап беруі қажет: 
1. Қандай аймақтардың экономикалық дамуы мемлекетпен ынталандырылуы 

қажет, яғни, аймақтық саясаттың нысандары мен мақсаттары қандай болу қажет. 
2. Таңдап алынған аймақтардың экономикалық дамуын ынталандыру әдістері 

қандай болу қажет. 
 Әлеуметтік аяда нарық механизмі әрекеті әлеуметтік мемлекеттің имандылық 

принципімен шектеледі. «Ұлттың қазiргi байлығы – бұл оның адамдары » екенін 
ұмытпауымыз қажет[5]. 
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История  возникновения и сущность предпринимательства 
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Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

E-mail: asel.oma@mail.ru 
 

История предпринимательства начинается уже со средних веков. Уже в то время 
купцы, торговцы, ремесленники представляли собой начинающих предпринимателей. 

История развития предпринимательства является одновременно историей развития 
отношений обмена, общественного разделения труда и в целом рыночных отношений. Все 
эти проблемы неразрывно связаны, более того, одна становится условием развития 
другой, развитие одной означает развитие других. 

Предпринимательство (бизнес) характеризует деловые отношения между людьми, 
а конкретнее, между участниками дела. Человек, который занимается каким-то делом, 
является деловым человеком, бизнесменом. Под делом понимается не всякое дело, чем 
может заниматься человек, а его экономическая деятельность. 

Становление малого бизнеса в Республике с первых дней экономических реформ 
является одним из приоритетов экономической политики государства. 
Предпринимательский класс выступает неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, 
самостоятельным субъектом экономических отношений. Большая часть 
предпринимателей относится к так называемому среднему классу, который обеспечивает 
устойчивость не только экономики государства, базирующейся на рыночной системе 
хозяйствования, но и оказывает влияние на политические процессы в обществе, не 
допуская отхода от либеральных и рыночных ценностей. 

В Казахстане переход к рынку произошел спонтанно, без подготовки.  
В той сложной и критической обстановке, имевших место в начале 90-х годов в 

Казахстане, когда остановились крупные предприятия, и сотни тысяч людей потеряли 
работу, естественным решением руководства страны было введение либерализации цен. 
Сейчас, по истечении более 15 лет суверенного Казахстана, развитие экономики и вместе 
с ней развитие малого предпринимательства можно разделить на 4 этапа, каждый из 
которых имеет свои отличительные особенности.  

Первый этап - либерализация цен (1991-1992 гг.). Первые субъекты рыночной 
экономики - малые предприятия - появились в период либерализации в сфере торговли и 
услуг, то есть там, где был быстрый оборот денег. Крупные предприятия сразу обзавелись 
многочисленными малыми предприятиями по сбыту своей продукции, ремонту, 
обслуживанию основных и вспомогательных производств. Создание «красными» 
директорами при крупных производствах кооперативов и малых предприятий по 
снабжению и реализации продукции, а также искусственное раздробление предприятий 
под новым модным словом «сегментирование» привело к перераспределению прибыли 
крупных предприятий и бывшей всенародной собственности в интересах отдельных групп 
и лиц. Тогда эти «серые» схемы были началом возникновения казахстанской «теневой» 
экономики. В Республике в этот период было создано и действовало 34,5 тысяч субъектов 
малого предпринимательства. Именно в конце 1992 года прошел первый Форум 
предпринимателей Казахстана, в котором принял участие президент Республики 
Казахстан и правительство РК. На этом Форуме впервые в истории СНГ была определена 
первая программа развития предпринимательства в республике Казахстан. 

Второй этап — жесткая монетарная и реструкционная фискальная политика 
государства (1993-1995 гг.). На этом этапе для достижения макроэкономической 
стабилизации в стране упразднялись налоговые льготы, стимулирующие 
производственную деятельность. Упразднение налоговых льгот, направленных на 
стимулирование производственной деятельности и развитие малого предпринимательства, 
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в 1994 году имело негативные последствия. Резко сократилась численность работающих в 
производственной сфере кооперативов, ТОО и малых предприятий. Из-за 
малодоступности кредитных и нехватки собственных средств и высокой инфляции 
произошел отток основной части субъектов предпринимательства из производственной 
сферы в сферу торгово-посреднической и коммерческой деятельности. Ужесточение 
налогового пресса привело к ситуации, когда заниматься производственной 
деятельностью стало невыгодным и бесперспективным. Особый интерес в условиях 
постсоветского периода, а именно, дефицита товаров на рынках, с точки зрения, быстрой 
оборачиваемости вложенных средств, стал представлять для предпринимателей так 
называемый «челночный» бизнес. Это был период пышного расцвета «челночного» 
бизнеса в торговле, свирепствующей гиперинфляции, перераспределения бюджетных и 
кредитных денежных средств в пользу очень узкого круга лиц имеющих доступ к этим 
ресурсам. Инфляция и валютные операции — махинации в банковской и тесно связанной 
с ней торгово-посреднической деятельностью - на тот момент оказались наиболее 
прибыльными, в отличие умирающему реальному производственному сектору экономики 
республики. Продавать деньги по схеме «нал-безнал-нал», с «шапками и откатами», взять 
доллар в кредит по 4 тенге, а через год вернуть его по 70 тенге, получив сверхприбыль или 
вообще не вернуть, стало выгодней, чем что-то производить. (Большинство кредитов того 
времени так и не было возвращено). Именно в этот период появились первые ростки так 
называемой национальной олигархии в только начавшемся непомерно разрастаться 
финансово-кредитном и банковском секторе экономики.  

В этот период ослабленное предпринимательство не могло сдерживать рост 
безработицы.  

Третий этап - бум малой приватизации (1996-1997 гг.). В конце 1996 и в начале 
1997 годов в стране произошла некоторая макроэкономическая стабилизация.  

Частично и с опозданием прошла приватизация наиболее социально-
ориентированных предприятий, лишенных централизованного управления, в связи с 
ликвидацией бывших республиканских министерств.  

Адресная приватизация была особенно актуальна в сфере мелкотоварного 
производства, бытового обслуживания, общественного питания и торговли. Было бы 
логичным начинать адресную приватизацию, которая предполагала бы передачу объектов 
вышеперечисленных отраслей в них работающим коллективам по остаточной стоимости, 
либо в доверительное управление на конкурсной основе. В таком случае, был бы и 
сохранен технический и трудовой потенциал, а предприятия, не прекращая работы, имели 
бы возможность технического перевооружения и плавного входа в рынок.  

Предприятия этих oтpаcлей, лишившись централизованного управления в форме 
трестов, управлений торговли и общественного питания районного и городского уровня, 
явились бы основой формирования малого бизнеса в стране. К сожалению, адресная 
приватизация была проведена с опозданием, и существующая инфраструктура 
вышеперечисленных отраслей была уже практически уничтожена. При воссоздании 
данной инфраструктуры теперь требуется освоение новых площадей, полное обновление 
оборудования и основных средств, подготовка новых кадров, ибо старые 
квалифицированные кадры уже потеряны и дисквалифицировались. Таким образом, был 
упущен важный сектор экономики, ориентированный на социальное обслуживание 
населения. Но, как ни странно, после сокращения многих отраслевых министерств в 1988-
1990 годах именно эти отрасли, лишившись централизованного управления и мелочной 
опеки со стороны государства, стали развиваться наиболее динамично и вовлекать в 
работу наибольшее количество населения. Это явилось еще одним доказательством того, 
что рынок малого бизнеса является саморегулируемым и наиболее подверженным 
рыночной конъюнктуре, основанной на спросе и предложениях. Примерами адресной 
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продажи предприятий являются кондитерская фабрика «Рахат», «Бахус», «Алматы Крем» 
и др.  

Четвертый этап - период качественного развития экономики республики (1998-2001 
гг.), сопровождавшегося ростом промышленного производства, объемов валового 
внутреннего продукта, стабильным развитием финансово-кредитной сферы республики. В 
соответствие с этой программой, основными источниками финансирования проектов 
малого предпринимательства являются Государственный фонд содействия занятости, 
банки второго уровня, средства местных бюджетов, а также средства кредитных линий 
Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития. В 
отдельных регионах для заинтересованного кредитования субъектов малого бизнеса 
коммерческими банками были созданы ликвидные залоговые фонды из коммунальной 
собственности. Такие фонды действуют в Алматы, Астане и областях Восточно-
Казахстанской, Актюбинском, Кзылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской. За счет этих фондов были профинансированы десятки проектов в сфере 
малого бизнеса.  

Предпринимательство как особая форма экономической активности может 
осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. В 
соответствии с этим различают:  

а) предпринимательство государственное;  
б) предпринимательство частное.  
Государственное предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия, учрежденного: а) государственными органами 
управления, которые уполномочены управлять государственным имуществом 
(государственное предприятие), или б) органами местного самоуправления. Важной 
характеристикой таких предприятий выступает то обстоятельство, что они отвечают по 
своим обязательствам только имуществом, находящимся в их собственности.  

Частное предпринимательство есть форма осуществления экономической 
активности от имени предприятия или предпринимателя (если такая деятельность 
осуществляется без найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой 
деятельности).  

Конечно, каждый из этих видов - государственное и частное предпринимательство 
- имеет свои отличительные признаки, но основные принципы их осуществления во 
многом совпадают. И в том и в другом случае осуществление такой деятельности 
предполагает инициативность, ответственность, инновационный подход, стремление к 
максимизации прибыли. Схожей является и типология обоих видов предпринимательства.  

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, направленной на 
извлечение прибыли (предпринимательского дохода), предполагает:  

1) осуществление непосредственных производительных функций, т.е. производство 
товара (продукта) или оказание услуги (например, машиностроительная фирма, 
туристская компания, конструкторское бюро);  

2) осуществление посреднических функций, т.е. оказание услуг, связанных с 
продвижением товара на рынок и его передачей в надлежащем (общественно 
приемлемом) виде от непосредственного производителя такого товара его потребителю.  

Общественное понимание проблемы сводится к тому, что, с одной стороны, 
приоритетное значение имеет первый тип предпринимательской деятельности, поскольку 
общественное богатство (как обобщенный итог уровня и качества жизни каждого члена 
общества) зависит от состояния дел именно в сфере материального производства, научно-
технических и сервисных услуг. С другой стороны, такое общественное отношение к 
этому типу предпринимательства на практике не носит действительно приоритетного 
характера - общество способствует развитию и второго типа предпринимательской 
деятельности, т.е. посредничества. Почему? Прежде всего потому, что уровень и качество 
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жизни, удобство и комфорт каждого члена общества в немалой степени зависят от уровня 
развития в обществе посреднической сферы (удобная для покупателя организация 
торговли, реклама, доставка товаров на дом, заказ товара по почте, телефону и т.д.); то же 
самое относится и к потребителям товаров производственного назначения.  

Но такое общественное восприятие посреднической деятельности не является 
единственной и основной причиной. Главное заключается вдругом - посредническая 
предпринимательская деятельность, ее наличие и усложнение до разумных пределов 
ведет:  

1) к увеличению производительности труда непосредственных производителей 
товаров на основе углубления специализации;  

2) к ускорению темпов оборачиваемости (кругооборота) капитала;  
3) к насыщению товарных рынков до объективно требуемых размеров и 

функционированию непосредственных товаропроизводителей в соответствии с 
интересами конечных потребителей. 

В зависимости от содержания предпринимательской деятельности и ее связи с 
основными стадиями воспроизводственного процесса различают разные виды 
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, посредническое, 
страховое.  

Предпринимательство называется производственным, если сам предприниматель 
непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и предметы труда, 
производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для 
последующей продажи потребителям, покупателям, торговым организациям. Таким 
образом функция производства в этом виде предпринимательства - основная, 
определяющая.  

Предпринимательство в сфере непосредственного производства товаров может, 
таким образом, ориентироваться на производство и поставку на рынок традиционных или 
инновационных товаров. Практика предпринимательской деятельности в любой ее форме 
включает в себя инновационный процесс. Приводимое выше деление типов 
предпринимательской деятельности основывается на убеждении, что производство и 
поставка на рынок традиционных товаров осуществляется также с использованием каких-
то новых методов или приемов, связанных с организацией производства, техническими 
элементами производства или изменениями качественных характеристик производимого 
товара.  

В коммерческом предпринимательстве предприниматель выступает в роли 
коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, 
потребителю, покупателю. В таком предпринимательстве прибыль образуется путем 
продажи товара по цене, превышающей цену приобретения. Отметим, что если товар 
приобретается на законных основаниях, то торгово-коммерческое предпринимательство 
не следует называть спекуляцией и на этом основании осуждать. Только когда 
наблюдается противозаконная, с нарушением правил торговли перепродажа, можно 
говорить о запретной, преступной спекуляции.  

Финансовое предпринимательство есть особая форма коммерческого 
предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги и 
ценные бумаги, продаваемые предпринимателем покупателю или предоставляемые ему в 
кредит.  

Посредничеством называют предпринимательство, в котором предприниматель сам 
не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего звена в 
процессе товарного обмена, в товарно-денежных операциях. Главная задача и предмет 
предпринимательской деятельности посредника - соединить две заинтересованные во 
взаимной сделке стороны. Так что есть основания утверждать, что посредничество 
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состоит в оказании услуг каждой из этих сторон. За оказание подобных услуг 
предприниматель получает доход, прибыль.  

Лица (юридические или физические), представляющие интересы производителя 
или потребителя (а часто и действующие от их имени), но сами не являющиеся таковыми, 
называются посредниками.  

Предпринимательская активность в сфере посредничества позволяет совместить в 
самые сжатые сроки экономические интересы производителя и потребителя. 
Посредничество, с точки зрения производителя, повышает степень эффективности работы 
последнего, поскольку дает возможность сосредоточить свою активность только на самом 
производстве, передавая посреднику функции по продвижению товара к потребителю. 
Кроме того, включение посредника в отношения между производителем и потребителем 
существенно сокращает срок оборачиваемости капитала, а значит, повышает 
прибыльность производства.  

Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель 
гарантирует страхователю имущества, ценности, жизни за определенную плату 
компенсацию возможного ущерба в результате непредвиденного бедствия. Страхование 
имущества, здоровья, жизни есть особая форма финансово-кредитного 
предпринимательства, заключающаяся в то что предприниматель получает страховой 
взнос, выплачивая страховку только при определенных обстоятельствах. Так как 
вероятность возникновения таких обстоятельств невелика, то оставшаяся часть взносов 
образует предпринимательский доход.  
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Исторически малый бизнес сыграл основную роль в распространении цивилизации.  
В современных условиях развития общества  малый бизнес все больше стал признаться 
как созидательная сила экономики. 

Становлению и развитию предпринимательства приходится на эпоху свободной 
конкуренции конца XIX - начала XX веков. 

Свободное предпринимательство в экономике, его развитие и бизнес-условия 
функционирования всегда ограничивались: либо остатками феодализма, либо разного 
рода диктатурой, либо войной, либо социальными давлениями, кризисами 
перепроизводства, начиная с 60-х годов XIX века. 

В 1980-х годах ХХ века престиж малого бизнеса в мире начал повышаться 
благодаря его способности изобретать новые товары и создавать новые рабочие места. 
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Вследствие этого ученые и исследователи стали   обращать внимание на его достижения и 
возможности, выявлять перспективы и проблемы развития. 

Однако до сих пор в мире не существует общепринятого определения 
предпринимательства. Например, американский ученый, профессор Роберт Хизрич 
определяет "предпринимательство как процесс создания чего-то нового, что обладает 
стоимостью, а предпринимателя -- как человека, который затрачивает на это все 
необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и 
социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым" [1]. В 
американской учебной и научной литературе дается множество и других определений, 
характеризующих предпринимательство и предпринимателя с экономической, 
политэкономической, психологической, управленческой и других точек зрения. 

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: "Индивидуальным 
предпринимателем является лицо, которое ведет дело за свой счет, лично занимается 
управлением бизнесом и несет личную ответственность за обеспечение необходимыми 
средствами, самостоятельно принимает решения. Его вознаграждением является 
полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль и чувство 
удовлетворения, которое он испытывает от занятия свободным предпринимательством. 
Но наряду с этим он должен принять на себя весь риск потерь в случае банкротства его 
предприятия" [2]. 

Ни за рубежом, ни у нас пока еще не создана общепринятая экономическая теория 
предпринимательства, хотя потребность в такой теории давно уже стала весьма насущной. 
"Три волны" развития теории предпринимательской функции -- так условно можно 
охарактеризовать развитие процесса научного осмысления практики 
предпринимательства. 

"Первая волна", которая возникла еще в XVIII в., была связана с концентрацией 
внимания на несении предпринимателем риска. "Вторая волна" в научном осмыслении 
предпринимательства связана с выделением инновационности как его основной 
отличительной черты. "Третья волна" отличается сосредоточением внимания на особых 
личностных качествах предпринимателя (способность реагировать на изменения 
экономической и общественной ситуации, самостоятельность в выборе и принятии 
решений, наличие управленческих способностей) и на роли предпринимательства как 
регулирующего начала в уравновешивающей экономической системе  [3]. 

Современный этап развития теории предпринимательской функции можно отнести 
к "четвертой волне", появление которой связывается с переносом акцента на 
управленческий аспект в анализе действий предпринимателя, а следовательно с 
переходом на междисциплинарный уровень анализа проблем предпринимательства. 

Малые предприятия, вследствие ограниченности собственных ресурсов и других 
специфических особенностей, объективно не в состоянии на равных конкурировать с 
более крупными компаниями по таким параметрам, как доступ к финансовым ресурсам и 
инвестициям, маркетинг, исследование конъюнктуры рынка, обучение кадров, 
приобретение современных технологий, получение и анализ информации и т.д. Поэтому 
инфраструктура малого бизнеса понимается именно как система организаций, 
оказывающих содействие субъектам малого предпринимательства на условиях, отличных 
от коммерческих (льготные кредиты и подготовка кадров, специальный режим аренды, 
информационные, консультационные и другие услуги по пониженным расценкам и т.п.). 
Кроме этого, инфраструктура призвана обеспечить предоставление дополнительных 
возможностей для субъектов малого бизнеса, способствующих преодолению 
специфических трудностей и проблем, объективно возникающих перед ними и, в первую 
очередь, перед начинающими предпринимателями [4]. 

Именно это выделяет инфраструктуру малого бизнеса из совокупности 
организаций, специализирующихся на оказании деловых коммерческих услуг. 
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В настоящее время в Республике Казахстан еще не сформирован единый 
концептуальный подход к созданию и развитию отдельных видов объектов 
инфраструктуры малого бизнеса и обеспечению комплексного характера их деятельности. 

Положительный опыт отдельных регионов Республики Казахстан, а также опыт 
развитых в экономическом отношении стран наглядно доказывает, что для эффективной 
реализации государственной политики в области малого предпринимательства 
необходима институциональная структура его поддержки, основанная на обеспечении и 
разделении следующих функций: 

- управление и контроль; 
- оказание на льготных условиях субъектам малого предпринимательства 

необходимых им услуг; 
- обеспечение обратной связи между государственными органами и субъектами 

малого предпринимательства, а также защита прав и лоббирование интересов как 
отдельных субъектов малого бизнеса, так и малого предпринимательства в целом. 

К основным условиям, при которых возможно дальнейшее развитие субъектов 
малого предпринимательства, относятся: продолжение стабилизации экономики и 
оживление производства в отраслях реального сектора, увеличение доходов населения, 
уменьшение удельного веса продовольственных товаров и сырья для их производства в 
общем объеме импорта, уменьшение доли малого бизнеса в теневой экономике. 

В рыночной экономике малый бизнес выполняет две основополагающие функции: 
экономическую и социальную. Содержание экономической функции заключается в 
развитии конкурентной среды, насыщении в основном внутреннего рынка товарами и 
услугами, возрождении народных промыслов и ремесел. Социальная функция малого 
предпринимательства включает в себя решение проблем занятости, преодоление 
бедности, демократизацию общества. Развитие мелкого предпринимательства необходимо 
потому, что они дают жизнь старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними 
получают значительную выгоду как для себя, так и для рыночной экономики в целом. Об 
этом говорят следующие цифры: в США на малый бизнес приходится 34,9% чистого 
дохода, а в Японии 56,6% всей продукции в обрабатывающей промышленности 
производят предприятия малого бизнеса [5]. 

Однако могут ли эти или другие параметры служить для Казахстана эталоном? 
Проведенные исследования, а также критический анализ зарубежного опыта не позволяют 
однозначно ответить на поставленный вопрос. Как показала практика, в большинстве 
случаев сравнение неуместно по целому ряду причин общего и частного характера. 

Во-первых, каждая страна имеет присущую ей социально-экономическую 
структуру, систему государственного устройства и, наконец, исторические и культурные 
традиции. Во-вторых, в различных государствах используются разные критерии 
отнесения мелких предприятий к категории малого бизнеса. На основе этого в каждом 
конкретном государстве определяются наиболее эффективные, с точки зрения 
проводимой социально-экономической политики, формы и методы государственной 
поддержки. В связи с тем, что Казахстан имеет ярко выраженные геополитические, 
социально-экономические, национально-культурные и исторические особенности, 
механическое перенесение зарубежного опыта существенно ограничивается. Развитие 
сектора малого бизнеса в Казахстане происходило при постоянном внимании со стороны 
Правительства. Однако, процесс его становления протекал сложно и противоречиво, что 
обусловлено особенностями переходного периода. С начала 90-х годов прошлого века, 
времени зарождения отечественного малого бизнеса, периодически изменялись 
организационно-правовые формы, критерии отнесения предприятий к субъектам малого 
предпринимательства, система учета и отчетности, нормативно-законодательная база. При 
этом за рассматриваемый период территориально-отраслевой структурной перестройки в 
секторе малого бизнеса не произошло. По-прежнему основная часть предпринимателей 
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сосредоточена в сфере торговли, ремонта автомобилей, предоставлении мелких услуг и 
изделий домашнего пользования. 

Таким образом, несмотря на принимаемые Правительством меры, наиболее 
привлекательной для малого бизнеса сферой остаются торговля и услуги, а 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь являются уделом крупного 
бизнеса. В настоящее время по данным официальной статистики в Казахстане доля 
действующих субъектов малого предпринимательства в общем количестве субъектов 
рынка составляет 87%, а в некоторых отраслях значительно больше. Например, в сфере 
торговли доля предприятий малого предпринимательства от общего количества субъектов 
рынка действующих в отрасли составляет 98,7%, в сельском хозяйстве, охоте и 
лесоводстве - 98,4%, в строительстве - 90,1%, гостиницы и рестораны - 98,2%, в 
транспорте и связи - 98,2% [2]. 

Уже сегодня актуальна и будет актуализироваться и далее экологическая функция 
малого бизнеса, которая уже имеет место в странах с развитой рыночной экономикой. А 
именно создание малых предприятий по переработке промышленных отходов крупных и 
средних предприятий 

 Малые предприятия, как правило, появляются при необходимости изготовления 
небольших партий продукции с постоянно обновляемой номенклатурой и ассортиментом 
выпускаемых изделий, использования незначительных источников сырья и материалов в 
условиях ограниченного количества потребителей. Таким образом, малые предприятия 
при сравнительном насыщении рынка, находят себя в доработке продукции с учетом 
индивидуальных запросов заказчика, производстве мелочей или продукции, изготовление 
которой в технологическом отношении является преимущественно ручным, не 
автоматизированным. Малые предприятия утилизируют отходы крупных производств, 
изготавливают комплектующие изделия для сборочных предприятий. Кроме того, малые 
предприятия доминируют во всех сферах деятельности с высоким риском получения 
нулевого результата. Это и инновационная деятельность, и освоение новой технологии, 
новых видов изделий. 

Согласно мировой практике малый бизнес наиболее успешно функционирует при 
соответствующей государственной поддержке в условиях стабильно развивающейся 
экономики. В Казахстане, вопреки сложившимся мировым тенденциям, данные процессы 
не находят в полной мере своего подтверждения. 

Базовыми элементами этой структуры в Республике Казахстан должны стать: 
- орган государственной власти, обеспечивающий управление и контроль, 

разработку и применение рациональных механизмов использования бюджетных средств, 
выделенных на поддержку малого бизнеса, а также являющийся государственным 
заказчиком комплексных (федеральных, территориальных, отраслевых и т.д.) программ 
развития и поддержки малого предпринимательства - министерство, департамент, комитет 
(в зависимости от уровня государственной власти); 

- специализированные организации поддержки и развития малого 
предпринимательства (фонды, кредитные, страховые, гарантийные и лизинговые 
учреждения; технологические парки, бизнес-инкубаторы, инновационные и сервисные 
центры, промышленные зоны и полигоны; учебные, консультационные, информационные 
и другие обслуживающие структуры); 

- общественные объединения предпринимателей (советы по малому 
предпринимательству из представителей предпринимательской общественности при 
исполнительных и законодательных органах власти РК, регионов и территориальных 
образований страны, отраслевые и территориальные объединения предпринимателей, 
торгово-промышленные палаты). 

Только совокупность этих базовых элементов, при условии согласованности их 
действий по разработке и реализации государственной политики в сфере малого бизнеса, 
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может обеспечить формирование полноценной, многоуровневой инфраструктуры 
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Казахстан. следующие 
неотложные меры по формированию в Республике Казахстан на республиканском и 
местном уровнях инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства. 

Разработка предложений и мероприятий по развитию рыночной инфраструктуры в 
рамках программы для конкретного региона, области или республики в целом должна 
проводиться на основе экспертных оценок, исходя из потребности и анализа уже 
существующих предприятий. При этом в программу включаются те структуры и виды 
деятельности, которым необходима поддержка со стороны местных органов управления. 

Хотелось бы заметить, что несомненная перспективность сектора малого 
предпринимательства в современной экономике и, следовательно, большой интерес к 
нему не следует рассматривать лишь как очередную компанию в системе антикризисных 
мер, но и как долговременное направление структурной политики, реализацию 
современной стратегии экономического роста в течение долговременного перехода. Так 
как, именно малые предприятия, особенно в случае удовлетворительной разработки новой 
государственной политики в области малого предпринимательства, могут стать основой 
рыночных структур во многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы 
наиболее эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы 
структурной политики и формирование внутреннего рынка. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что отличительная черта в 
развитии предпринимательства в Республики Казахстан то, что оно рассматривается как 
долговременный, один из ключевых факторов развития экономики. 
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Белгілі бір аумақты  рекреациялық  мақсатта  пайдалану  үшін  адам табиғи 

ресурстарды пайдаланады  нәтижесінде  аумақтық  рекреациялық  жүйелер (АРЖ)  
қалыптасады.  Аумақтық  рекреациялық  жүйелер  өздерің  құрайтын элементтердің 
күрделі кеңістіктік байланыстар жиынтығымен сипатталады. Туризм  және рекреация 
әлеуметтік-экономикалық  дамудың  маңызды бағыттарының бірі, сондай-ақ қазіргі заман 
өмір салтының ажырамас бөлігі болып табылады.   

Рекреациялық ресурстар таралған аймақтарда, оларды пайдалану қоршаған ортаға 
кері әсерін тигізеді. Қазіргі таңда осы проблемаларды шешу және алдын алу өзекті 
мәселелердің біріне  айналып отыр. Рекреациялық ресурстардың қоршаған ортаға тигізер 
әсеріне негізгі себеп антропогендік факторлар болып табылады. Адам іс- әрекетінің  
қоршаған ортаға тікелей қатынасынан, табиғаттың сапасының төмендеуі, табиғи 
жүйелердің тозуына әкеліп соқтырады. Рекреациялық ресурстар таралған аймақтарда 
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өсімдіктер аяқ асты болып, топырақ  құрамы өзгеруі, үздіксіз құрылыс жұмыстарының 
салдарынан орман ағаштарының кесілуі және автокөліктердін көптігінен аумақ тапталып, 
ауа ластануы  т.б себептерден  адамдардың демалу мен денсаулық сақтау салаларындағы 
экологиялық ахуал нашарлайды  [1]. 

Рекреациялық ресурстар таралған аймақтардың  қоршаған ортаға   әсері әр түрлі 
сипатта болады.  Демалыс орындарында жаяу жүргіншілер  көптігінен, көлік 
құралдарының үздіксіз жүруінен, тағыда басқа көптеген себептерден  топырақ 
жамылғысы деградацияға ұшырауда. Топырақ жамылғысы құрамының өзгеруі  ауа мен 
ылғалды қажет ететін   өсімдік жамылғысына өзіндік зиянын тигізуде. Құнарлы жерлердің 
үлкен бөлігі әртүрлі демалыс орындарын салу әсерінен жарамсыз болып жатыр. Бұл 
процесс үздіксіз жалғасуы  топырақ эрозиясының пайда болуына, яғни, топырақтың 
құнарлы қабатының жел және су эрозиясына шалдығуға алып келеді. Рекреациялық 
ресурстар таралған аймақтардың топырақ эрозиясына шалдығуы, топырақ жамылғысына 
және демалуға барған адамдар үшін қолайсыз болып табылады.  Сонымен қатар  
көліктердің жиілігі, көлік тұрақтарының санының артуы, топырақ тығыздығына және  
автокөліктердің пайдаланған газдары атмосфераның төменгі қабатына түсіп, адамның 
тыныс жолдарына әсер етеді [2]. 

Рекреациялық ресурстар таралған аймақтарда өсімдік жамылғысының жағдайы 
нашарлауда. Өсімдіктің тіршілігі үшін топырақ, оның құрылысы мен құрамының маңызы 
аса зор. Өсімдіктерге топырақтағы өзгеріс, ылғалдың жетіспеуі немесе артуы, минералды 
заттардың мөлшері өте тез әсер етеді. Ауаның ластанып, өсімдіктер жамылғысының 
сиреуіне өзіндік кері әсерін тигізетін жағдайлардың бірі  тұрмыстық қалдықтармен 
ластану. Бүгінгі таңда тұрмыстық қалдықтармен ластану,  рекреациялық ресурстар 
таралған  аймақтарда көп таралған.  Тұрмыстық жуынды суларда азот,  фосфор, кадмий,  
жуушы заттар болады.  Тұрмыстық жуынды сулар тұрғын үйлерден,  қоғамдық 
ғимараттардан   және демалыс орындарынан  таралады.    Демек, өсімдіктер айналадағы 
ортамен тығыз байланысты, олардың тіршілігі ортаның әсеріне бүтіндей бағынышты, 
өсімдіктердің өздері де ортаға әсер етіп, өзгертіп отырады [3]. 

Қазіргі таңда рекреациялық ресурстар таралған аймақтардын қоршаған ортаға кері 
әсер етуі құрылыс саласынан байқауға болады. Құрылыс  жұмыстары  және  оларда  
пайдаланылатын  құрылыс  материалдары. Құрылыс материалдарының өнеркәсібі 
республикамыздың экономикалық әлеуетіне байланысты орасан зор саланы көрсетеді. 
Дегенменде олар   ең  алдымен  табиғи  ресурстарға кері әсерін тигізеді. Демалыс 
орындарындағы  құрылыс жұмыстары құрылыс алаңындағы өсімдіктерді толықтай жоюға 
әкеп соғады. Бұл әсерді болдырмау мүмкін емес. Бұл тек жұмыс алаңындағы көптеп 
кездесетін өсімдік түрлеріне ғана қатысты емес, топырақ жамылғысына да тигізер  зияны 
мол. Сонымен қатар демалыс орындарындағы құрылыс жұмыстарының үздіксіз жүруі, 
орман ағаштарының кесілуіне әкеп соқтыруда. Бұл  табиғи аумақтардың  сұлулығын 
бұзады. Орман ағаштары кесілген аймақтарда үздіксіз жел соғу процесі пайда болады. 
Жел соғу салдарынан топырақ эрозиясы  етек алады, топырақ эрозиясына ұшыраған 
аймақтарда өсімдіктер жамылғысы нашарлайды. Бұлардың барлығы тірі организмге, 
қоршаған ортаға  кері әсерін тигізеді  [4]. 

Рекреациялық ресурстар таралған аймақтардын қоршаған ортаға кері әсер етуі, 
табиғат қорғау органдарының тарапынан бақылаудың әлсіздігіне негізделген. Осыған 
орай  бірінші кезекте аймақтың биологиялық ландшафтық  әртүрлілігін сақтауға 
негізделген жүйелі басқару механизмін әзірлеу қажеттілігі туындайды. Бұл мехенизмнің 
негізін демалыс орындары аумағын дамыту үшін тиімді практикалық және теориялық 
әдістерді анықтау, оны шынайы жүзеге асыру құрайды. Рекреациялық әрекеттің  
қоршаған ортаға  әсерін бағалау үшін  бірнеше әдістер алынды, төмендегі 1-ші  кестеде 
келтірілген  [5]. 
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1-ші кесте. Рекреациялық әрекеттің қоршаған ортаға  әсерін бағалау әдісі. 
Әдістеменің  атауы Авторы,  жасаушы Әдістеменің мәні 
Мезеттік әдіс  [5] Р. И. Ханбеков Бұл әдістің негізгі мәні зерттеуші 

рекреациялық аумақтың белгілі бір 
участогында демалушылардын санын  
арнайы ведмостқа  тіркейді.  Тіркеуге 
алынған көрсеткіштер тәулікке, жылға, 
апта күндеріне және  ауа райы 
жағдайларына  байланысты өзгеріп 
отырады. 

Тіркемелі өлшемді әдіс  [9] Ост  56-100-95 Бұл әдіс сынама алаңдарына 
келушілерді  тіркеп, қандай мерзім 
аралығында болғандығын  тіркеуге 
негізделген. 

Мөлшерлі өзгерудің шегі Джордж  Станкей, 
Давид  Коул, Роберт 
Лукас,  Маргарет 
Петерсен және 
Сидней  Фриссел 

Қорғауға алынған  және саябақ 
аумақтарындағы  әлеуметтік орта мен 
табиғаттағы  адам әрекеті нәтижесінде  
өзгерістер шегін  өлшеп,  анықтауға  
бағытталған. Сонымен  бірге қажетті  
табиғи жағдайларды жасап, қалпына 
келтіру, тиімді басқару стратегиясын 
анықтау. 

               
Қазіргі  кезеңде  адамдар  мен  табиғат  арақатынастары  жылдан  жылға  

шиеленісіп  барады. Табиғатты  өзгерту,  байлықтарын  пайдалану  қазір  өзінің  шегіне  
жеткенге  ұқсайды.   Табиғи ресурстарды өлшеусіз пайдалана берсек, табиғат  өздігінен  
қалпына  келу  мүмкіншілігінен  айырылып,  жер  бетіндегі  тіршілікке  үлкен  қауіп  
төнеді. Сондықтан да рекреациялық ресурстар таралған аймақтарда, демалыс 
орындарында  табиғат ресурстарын дұрыс қолдана білу, қорғай білу, адамзат баласының 
басты міндеттерінің бірі болып табылады. 
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Важнейшей задачей управления материально-техническим обеспечением является 

определение и изучение факторов, способствующих сокращению издержек производства. 
Направления оптимизации затрат на приобретение и расходование ТМЦ является 

модернизация системы материально-технического обеспечения. Составным элементом 
процесса разработки решений в сфере МТО является рационализация логистического 
управления, формирование состава и характера функционирования хозяйствующих 
субъектов, которые участвуют в организации движения потока материальных и 
технических ресурсов. 

Повышение эффективности системы МТО возможно в первую очередь за счет: 
1 Оптимального построения организационной структуры МТО. 
Разработать и внедрить такую структуру подразделений МТО в компании, которая 

позволит реализовать основную цель и стратегию организации МТО, т.е. выстраивание 
единой вертикали управления всей цепью поставок. Руководство блоком МТО должно 
включать в себя: 

- полный функционал по управлению запасами, вплоть до момента вовлечения 
поставленных МТР в производство; 

- полноценный и достаточно компетентный функционал для формирования 
потребностей производства в МТР; 

- блок управления поставщиками и закупками; 
- блок формирования плана и графика поставок по всей цепи поставок и 

мониторинга его исполнения; 
- складское хозяйство в полном объёме (включая ЦРС, приобъектные и 

перевалочные склады); 
- транспортное хозяйство; 
- функционал контроллинга исполнения установленных процессов, аналитических 

разработок по их модернизации и инвестиционному проектированию. 
Установить задачи и цели по всем подразделениям блока МТО и распределить 

полномочия. Данный этап включает:  
- построение дерева процессов, описывающего управление цепями поставок; 
- создание регламентирующих документов и нормативов, описывающих 

взаимодействие подразделений предприятия при поставках МТО; 
- определить степень ответственности каждого сотрудника подразделения за ту или 

иную задачу должностными инструкциями; 
- установление ответственности исполнителей за выполнение установленных 

регламентов взаимодействия; 
- автоматизировать процессы управления цепями поставок; 
- введение электронного документооборота. 
Для эффективной работы всей системы материально-технического обеспечения 

имеет место процесс взаимодействия с другими подразделениями, участвующими в 
процессе обеспечения МТР. Требуется координация и внедрение единой концепции 
взаимодействия подразделений, во избежание непроизводительных затрат при 
обеспечении потребностей предприятия. 
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1 Для организации эффективного взаимодействия подразделений компании 
необходимо выработать «общий язык данных». 

Система должна иметь единый справочник МТР для всех подсистем или 
приложений информационной системы. Подобный справочник должен быть интегрирован 
со смежными системами (например, бухгалтерской). В результате автоматизации учета 
нормативно-справочной информации предприятие получает ряд преимуществ:  

- централизация планов закупок; 
- оптимизация работы складов и использования запасов; 
- обеспечение эффективного взаимодействия служб и подразделений предприятия; 
- обеспечение актуальных данных НСИ; 
- оперативное получение консолидированной отчетности. 
Еще одна возможность повысить эффективность процесса МТО – дать 

возможность согласовывать снабженческие документы в электронном виде. В 
информационной системе МТО должна быть возможность ввести и настроить любое 
количество типов документов, а также настроить цепочки для согласования по каждому из 
них. Согласование документов в электронном виде дает возможность оперативно 
получить всю необходимую справку по МТР, содержащимся в документе. Для 
документов на списание это может быть перечень работ, при выполнении которых были 
использованы данные МТР, для документов на перемещение это могут быть заявки на 
получение МТР и остатки по данной позиции МТР по всем складам компании и т.д. 
Согласование документов МТС в электронном виде –это исключение из некоторых 
цепочек бумажных копий документов, которые неудобно анализировать и редактировать. 

Для предприятий энергетики, где значительная часть расходов на МТО связана с 
обеспечением проведения ремонтных работ крайне важно, чтобы система автоматизации 
МТО была тесно увязана и взаимодействовала с автоматизацией управления процессом 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Это весьма важно, так как дает 
возможность не только связать объем плановых работ и требуемые МТР, но является 
инструментом, позволяющим достаточно оперативно пересчитывать плановую 
потребность в МТР при изменении объемов работ, и наоборот. При идеальных условиях 
оба процесса, МТС и ТОиР, должны быть полностью автоматизированы в рамках единой 
информационной системы управления. 

3 Еще одной важной задачей при принятии решений по совершенствованию 
системы МТО является прогнозирование текущей перспективной потребности в запасах 
ТМЦ, которые используются для обеспечения эффективного функционирования. 

Планирование - первый шаг к успеху. Начинать следует с оптимизации процесса 
снабжения в части планирования потребности и закупок МТР. Закупочная деятельность 
должна основываться на принципах плановости и координации с процессами 
производства, продаж, управления запасами, логистики, финансовым планированием и 
другими важными бизнес-процессами. 

Основным видом закупок должны быть «плановые закупки», то есть 
осуществляемые на основе утвержденных планов и бюджетов, скоординированных с 
производственными, финансовыми и операционными (функциональными) планами 
деятельности. При этом бюджеты МТО должны быть согласованы с бюджетами 
производственной программы, чтобы снизить вероятность возникновения перебоев и 
разрывов в закупках и оплатах. Желательно исключить или снизить внеплановые, или 
экстренные, закупки, не содержащиеся в составе утвержденных планов (и в бюджетах) по 
закупкам или превышающие суммы утвержденных бюджетов для ранее запланированных 
закупок. 

Планирование и корректировка потребности в МТР должны производиться по 
четко зафиксированным горизонтам и с учетом целей различных уровней управления. 
Основные элементы методики планирования МТО следующие: 
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- формирование годовых/полугодовых плановых заявок. За 2—3 месяца до начала 
периода необходимо сформировать годовые/полугодовые плановые заявки на 
приобретение МПЗ в разрезе номенклатуры и сроков по предприятиям в структурных 
подразделениях. При этом учитываются стратегические цели компании в области МТО и 
осуществляется связь с утвержденными бюджетами; 

- расчет годовой/полугодовой потребности в МТР. Для расчета за основу берется 
нормативная база: нормы расходов, списания МТР, производственная программа, графики 
выпуска продукции, графики проведения работ, сметы инвестиционных проектов и другие 
документы; 

- квартальные уточнения и корректировки годовой/полугодовой потребности. 
Далее для соблюдения тактических концепций МТО в структурных подразделениях 
предприятий возможно уточнение и корректировка годовой/полугодовой потребности в 
МТР в рамках квартальных плановых заявок на приобретение МПЗ в разрезе 
номенклатуры и сроков; 

- ежемесячные корректирующие заявки. Наконец необходимо ввести в 
документооборот ежемесячные корректирующие плановые заявки на приобретение сырья 
и основных МПЗ, в которых указываются номенклатура, сроки, партии, характеристики, 
что позволяет осуществлять оперативную корректировку потребности в МТР в связи с 
изменением планов мероприятий, возникновением срочных (внеплановых, аварийных) 
заявок на приобретение МПЗ на предприятии в структурных подразделениях. 

Важно, при формировании плана МТО на фиксированный период времени 
принимать во внимание текущие потребности, состояние складов, цены на товары, 
рассчитывать объемы закупок. Наличие планов МТО дает возможность предприятиям не 
только получить связь производственной потребности с бюджетом, но также 
сформировать производственную себестоимость, составлять и согласовывать графики 
поставок и, в случае выбора поставщиков на основании конкурсной процедуры, 
формировать график проведения конкурсов. 

4 Последняя не менее важная зада в совершенствовании системы МТО-это 
управление запасами. Т.к. значительная часть издержек заключается в запасах ТМЦ, а 
одной из главных задач службы МТО определение и изучение факторов, способствующих 
сокращению издержек производства, поэтому совершенствование в управлении запасами 
необходимо. 

Все участники движения МТР от поставщика до производственных подразделений 
предприятия вносят свою составляющую в формирование уровня запасов.Любой 
сотрудник производства приведет достаточное количество обоснований в пользу 
увеличения уровня запасов. Но также каждый управляющий предприятием понимает, что 
излишние запасы – это «замороженные» денежные средства и как следствие сокращение 
прибыли. А отсутствие необходимого уровня запасов приводит к ряду существенных 
потерь для предприятия: от срывов программы ремонтов до перебоев производства и 
упущенной прибыли.Низкий уровень взаимодействия подразделений увеличивает рост 
запасов на предприятии, а значит и рост «замороженных средств», которые могут 
исчисляться миллиардами рублей для крупных промышленных предприятий. 

Основные причины, влекущие рост запасов: 
- действующая на предприятии методика управления запасами на всех этапах 

движения МТР (сложившаяся чаще всего случайно); 
- низкая точность прогнозирования потребления запасов МТР; 
- отсутствие общих регламентов и ответственности у служб связанных с 

формированием запасов; 
- непонимание руководства необходимости разработки логистической стратегии 

управления запасами. 
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Изменить ситуацию можно тогда, когда руководство предприятий будет 
рассматривать запасы, как самостоятельный объект управления и понимать, что нет 
универсальных схем построения эффективной системы управления запасами, она будет 
зависеть от специфики каждого бизнеса. 

Можно предложить следующую последовательность шагов по оптимизации 
системы управления запасами для повышения оборачиваемости и оптимизации уровня 
запасов МТР: 

- разработать модели управления запасами в зависимости от характера 
потребления; 

- определение оптимальных размеров запаса в зависимости от его назначения 
(нормирование запаса); 

- определение организационно-функциональной структуры создания, хранения и 
актуализации номенклатуры производственного запаса (включая конкретизацию мест 
хранения, назначение ответственных и т.д.). 

- разработать системы контроля фактического размера запаса и своевременного его 
пополнения; 

- изменить систему мотивации персонала. В том числе внедрить KPI по 
оборачиваемости запасов, что приведет к повышению дисциплины принятых решений. 

Совершенствование службы МТО обеспечит заказчикам МТР уверенность, что 
столь необходимые им МТР поступят на склад вовремя и с качеством не ниже 
необходимого. Очень важно, чтобы подразделения перестали заказывать избыточное 
количество МТР и требуемые сроки поставки совпадали с возможностями службы МТО и 
с периодами потребления МТР. 
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Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау (шетелдік тәжірибе) 
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Нархоз Университеті 

E-mail: Sp-aigul@mail.ru 
 
Бүгінгі таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына айналып, жоғары 

технологиялар саласы мен инновациялық  жүйені дамытудың озық үлгісін көрсете білген 
бірқатар елдер бар. Бұл елдер шикізатты алу мен оны алғашқы өңдеу үрдісін қамититын 
индустриалануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық өңдей отырып, одан дайын өнім 
жасауға дейінгі үдерістерді қамтитын индустриалды кезеңдердің барлығынан өтіп, енді 
жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген постиндустриалды экономиканы 
жасақтаумен, оның басым бағыттарын жетілдірумен айналысуда.  

Осыдан бірнеше онжылдықтар бұрын әлемдегі дамушы мемлекеттер қатарында 
болған Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттерінің тез арада дамып кетуі бұған нақты мысал 
бола алады. Қазіргі кезде экономикасы дамыған елдер қатарына «үлкен жетілік» 
елдерімен (АҚШ, Жапония, Ұлыбритания, Германия, Франция, Италия) қатар «жаңа 
индустриалды елдер» де кіреді. Олар Оңтүстік Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань және 
т.б. Осы аталған «жаңа индустриалды елдердің» қазіргі дамыған елдер қатарына 
шығуына, ұтымды бәсекеге қабілетті тауарларды экспорттауына, яғни экспортқа өздерінің 
әріптестеріне қарағанда арзан, әрі жаңа технологияларды пайдалану негізінде бәсекеге 
қабілетті өнім шығаруы себеп болып отыр. Олар адамзат тарихындағы бесінші 
технологиялық уклад салаларында (микроэлектроника, информатика, биотехнология, 
гендік инженерия, энергияның жаңа түрлерін пайдалану, ғарыштық технологиялар және 
басқалары) үлкен жетістіктерге аз уақыт ішінде қол жеткізген. Жаңа индустриалды 
елдерде технологиялық инновация ретінде әдетте, жоғары технологиялық салалармен, 
өнімдермен, қызметтермен қоса, дәстүрлі «орташа» технологияларды жетілдіру процесі 
де, өндіріс шығындарын төмендетуге мүмкіндік беретін ұйымдастырушылық және 
экономикалық инновациялар да қарастырылады.  

Азияның «жолбарыстары» мен «айдаһарлары» өздерінің экономикалық дамуында 
экспортқа жоғары өңдеу сапасынан өткен тауарлар ұсынуға бет алған. Олар Жапония 
тектес дәстүрлі экономикалық саясаттан, яғни алдымен ішкі рынок үшін, содан кейін 
сыртқы рынокқа шығарудан бас тартып, әлемнің әртүрлі елдеріндегі, тіпті әр 
аймақтарындағы тұтынушылардың талап-талғамын ескере отырып, өз елдерінде экспорт 
үшін тауар өндіретін кешендер, ірі салалар құрған. Бұл жерде бір ескеретін жайт олардың 
сыртқы рынокқа өнім шығаруға  географиялық қолайлы жағдайы, яғни теңіз арқылы 
арзан тасымалдау көлігін пайдалану және арзан жұмыс күшінің болуы арқасында әлемдік 
рынокты арзан әрі сапалы, тұтынушының күнделікті қажеттілігін қанағаттандыратын 
тауарлар экспорттады. Бүгінде электрондық әлемде беделді орын алып отырған Жапония, 
Оңтүстік Корея, Қытай ғылыми-техникалық саясатты ұтымды жүргізу нәтижесінде 
осындай жетістіктерге қол жеткізді. Сондықтан да ғылыми-техникалық саясат мәселесін 
толыққанды зерттеу, бұл саясаттың шет елдерде жүзеге асырылу тәжірибесімен танысу 
Қазақстан сияқты жас, ғылыми, өндірістік әлеуеті жоғары мемлекет үшін өте өзекті 
мәселе болып табылады. 

Жаңа индустриалды елдер, Жапонияны қоса алғанда АҚШ-тың ішкі рыногында 
автокөліктің және электронды техниканың 30%-ға жуығын, тоқыма және тігін өнімдерінің 
50%-ын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар осы елдердің экономикалық дамуында ТҰК-
дың алатын орны ерекше. БҰҰ-ның сарапшылары оларды «әлемдік рыноктың 
қозғаушылары» деп атаған. 1990ж. әлемде 40 мыңнан астам ТҰК, 250 мың еншілес 
компаниялары  құрылған. Олар өнеркәсіптік өндірістің 40%-ын және әлемдік сауданың 
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жартысынан  көбін бақылайды, 500 ТҰК электроника және химия өндірісінің 80%-ын, 
фармацевтиканың 95%-ын, машина құрастырудың 76%-ын жүзеге асырады.  

   Әрбір ел дүниежүзілік рынокта өз орнын тауып, үлесінен айрылмауға тырысады. 
Бұл тікелей инновацияларға қатысты екені мәлім. ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында 
дамыған елдер қолға алған негізгі мәселе де осы болатын. Алайда мемлекет құқықтық-
нормативтік негізін жасап, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырып немесе басқа қаржы 
ресурстарын жұмылдырып, бағыт бермесе, бұл саланың қарқынды дамуы да екіталай 
болып келедi. 

 Іс жүзінде ғылыми зерттеулер мен инновациялық процестерді мемлекеттік 
қолдаудың негізгі кең тараған үш әдісі бар: 

     1. Ғылыми зерттеулерге мемлекеттің тікелей қатысуы. Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын ірі лабораториялар қалыптастыру, нәтижесін ақысыз түрде 
көпшілікке ұсыну. Әдетте бұл лабораториялар қорғаныс, энергетика, денсаулық сақтау, 
ауыл шаруашылығы мәселелерін шешумен айналысады. 

      2. Қайтарымсыз негізде мемлекеттiк субсидиялар бөлу. Мемлекеттік емес 
лабораторияларда іске асырылатын ғылыи зерттеу жұмыстарына қайтарымсыз негізде 
мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінеді. Негізгі қойылатын шарт зерттеулер барысы 
бойынша толық есеп беру, алынған нәтижені ашық түрде жариялау. 

      3. Ғылыми-техникалық зерттеулер мен тәжірибе жүргізуге инвестиция бөлінген 
жеке бизнеске салықтық жеңілдіктер ұсыну. 

      Бұл мәселенің шет елдерде қалай шешілетініне назар аударып көрелік. 
Жапонияда инновацияларға 2-шi дүниежүзілік соғыстан кейін көп көңіл бөліне бастады. 
Елде шағын және орта кәсіпорындар бүкіл экономиканың негізін құрады. Ал мемлекет 
инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын кәсіпорындар барлық 
кәсіпорындардың 99%-ын құраса, олардың ЖҰӨ-дегі үлесі 52%-ды болды. Мемлекеттік 
деңгейде инновациялық кәсіпорындарға мынандай қолдау көрсетіледі: 

  1. Мамандандырылған мемлекеттік мекемелер (шағын инновациялық 
кәсірорындарға кеңес беретін комисссиялар, кәсіпорындарды қолдайтын бас басқарма, 
регионалдық органдар, мемлекеттік даму корпорациясы, шағын инновациялық 
кәсіпорындар академиясы, шағын инновациялық кәсіпорындардың бүкіл жапондық 
регионалдық орталық комитеті) жаңадан құрылған шағын кәсіпорындарға көмек 
көрсетеді. 

  2. Қаржылық кепіл беру мен қаржылық көмек көрсету.  Оны Жапонияда 59 
филиалы бар мемлекеттік қаржылық корпорация, 102 филиалы бар ұлттық қаржылық 
корпорация, 117 филиалы бар сауда және өндірістік кооперацияның Орталық банкі, 
шағын инновациялық кәсіпорындарға арналған кредиттерді сақтандыру ұйымдары жүзеге 
асырады. Шағын және орта бизнесті қолдаудың жапондық жүйесінің негізгі элементі ол 
құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып табылады. Оған “Шағын және орта 
бизнесті мемлекеттік қолдау” туралы Заңнан бастап “Жаңа қызмет түрін енгізуде 
туындайтын төтенше жағдайлар” туралы Заңға дейін т.б. заңдар кешенін қамтиды.  

Жапонияда Орталық банктер несиенің 47%-ын, ал жергілікті коммерциялық 
банктер 100% несиені шағын және орта кәсіпорындарға береді. Шағын инновациялық 
кәсіпорындарды қаржылық қолдаудың арнайы механизмдері қолданылады. Олар “жеңіл 
қарыздар” деп аталады. Егер жай қарызды 4-8%-бен алса, шағын инновациялық 
кәсіпорындар қарызды осының жартысымен, яғни 2-3%-бен  алады. 

 Жапондықтар жаңа өнімді ойлап табу және оны жасап шығару жылдамдығынан 
американдықтар мен еуропалықтарды да басып озды. Жаңа автокөлік Жапонияда 1 айдан 
кейін шықса, АҚШ-та - 4 ай, Еуропада 2 айдан кейін шығады. Жапондықтар үшін өнімнің 
сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін 4 ай жеткілікті, ал АҚШ-та бұл көрсеткіш - 11 ай.   

Бүгінгі таңда ғылыми-техникалық даму бағытында қарқынды ілгерілеп келе 
жатқан елдердің қатарында Қытай мемлекеті де бар. ХХІ ғасырда жоғары технологиялық 
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өнімдерді арттыру Қытай экономикасын дамытудың негізгі мәселесі болып табылады. 
Қытайда ғылыми-техникалық әлеуетті белсенді дамыту, экономикалық өсу стратегиясын 
қалыптастыру және жүзеге асыру ісіне аяқ басқан кезі 1990 жылдан басталды.  1998ж. 
жаңа технологияларды енгізу бойынша «Үкімет басымды деп санайтын салалардың, 
өнімдердің, технологиялардың тізбегін дамыту» және «Шетелдік инвестициялар үшін 
тартымды салалар тізбегі» атты екі бағдарлама қабылданған. 1995 ж. бастап Қытай жаңа 
индустриалды даму кезеңіне аяқ басты. Ол жаңа және жоғары технологиялардың, ғылыми 
сыйымды өндірістің өсу қарқынымен, өнеркәсіптік құрылымды өндірісті әрі қарай 
жетілдірумен сипатталады [1]. 

 Жаңа техника мен жоғары технологияны өндіріске енгізумен ҒТИП (ғылыми-
техникалық индустриалды парктер) айналысады.  Онда технологиялық жетістіктер 
коммерциялық және өндірістік жағынан қарқынды жылдамдықпен игеріледі. ҒТИП 
қарамағына әр түрлі саладағы ғылыми орталықтар мен кәсіпорындар кіреді. ҒТИП 
олардың құрылуына жағдай жасайды, ғылыми зерттеулерін жүргізуге көмектеседі, 
ақпарат және қаржымен қамтамасыз етілуін қадағалайды, бір сөзбен айтқанда, 
кәсіпорынға “қолайлы орта” жасайды. 

         ҚХР шет мемлекеттерден тартылған инвестицияларды энергетика, көлік және 
байланыс, мұнай-химия, металлургия, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, мәдениет, 
ғылыми зерттеулер сияқты инфрақұрылымды салалармен байланысты ірі және орта 
деңгейдегі объектілердің құрылымына бағыттап пайдаланады. 

Ал Оңтүстiк Корея Республикасының ғылым мен техникасы соңғы 30 жылда өте 
қарқынды дамыды. Екінші дүниежүзілік соғыстан әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып 
шығып, соғыстан кейін зерттеулердің басым бөлігін қорғаныс, ядро және ғарыщты игеру 
салаларына бағыттады. 1967 жылы басты міндеті ғылыми-техникалық саясатты жобалау 
және жүзеге асыру болып табылатын “Ғылым және технология министрлігі” құрылды 
және “Ғылым мен техниканы қолдау туралы” Заң қабылдады [2]. 

  1966 ж. мемлекет тарапынан қаржыландыратын тұңғыш зерттеу институты 
“Корей Ғылым және технология институты” құрылды (KIST). Оның негізгі мақсаты озық 
шетел технологиясын үйрену және оны өндірісте қолдану болды. Сонымен қатар, Корея 
мемлекеті өз саясатын отандық өндірушілерін ынталандыруға бағыттады. Ол 
экономиканың басымды салаларындағы несиелер бойынша пайыздық қойылымдарды 
кеңінен субсидиялау арқылы жүргізілді. 70-жылдардың ортасынан басталған келесі 
кезеңде машина жасау, тоқыма өнеркәсібі, кеме жасау, химия, электроника және 
электроэнергетика секілді капиталды көп қажет ететін және технологиялық тиімді 
салаларға салықтық, кедендік және басқа да жеңілдіктер түрінде мемлекеттік қолдау 
көрсетілді 

80-жылдардың басында инновациялық саясатты дамытудың және жүзеге асырудың 
3-кезеңі аяқталды. Ол стратегиялық маңызды салаларға шоғырланған инвестицияларды 
бағыттауды қаржыландыру, инвестициялау және кедендік бақылау салаларын 
либерализациялауды көздеді. Зерттеулер мен жобалаулар саласында тұңғыш Ұлттық 
бағдарлама жасалды. Ғылымды, білікті мамандарды даярлауды мемлекеттік 
қаржыландыру күшейе түсті. “Даэдок” ғылыми қалашығы құрылды. Бұл ғылыми 
қалашық мемлекет тарапынан және жеке сектордан қаржыландыратын оқу орындары, 
зерттеу орталықтары мен венчурлік фирмаларға ғимарат беріп, олардың біріккен 
зерттеулеріне көмек көрсетті. Кореяның 1997-2002 ж.ж арналған инновацияның 5- 
жылдық жоспары мен елдің 2025 жылға дейінгі ғылым мен техниканы дамытудың ұзақ 
мерзімді жоспарында да мемлекеттің рөлі ерекше болып табылады [3]. 

Келесі мысал ретінде инновациялық даму жолына өту стратегиясын сәтті жүзеге 
асырып, көптеген дамушы елдерге үлгі болып отырған мемлекет - Финляндияны 
қарастыруға болады.  Финляндия -  2009-2010 жж. бәсекеге қабілетті елдер рейтингіндегі 
көшбасшы ел.  Жан басына щаққандағы ЖІӨ -  40411 АҚШ долларын, ЖІӨ-нің жыл 
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сайынғы өсімі - 5,1% құрайды. Осы жетістіктерге жоғарғы білім беруге, ғылымға 
қаржыны конкурс арқылы бөлу және инновациялық инфрақұрылымды дамыту арқылы 
жетіп отыр.  

 Финляндияның жүргізіп отырған ғылыми-техникалық саясаты экономиканың 
индустриялдық жолдан инновациялық даму жолына бағыттауға мүдделі негізгі 
мемлекеттік құрылымдар арасындағы әріптестікті нығайтуға бағытталған. Бұл саясатты 
ғылым және технология бойынша Кеңес басқарып,  жүзеге асырады. Кеңестің негізгі 
міндеттері инновациялық ортаны қалыптастыру, ғылыми зерттеулерге, технологияларға, 
әзірлемелерге шығындарды өсіру, кластерлерге қолдау көрсету, елдің аймақтарына 
ғылыми сыйымды өнертабыстарды тарату.  

Ғылыми және технологиялық саясатқа жауапты ұйымдар Білім беру Министрлігі 
мен Сауда және өнеркәсіп Министрлігі болып табылады. ҒЗТКЖ-ны мемлекеттік 
қаржыландырудың 80%-ға жуығы осы ұйымдар арқылы бағытталады. Финляндиядағы 
ғылыми-технологиялық саясаттың сәттілігін оның экспортындағы жоғары технологиялық 
өнімдердің тұрақты өсуінен, ғылым мен технологияны мемлекеттік және жеке 
қаржыландыру көлемінің артуынан көруге болады. 2010 ж. ғылыми зерттеулерге 
жұмсалған бюджеттік қаражат 2,055 млн. евроны құрады. 

Финляндияның экспортында  High-Tech үлесі энергетика саласындағы 
жетістіктердің арқасында 15 жыл ішінде 4%-дан 25%-ға артқан. Өнеркәсіп экспорты  
жалпы көлемі құнының 60%-ға жуығы   электрондық және электротехникалық өнеркәсіп 
өнімдерінің үлесіне тиеді. Финляндияның электрондық өнеркәсібінің флагманы  Нокиа 
концерні болып табылады, елдегі электрондық өнімдер жалпы көлемінің 30% осы 
концернің үлесіне тиеді. Нокианың Финляндия ЖІӨ-гі үлесі   3,5%-ды, ал әлемдік ұялы 
телефон рыногындағы үлесі 30%-ды құрайды  [4]. 

 Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, ғылыми-техникалық әлеует кез-келген 
мемлекеттің өркендеуінің кепілі. Қазақстан экономикасының инновациялық 
бағыттылығын арттыруда инновациялық даму саясатын сәтті жүзеге асырып жатқан  
елдердің тәжірибесін пайдаланудың маңызы зор. Алайда, ол тәжірибені елдің 
экономикалық, ғылыми-техникалық, табиғи-климаттық ерекшеліктеріне қарай таңдаған 
дұрыс деп есептейміз. Дамыған елдердің  инновациялық саясатын, негізгі  ынталандыру 
шараларын зерттеп, соған қарай инновациялық үдерістерді жүзеге асыру шараларын 
тиімді қолдау және ынталандыру жүйесінің қазақстандық үлгісін қалыптастыру қажет.   
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Антимонопольная политика Республики Казахстан имеет 25-летнюю историю и 

находится в стадии постоянного совершенствования.  
Политика развития и защиты конкуренции входит в число приоритетных 

направлений экономического развития Казахстана.  
Глава государства Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана «Казахстанский 

путь 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года 
представил план вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. При этом одним 
из приоритетных направлений обозначено создание атмосферы честной конкуренции [1]. 
Конкуренция рассматривается как источник постоянного повышения производительности, 
развития инноваций и усиления конкурентоспособности [2]. 

Указанное направление реализуется путем построения эффективной системы 
антимонопольного регулирования, направленной как на координацию работы по 
развитию конкуренции в отраслях экономики, так и на защиту добросовестной 
конкуренции [3]. 

28 сентября 2016 года Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный 
Отчет о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 годы. Казахстан существенно 
ослабил свои позиции в рейтинге, оказавшись на 53-м месте среди 138 стран (42-ое место 
в 2015 году). Результаты по индикаторам, закрепленным за Комитетом по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан (далее – КРЕМиЗК) представлены ниже.  

 
Таблица 1. Казахстан в рейтинге ГИК ВЭФ  

Фактор конкурентоспособности Место/138 Баллы Тренд 

VI. Эффективность товарного рынка: 62 место, (-13) позиций 
Интенсивность местной конкуренции 106 4,6 

 
Степень монополизации рынков 69 3,7 

 
Эффективность антимонопольной 

политики 
83 3,5 

 
Примечание: составлено автором на основе отчета ВЭФ 2016-2017 гг [4]. 
 
Как видно из таблицы, по всем трем показателям наблюдается отрицательная 

динамика по сравнению с прошлогодним уровнем.По показателю«Интенсивность местной 
конкуренции» произошло снижение рейтинга на 12 позиций, при этом в 2015 году 
Казахстан занял 94 место, и улучшил позиции на 17 пунктов. А по индикатору «Степень 
монополизации рынков» занял 69 место, что хуже прошлогоднего уровня на 12 позиций. 
По итогам отчета по целевому показателю «Эффективность антимонопольной политики» 
также наблюдается падение на 15 пунктов (в 2016 году Казахстан занял 83 место, в 2015 г. 
– 68 место, в 2014 г. – 94 место).  

Вместе с тем, в настоящее время, существует ряд проблемных вопросов, 
препятствующих развитию конкуренции.  

Анализ 71 товарного рынка, проведенный КРЕМиЗК в 2015 – 2016 годах, 
показывает их высокую концентрацию, особенно в базовых отраслях. 
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Рисунок 1. Текущая ситуация на товарных рынках  

 
4,3% товарных рынков – это умеренноконцентрированные; 95,7% –

 высококонцентрированные, где доля ТЭК - 48,5%, промышленности - 17,6%, АПК - 
16,2%, финансов - 8,8%, иных рынков - 8,8%. 

 
Рисунок 2. Высококонцентрированные рынки в разрезе отраслей  

 
В этой связи одной из главных задач антимонопольного регулирования является 

деконцентрация товарных рынков.  
По итогам проведенных анализов установлено, что серьезным барьером для 

развития конкуренции является ограниченность доступа к инфраструктуре. Все это 
отражается на конкурентоспособности казахстанских компаний на внутреннем и внешнем 
рынках. 

К примеру, проблемным вопросом на рынке авиаперевозок, влияющим на 
стоимость авиабилетов, является отсутствие конкуренции между провайдерами услуг для 
авиакомпаний (главными из которых являются заправка авиакеросином и услуги 
аэропортов).  

Несмотря на требования Закона Республики Казахстан «Об использовании 
воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» до настоящего 
времени не определены правила обеспечения доступа поставщиков услуг (товаров, работ) 
к осуществлению аэропортовской деятельности (включая порядок и условия доступа, а 
также требования к организациям, оказывающим услуги аэропортовской деятельности на 
территории аэропортов). В этой связи КРЕМиЗК, предложено выделить в Правилах 
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отдельный раздел, предусматривающий порядок организации равного доступа к услугам 
авиатопливообеспечения [3]. 

На современном проявляются новые ведущие тенденции, обусловленные 
трансформирующимся процессами в мировой экономике и развитием подходов к 
антимонопольному контролю как на международном, так и национальном уровне. 

Наиболее значимыми являются следующие шесть положений, выделенные И.В. 
Князевой и Лукашенко О.А.  

1. Усиление либерализации антимонопольного регулирования в отношении 
поведения субъектов, занимающих доминирующее положение. 

2. Концентрация усилий антимонопольных органов на наиболее серьезных 
нарушениях конкурентного законодательства и, в первую очередь, на антиконкурентных 
слияниях и картелях. 

3. Снижение значимости мер по регулированию рыночной (экономической) 
концентрации. 

4. Повышение значимости мер поведенческого характера, направленных на 
стимулирование желаемого поведения участников рынка. 

5. Повышение роли адвокатирования конкуренции и превентивного сдерживания 
антиконкурентных действий. 6. Активизация совместной деятельности конкурентных 
ведомств по выработке консенсуса относительно международных стандартов анализа, 
методов расследования нарушений конкурентных процессов, правовых норм и практики 
их применения [6]. 

Главой государства поручено выработать конкретные предложения по усилению 
антимонопольной деятельности, а также законодательно предусмотреть статус и порядок 
работы антимонопольного ведомства [7]. 

В очередном Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Глава государства обозначил 
важность усиления антимонопольной деятельности и необходимость проведения реформ 
в рамках создания условий для свободной и здоровой конкуренции  

В основе проводимой в настоящее время работы антимонопольного  органа –
реализация 53-шага Плана нации по реализации пяти институциональных реформ «Сто 
конкретных шагов», которым предусмотрено изменение концепции работы 
антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами ОЭСР [8].  

В этой связи экспертами ОЭСР был осуществлен Обзор конкурентного 
законодательства и политики в Казахстане. 

По результатам Обзора подготовлены предложения, которые реализуются в два 
этапа. 

На первом, базовом, этапе (2015 г.) внесены масштабные изменения в 
антимонопольное законодательство по изменению концепции работы антимонопольного 
органа. В рамках данной работы в Предпринимательский кодекс имплементирован Закон 
о конкуренции, а также внесен ряд новых изменений и дополнений.  

Новая концепция антимонопольного органа – не штрафовать предпринимателя, а 
уведомить и предупредить о серьезных последствиях нарушений конкурентного 
законодательства. 

Практическим выражением 1-го этапа стало следующее: 
1) внедрен институт уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта 

рынка признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции; 
2) введен институт предостережения о недопустимости нарушений 

законодательства в области защиты конкуренции (например, в Павлодарской области по 
результатам проведенного анализа планов государственных закупок, опубликованных на 
веб-портале государственных закупок, предостережения внесены 8 государственным 
учреждениям); 
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3) в целях повышения объективности и прозрачности принимаемых решений и 
снижения нагрузки на судопроизводство внедрен институт коллегиального органа 
(согласительной комиссии) при антимонопольном органе по рассмотрению материалов 
дел о нарушениях в сфере конкуренции (до принятия окончательного решения); 

4) антимонопольному органу предоставлено право в случае дестабилизации 
ситуации вводить временное государственное ценовое регулирование на отдельных 
товарных рынках или на товары отдельных субъектов рынка сроком не более 180 
календарных дней в течение 1 года; 

5) внедрено понятие «картель» (горизонтального соглашения или соглашения 
конкурентов); 

6) предварительное рассмотрение проектов соглашений субъектов рынка. 
Одной из важных поправок является изменение подходов к признанию 

доминирующего положения субъекта рынка по принципам разумного подхода 
(ruleofreasons ). В частности, доминирующим положением признается субъект рынка с 
долей доминирования на рынке более 35%, но не более 50% и при наличии рыночной 
силы (marketpower). Оценка наличия рыночной власти проводится в рамках проведения 
анализа рынка, а также при проведении расследований. При обладании субъектом рынка 
50% долей и более он признается доминантом безусловно, «по букве закона» (perse). 

Конкурентная политика Казахстана на современном этапе проявляет в своем 
развитии приверженность принципам свободного рынка и минимизации вмешательства 
государства. 

Одним из главных итогов двухгодичного цикла работы стал переход от 
государственного ценового регулирования на рыночное ценообразование. 

В этих целях в 2016 году Реестр доминантов был сокращен с 900 до 254 субъектов 
рынка и его ведение касалось субъектов регулируемых (высококонцентрированных) 
рынков в области железнодорожного транспорта, электро - и теплоэнергетики, 
производства нефтепродуктов, транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой 
деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа. 

С 1 января 2017 года ценовое регулирование на данных рынках отменено. Прежде 
всего, отмена ценового регулирования введена как мера для создания равных условий в 
рамках ЕАЭС. 

Реформирование системы регулирования происходит путем перехода от ценового к 
антимонопольному регулированию (это пресечение нарушений, связанных с 
установлением монопольно высоких цен, ужесточение борьбы с картелями, пресечение 
вертикальных соглашений и др.). Это достаточно мягкий инструмент, в то же время 
обладающий более жесткими последствиями и, в первую очередь, финансовыми. 

На II этапе законопроектной работы в соответствии с рекомендациями ОЭСР 
предусмотрена детализация законодательства и регламентация деятельности 
антимонопольного органа. 

На законодательном уровне предлагается определить задачи, статус и порядок 
работы антимонопольной службы, а также механизм взаимодействия с 
правоохранительными органами и антимонопольными ведомствами других стран. 

Предусмотрена отмена изъятий в отношении исключительных прав на 
интеллектуальную собственность, если соглашения носят антиконкурентный характер и 
могут создавать угрозу для конкуренции. 

Это позволит реагировать, к примеру, в случаях, когда казахстанским 
предпринимателям навязывают соглашения с конкретными представителями зарубежных 
товаропроизводителей. 

Важным инструментом регулирования представляется антимонопольный 
комплаенс, позволяющий, прежде всего, бизнесу совместно с антимонопольным органом 
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выработать принципы и правила поведения на товарных рынках и корпоративные риски 
совершения правонарушений. 

С учетом сложившейся положительной практики предлагается также расширить 
применение института уведомления, распространив его на недобросовестную 
конкуренцию и на злоупотребления доминирующим положением, за исключением 
установления монопольно высоких цен. 

Третьим пакетом нормотворческих поправок  предлагается предусмотреть право 
субъекта рынка представлять доказательство того, что его положение на товарном рынке 
не может быть признано доминирующим/монопольным, в том числе в ходе проведения 
расследования. 

Предусмотрено право субъекта рынка представить антимонопольному органу 
имеющиеся у него результаты маркетинговых исследований, которые также могут 
использоваться антимонопольным органом в ходе проведения анализа. 

При рассмотрении материалов совершаемой сделки могут запрашиваться мнения 
экспертов и иных заинтересованных лиц, независимых агентств, представителей 
конкурентов или потребителей такой компании [5]. 
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Еңбек ресурстарын пайдаланудың негізгі өлшемі 
 

Сейтахун С.  
Алматы экономика және статистика академиясы 

 
Нарықтық экономиканың анықтаушы ерекшелігі ретінде өзінің қалауы бойынша 

реттестіре отырып, әр адам соның арқасында өзінің жұмыс күштерін сату мүмкіндігіне ие 
болатын, еркін еңбек нарқының болуы болып табылады, себебі еңбек кезкелген 
экономиканың ең белсенді факторы болып табылады. Сонымен қатар, еңбек әр адамның 
тіршілік әрекеті мен дамуының негізі болып табылады. Адамның өз мәнінде бастапқыда, 
өмір сүрудің қажетті және табиғи жағдайы ретінде, еңбек ету қажеттілігі негіз болып 
қаланған. Сондай-ақ қажеттілік және табиғи жағынан да, қоғамдағы оның ролі жағынан 
да негізгісі еңбек болып табылады, қоғам мүшелерінің материалдық және рухани 
игіліктерге деген қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатымен қандай-да бір қоғамдық 
жүйенің шегінде олардың өзара әрекеттесуі арқылы жүзеге асырылады, бұл жерде тауар 
өндірушілер ретіндегі жұмысшылардың және ұжымдардың еңбегі ескерілуде.  

Нарықтық қатынастар жағдайында елдің әрі қарай экономикалық дамуы еңбек 
ресурстарының жағдайына, экономикаға тартылған халықтың саны мен сапасына 
байланысты. «Кезкелген экономикалық шаруашылыққа қуат беретін негізгі қор – бұл сол 
елдің немесе халықтың тірі жұмыс күші. Осы қордың түрлі қысқартылуы немесе кеңеюі 
шаруашылық дамудың жалпы қарқынына үлкен әсер етеді...».  

Еңбек нарқында қандай тауар сатып алу-сату пәні болып табылады? Экономикасы 
дамыған елдердің тәжірибесі, сонымен қатар шетелдік және отандық ғалымдардың 
зерттеулері еңбек нарқында ерекше тауар ретінде жұмыс күші сатылатынын және сатып 
алынатынын нақты дәлелдеуде, яғни адамның қандай-да бір нақты жұмысты орындау 
қабілеті. Осыған байланысты, кейбір ғалымдар «еңбек нарқы» ұғымын пайдалануды 
заңсыз деп есептейді.  

Мемлекет, егер қажеттілік туындамаса, жұмыс берушілер мен жалдамалы 
жұмысшылардың өзара қарым-қатынастарына араласпай, олардың өзара әрекеттесу 
шектерін және принциптерін заңмен белгілейді. Еңбек саласында пайда болатын даулы 
мәселелер аранайы еңбек сотында қаралады, оның құрамына мемлекеттің, жалдаушы мен 
жұмысшының өкілдері кіреді. Еңбек соты жұмыс мәселелері бойынша жалғыз және 
диспуттарды заңды өткізу үшін арналған соңғы форум болып табылады.  

Германиядағы еңбек нарқы реттеу жүйесінің сараптамасы, біздің 
экономикамыздағы жағдайда да қолдану үшін көкейкесті жағдайдың неміс жастары үшін 
келесі тән сипаттарды атауға мүмкіндік беруде. Біріншіден, бұл еңбек нарқын реттеу 
субъектілерінің саралануы. Мүгедектер сияқты, кейбір шаруашылықтар да еңбек келісім-
шарттарын еркін түзе алмайды және көп жағдайда корпоративті одақтарға енуі тиіс, 
олардың іс-әрекеттерінің ауқымы еңбек және әлеуметтік заңнамалармен анықталады. 
Сондықтан еңбек нарқын реттеудің негізгі субъектілері – бұл тек мемлекет емес, сонымен 
қатар кәсіподақтар мен жұмыс берушілердің одақтары ретіндегі қоғамдық ұйымдар. 
Қоғамдық корпорация мүшелерінің мүдделерін қорғайтын және еңбек нарқына 
айтарлықтай ықпал ететін пәрменді жүйе елдегі оны реттеу жүйесінің маңызды элементі 
бола алады. Екіншіден, Германиядағы еңбек нарқын реттеудің тиімді құрал-сайманы 
ретінде тарифтік келісім-шарттар қызмет етеді, олардың қолдану тәжірибесі қазақстан 
жағдайларында, өндіріс кірістерін әлеуметтік адал бөлуді қолдануға, толық жұмыспен 
қамтылу, ақша бірліктерінің тұрақтылығы, сыртқы және ішкі экономикалық тепе-теңдік 
сияқты себепші болатын, әлеуметтік өмірге көмек көрсететін және еркін, қоғамдағы және 
экономикадағы әлеуметтік және бәсекелестік тәртіпті құру сияқты жалпы экономикалық 
мақсаттарға жету. Ең соңғы, үшіншіден, еңбек нарқы мен әлеуметтік қорғауды реттеудің 
пәрменді жүесінің Қазақстанда құрылуы еңбек және жұмыспен қамту саласында пайда 
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болатын және теріс экономикалық және әлеуметтік себеп-салдарға әкеп соғатын түрлі 
кемшіліктерді бақылаудың және алдын алудың жүйесімен ілесуі тиіс. 

Жұмыссыздық деңгейі бойынша Европадағы алғашқы орындардың біруінде 
Франция алуда. Қазіргі уақытта жұмыссыздық деңгейі бұл мемлекетте экономикалық 
белсенді халықтың 7-9% құрайды. Жаңа жұмыс орындарын ашуға бағытталған 
франциялық үкіметтің күш салуына қарамастан, жұмыссыздық деңгейінің өсуі 
күшейтуде. Францияда еңбек айтарлықтай қымбат бағаланады, сондықтан, кәсіпкерлер 
кәсіпорындарды жаңғырту арқылы оның өнімділігін арттыруға тырысады 
(компьютерлендіру, робототехниканы және автоматты бағыттарды), соның нәтижесінде, 
әсіресе, төмен білікті жұмысшылардың аз саны қажет етіледі.  

Франциядағы жұмыссыздық деңгейін төмендетудің ең маңызды бағыты еңбектің 
иілгіштігін нығайту негізінде еңбекті реттеуге көшуі болып табылады. Мұнда ішінара 
жұмыспен қамтылған жұмыс орындарын құру, белгіленген мерзімге жалдау бойынша 
келісім-шарттарды енгізу, сонымен қатар экономикалық жұмыстан шығару процедурасын 
жеңілдету туралы сөз болуда. Ішінара жұмыспен қамту деп Францияда ресми жұмыс 
аптасының ұзақтығына қарағанда, кем дегенде бестен бір бөлігіне аз болатын тұрақты 
жұмысты атайды. Ішінара жұмыспен қамтылу жұмыссыздықпен күресудің ең маңызды 
құралы ретінде қарастырылады. Францияның Үкіметі мұндай жұмыспен қамтылу үлгісіне 
өтуші кәсіпорындарды міндетті әлеуметтік төлемдерден босатып, ішінара жұмыспен 
қамтылған жаңа жұмыс орындарын ашуға немесе ішінара жұмыспен қамтылған жұмыс 
орындарына өтуге ынталандырады. Көп жағдайда, мұндай еңбектің түріне біліктілігі 
төмен әйелдер (30% жұмыс істейтін әйелдердің ішінара жұмыспен қамтылған орындары 
бар) және жастар пайдалынады. Мұндай жұмыспен қамту түрі қызмет көрсету мен сауда-
саттықта ең көп таралған. Франциядағы жұмыспен қамту саясатының тағы да бір бағыты 
жұмыс уақытының азайтылуы. Қазіргі уақытта Франция үкіметі заңды тәртіпте жұмыс 
аптасының ұзақтығын 35 сағатқа дейін қысқартуға талпынуда, бұл жаңа жұмыс 
орындарын ашуға және жұмыссыздық деңгейін төмендетуге ықпал етуі тиіс.  

АҚШ-та жұмыс күшінің нарқын мемлекеттік реттеу, айтарлықтай әлеуметтік 
сілкіністермен қауіп төндіретін деңгейге дейін жұмыссыздықтың өсуіне жол бермеуге 
бағытталған. Одан басқа, ол құрылымдық сипаттың көптеген басқа үйлесімсіздік 
салдарын жұмсартуға арналған. Мысал үшін, созылмалы жұмыссыздық толықтырылмаған 
бос орындардың үлкен санымен, бірқатар мамандардың, сонымен қатар ғылыми-
техникалық прогресстің қажеттіліктерінен туындаған жаңа мамандықтардың  
жетіспеушілігімен бірге жүреді. Мұндай жағдайларда, әсіресе ғылыми-техникалық 
революцияның жаңа кезеңінде, еңбек саласында мемлекеттің тағы бір маңызды қызметі 
жұмыс күшін кәсіптік даярлау мен қайта даярлау, білім беру жүйесін дамыту болуда. 
Білікті мамандардың жетіспеушілігі немесе олардың тиімсіз пайдаланылуы экономикаға 
әсер етеді, қоғамдық өндірістің тиімділігін төмендетеді, америкалық капиталдың 
көрсеткіштерін халықаралық нарықтарда нашарлатады.  

Қазіргі уақытта, еңбек нарқының мемлекеттік реттеудің төрт негізгі бағытын 
бөлуге болады: 1) жұмыспен қамтудың өсуін ынталандыру және жұмыс орындарының 
санын арттыру бойынша бағдарламалар; 2)жұмыс күшін даярлауға және қайта даярлауға 
бағытталған бағдарламалар; 3) жұмыс күшін жалдауға көмек көрсету бағдарламалары; 4) 
жұмыссыздықтан әлеуметтк сақтандыру жөніндегі бағдарламалар. 

АҚШ-та осы бағдарламалардың аясында, бірінші кезекте экономиканың 
мемлекеттік секторында, жүздеген жұмыс орындары құрылды. Ал қазіргі уақытта 
америкалық үкімет жұмыс орындарын мемлекеттік секторда емес, керісінше жеке 
секторда ашуға басымдық танытуда – түрлі жанамалы реттеу шараларының көмегімен 
(салықтық жеңілдіктер, мемлекеттік субсидиялар және т.б.). 

Аталған бағыттар жұмыспен қамтуға ықпал ету әдістерінің барлық түрлерін 
қамтымайды. Жұмыс күшінің нарқын жанамалы реттеу шараларының кешені үлкен роль 
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ойнайды, олар: үкіметтің салық, қаржы-несиелік және өтелімді саясаты. Еңбек нарқының 
анықтаушы негізі әлеуметтік қамтамасыз ету, еңбек қарым-қатынасының, азаматтық 
құқықтардың саласындағы заңнамалар болып табылады. 

Жұмыс күшінің нарқынын жанама реттеу шаралары біруақытта 
макроэкономикалық реттеу шаралары болып табылады және елдегі жалпы іскерлік 
жағдаяты арқылы жұмыспен қамту және жұмыссыздық динамикасына ықпал етеді.  

Жалпы алғанда еңбек нарқы қызмет етуінің америкалық тәжірибесі нарықтық 
экономиканың базистік принциптеріне негізделіп, ол түрде елдің басты экономикалық 
ресурсын оңтайлы пайдалануға жеткілікті тиімді ықпал етеді. 

Көптеген он жылдықтардың ішінде еңбекті басқарудың Жапондық жүйесі ең 
тиімді және өміршең үлгінің бірі болып саналды, оған келешек тиесілі. Бірақ соңғы 
уақыттарда оған да жұмыссыздықтың өсуін тудырған экономикалық қиындықтармен 
бетпе-бет келуге тура келді. Орта және ұзақ мерзімді келешекте жапондық өндірісте 
құрылымдық өзгерістер, экономикалық іс-әрекеттің интернационалдылығымен (кең 
ауқымдылығы мен) және ақпараттық технологияның дамуымен шарттасылған. Бұл, сөзсіз, 
еңбек нарқындағы жағдайға ықпал етеді. Осыған байланысты соңғы жылдары 
экономиканың құрылымдық қайта құрылу мақсаттарын ескеріп, Жапонияның Еңбек 
министрлігі елдің еңбек нарқын тұрақтандыруға бағытталған бірнеше шаралар кешенін 
жүзеге асыруға тырысуда, олардың ішінде келесілерін атап өту қажет: 

- жұмыс күшіне деген сұраныстың кезеңдік ауытқу жағдайларында жұмыс 
орындарын сақтауға талпынатын фирма басшыларын қолдауға арналған демеу қаржы 
бөлу; 

- мемлекеттің жұмысшылардың оқуын ұйымдастыруға және орташа және кіші 
кәсіпорындардағы тартымды еңбек жағдайын құруға қатысуы; 

- жұмысқа орналастыру және жұмысшылардың бір кәсіпорыннан екіншісіне 
ауысқан кезде кәсіби қабілеттерін дамыту мүмкіндігін кеңейтетін жұмыс берушілерге 
демеуқаржы ұсыну; 

- жұмысқа орналастыру бойынша жеке агенттіктерінің жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік бюролардан басқасын да қолдау; 

- оқу орындарының бітірушілерін жұмысқа орналастыруға көмек көрсету; 
- мүгедектердің жұмыспен қамтылу деңгейін қолдау және жоғарылату бойынша 

бағдарламаларды дамыту.          
Жапонияда жұмыспен қамту саласындағы заң актілерінің кешені тиімді қызмет 

етуде. Олардың негізінде әзірленетін барлық шаралар халықтың жұмыспен қамтылуын 
қамтамасыз ету мәселелерін басқару жүйесін білдіреді, ондағы негізгі көңіл жұмыспен 
қамту саласындағы жағдайды жақсартуға, жұмысқа орналастыру мен жұмысшылардың 
кәсіптік қабілеттерін дамыту үшін мүмкіндіктерді арттыруға бағытталған. 

Жұмысшылардың кәсіби қабілеттерінің дамуына себепші болатындар: кәсіби 
даярлықты өткізуге жұмсалған шығындарды жалдаушыларға ішінара өтеу және кәсіптік 
даярлықпен айналысатын мемлекеттік құрылымдарды ұйымдастыру; кәсіптік даярлықты 
және еңбек нарқында өзінің бәсекеге қабілеттерін жоғарылатуға тырысатын 
жұмыссыздардың қайта оқуын өткізу; жұмысшыларға тұрақты, бүкіл еңбек мансабының 
бойында қайта оқуға немесе өзбетінше білім алуы үшін ақылы оқу демалысын алу 
мүмкіндігін жұмысшыларға ұсынатын жалдаушыларға демеуқаржы төлеу; мемлекеттік 
даярлық курстарында оқитын жұмысшылары бар кіші және орта кәсіпорындардың 
басшыларына демеуқаржы төлеу.  

Жапонияның аумақтық құрылымдарында еңбек нарқын реттеу бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру ерекше болып табылды. Әрбір префектурада еңбек бөлімдері 
қызмет етеді, оларда, ереже бойынша, екі секторы болады: жұмыспен қамту саласында 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және сақтандыру. «Жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету туралы» Заңы бойынша префектуралардың губернаторлары еңбек мәселелерін шешу 
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үшін жауапты өзінің бағыныстыларының және жұмыспен қамтуды қамтамасыз етеу 
бойынша мемлекеттік бюро директорларының іс-әрекеттерін басқаруға және қадағалауға 
құзырлы. Бюро қызметкерлерін дайындау жәйшылықта жұмыс орындарында жүзеге 
асырылады. Ал жұмыстан тыс оқу курстары, көп жағдайда, ұзаққа созылмайды және 
жұмыс процесінде оқуға қосымша ретінде болады. Жұмыстағы оқу әдістерінің бірі – 
алмастыру, яғни міндеттердің бір түрін орындаудан басқасына өтуі, мысал үшін, 
жәрдемақылармен жүргізілетін жұмыстан, жұмысқа орналастыру жөніндегі жұмыстарға 
өтуі.      

Қытайда жұмыспен қамту жүйесін реформалау 1990 жылдардың басында 
Халықаралық еңбек ұйымы жағынан белсенді көмек көрсетуінің арқасында жүргізілді. 
1994 жылы қабылданған Еңбек кодексі құқықтық негіз болды. Қытайдағы жұмыспен 
қамту жүйесін реформалаудың басты мақсаты – базасы «үш темірдей ережелерде» болған 
– жалдаудың өмір бойылық жүйесі, белгіленген еңбек ақысы мен кепілденген тұрғын үй 
сияқты еңбек қарым-қатынастарының ескі жүйесін жою, сонымен қатар үш жүйеде – 
жалдаудың келісім-шарттық жүйесі, белгіленбеген еңбек ақы мен еңбек қарым-
қатынастарында қатысудың үш жақты жүйесі. 

Қазіргі уақытта еңбек ресурстарын басқарудың үш үлгісі қызмет етуде:  
1) қызметкерлерді басқарудың дәстүрлі үлгісі; 
2) халықаралық стандарттарға бағытталған басқарудың үлгісі; 
3) басқарудың өтпелі үлгісі.   
Еңбек қарым-қатынастарының жүйесін басқару үш деңгейде жүзеге асырылады. 
1. Мемлекеттік деңгей – Еңбек және әлеуметтік сақтандыру министрлігі 

мемлекеттің мүдделерін қорғайды; Қытай кәсіпорындары директорларының 
ассоциациясы – жұмыс берушілердің мүдделерін, ал Бүкіл қытайлық кәсіодақ 
федерациясы – жұмысшылардың мүдделерін қорғайды. 

2. Өңірлік деңгей – еңбек қарым-қатынастары бойынша провинциялық 
департаменттер, кәсіпорындар мен кәсіподақ директорларының ассоциациясы. 

3. Жергілікті деңгей – еңбек қарым-қатынастары бойынша жергілікті 
департаменттер, кәсіпорын директорларының ассоциациясы және кәсіподақ ұйымдары.  

Еңбек нарқының Қытайлық моделі бүкіл экономикалық белсенді халықтың 
анағұрлым жоғары кірістерге жету уәждерін қалыптастырып, жұмыспен қамтуды 
қолдаудың әлеуметтік-экономикалық механизмдерінің кеңінен пайдаланылуымен 
сипатталады. Мұндай механизмдердің қатарына жалдау және жұмысшыларды жұмыстан 
шығарудың ережелері ырықтандыру, ішінара, уақытша немесе қосымша жұмыспен 
қамтылуды көтермелеу арқылы жұмыс күшін пайдаланудың жұмсақтығын арттыру, 
қысқа мерзімді жұмыспен қамтылуды қамтамасыз ететін қоғамдық жұмыстарды дамыту 
(мысал үшін, демалыс кезінде оқушылар мен студенттерді де қосқанда) жатады. 
Мемлекет белсенді түрде халықтың жұмыспен қамтылу тиімділігін жоғарылатуға көмек 
береді, кәсіпорындардағы мамандардың қайта даярлануына демеу қаржы төлейді, жоғары 
біліктілікті қажет ететін жұмыс орындарына үміткер болған жұмысшылардың оқуларын 
ішінара төлейді, жұмыссыздар өз ісін құру үшін пайызсыз несие береді.  

Батыстың, АҚШ-тың, Жапонияның және Қытай елдерінің халықтың жұмыспен 
қамтылуын реттеуге деген көзқарастары осындай. Қазақстан үшін қай үлгі немесе 
олардың қандай ұштастырулары ең артықшылықта екенін анық айту мүмкін емес. Жалпы 
алғанда, нарықтық құрылымдардың даму кезеңінде, экономикасы дамыған елдердің еңбек 
нарқын реттеудегі жинақталған айтарлықтай тәжірибесі, өңірлік әлеуметтік-
экономикалық даму ерекшеліктерін ескеріп, бідің елімізде оның пайдаланылу мүмкіндігі 
де жан-жақты зерттелуін талап етеді.  
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В современном мире заметны тенденции нового понимания роли государства, его 

задач и функций, взаимоотношений общества и государства.  
Сущность государства и его социальное назначение являются решающими в 

определении направленности деятельности государства, его целей и задач. В свою очередь, 
функции государства зависят от тех задач, которые стоят перед обществом на данном этапе 
развития. И задачи, и вытекающие из них функции не являются произвольными, они зависят 
от уровня развития общества, его экономических возможностей, потребностей и интересов 
населения и др. На определенном этапе развития государства и общества именно последнее 
начинает определять, что является для него социально значимым, что оно поручает 
государству, какие функции на него возлагает, и тогда «государственные услуги» - это 
система отношений личности, юридических лиц с государственными структурами [2]. 

То есть, государственные услуги – это результат деятельности государственных 
органов, который на себе ежедневно ощущает население. Если министерство или ведомство 
работает хорошо, то через качество услуг граждане не испытывают неудобств, если же 
плохо – то это вызывает нарекания. Услуги непосредственно влияют на качество жизни 
каждого человека, они необходимы ему для полноценного существования и полнокровной 
жизни. 

Впервые содержанию понятию государственная услуга придано юридическое 
значение посредством внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 
27 ноября 2000 года № 107-II «Об административных процедурах». Где под государственной 
услугой понимается «деятельность, направленная на обеспечение прав, свобод и защиты 
законных интересов физических и юридических лиц, осуществляемая государственными 
органами, иными государственными учреждениями, государственными предприятиями, 
физическими и (или) юридическими лицами в рамках реализации бюджетных программ 
(подпрограмм)» (пункт 2-2 статьи 1). Согласно нормативного постановления 
Конституционного Совета Республики Казахстан об официальном толковании статьи 54, 
подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики 
Казахстан по вопросам организации государственного управления, принятое по обращению 
Премьер-Министра Республики государственная услуга - это одна из форм реализации 
отдельных функций государственных органов, носит преимущественно гражданско-
правовой характер, оказывается, как правило, индивидуально без применения 
государственного принуждения[3]. 

Исходным документом, послужившим основой для осуществления 
полномасштабных реформ в сфере оказания государственных услуг, стало Послание главы 
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государства народу Казахстана от 19 марта2004 года «К конкурентоспособному Казахстану, 
конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» [4].  

Одним из приоритетных направлений административной реформы выдвинута задача 
повышения качества государственных услуг. Это преобразования, проводимые в системе 
исполнительной власти, должны привести к тому, что каждый гражданин будет не только 
знать, но и иметь возможность реально требовать тот уровень и то качество услуг, которые 
ему обязаны предоставить конкретные уровни власти. Само понятие «государственные 
услуги» в Казахстане стало использоваться только в процессе проведения административной 
реформы, в то время как во многих зарубежных странах государственные услуги – одна из 
основных форм отношений гражданина, юридического лица и власти, где государство 
рассматривается как «поставщик услуг». 

На сегодняшний день, оказание государственных услуг в Республике Казахстан 
осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан«О государственных 
услугах» № 88-V от 15 апреля 2013 года. 

Данный Закон обеспечивает законодательное урегулирование оказания 
государственных услуг, обеспечение единообразных требований к порядку оказания 
государственных услуг, четкое разграничение полномочий госорганов в этой сфере, 
совершенствование процедуры оказания государственных услуг, в том числе и в 
электронной форме 

Вместе с тем, Законом введены новые механизмы повышения роли общественности в 
совершенствовании и развитии сферы оказания государственных услуг, а также 
позволяющие физическим лицам и неправительственным организациям принимать активное 
участие в принятии управленческих решений. 

Одним из таких механизмов является публичное обсуждение проектов стандартов 
государственных услуг, что позволяет каждому гражданину вносить свои предложения по 
совершенствованию процесса оказания государственных услуг. 

Еще одним ключевым механизмом является общественный мониторинг качества 
оказания государственных услуг. 

Согласно Закону «Государственная услуга – одна из форм реализации отдельных 
государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению 
услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, 
предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ» [5]. 

В некотором смысле все инновации в государственном управлении, так или иначе, 
касаются «качества» государственного управления. Повышение качества услуг может и не 
повлечь за собой немедленных финансовых выгод, но именно качество услуг является одним 
из ключевых факторов, определяющих доверие граждан к правительству и способствующих 
укрепить имиджа государственной службы. 

Процесс совершенствования предоставления государственных услуг занимает 
длительный период и исходит из проблем которые необходимо решать, а также ключевых 
моментов которые необходимо внедрять для дальнейшего совершенствования. На данный 
момент можно выделить следующие принципы совершенствования качества 
государственных услуг: 

- принцип ориентации на потребителя. Внедрение данного принципа предполагает 
выполнение поставщиками государственных услуг определенных условии. Во-первых, 
понимание потребностей и ожиданий потребителя.Во-вторых, разработка системы 
индикаторов, позволяющих изменить удовлетворенность потребителей качеством услуг. 
В-третьих, формирование эффективной системы управления процессом взаимодействия 
государственных служащих с потребителями услуг; 

- принцип информированности потребителей государственных услуг. Данный 
принцип подразумевает создание и функционирование постоянно действующей системы 
информационного обеспечения потребителей государственных услуг, с использованием 
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всевозможных источников, включая средства массовой информации, информационно 
коммуникационные технологии и т.д. Внедрение данного принципа предполагает 
доступность информации и постоянное информирование потребителей услуг оборганизация 
и учреждениях, предоставляющих государственные услуги, порядке их предоставления, 
правах и обязанностей потребителей и поставщиков при получении/предоставлении 
государственных услуг; 

- принцип заинтересованности исполнителя. Данный принцип говорит о значимости 
личной заинтересованности исполнителя в качественном и своевременном предоставлении 
соответствующего вида государственных услуг; 

- принцип наименьшего действия. Внедрение данного принципа предполагает 
максимальное упрощение организации и технологии предоставления государственных 
услуг. Процедуры предоставления государственных услуг должны быть просты, понятны и 
как следствие надежны. Другими словами, каждое действие должно совершаться с 
минимально возможной затратой трудовых, материальных, временных и прочих ресурсов; 

- принцип делегирования полномочий. В соответствии с данным принципом 
необходимо обеспечить большую гибкость в предоставлении услуг с учетом специфических 
особенностей и потребностей потребителей. На практике никакие детализированные 
регламенты и должностные инструкции не в состоянии предусмотреть все аспекты 
взаимоотношений государственных служащих с потребителями государственных услуг. В 
связи с этим регламентация работы государственных служащих должна оставлять 
определенную свободу действий, достаточную для дальнейшего совершенствования работы 
по предоставлению услуг; 

- принцип «обратной связи». Для объективной оценки качества предоставляемых 
государственных услуг необходимо установление постоянной и надежной обратной связи с 
потребителями. Реализация данного принципа на практике позволяет не только 
осуществлять действенный контроль за деятельностью ответственных должностных лиц, но 
и принимать своевременные меры по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственных услуг; 

- принцип системности стандартов. Данный принцип предполагает, что разработка 
стандартов предоставления услуг должна осуществляется с учетом действующего 
законодательства. В связи с этим каждый вновь разрабатываемый стандарт должен быть 
проверен на наличие взаимосвязи и непротиворечивости с другими нормативно-
законадательными актами. Несоблюдение данного принципа приводит кразличного рода 
дефектам системы управления в целом и, как следствие, снижает эффективность. 

На сегодняшний день, в ходе проведенных административных реформ по 
повышению качества государственных услуг в Республике Казахстан введен принцип 
«одного окна». В результате внедрения данного принципа, были достигнуты следующие 
результаты: 

- оптимизированы бизнес-процессы путем сокращения требуемых от населения 
количества документов и интеграции информационных систем государственных органов с 
интегрированной информационной системой «ЦОН», которое позволило сократить время 
оказания услуг с 40-60 минут до 15-20 минут; 

- посредством Интернет связи на портале «электронного Правительства» внедрена 
функция отслеживания статуса исполнения государственной услуги; 

- реализован механизм (возможность) бронирования времени на прием в ЦОН 
через интернет или Единый контакт-центр государственных органов; 

- сокращены очереди на оплату государственной пошлины у банковской кассы, 
путем предоставления возможности оплаты через платежный шлюз «электронного 
Правительства» посредством банковской карточки; 
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- реализованы мероприятия по сокращению времени получения наиболее 
востребованных населением государственных услуг населением посредством  терминалов 
пунктов общественного доступа; 

- внедрена система безбарьерного обслуживания и созданы комфортные условия 
для ожидания очереди населением, предусмотрены необходимые условия для получения 
государственных услуг людьми с ограниченными возможностями; 

- в рамках работы по популяризации государственных услуг предоставляемых 
населению в электронном формате реализован проект по записи электронной цифровой 
подписи на чипы в удостоверении личности граждан для получения государственных 
услуг через портал «Электронного правительства»; 

- за счет автоматизации процесса предоставления государственных услуг сокращен 
перечень представляемых населением документов и время обслуживания, путем 
интеграции систем государственных органов. Так если, раньше в среднем индекс 
бюрократизации был равен 10 к 1, то есть, чтобы получить 1 справку, нужно было собрать 
10 документов. Сейчас индекс бюрократизации составляет 3 к 1. 

В результате научно-технической революции, происходит развитие 
энергосберегающих технологий, создаются высокотехнологичные производства, происходит 
процесс перехода к информационному обществу, развивается наука и техника, 
увеличивается уровень образования, медицины, качества жизни людей, что ведет к 
трансформации индустриального общества в постиндустриальное. 

В связи с чем, стремления государств, все более смещаются в сторону качественного 
развития сферы оказания государственных услуг. Непосредственно это связано с тем, что в 
постиндустриальном обществе на первый план выходит обеспечение высокого уровня 
качества жизни граждан. Отсюда вопросы улучшения процесса оказания государственных 
услуг выдвигаются на уровень стратегических задач современного государства и Республика 
Казахстан в этом плане не является исключением. 

Исходя из зарубежного опыта, в целях создания благоприятных условий для 
граждан при оказании государственных услуг, по образцу таких стран как Канада и 
Австралия в Республике Казахстан была создана Государственная 
корпорация«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация). 

Государственной корпорации создана в апреле 2016года на базе  
РГП «Центр обслуживания населения» путем слияния четырех организаций: 

- РГП «Центр обслуживания населения»; 
- РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»; 
- РГП на ПХВ «Центр по недвижимости»; 
- РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра».  
Считается, что метод слияния позволит облегчить управление организацией 

обеспечив оптимальное и оперативное решение задач по порядку и качеству 
предоставления востребованных населением государственных услуг. 

Ежегодно заинтересованными государственными органами ведутся работы по 
формированию перечня услуг для передачи в Государственную корпорацию.  

Так, до конца 2017 года планируется увеличение количества государственных 
услуг до 85 %.  

Благодаря сформированной инфраструктуре «электронного правительства» 
государственными органами ежегодно принимаются меры по переводу государственных 
услуг в электронную форму, сокращению сроков и количества документов, требуемых от 
граждан.  

Параллельно услуги переводятся в мобильное приложение и к настоящему времени 
обеспечен доступ 83-х услуг в данном формате[6]. 

В дальнейшем в своей деятельности Государственная корпорация планирует 
улучшение качества оказания государственных услуг путем оптимизации бизнес-
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процессов, внедрения  композитных услуг, предоставление услуг полного цикла, 
увеличение доли услуг, получаемых услугополучателями посредством электронных 
инструментов, модернизация фронт-офисов. 

Также, планируется внедрение «проактивного правительства» как следующий этап 
оптимизации оказания государственных услуг. «Проактивное правительство» будет само 
отслеживать жизненные ситуации и выполнять необходимые процессы вместо 
гражданина. А гражданину нужно будет лишь подтверждать эти действия. Это 
значительно упростит разрешительные процедуры, обеспечит прозрачность и контроль, 
при этом исключит дублирование учетных работ и затраты на них. 

Проактивное взаимодействие характерно для высшего уровня развития 
«электронного правительства» и в настоящий момент пока не достигнуто ни в одной 
стране мира, хотя отдельные эксперименты имели место в рамках продвижения 
некоторых услуг данного уровня. Лидирующие по уровню развития «электронного 
правительства» страны считают проактивное взаимодействие делом ближайшего 
будущего [7].  

Кроме того, в послании Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 
года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» сказано о 
необходимости максимальной оптимизации процессов оказания государственных услуг, 
сокращение сроков и перечня документов, исключение дублирующих процедур и перевод 
их полностью в электронный формат. Данный подход позволит снизить 
коррупциогенность путем исключения контакта между услугополучателем и 
услугодателем. 

Как можно заметить, государство в целях достижение благополучия общества и 
повышения доверия населениятратит немало средств и усилий заботясь качестве 
предоставляемых государственных услуг гражданам Республики Казахстан. 
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Глобальное информационное пространство, интернет-скорости распространения 
информации, мобильность населения и капитала предоставляют совершенно новые 
условия и требования для выравнивания комфортности проживания и ведения бизнеса, 
международного инвестирования и конкуренции, что является беспрецедентным вызовом 
в сфере государственного управления [1].  

В политической сфере формируются устойчивые механизмы производства нового 
типа политики – сетевой публичной политики, которые проявляются в доминирующем 
значении сетевых ресурсов коммуникативной власти; сетевой мобилизации 
общественности и институционализации сетевых структур гражданского общества; 
политическом трансферте инновационных гражданских практик; сетевой актуализации 
общественного дискурса в производстве публичных решений, сетевого управления и 
электронного направления [2]. 

В связи с чем, на основе мирового опыта в Республике Казахстан было 
сформировано и успешно функционирует «Электронное правительство». 

Впервые идея создания электронного правительства была озвучена Главой 
государства Н. Назарбаевым в 2004 году в ходе Послания народу Казахстана: «...пора на 
деле приступить к формированию электронного правительства…Оно позволит сократить 
контакты между населением и чиновниками, повысит качество и уменьшит сроки 
оказания услуг».   

Понятие «Электронное правительство» строятся специалистами по разным 
принципам. Одни авторы предпочитают описательные определения – какие именно 
преобразования происходят в обществе и отдельных его структурах благодаря внедрению 
«Электронного правительства». Другие выбирают прикладной аспект «Электронного 
правительства», и просто перечисляют разные применения отдельных его инструментов. 
Есть технические определения, которые акцентируют внимание сугубо на используемых 
технологических решениях и специфических программных продуктах. А также 
существует экономическое определение, ориентированные на максимальную 
эффективность управления государством. 

Каждый принцип верен, поскольку отображает определенный аспект 
функционирования «электронного правительства» [3]. 

Согласно законодательству Республики Казахстан: ««Электронное правительство» 
– система информационного взаимодействия государственных органов между собой и с 
физическими и 
юридическими лицами, основанная на автоматизации и оптимизации государственных 
функций, а также предназначенная для оказания услуг в электронной форме» [4]. Из 
данного определения следует вывод, что «Электронное правительство» Республики 
Казахстан предназначено для снижения издержек, повышения государственного 
управления и предоставления государственных услуг в электронном формате в режиме 
реального времени. 

Электронное правительство преследует ряд основных задач: 
1) оптимизация и автоматизация предоставления государственных услуг 

организациям и гражданам; 
2) осуществление реформы институтов государственного управления; 
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3) обеспечение правительственного веб-присутствия; 
4) повышение уровня готовности населения к пользованию информационными 

услугами; 
5) уменьшение степени влияния такого фактора, как географическое местоположение. 

Учитываямасштабы и размер расстояний нашей страны, оно могло бы являтьсянекой 
палочкой-выручалочкой, которая помогалабы напрямую связываться жителям с высшими 
органами власти и обеспечить эффективный каналвзаимодействия Государство – Общество 
и Общество – Государство, помогая решать проблемы вкратчайшие сроки. 

Оказание электронных государственных услуг «Электронного правительства» 
осуществляется через веб-портал –www.egov.kz запуск которого состоялся 12 апреля 2006 
года.  

Веб-портал «Электронного правительства» является механизмом реализации 
концепции предоставления государственных услуг в электронном формате по принципу 
«одного окна». 

За годы существования «Электронного правительства» сформирована 
инфраструктура электронного правительства, созданы веб-портал и шлюз электронного 
правительства, платежный шлюз электронного правительства, электронный 
межведомственный документооборот, инфраструктура открытых ключей, единая 
транспортная среда государственных органов, национальные реестры 
идентификационных номеров, реализованы электронные государственные услуги. 
Пользователям портала открылась возможность получать справки, не посещая 
государственные учреждения и не теряя времени в очередях и на сбор документов. 

Например, каждый день в Казахстане рождается более 1 000 детей. Это значит, что 
как минимум перед тысячей человек ежедневно встает одна и та же задача: ребенка нужно 
зарегистрировать, оформить все необходимые документы, подать бумаги на получение 
пособия и так далее.  

При традиционном подходе для решения этих и других задач родителям придется 
посещать медицинские учреждения, органы ЗАГС, БВУ, ГЦВП, Акимат. В некоторые 
инстанции придется сходить не однажды. И все это займет порядка 20 дней. 

После внедрения портала «Электронного правительства» пользователь, не выходя 
из дома, заполняет единую форму на портале электронного правительства и заверяет 
документ своей цифровой подписью. Запрос автоматически одновременно поступает в 
информационные системы всех причастных госорганов. 

Отправленный однократно запрос поступает: 
- в информационную систему органов ЗАГС —подается заявление на получение 

свидетельства о рождении ребенка; 
- в базу данных физических лиц —ребенку присваивается ИИН; 
- в информационную систему МТЗН —подается заявка на начисление пособия по 

рождению ребенка. 
За счет проделанной работы была, снижена нагрузка на бизнес: процессы стали 

более доступными, простыми, понятными и прозрачными, сняты барьеры для получения 
услуг в сфере лицензирования,реализована онлайн-оплата налогов, государственных 
сборов, пошлин и штрафов за нарушение правил дорожного движения, оплата услуг 
жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Так, например если говорить о выбор наименования нового юридического лица, 
допустим название, которое услугополучатель хочет получить для своей компании, может 
оказаться уже занятым. Раньше это влекло за собой потерю немалого количества времени, 
ведь начинающему предпринимателю приходилось несколько раз являться в приемную 
государственного учреждения и каждый раз подавать все новые и новые запросы с 
указанием нового варианта наименования.  
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Теперь этот процесс значительно упрощен — база данных юридических лиц 
мгновенно проверяет предложенное наименование на уникальность, и даже если 
первоначальное название окажется занятым, проверка других вариантов займет считанные 
секунды. 

В связи с чем хотелось бы отметить следующие проекты. 
В 2007 году была создана информационная система «Электронные 

государственные закупки», а с 1 января 2010 года уже заработал портал государственных 
электронных закупок www.goszakup.gov.kz. 
С 1 июля 2012 года государственные закупки, осуществляемые способом конкурса 
государственными структурами, в Казахстане проводятся исключительно в электронном 
формате. Помимо электронного конкурса («е-конкурс») с этой же даты вводится новый 
способ осуществления государственных закупок – электронный аукцион 
(«е-аукцион»). В ходе его проведения понижение цены поставщиками должно проходить 
в режиме реального времени («on-line» режим). 

Внедрение информационных технологий в процесс проведения государственных 
закупок в Казахстане способствовал развитию, обеспечению прозрачности процесса, 
эффективности использования бюджетных средств, упрощению процедур участия 
потенциальных поставщиков, сокращению бумажного документооборота и затрат на 
проведение процедур государственных закупок и, в целом, направлено на поступательное 
социально-экономическое развитие экономики, сокращение коррупционных проявлений, 
развитие добросовестной конкуренции и доверие со стороны населения.   

В 2008 году начата реализация проекта «Е-лицензирование». Информационная 
система «Государственная база данных  
«Е-лицензирование» создана с целью автоматизации процессов лицензирования, 
разрешительных документов и обеспечения эффективного, прозрачного механизма 
информационного взаимодействия между государственными органами – лицензиарами и 
бизнес - сообществом Республики Казахстан.  

C 2012годавыдача лицензии начала осуществляться только в  электронном виде, 
что обеспечило 100%-ноеучастие государственных органов. 

13 мая 2013 года в Женеве были объявлены результаты международного конкурса 
WSIS ProjectPrizes 2013, который прошел в рамках Форума Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества. Система электронного лицензирования 
Республики Казахстан (www.elicense.kz) стала лучшим проектом в категории «E-
Business».  

Для более интенсивного взаимодействия между гражданами и правительством был 
реализован сервис обсуждения проектов электронных услуг, а также законопроектов. Этот 
сервис, а также интернет-конференции, обращения граждан в госорганы, запись на 
онлайн-прием к министрам, блоги первых руководителей, контакты государственных 
органов и их представителей были выведены в отдельный блок «Граждане и 
правительство». 

В настоящий момент через инфраструктуру электронного правительства 
оказывается 761 услуг и сервисов. Популярность портала среди казахстанцев 
подтверждается статистическими данными.  
По итогам 2016 года количество пользователей портала составило 
более 7 миллиона человек, которым оказано более 161 миллионов электронных услуг[5]. 

Кроме того, сегодня, стремительно усложняются индивидуальные устройства 
мобильной связи, получающие компьютерный интерфейс, доступ в Интернет и т.д. С 
развитием технологий широкополосного мобильного доступа телефон все более 
превращается в устройство с интеллектуальным интерфейсом для доступа в глобальные 
информационные компьютерные сети. В связи с этим, важным этапом развития 
инфраструктуры оказания электронных государственных услуг, по средствам 
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информационных технологий с учетом активного проникновения мобильной связи и 
мобильных технологий среди населения является создание Мобильного правительства 
Республики Казахстан. На текущий момент мобильное приложение доступно для 
платформ iOS, Android, Windows на смартфонах и планшетах, и через свои мобильные 
устройства казахстанцы могут получить более 83 различных услуг и сервисов.  

Одно из новшеств в рамках Мобильного правительства, которое уже внедрено - это 
электронная цифровая подпись, записанная на SIM-карту телефона. Благодаря ей любой 
обладатель мобильного телефона, в том числе старой модели, может получить услугу, 
отправив SMS-сообщение на короткий номер и подписать ее мобильной подписью, 
которая записана на SIM-карте.  

Следует отметить, что высокие темпы развития ИКТ в Казахстане отмечены 
международными экспертами Организации Объединенных Наций, Международного 
союза электросвязи и Всемирного экономического форума (ВЭФ). 

Так, в отчете ООН по индексу развития «электронного правительства», 
опубликованном в начале июля 2016 года Казахстан занимает 33 (28, 2014) место среди 
193 стран мира. В отчете МСЭ «Измерение информационного общества» 2016 года по 
индексу развития ИКТ Казахстан занимает 52 место среди 167 стран мира (52 место, 2015 
год). В глобальном отчете ВЭФ 2016 года по индексу сетевой готовности Казахстан 
занимает 39 место из 139 стран мира, в частности, по показателям «абоненты сотовой 
связи» - 6 место, «тарифы фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет» - 
20 место, «абоненты мобильного Интернета» - 46 место, по числу абонентов 
широкополосного доступа к сети Интернет - 59 место.  

В области информационно-коммуникационных технологий Казахстан является 
одним из лидеров среди стран Содружества Независимых Государств. Так, в соответствии 
с Решением Совета глав правительств СНГ от 21 ноября 2014 года АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» присвоен статус базовой организации 
государств-участников СНГ, осуществляющей методическое и организационно-
техническое обеспечение работ в области информационно-коммуникационных 
технологий. В настоящее время Базовой организацией ведутся работы по анализу текущей 
ситуации развития ИКТ в государствах – участниках СНГ [4]. 

В перспективе, планируется внедрение «проактивного правительства» как 
следующий этап оптимизации оказания государственных услуг. «Проактивное 
правительство» будет само отслеживать жизненные ситуации и выполнять необходимые 
процессы вместо гражданина. А гражданину нужно будет лишь подтверждать эти 
действия. Это значительно упростит разрешительные процедуры, обеспечит прозрачность 
и контроль, при этом исключит дублирование учетных работ и затраты на них. 

Проактивное взаимодействие характерно для высшего уровня развития 
«электронного правительства» и в настоящий момент пока не достигнуто ни в одной 
стране мира, хотя отдельные эксперименты имели место в рамках продвижения 
некоторых услуг данного уровня. Например, в ряде стран уже проходили онлайновые 
выборы. 

Лидирующие по уровню развития «электронного правительства» страны считают 
проактивное взаимодействие делом ближайшего  
будущего [6].  

Подводя итоги, хочется сказать, что внедрение и использование элементов 
информационно-коммуникационных технологии в системе оказания государственных 
услуг в значительной степени влияет на качество, эффективность и доступность 
предоставляемых услуг государством. Важным фактором проводимых инновации 
является готовность общества принять данные инновации и дальнейшее их желание 
притворять их в свою повседневную жизнь. 
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Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау 
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Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын 
талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ 
және де басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері 
үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты. Профессор Н.А Русак [1] бұл 
ұғымды былайша анықтайды: «Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы ресурстарын 
жасау, тарату және пайдаланумен сипатталады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты өндірістік, 
коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен 
қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, 
сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу 
қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылықпен сипатталады.Кәсіпорынның уақтылы төлеу 
мүмкіндігі оның қаржылық жағдайының жақсылығын көрсетеді.                                                                                          

В.М. Радионова мен М.А. Федотова кәсіпорынның қаржылық жағдайы "қаржы 
ресурстарының калаптасуымен, таратылуы және пайдалануымен көрсетіледі" деп жазады.                                                                                                                                            

М. Н. Крейнина [2], А.И. Ковалев және В.П. Привалов [3] қаржылық жағдай 
ұғымын былайша түсіндіреді: ''Қаржылық жағдай - бұл қаржы ресурстарының қолда 
барын, үлестіріліп таратылуы және пайдалануын сипаттайтын көрсеткіш-тер жиынтығы".                                                                                             

Профессор И.Т. Балабанов "Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы, бұл 
оның қаржы бәсекелестік қабілеттілігінің сипаттамасын (яғни төлем қабі-леттілігі, несие 
қабілеттілігі) қаржы ресурстары мен капиталды пайдалану, мем-лекет алдында және басқа 
да шаруашылық субъектілерінің алдында өз міндет-темелерін орындау. Шаруашылық 
субъектісінің қаржылық жағдайын талдау-дың келесі түрлерін жүргізеді: табыстылық пен 
рентабельділік; қаржылық тұ-рақтылық; несие қабілеттілігі; капиталды пайдалану; 
валюталық өзін-өзі өтеу" - деп жазады [4].                                                                                                

Кәсіпорынның қаржылық саясатын әзірлеу оның қаржылық жағдайын талдауға 
құрылған. Қаржылық жағдайды талдау мәліметтері негізінде кәсіпорынның қаржылық 
саясатының барлық бағыттары өндіріледі және қабылданған басқарушылық шешімдерінің 
тиімділігі жүргізілген қаржылық талдаудың сапасымен тікелей байланысты.  
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Талдау жүргізу үшін «Business Venture Solutions» ЖШС-нің 2015 жыл басы және 
аяғындағы негізгі қаржылық жағдай көрсеткіштерін кесте түрінде көрсеткен жөн. Бұл 
көрсеткіштер Financial Аnalysis 2.0 (авторлары А.Н.Майер және Н.О.Коротаев 
)компьютерлік бағдарламада есептелінген. Қаржылық шиеленісті азайтатын төлемеушілік 
пен қаржы көздерінің жалпы мөлшерін толық есептегенде, 2-топ бойынша қорытынды 1 
және 3-топтар бойынша қорытындылардың сомасына тең болуы керек.  

 
Кесте 7 - Қаржылық жағдайдың жиынтық көрсеткіштері 

Көрсеткіш Кәсіпорынныңжағдайы 
Жылбасы Жылсоңы 

Қаржылықтұрақтылық тұрақтыемес тұрақтыемес 

Төлемқабілеттілігі тұрақтыемес дағдарысты 

Іскерлікбелсенділік өтетұрақты өтетұрақты 

Балансқұрылымыныңбағасы салыстырмалытұрақты салыстырмалытұрақты 

Табыстылық дағдарысты дағдарысты 

Ақпарат көзі:«Business Venture Solutions» ЖШС-нің 2015 жылға арналған 
бухгалтерлік балансы 

 
Кесте 8 - Баланс құрылымын бағалаудың көрсеткіштері 

Көрсеткіш 
0 1 3 5 көрсеткішмәні 

бағалауинтерв
алы 

Тәуекела
ймағы 

Қауіптілікай
мағы 

Тұрақ 
тылықайм

ағы 

Сәттілікай
мағы 

жылбасы жылая
ғы 

жылба
сы 

жылая
ғы 

Ағымдағыөтімділікк
оэффициенті 

1,2 -
дентөмен 

1,2-1,5 1,5-1,8 1,8 -
денжоғары 

0.58 0.54 5 5 

Меншіктіқаражаттар
менқамтамасыздықко

эффициенті 

0,05 -
тентөмен 

0,05-0,1 0,1-0,15 0,15 -
тенжоғары 

-1.75 -1.34 
0 0 

Таза активтер мен 
жарғылық каптал 

қатынасыкоэффицие
нті 

1,0 -
дентөмен 

1,0-0,5 1,5-2,0 2,0 -
денжоғары 

3.51 1.98 

5 5 

Ақпарат көзі: «Business Venture Solutions» ЖШС-нің 2015 жылға арналған 
бухгалтерлік балансы 

 
Егер кәсіпорынның қарамағындағы қаржы ресурстары осы үш функцияны да 

орындауға мүмкіндік берсе, онда оның жағдайын жақсы деп бағалау керек. Егер алдыңғы 
екі функция орындалып, ал үшіншісін орындауға қаражат жетпесе, онда оның жағдайы 
орташа болады. Ал егер қаражат алдыңғы екі функцияны да орындауға жетпесе, онда 
кәсіпорынның қаржылық жағдайы банкрот болуға (құлдырауға) жақын. 

«Business Venture Solutions» ЖШС-нің  бухгалтерлік балансын талдау нәтижесінде 
кәсіпорынның табыстылығы төмен және қаржылық жағдайы тұрақсыз екендігі 
анықталды. Төлем қабілеттілігі мен өтімділік талдауы кәсіпорынның төлем қабілеттілігі 
төмен екендігін көрсетті. Бұл жағдайда кәсіпорын басшылығы қаржылық саясатын 
барынша қайта құрылымдау мен модернизациялауға жұмсағаны дұрыс. Яғни, “артық” 
активтерді сату, қорлардың босатылуы мен айналымдылығын жылдамдату, өз қызметінің 
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тек болашағы бар бағыттарын қолдау және жаңа бағыттар (өнім түрлері, нарық) әзірлеуді 
қолға алған жөн. 

Сонымен қатар, кәсіпорын өтімділікті басқару бойынша келесідей шараларды 
қолдануына болады: 

- төлем күнтізбесін құру, яғни кәсәіпорын шотындағы ақша қаражаттарының 
болуын қадағалау мақсатымен ақша түсімі мен аударымын жоспарлау; 

- бір ай ішіндегі ең көп қолма қол ақша түсімінің уақытын бағалау, яғни ақша 
ағымын дұрыс бағытқа ауыстыру мүмкіндігін анықтау үшін ақша қаражаттары түсуінің 
уақыттық интервалын анықтау; 

- келісім-шарт міндеттемелерінің орындалуын бақылау; 
- дебиторлық берешектің “жасын” бақылау, яғни тәуекелі жоғары берешекті 

анықтау және оның қайтарылуы бойынша шаралар қолдану; 
- кредиторлық берешек жағдайын бақылау, яғни жеткізушілер, бюджет және 

бюджеттік емес қорлармен уақытылы есеп айырысу; 
- тұтынушылармен есеп айырысудың әдістері мен төлеу түрлерін кеңейту. 
«Business Venture Solutions» ЖШС-де есептік кезеңде дебиторлық борыштың үлесі 

азайған, дегенмен ол жыл соңында жоғары болуда. Демек, тұтынушыларды терең зерттеп, 
олардың шын қаржылық жағдайын анықтау керек, ал шаруашылық келісім-шарт 
құрылған жағдайда уақытылы төлемегені үшін санкциялар қарастыру қажет. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Русак Н.А. Анализ финансового положения предприятия. В учебнике «Анализ 

хозяйственной деятельности в промышленности». Под общ.ред. В.И. Стражева - Минск: 
Высшая школа, 1995. 

2. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной 
привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - 
М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994.3«Хоум Кредит Банк» АҚ туралыарнайы сайты. 

3. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: 
Центр экономики и маркетинга, 1995. 

4. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: 
Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1994. 

5.   «Business Venture Solutions» ЖШС-нің 2015жылғаарналғанбухгалтерлік 
балансы. 
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Всемирная глобализация, усиление взаимосвязи участников рыночной экономики, 
высокая конкуренция и неустойчивая экономическая ситуация требует умелого 
управления финансовой деятельностью каждого предприятия. 

Финансовый менеджмент как экономическая наука и сфера экономики появился в 
нашем общество и в наших сознаниях вместе с переходом страны в рыночную экономику. 

Однако, практика эффективного финансового менеджмента сегодня находиться на 
стадии становления, сталкиваясь с объективными экономическими трудностями 
переходного периода, несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточным 
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уровнем подготовки специалистов к работе, не говоря уже о кризисных экономических 
условиях. 

В секторе же государственного управления финансовый менеджмент все более 
становиться актуальней в связи с проводимой бюджетной реформой, ориентированной на 
внедрение принципов эффективности, результативности и экономности бюджетных 
расходов.  

Если же на предприятии финансовый менеджмент имеет цель увеличить прибыль, 
нарастить капитал и увеличить рыночную стоимость предприятия, то в государственных 
органах основной целью является максимальное выполнение задач, достижение целей и 
выполнение миссии госоргана, которую можно описать как эффективная деятельность 
государственного органа по реализации государственной политики в соответствующей 
сфере при определенных бюджетных затратах. 

Таким образом, отправной точкой финансового менеджмента в государственном 
секторе является сопоставление расходов с результатами и определение сложившихся 
между ними соотношений.  

С 2008 года в Республике Казахстан осуществляется новая бюджетная политика, 
принят новый Бюджетный кодекс, внедрены стратегические планы в государственных 
органах, разработаны новые показатели эффективности расходования бюджета и внедрен 
принцип бюджетирования, ориентированного на результат.  

В соответствии с этим, в рамках проводимой бюджетной реформы в нашей стране 
перед органами государственного сектора управления поставлена задача обязательного 
соотнесения затрат и результатов выполнения бюджетных программ. Результаты же 
исполнения бюджета измеряются не степенью освоения выделенных бюджетных средств, 
а достижением конкретных показателей результатов социально-экономического 
характера. 

Рассмотрев различную литературу по данным показателям бюджетных расходов, 
предлагается определить и разъединить эти понятия следующим образом: 

– результативность бюджетных расходов – степень достижения запланированных 
целей в результате деятельности соответствующих участников бюджетного процесса по 
предоставлению ими государственных услуг с использованием определенного бюджетом 
объема средств; 

– эффективность бюджетных расходов – соотношение затраченных средств, 
определенных бюджетом, и результатов от деятельности соответствующих участников 
бюджетного процесса, в рамках установленных им государственных полномочий;  

– экономность бюджетных расходов – деятельность соответствующих участников 
бюджетного процесса, в рамках установленных им государственных полномочий, 
направленная на достижение наилучшего результата с использованием наименьшего 
объема бюджетных средств. 

По итогам расчета вышеназванных показателей (индикаторов), постоянного 
отслеживания их динамики и влияющих на нее факторов принимаются, выполняются, 
корректируются и контролируются управленческие решения об увеличении или 
уменьшении бюджетных расходов на осуществление тех или иных целей и задач 
ведомства. 

Между тем, в системе показателей бюджетирования, ориентированного на 
результат предусматривается основополагающие показатели достижения тех самых 
результатов, которыми являются следующие: 

Показатели затрат характеризуют объем денежных и иных ресурсов, вложенных 
в проект, программу, мероприятие; 

Показатели непосредственных результатов измеряют объем и качество услуг, 
получаемых в результате реализации проекта (программы, мероприятия) и 
продуктивность этого процесса (программы, мероприятия); 
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Показатели эффективности использования ресурсов характеризуют объем 
затраченных ресурсов или издержек на единицу непосредственных или конечных 
результатов в денежном или в натуральном выражении; 

Показатели результативности указывают на степень достижения в течение 
планируемого периода цели, ради которой производилась данная услуга; 

Показатели конечных результатов характеризуют социально значимые результаты 
предоставления услуги, например его влияние на состояние конкретной социальной 
проблемы; 

Показатели эффективности затрат измеряют соотношение между полученными 
конечными результатами и затраченными на их получение денежными ресурсами и имеют 
исключительно денежное выражение. [3] 

К основным показателям, посредством которых измеряется результативность и 
эффективность деятельности государственного органа можно отнести показатели прямых 
(или непосредственных) результатов и показатели конечных результатов, которые 
отражены в стратегических планах ведомств и в иных программных документах 
(государственные программы). Очень важно определить разницу между ними. Приведем 
классический пример: 

Задача: Улучшение транспортного сообщения между регионами. 
Прямые результаты, из них:  
показатель количества – увеличение многополосных автомобильных дорог; 
показатель качества – изменение качественной структуры дорог, соответствие 

стандартам. 
Конечные результаты:  
- увеличение объема перевозок; 
- уменьшение время в пути; 
- снижение аварийности. [3] 
Казалось бы, все продумано хорошо и зарубежный опыт зарекомендовал данные 

подходы, однако существует ряд проблем, с которыми сталкиваются государственные 
органы. 

К примеру несколько лет назад Счетным комитетом по контролю за исполнением 
республиканского бюджета выявлен формальный характер применяемой системы 
индикаторов, не позволяющей объективно оценить эффективность каждой 
государственной программы и ее администратора, следовательно и эффективность 
потраченных бюджетных средств. Например: программа «Реализация мероприятий в 
рамках программы занятости 2020, затраты которых составляют миллиарды тенге, 
конечным результатом – предусмотрен такой показатель, как охват участников, 
обратившихся по Программе занятости и своевременное оказание услуг участникам 
Программы занятости-2020, обратившимся в Центры занятости. Само собой, надо 
полагать, что обратившиеся в Центры занятости будут считаться охваченными 
программой, раз уж они туда обратились. Однако, в программе отсутствует главный 
критерий этой программы, в виде снижения безработицы?! Несмотря на 90-миллиардные 
вливания в эту программу, отмечен рост безработицы на 32 тыс. чел., что в два раза выше 
по сравнению с предыдущим годом. Получается обратная зависимость: чем больше 
вкладывается бюджетных средств в такие программы, тем ниже их результат. Другой 
пример – бюджетная программа «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на 
развитие индустриально-инновационной структуры». Здесь показателями эффективности 
определен сам факт этих затрат в сумме более миллиарда тенге. Никаких иных 
результатов по данной программе не предусмотрено. Получается, деньги тратят, чтобы их 
тратить, и считается, что результат достигнут. [4] 

Таких примеров можно привести десятками. Так, необходимо уделить должное 
внимание на грамотную разработку именно показателей результативности и 
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эффективности, анализировать и контролировать их на всех стадиях разработки и 
утверждения стратегического плана (или государственной программы), при 
необходимости создать комиссию по рассмотрению этих индикаторов. 

В целях повышения эффективности деятельности центральных государственных 
органов и местных исполнительных органов в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года ежегодно проводиться оценка 
государственных по разным направлениям. Так, по направлению «Оценка эффективности 
по управлению бюджетными средствами государственного органа» за 2015 год в среднем 
по всем государственным органам эффективность исполненных бюджетных программ 
составила 82,2 %. При высоких показателях освоения в государственных органах (99,7%), 
достижение запланированных прямых результатов программ составило лишь порядка 
82%. Только по половине программ обеспечено полное достижение намеченных 
результатов. Результаты оценки показали, что почти по каждой одиннадцатой программе 
не достигнут результат от использования бюджетных средств. Другими словами, 
отсутствуют жёсткие требования к администраторам бюджетных программ по 
установлению ожидаемых результатов их реализации.[2] 

Вместе с тем, существуют ряд проблем процедурного характера исполнения 
бюджета. К примеру, недостаточное качество планирования расходов, частое 
перераспределении средств между бюджетными программами и подпрограммами, 
допущение дебиторской и кредиторской задолженностей, по которым к тому же не 
проводиться своевременная работа по их возврату. 

Таким образом, для повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов, предлагается ряд следующих рекомендации: 

1. Грамотная разработка показателей результативности (прямых и конечных 
результатов) в бюджетных программах, при необходимости привлечение экспертов; 

2. Повысить ответственность администраторов бюджетных программ по 
установлению ожидаемых результатов их реализации; 

3. Повысить финансовую дисциплину в государственных органах посредством 
административных и экономических инструментов; 
4. Вывести из оценки бюджетные программы, где результаты деятельности не 
взаимосвязаны с расходами (расходы административного характера). 
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Академия государственного управления при Президенте РК, г.Астана 

 
Республика Казахстан является частью глобального мира и не может игнорировать 

текущие тенденции. Некоторые из этих тенденций могут создать новые возможности для 
модернизации страны, в то время как другие могут стать препятствием для такого 
развития. Максимально точно оценить степень влияния этих тенденций на нашу страну 
крайне сложно. При этом, могут возникать новые тренды и вызовы, появление которых в 
настоящее время невозможно спрогнозировать. 

Главой государства, Нурсултаном Назарбаевым определены 100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ, которые являются ответом на 
глобальные вызовы времени и Планом Нации по вхождению в 30-ку развитых государств 
в новых исторических условиях. 

На сегодняшний день сформирована стратегия необходимых для этого 
преобразований. Для того чтобы войти в группу развитых стран, Казахстану потребуется 
выстраивание такой стратегии развития, позволяющей гибко реагировать на негативные 
тренды и извлекать максимальную выгоду из благоприятных мировых изменений[1]. 

В целом опыт развития успешных стран показывает, что в основе их успеха лежало 
принятие адекватной долгосрочной стратегии развития, фокусировка на ключевых 
приоритетах национального развития и эффективной реализации принятой стратегии. 

Первое десятилетие независимости страна пережила в условиях адаптации к 
рыночной экономике. В последующем десятилетии Казахстан находился на стадии 
успешного роста. За эти годы страна вошла в число 50 ведущих экономик мира по объему 
валового внутреннего продукта (ВВП). Впрошлом году, Казахстан в мировом рейтинге 
занял35-е место в мире (по результатам рейтинга Всемирного Банка «DoingBusiness 
2017»,опубликованного 25 октября 2016 года).  

Наиболее значимыми для Казахстана тенденциями глобального и регионального 
характера являются экономическая глобализация, экономический рост развивающихся 
стран, ускорение технологического прогресса, изменения в мировом балансе 
энергопотребления, а также изменение климата. 

Экономический рост основан, прежде всего, на долгосрочном росте 
производительности труда, капитала и ресурсов, диверсификации производства и 
экспорта и развитом бизнес-секторе страны. 

Ключевую роль в экономическом развитии страны будет играть малый и средний 
бизнес (МСБ). Доля МСБ в ВВП должна увеличится до 50% за счет создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса, модернизации инфраструктуры и 
инвестиций в человеческий капитал, развития бизнес-компетенций и навыков ведения 
бизнеса. 

От стратегического понимания важной роли МСБ в экономическом развитии 
Казахстана зависит устойчивость экономического роста республики и повышение уровня 
жизнеобеспечения населения. Субъекты МСБ из-за своих ограниченных масштабов и 
ресурсов оказываются в менее выгодном положении на рынке, чем крупные предприятия, 
с которыми МСБ не может конкурировать на равных. Становится ясно, что без 
государственной поддержки развития МСБ в регионах невозможно проведение 
структурных преобразований в стране, достижение ускорения инновационного процесса, 
роста конкурентоспособности и модернизация экономики. 

Роль МСБ в современной экономике трудно переоценить. В развитых странах в 
сфере МСБ действуют около 55-60% предприятий и производится около половины ВВП. 
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Предпринимательство сегодня является ядром устойчивого экономического и 
политического развития. 

Таким образом, можно сказать, что именно предпринимательство двигает развитие 
производства, рынка, а значит и общества в целом. Зарубежные страны процветают 
благодаря предпринимателям, а предприниматели – благодаря поддержке своих 
государств [2]. 

В мировой практике считается нормой государственное поощрение 
предпринимательства в интересах нации. При этом задача государства не сводится к тому, 
чтобы на льготных условиях представлять мелким и средним фирмам финансовые, 
технические и прочие ресурсы и поддерживать частную инициативу любой ценой. 
Государство призвано, в первую очередь, создать такой правовой и экономический 
климат, который позволит малому бизнесу не только удерживать на плаву, но и расти, 
набирать силу. 

Повсюду: в Европе, Японии, США, странах Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки – МСБ находит все более широкую поддержку. Даже восточноевропейские 
державы с переходной экономикой уделяют особое внимание стратегическому развитию и 
поддержкипредпринимательства [3]. 

МСБ в Казахстане активно вовлекается в реализацию государственных программ. 
С целью создания благоприятных условий для формирования и развития новых 
предприятий малого предпринимательства в различных регионах Казахстана создаются и 
развиваются специализированные институты поддержки и развития 
предпринимательства. Ожидается, что эти меры обязательно приведут к созданию новых 
предприятий. При этом речь идет не о сотнях, а о тысячах субъектовМСБ, которые в свою 
очередь создадут десятки тысяч новых рабочих мест. Но что еще более важно, будет 
создана такая предпринимательская среда, которая будет обеспечивать беспрерывное 
воспроизводство новых предприятий МСБ.  

В Республике Казахстан в настоящее время в области поддержки и развития 
предпринимательства существует большое количество различных институтов, 
сформированы базовые принципы, формы и механизмы поддержки. 

Ниже приведены основные программы государственной поддержки в области 
дальнейшего развития МСБ. 

Государственная поддержка МСП в РК 
№ Наименование 

программы Цель Задачи 

1. «Дорожная карта 
бизнеса – 2020» 

Сохранение действующих и 
создание новых постоянных 
рабочих мест, а также 
обеспечение устойчивого и 
сбалансированного роста  
регионального 
предпринимательства в 
несырьевых секторах 
экономики 

1. Поддержка новых бизнес-
инициатив. 
2. Оздоровление 
предпринимательского сектора. 
3. Снижение валютных рисков 
предпринимателей. 
4. Усиление 
предпринимательского 
потенциала. 

2. «Инвестор -2020» Обеспечение комплексной 
поддержки 
экспортоориентированных и 
действующих 
предприятий-экспортеров  
несырьевого сектора  
экономики для увеличения 
объемов и расширения 
географии экспорта 
казахстанской продукции 

- возмещение затрат экспортерам 
(оператор - АО «Национальное 
агентство по экспорту и 
инвестициям «KAZNEX  
INVEST»); 
- сервисная поддержка 
экспортеров  
(оператор - АО «Национальное 
агентство по экспорту и 
инвестициям «KAZNEX  
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INVEST»); 
- финансирование торговых 
экспортных операций (оператор - 
АО «Экспортно- 
кредитная страховая корпорация  
«КазЭкспортГарант») 

3. «Производитель-ность-
2020» 

Повышение 
конкурентоспособности 
промышленных 
предприятий в 
приоритетных  
секторах экономики  
путем увеличения  
производительности труда 

1. Совершенствование 
применяемых 
предприятиями управленческих и  
производственных технологий 
2. Модернизация (техническое  
перевооружение) действующих и  
создание новых 
конкурентоспособных 
производств 

4. «Программа занятости 
2020» 

Повышение доходов  
населения путем  
содействия устойчивой и  
продуктивной занятости 

1.Вовлечение в продуктивную 
занятость  
самостоятельно занятого, 
безработного и 
малообеспеченного населения; 
2.Развитие кадрового потенциала 
для реализации программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития 
Республики Казахстан на 2010 – 
2014 годы; 
3.Совершенствование системы 
оказания  
социальной помощи. 

5. «Стратегия развития 
2050» 

Вхождение республики в 
тридцатку развитых стран  
мира 

Всесторонняя поддержка  
предпринимательства – ведущей 
силы  
национальной экономики: 
1. Развитие МСБ. 
2. Новая модель государственно- 
частного партнерства - «Сильный 
бизнес – сильное государство».  
3. Новый этап приватизации –  
изменение роли государства 

6. «Нұрлыжол – путь 
вбудущее» 

Обеспечит реализацию  
проектов в пищевой 
и химической 
промышленности,  
машиностроении, а также в 
сфере услуг. 
Продолжить работу по 
поддержке МСБ и деловой 
активности. 

Льготное кредитование МСБ, а 
также крупного 
предпринимательства. 
Увеличить долю МСБ до 50 
процентов ВВП к 2050 году 

Примечание – составлено на основании источника [6, 7, 8]. 
 
Как видно из вышеприведенной таблицы, перечисленные программы способствуют 

дальнейшему развитию МСБ в Казахстане. В свою очередь, это будет способствовать 
увеличению числа занятых в МСБ, росту объема выпускаемой продукции и услуг, и 
регулярное пополнение в государственный бюджет страны. 

Государство обозначило эту сферу как наиболее приоритетную, выделяя 
значительные бюджетные средства для ее поддержки. Однако перед Правительством 
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стоит задача по решению некоторых проблемных вопросов, которые оказывают 
негативное влияние на развитие предпринимательства в Казахстане. 

Текущие проблемы финансовой поддержки: 
- высокие процентные ставки кредитования; 
- отсутствие возможности финансирования стартового бизнеса; 
- отсутствие иных форм обеспечения, кроме залогового имущества при 

кредитовании субъектов МСБ; 
- недостаточность «длинных денег»; 
- неэффективная деятельность микро-кредитных организаций; 
- низкая активность в привлечении компаниями инвесторов; 
- неразвитость проектного и венчурного финансирования; 
- отсутствие мотивации для развития сети «бизнес-ангелов». 
Кризисные явления в финансовой сфере привели к изменению кредитной политики 

банков: сокращению объемов или полному прекращению выдачи кредитов предприятиям 
МСБ и повышение ставок по кредитным продуктам. Кроме того, кредитные решения 
теперь занимают значительно больше времени, так как банки теперь предъявляют более 
строгие требования к заемщикам и тщательнее их проверяют. Большинство компаний 
испытывают сейчас трудности с финансированием, потребительский спрос падает. 

Кризисное повышение процентных ставок по кредитам составило, в среднем от 3 
до 6%. Одновременное сокращение сроков кредитования вдвое больше ужесточило 
ситуацию. Долгосрочные кредиты для развития бизнеса теперь, практически недоступны. 

В настоящее время из-за трудностей с получением кредитов и нехватки 
собственных средств у субъектов МСБ для дальнейшего развития, инвестиции в капитал 
приобрели особую актуальность. Доступ к инвестициям осуществляется через фонды 
прямых инвестиций (АО «KazynaCapitalManagement», АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана»), венчурные фонды (АО «НАТР»), бизнес-ангелов. 

Одной из прогрессивных форм финансовой поддержки инновационного 
предпринимательства в мировой практике является деятельность «бизнес-ангелов», 
инвестирование которых носит долгосрочный характер и осуществляется по собственной 
инициативе. Бизнес-ангел – частный инвестор, вкладывающий деньги в инновационные 
проекты (старт-апы) на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю 
в капитале (обычно блокирующий пакет, а не контрольный). 

«Ангелы» как правило, вкладывают свои собственные средства в отличие от 
венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц, объединенные в 
венчурные фонды. Небольшое, но растущее число бизнес-ангелов образуют сети, или 
группы, чтобы совместно участвовать в поиске объектов инвестиций и для объединения 
капиталов. 

Проект «Национальная сеть «Бизнес-Ангелы Казахстана» разработана 
консалтинговой компанией ТОО «ТенСтеп Центральная Азия» при поддержке НДП 
«НурОтан», Независимой Ассоциации предпринимателей Республики Казахстан, АО 
«НАТР», финансовой компании АО «ZURICHINVESTMANAGEMENT». Главными задачами 
проекта является развитие системы прямых частных инвестиций в Казахстане, создание 
диалоговой площадки инвестора с авторами проектов. Отсутствие мотивации, например, в 
виде налоговых послаблений и низкая информированность населения способствует развитию 
«бизнес-ангелов» в Казахстане. 

Производственный МСБ страны пользуется лизинговыми услугами. Несмотря на свой 
значительный рост, рынок лизинговых услуг в Казахстане не достиг уровня, 
соответствующего не только развитым странам Европы, но даже Украины и России: доля 
лизинга в инвестициях в производственные активы в России составляет 5-6%, в то время как в 
Казахстане – только 1,5% (для сравнения в Восточной Европе аналоговый показатель 
составляет 30%). 

Кризис ликвидности финансового сектора очень сильно повлиял на рынок лизинговых 
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услуг, так как большинство активно действующих лизинговых компаний являются дочерними 
организациями коммерческих банков, которые сократили доступ к своим кредитным 
ресурсам.Лизинг привлекателен для предпринимателей отсутствием дополнительных залогов. 
Однако короткие сроки лизинга (3-5 лет) по сравнению с западными странами (10-15 лет) не 
позволяют привлекать дорогостоящую технику. 

Результаты обследования состояния МСБ в Казахстане свидетельствуют о 
многочисленных сдерживающих факторах производственной деятельности, одним из которых 
является недостаток финансовых средств за счет неэффективного кредитования коммерческих 
банками [4]. 

В развитых странах существуют рейтинги финансового состояния, надежности и 
кредитоспособности фирм, которые периодически публикуются и дают кредитору 
возможность правильно оценить свой риск при выдаче кредита. Отечественные банки 
действуют в этом направлении преимущественно интуитивно, уделяя больше внимания 
кредитной истории заемщика и его деловой репутации, а не финансовым возможностям. 

Инвестиционно-кредитное сотрудничество коммерческих банков и предприятий МСБ 
в современных условиях не является в должной мере эффективным и прочным. Этому 
способствует общая экономическая ситуация в стране: нет единой четкой кредитной политики 
коммерческих банков в сфере развития МСБ, нет четких рекомендаций по капитализации 
банков, отсутствует полная информационная база по кредитным историям заемщиков. Одним 
из сдерживающих механизмов кредитования МСБ является отсутствие у большинства 
анализируемых предприятий необходимых в качестве залога собственных средств, в связи, с 
чем банки не имеют надежной гарантии возврата кредитов и обеспечения реально желаемой 
прибыли при оптимальном риске. 

Политика поддержки МСБ должна быть предельно простой и доступной. Любой 
предприниматель должен иметь возможность быстрого и свободного доступа к информации о 
государственной поддержке. 

Однако на сегодняшний день адекватная запросам МСБ система информационного 
обеспечения отсутствует. Количество организаций, оказывающих поддержку МСБ настолько 
велико, а принимаемые ими меры настолько разнообразны, что эти меры не могут быть 
признаны адекватными хотя бы потому, что информация о них своевременно не доходит до 
предпринимателей из-за сложности поиска. 

В результате МСБ несет высокие транзакционные издержки по выстраиванию и 
поддержанию отношений со всеми контрагентами во внешней и внутренней среде. Во 
внешней среде – это взаимоотношения с государственными органами, финансово-кредитными 
организациями, поставщиками, потребителями, конкурентами. Во внутренней среде – выбор 
вида деятельности и организационно-правовой формы, формирование уставного капитала в 
необходимом размере, подбор кадров и управление персоналом, поиск команды партнеров и 
знание рынка [5]. 

В области обеспечения сервисной поддержки бизнеса существуют определенные 
проблемы, связанные с качеством оказания услуг. Отсутствует единая, унифицированная и 
централизованная инфраструктура поддержки предпринимательства, обеспечивающая 
комплексное решение проблем субъектов МСБ и наблюдается низкий охват услугами малого 
предпринимательства в регионах. В этой связи необходимо направить сервисную поддержку 
бизнеса на совершенствование системы управления предприятием в целях повышения его 
эффективности. 

Мировой опыт показывает целесообразность осуществления многосторонней 
поддержки предпринимательства по принципу «одного окна» с охватом всей страны. Такая 
поддержка может осуществляться на базе АО «ФРП «Даму». Наряду с предоставлением 
всестороннего консультирования МСБ по принципу «одного окна» целесообразно внедрение 
и разработка «онлайн тренажера» на базе геоинформационной системы АО «ФРП «Даму». 
Этот тренажер должен быть прост в использовании и действительно служить пошаговой 
виртуальной инструкцией для открытия бизнеса. 

С принятием государственной программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию была проведена реформа системы государственного планирования 
в целях оптимизации программных документов в сфере дальнейшей диверсификации 
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экономики. На данный момент в сфере предпринимательства действует не менее 16 
программных документов, которые предусматривают предоставление более 140 мер 
поддержки, из них 57 мер дублируются между собой, а 14 мер поддержки дублируются 
частично. Таким образом, несмотря на проводимую реформу, наблюдается необходимость 
дальнейшего структурирования государственных программ. 

Меры государственной поддержки, прописанные в программах должны основываться 
на взаимодействии бизнеса и государства, а также на сотрудничестве с международными 
донорами, как на национальном уровне, так и на уровне регионов. Назрела необходимость 
отхода от массовой государственной поддержки к точечным мерам, а также переопределения 
перспективных секторов развития. Необходимо пересмотреть целевые группы предоставления 
поддержки и ее механизм в целях сокращения процедур получения поддержки. 

Действующие инструменты по поддержке и развитию МСБ успешно реализуются по 
всем направлениям государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020».  

Однако необходимо отметить слабую работу по 1 направлению (развитие 
производственной (индустриальной) инфраструктуры) данной программы. Так как 
проводимая работа не в полной мере удовлетворяет потребностям МСБ. Кроме того, 
необходимо отметить, что система гарантирования работает очень слабо, так как текущее 
состояние характеризует, что данный инструмент поддержки работает не на должном уровне. 
Анализируя зарубежный опыт, где во многих странах система гарантирования пользуется 
очень большим спросом субъектами МСБ, можно сделать вывод, что необходимо развивать 
систему гарантирования через создание специализированного фонда. 

В условиях необходимости перехода казахстанской экономики от сырьевой 
направленности к сервисно-технологической весьма актуальным представляется 
использование мирового опыта инновационного развития, что будет способствовать созданию 
в республике высокотехнологичного и наукоемкого сектора промышленного производства. 
Это одно из главных условий вхождения Казахстана в мировой рынок и его участия в 
мировом разделении труда.  

Кроме того, необходимо активизировать инновационную деятельность на 
предприятиях, вовлеченных в продвижение новых продуктов и услуг, а также стремящихся к 
совершенствованию действующих производств. 

Во-первых, необходимо понять, какому заказчику конкретно, и какие инновации 
нужны. Во-вторых, необходимо создать условия (инфраструктура, техника, подготовленные 
специалисты, бизнес-процессы, включая юридическое сопровождение) для реализации самих 
инноваций. Необходимо обеспечить конфиденциальность процесса, поскольку постановка 
перспективной задачи – это раскрытие конкурентной стратегии. В-третьих, необходимо 
понимать, что бизнес не может заплатить в полном объеме за все эти подготовительные этапы 
или предварительно, или сразу. В этом заключается совместная работа представителей 
бизнеса и государства – создать условия для возникновения инноваций. Только при 
консолидации всех усилий бизнес пойдет за инновациями, а государство получит рабочие 
места в высокотехнологичной сфере. 

Меры государственной поддержки должны основываться на взаимодействии бизнеса и 
государства, а также в сотрудничестве с международными донорами, как на национальном 
уровне, так и на уровне регионов. Назрела необходимость отхода от массовой 
государственной поддержки к точечным мерам, а также переопределения приоритетных 
(перспективных) секторов развития. Необходимо пересмотреть целевые группы 
предоставления поддержки и ее механизм в целях сокращения процедур получения 
поддержки. 
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Совершенствование государственного управления  
предпринимательством в РК 

 
Тлегенов Р.Д. 

«Академия государственного управления при Президенте РК, г.Астана 
 
В соответствии со Стратегией развития Республики Казахстан до 2050 года, 

отечественное предпринимательство должно стать движущей силой нового экономического 
курса. Доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в экономике к 2030 году должна вырасти, по 
крайней мере вдвое. 

 Кроме того, в связи с вступлением Республики Казахстан во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в настоящее 
время особенно актуально развитие системы государственного управления 
предпринимательством.  

 Для защиты отечественного бизнеса в условиях глобализации необходимо построение 
эффективной системы государственного управления предпринимательством [1].   

Задача создания благоприятной среды для развития частного предпринимательства и 
прихода инвестиций стоит перед всеми странами бывшего социалистического блока с начала 
1990-х годов. 

Конец ХХ века ознаменовался также началом пересмотра систем государственного 
управления предпринимательством в западных странах и развитием существующих подходов 
и используемых практик. На тот момент не существовало международного опыта 
эффективного перехода от плановой экономики к рыночной. 

В Республике Казахстан, впервые годы независимости система управления 
предпринимательством выстраивалась в новых рыночных условиях.В свою очередь, 
развивалась правовая база, регулирующая отношения частной собственности, гражданского 
общества и свободы предпринимательства.  

Вместе с тем, проблемы управления предпринимательством государственными 
органами решались по мере их возникновения. 

В последние годы предпринимательство в Республике Казахстан получило динамичное 
развитие, которое представляет собой инициативную, самостоятельную, осуществляемую от 
своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность 
физических и юридических лиц, направленную на получение дохода, прибыли [2]. 

В настоящее время, понимая необходимость ограничения произвольного 
регулирования предпринимательской деятельностью, государством проведены 
соответствующие реформы, направленные на повышение эффективности государственного 
управления предпринимательством. 

Одним из главных направлений является обеспечение индустриализации и 
экономического роста, основанного на диверсификации экономики, основным драйвером 
которого, безусловно, являются частные инвестиции и зрелое предпринимательство. Именно 
поэтому, сегодня государством уделяется большое внимание обеспечению благоприятного и 
конкурентоспособного бизнес климата. 

В условиях экономической неопределенности и низких цен на энергетические ресурсы, 
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МСБ может стать ключевым инструментом обеспечения и поддержки роста экономики. 
Государственное управление предпринимательством делает ставку на интенсивное развитие 
сектора МСБ, который играет важную роль в обеспечении экономической и социальной 
стабильности государства.  

В настоящее время МСБ в республике формирует 25% экономики страны. Также 
обеспечивается рост занятости в секторе МСБ: так, по итогам 2015 года численность занятых 
достигла более 3 млн. человек. В целом, МСБ обеспечивает рабочими местами треть 
экономически активного населения страны.   

Вклад МСБ в ВВП Республики Казахстан 

 
 
Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК.  
* Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной информации. 
 
В структуре действующих субъектов МСБ по организационно-правовым формам 

преобладают субъекты предпринимательства без образования юридического лица – это 
индивидуальные предприниматели (ИП), количество которых на 1 января 2016 года составило 
930 тыс. единиц, количество крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) составило 181 тыс., а 
юридических лиц – предприятий МСБ – 179 тыс. субъектов. 

В динамике действующих субъектов МСБ в разрезе организационно-правовых форм в 
период с 2010 по 2015 год прослеживаются следующие тенденции:  

1) количество ИП в стране за последние 6 лет увеличилось на 124%, что привело к 
заметному изменению структуры активных МСБ: рост доли действующих ИП - с 56,3% в 2010 
году до 72,1% в 2015 году;  

2) количество КФХ остается на неизменном уровне, но в результате увеличения 
количества ИП доля КФХ в структуре активных МСБ сокращается: если в 2010 году она 
составляла 23%, то в 2015 году – 14%;  

3) количество предприятий МСБ с 2010 года выросло на 39%, однако доля 
предприятий МСБ в структуре действующих МСБ с 2010 года сократилась почти на 7 
процентных пунктов и составила в 2015 году – 13,8%. 

Динамика количества зарегистрированных субъектов МСБ 

 

Примечание: Составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК.  
* Данные за 2015 г. составлены на основе оперативной информации. 
Динамика количества активных и зарегистрированных субъектов МСБ в целом имеет 

общую положительную тенденцию. 
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http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


398 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

При этом, согласно данным статистики в 2015 году по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года выпуск продукции увеличился на 0,7%, численность занятых на 
6,3% и количество действующих субъектов уменьшилось на 2,3% [3]. 

Динамичное увеличение количества субъектов МСБ происходит на фоне планомерной 
политики государства по развитию сектора частного бизнеса через оптимизацию налоговой 
системы, сокращение административных барьеров, оказание прямой финансовой и 
нефинансовой поддержки и т.д. 

Для экономики Республики Казахстан 2015 год стал годом перехода в новую 
реальность, в которой её все больше «сотрясали» внешние шоковые воздействия. Темп роста 
реального ВВП составил 1,2%, в то время как в 2014 году он равнялся 4%. Такой уровень 
роста сравним с ростом ВВП в период 2008–2009 годов, в самый пик мирового финансового 
кризиса, когда темпы роста ВВП также составляли 1,2%.   

Однако, в 2015 году не было признаков мирового финансового кризиса, а низкие 
темпы прироста ВВП в Республике Казахстан были обусловлены тремя значимыми 
факторами.  

Первый фактор – продолжающееся снижение цен на нефть, газ и сырьевые товары. С 
учетом значимой роли связанных с ними отраслей для экономики Казахстана, это оказало на 
неё сильное негативное влияние, что привело к снижению деловой активности в 
соответствующих секторах и уменьшению поступлений от продажи вышеназванных товаров, 
имеющих большое значение для государственного бюджета.  

Второй значимый фактор – замедление экономического роста в России и Китае, 
основных торговых партнерах Республики Казахстан. В 2014 году крупнейшим торговым 
партнером Республики Казахстан была Россия. И хотя в 2015 году Россия по-прежнему 
остается его самым крупным торговым партнером, объемы экспорта в Россию значительно 
сократились, в то время как объемы импорта возросли. Ухудшение экономической ситуации в 
России, частично из-за экономических санкций и частично в связи с низкими ценами на 
нефть, негативно сказалось на экономике Республики Казахстан, имеющего тесные торговые 
и культурные связи с этой страной. В то же время его второй крупный сосед – Китай – все в 
большей степени претендует на роль ключевого торгового и инвестиционного партнера 
Казахстана.  

Третий значимый фактор – колебания курса тенге в августе 2015 года, которые 
сказались на соотношении импортных и экспортных цен, что привело к «разбалансировке» 
торговых отношений в некоторых областях. К этому можно добавить, что в 2015 году тенге, 
как валюта, получил наихудший рейтинг, потеряв с августа по декабрь 2015 года более 45% 
своей стоимости. Это увеличило стоимость импорта, но также помогло Казахстану привести 
цены в большее соответствие с российскими, так как курс тенге в целом сравнялся с 
долгосрочным средним обменным курсом рубля [4].  

В условиях замедления темпов экономического роста в мире и низких цен на сырье 
Республика Казахстан проводит комплексные структурные реформы. В 2015 году Глава 
государства, Нурсултан Назарбаев, инициировал План нации – 100 конкретных шагов, 
которые обеспечивают реализацию пяти институциональных реформ. Они направлены на 
практическое решение системных проблем и задач, актуальных на сегодняшний день для 
экономики страны. Их качественная и полноценная реализация должна заложить в 
среднесрочной перспективе фундамент, который будет способствовать реализации 
стратегических задач Концепции вхождения Казахстана в 30-ку развитых стран мира к 2050 
году [5].  

Наряду с этим, сформированы две крупные агломерации, обеспечивающие рост МСБ в 
Казахстане, в лице городов республиканского значения – Астаны и Алматы. В этих городах 
также высока доля МСБ в ВРП. Следует отметить, что реформы, направленные на 
стимулирование предпринимательства и активизацию экономической деятельности в стране, 
нашли положительную оценку у международных экспертов. 

Так,по результатам рейтинга Всемирного Банка «DoingBusiness 
2017»,опубликованного 25 октября 2016 года, Казахстан занял 35 место, повысив свой 
рейтинг на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом по большинству из 10 параметров, 
учитываемых при оценке. Республика Казахстан является лидером в рейтинге среди стран 
СНГ. 
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Среди стран ЕАЭС Казахстан опережает в рейтинге Белоруссию (37), Армению (38), 
Российскую Федерацию (40), Киргизию (75).  Всемирный Банк отметил топ 10 стран с 
высокой долей реформ по улучшению делового климата, где Казахстан занял вторую позицию 
с учетом 22 реформ по 7 индикаторам рейтинга и вошел в первую тройку стран рейтинга по 
индикатору «Защита миноритарных инвесторов», заняв 3 место. Казахстан отмечен как 
лучший реформатор в четвертый раз за последние 12 лет. Казахстан находится в первой 
десятке стран по «Исполнению контрактов» (9 место). Сохранена позиция по индикатору 
«Регистрация собственности» (18 место). Значительный рывок Казахстана в рейтинге 
отмечен по индикаторам «Получение разрешений на строительство» –22 место и 
«Присоединение к электрическим сетям» – 75 место. Однако позиции Казахстана по-
прежнему невысоки по индикаторам: «Разрешение неплатежеспособности» (37 место), 
«Регистрация предприятий» (45 место), «Налогообложение» (60 место), «Получение 
кредитов» (75 место), «Международная торговля» (175 место). 

Казахстан в рейтинге Всемирного Банка «DoingBusiness-2017» 

Показатели Рейтинг  
2016 г. 

Рейтинг  
2017 г. 

Ухудшения/ 
улучшения 

Открытие предприятия 54 45 +9 
Получение разрешений на строительство 78 22 +56 

Присоединение к электрическим сетям 102 75 +27 
Регистрация собственности 18 18 - 

Получение кредитов 70 75 -5 
Защита миноритарных инвесторов 25 3 +22 

Международная торговля 128 119 +9 
Обеспечение исполнения контрактов 9 9 - 
Разрешение неплатежеспособности 46 37 +9 

Источник: Отчёт Всемирного Банка«DoingBusiness – 2017». 
 

В целом по результатам 2015 года в Республике Казахстан уровень ранней 
предпринимательской активности находится в пределах 11%, что свидетельствует о том, что 
порядка 11% трудоспособного населения страны желает заняться предпринимательством в 
обозримом будущем.По уровню предпринимательской активности Казахстан расположился 
на 29 месте из 60. Для сравнения уровень предпринимательской активности в таких странах 
как Великобритания, Испания, Нидерланды и Малайзия не превышает 7% и в среде случаев 
достигает 4%.  

Таким образом, результаты исследования показывают, что на протяжении второго года 
Казахстан сохраняет достаточно высокий уровень предпринимательской активности. С 
учетом сложившегося положительного отношения населения к предпринимательству, можно 
ожидать дальнейший рост интереса населения к предпринимательской деятельности. Однако 
для этого, необходимо решить вопросы обеспечения доступности финансирования 
начинающих предпринимателей, а также создания условий для повышения инновационной 
деятельности среди субъектов МСБ. 

Для качественной реализации политики государственного управления 
предпринимательством необходимо четко выстроить ее институциональную часть в 
соответствии с передовым мировым опытом.  

Проблемными вопросами развития государственного управления 
предпринимательством на сегодня остаются: информационные, финансовые,  
институциональные, образовательные и государственные (бюрократизм, коррупция) 
проблемы. При этом, следует отметить, что государство, уделяет немалое внимание 
преодолению этих проблем.  

Вместе с тем, как показывает мировой опыт, долгосрочный экономический успех 
государства в большей степени зависит от открытости и инклюзивности экономических и 
политических институтов, чем от богатых природных ресурсов, географического положения 
или климатических условий. Главные элементы наукоемкой экономики – инновации, 
инвестиции и предпринимательство – развиваются в той среде, где гарантируются права 
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собственности, действуют открытые и гибкие рынки труда и капитала, существует 
добросовестная конкуренция, а институты управления транспарентны и подотчетны 
обществу. 

Совершенствование институциональной среды в Казахстане предполагает создание 
условий для развития частной инициативы, обеспечение низкого уровня коррупции и 
гармоничное сочетание экономических и политических преобразований. Развитие данного 
направления предполагает решение следующих задач: 

1) модернизация системы управления и правоохранительной системы; 
2) модернизация экономических институтов, направленных на развитие конкуренции и 

предпринимательства. 
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Инвестицияларды басқарудың  мәні мен түрлері 
 

 Тулеубаева М.К., Лимара Ғабит  
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Ел экономикасын жаңғырту кезек күттірмей шешілуі тиіс негізгі басым міндеттердің 

бірі. 2030 жылға дейінгі стратегиялық жоспарларда экономикалық жаңғырту жалпы 
экономикалық механизмді жүйелі өзгерту тұрғысынан қарастырылады [1]. Кәсіпорындардың 
негізгі активтерін жаңарту, нарық жағдайында негізгі капиталдың өндірілуін қамтамасыз 
ететін барлық инвестициялық мүмкіндіктер мен ресурстарды жандандыру жаңғырту  
саясатының өзегі болуы тиіс [2].  

Барлық кәсіпорындардың қызметі белгілі  бір дәрежеде инвестициялық іс - әрекетпен 
байланысты болады. Кез келген компания өз қызметі  барысында дамуына қосымша қаражат 
салу қажетін сезінеді. Басқаша айтқанда, тиімді дамуын қамтамасыз етуі  үшін кәсіпорында 
инвестициялық іс -әрекеттің  нақты саясаты болуы қажет.  

ХХ ғасырдың 50 жылдарының екінші жартысында капитал және қаржыландыру 
көздері бағалары құрылымының теориясы, сонымен қатар инвестициялық саясатты таңдау  
бойынша  қарқында зерттеулер жасалды. Ф.Модильяни мен  М.Миллердің осы саладағы 
зерттеулерге маңызды үлес қосқанын көпшілік мойындады [3]. 

Инвестициялық қызмет үрдістері жалпы экономикалық жағдайды, әсіресе өндіріс пен 
инфляцияның динамикасын, қаржы-несиелік жүйенің жағдайын және төлеуге қабілетті 
сұраныстың деңгейін айқындайды. Инвестициялық қызметті жүзеге асырудың негізгі 
факторлары өнім өндіру мен қызмет көрсету қарқынын жоғарылату, тұрғындардың 
инвестициялық қорларын ұлғайту, экономиканың экспорттық салаларының инвестициялық 
мүмкіндіктерін ұлғайту болып табылады.  

Батыс экономикалық ғылымы инвестиция теориясын макро және микроэкономика 
тұрғысынан қарастырады. Макроэкономикада инвестициялау мәселесі мемлекеттік 
инвестициялық саясат, табыс пен жұмыс бастылық тұрғысынан қарастырылады. Дж. 
Кейнс  инвестицияларды ағынды кезеңде пайдаланылмаған табыс бөлігі ретінде 
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қарастырады. Сонда инвестициялар жинақ  ақшаның басқа жағы ретінде рөл атқарады. 
Жинақтар мен инвестициялар арасындағы тепе-теңдік макроэкономикалық тепе-теңдіктің 
шарты болып табылады.  

Нарықты реттеудің классикалық теориясына сәйкес осы шамалардың тепе-
теңдігінің шарты – пайыз нормасы болып табылады, ол автоматты түрде инвестициялар 
мен жинақтар тең болғанда орнатылады. Кейнс теориясына сәйкес өзін-өзі реттеу жүзеге 
аспайды. Инвестициялық үрдісті реттеу салық және бюджеттік саясаттың пайыз 
ставкасының шамасын басқару арқылы жүзеге асырылады. Сонымен тұтынушылар мен 
өндірушілердің күтулері мен мүмкіндіктері сәйкестендіріледі де, кризистік жағдайлар 
тоқтатылады. 

Инвестициялардың қазіргі теорияларының ішінде акселерациялық теорияны бөліп 
айтуға болады, оның мақсаты өнім шығаруды ұлғайту болып табылады. Сонымен қатар 
өнім шығаруды ұлғайту инвестор үшін табыс көзі болып табылады. Сондықтан бұл теория 
инвестициялық үрдісті бір жақты ғана қарастырады. Пайдаға негізделген теорияға сәйкес, 
пайда инвестициялық шешімдерді қабылдаудың басты жолы ретінде қарастырылады. 
Ликвидтілік гипотезасына сәйкес қаржыландырудың меншік көздері инвестициялардың 
басты алғышарты болып табылады. Меншік қаражат жетпегенде ғана сырттан қаражат 
тартылады. Шаруашылық субъектілердің инвестициялық әрекетінің неоклассикалық 
теориясы инвестициялардың ұтымды шамасын өндіріс көлемі, өнім бағасы мен капитал 
шығындарына сәйкес анықтайды.  

Инвестициялар – табыс алу мақсатымен қандай-да бір кәсіпкерлікке салынатын 
ақша-қаражаттары, құнды қағаздар не ақшалай бағасы бар мүлік немесе басқа да 
құқықтар.  

Инвестициялық қорлар ұйымдармен, физикалық тұлғалармен келесі түрде беріледі:  
- қаржылық қорлар (еркін ақша-қаражаттары, құнды қағаздар); 
- материалды активтер; 
- материалды емес активтер; 
- адамдық капитал. 
Инвестицияларды диверсификациялау – нарықтық тәуекелді төмендету мен 

қаржылық тұрақтылықты жоғарылату мақсатымен түрлі тәуелсіз салалар мен жобаларға 
инвестицияларды салу стратегиясы.  Қаржылық тұрақсыздық пен жоғары бәсеке 
жағдайында үлестік қатысу негізіндегі жобаларды қаржыландыру жүзеге асырылады. 
Инвестициялық қызмет инвестициялар нарығында жүзеге асырылады, ол нақты 
капсалымдар, құнды қағаздар, интеллектуалдық меншік нарығы, жылжымайтын мүлік 
нарығы және т.б. болып бөлінеді.  

Инвестициялық қызметтің субъектілері – инвесторлар, заказ берушілер, 
орындаушылар, қаржылық ұжымдар, пайдаланушылар және т.б. болып табылады.  

Макродеңгейде инвестициялар шығындарды азайтуға, өндірісті модернизациялауға  
ҒТП жылдамдатуға, өмір сүру сапасын жоғарылатуға, экономикалық өсімге, әлеуметтік 
проблемаларды шешуге, жұмыссыздықты қысқартуға және т.б. мүмкіндік береді.  

Микродеңгейдегі инвестициялар өндірісті ұлғайтуға, кәсіпорынның техникалық 
деңгейін жоғарылатуға, өнім сапасын жоғарылатуға, пайданы максималдауға мүмкіндік 
береді. [4]. 

Инвестициялардың классификациясы: 
- активтер сипаты бойынша – қаржылық емес (немесе нақты, капитал құратын) 

активтерге және қаржылық (немесе портфельдік инвестициялар) активтерге 
инвестициялар;  

- инвестициялық портфельді басқару сипаты бойынша – тікелей (инвестордың 
инвестициялау объектісін таңдауға тікелей қатысымен) және тікелей емес (инвестициялық 
немесе қаржылық делдалдардың қатысуымен);   

- инвесторлардың меншігі бойынша – жеке, мемлекеттік, шетелдік және біріккенн;  
- инвестициялау кезеңі бойынша – қысқа және ұзақ мерзімді;  
- орналастыруы бойынша – ішкі және шетелдік. 
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Инвестициялық қызметтің көздері: меншік қаржы қорлары мен инвестордың ішкі 
резервтері, заемдық ақша-қаражаттары, тартылған ақша-қаражаттары, мемлекеттік 
бюджет қаражаттары (мемлекеттік несие, мемлекеттік кепілдік, салықтық инвестициялық 
несие), шетел инвестициялары.  

Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың негізгі түрлері:  
- лизинг – 3 және одан да көп жылға машиналар мен құрал-жабдықтарды ұзақ 

мерзімді жалға беру;  
- форфейтинг – коммерциялық несиені банктыққа трансформациялау фомасы, ол 

сатып алушының тауардың жалпы сомасына вексель шығаруымен байланысты;  
- құнды қағаздар шығару – акциялар, облигациялар эмиссиясы және т.б.  
Инвестицияларды басқару - инвестициялар мен инвестициялық саясат мәселесімен 

байланысты ғылыми білімдер жүйесі.  Инвестицияларды басқарудың мәні – таза табыс 
алу мен компания имиджін көтеру мақсатымен дұрыс жұмыс құрастыру.  

Инвестицияларды басқарудың негізгі мақсаттары:  
- кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін өсіру;  
- инвестицияланатын капиталдың  табыстылығын өсіру;  
- фирманың кадрлық, өндірістік және экономикалық потенциалын дамыту.  
Инвестицияларды тиімсіз пайдалану  – фирма банкроттылығының басты себебі 

болып табылады. Инвестицияларды басқару – нақты қаржылық ағындарды басқару үрдісі. 
Оған компания капиталын, активтерін, ликвидтілігін басқару,  инвестициялар мен бизнес-
жобаларды жоспарлау жүйесі, инвестициялар портфелін жасап шығару, тәуекелді 
минимизациялау кіреді.  

Пайыздық ақша (табыс) немесе пайыз дегеніміз ақша-қаражаттарын қарызға ссуда, 
несие, депозит, вексель, облигациялар және  т.б. түрінде беріп, одан табыс алудың 
абсолютті шамасы болып табылады.  

Пайыздық ставка – уақыттың нақты кезеңінде (негізінде бір жылда) алынатын 
табыстың қатысты шамасы. Бұл пайыздық ақшаның қарыз сомасына қатысы болып 
табылады. Пайыздық ставка есептелген уақыт кезеңі - есептеу кезеңі деп аталады (күн, ай, 
квартал, жыл). Пайыздық ставканың мөлшері ақша-несиелік нарықтың жағдайына, 
келісім түріне, оның мерзіміне, несиелеу валютасына, қарыз алушының және 
кредитордың ерекшеліктеріне және т.б. тәуелді болады.  Пайыздық ставка қарыз сомасын 
өсіру құралы ретінде ғана емес, кез-келген кәсіпкерлік қызметтің табыстылық деңгейінің 
көрсеткіші ретінде де қолданылады. Қарапайым және күрделі пайыздық ставкалар 
қолданылады. Бірінші жағдайда есептеу базасы тұрақты болады, екіншісінде өзгереді, 
өсімнің алдыңғы кезеңінде алынған сома алынады [5]. 

Пайыздық ақшаны есептеудің принцицптері: 
- қазіргіден болашаққа, мұнда өсіру ставкалары қолданылады, ал алынған пайыздар 

декурсивті деп аталады;  
- болашақтан қазіргіге, мұнда дисконттық (немесе есептік) ставкалар қолданылады, 

ал алынған пайыздар антисипативті деп аталады. Есептік ставкалар да қарапайым және 
күрделі болады.  

Ставкалардың түрлері:  
- номиналды ставка – банк пайыздарды есептеу үшін қоятын бастапқы жылдық 

ставка;  
- кезеңдік ставка – егер пайыздар жылына бірнеше рет есептелсе (инфляцияны 

есепке алғанда);  
- тиімді ставка – пайыздарды есептеудің барлық кезеңінде бастапқы соманың 

қаншалықты ұлғайғанын көрсетеді.  
Инвестициялық талдауда уақыт бойында ақша құнының өзгерісі факторын есепке 

алу қажет. Ақшаның ағынды құны мен болашақтағы құнын бағалаудағы айырмашылық 
келесімен байланысты:  

- инфляция әсерінен ақшаның  сатып алушылық қабілеттілігінің төмендеуі;  
- капиталды баламалы салу мүмкіндігі;  
- инвестицияланған ақшаны қайтармау тәуекелі;  
- сатып алушылық талғамның өзгерісі.  
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Механизм формирования и реализации научно-технической и инновационной 
политики в странах мирового сообщества различен, поскольку в разных странах 
неодинаково соотношение функций государства и рынка, различны организационные 
структуры управления наукой. Однако в странах с рыночной экономикой сходны 
закономерности развития производства и одинаковы подходы к инновационной 
деятельности, в частности, к учету ее долгосрочных тенденций и последствий.  

Интеллектуальный продукт исследований является первоосновой 
производственных инноваций. В настоящее время сформировался вид товара как 
результат интеллектуальной деятельности, развивается рынок технологий и лицензий. 
Система охраны промышленной собственности является обязательным атрибутом 
развитых государств. 

Практика экономически развитых стран свидетельствует, что устойчивый рост 
экономики в условиях глобальной экономической конкуренции обусловлен высоким 
уровнем внедрения в производство новых технологий и разработок. По различным 
оценкам от 70 до 100% прироста производства в этих странах сегодня обеспечивается за 
счет использования инноваций [2]. 

В экономически развитых странах государство стимулирует развитие 
инновационной деятельности путем создания необходимых экономических, финансовых, 
организационных и нормативно-правовых условий. 

В процессе проведения политики инноваций и технологий предпринимаются 
усилия по созданию собственных рамочных условий посредством полного использования 
уже имеющихся инновационных возможностей и потенциала региона или города. 
Устремления здесь должны быть направлены на целенаправленную перестройку по 
созданию новых перспективных продуктов, способов производства, услуг, 
организационных форм и моделей занятости. Импульсы экономического роста на 
локальном уровне ожидаются сегодня, прежде всего, от сферы развития инноваций и 
технологий. В 80-е годы в Германии многие города располагали новыми экономическими 
инициативами и проектами, преследовавшими одну и ту же цель: укрепить 
инновационную политику и конкурентоспособность экономики на местах и 
спрофилировать регионы в плане создания конкуренции городам и общинам. Из пяти 
вышеуказанных мер по проведению локальной политики возьмем несколько примеров [2]. 

Дортмундский технологический центр отличается от других центров, прежде всего, 
тем, что объектом его деятельности являются не молодые и создающиеся предприятия, а 
уже существующие фирмы и исследовательские подразделения индустрии в 
дортмундском пространстве, сконцентрированные в непосредственной близости к 
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университету и Фраунхофскому институту транспорта и распределения товаров. Притом с 
самого начала там ограничились отдельными технологиями, которые представлены в 
местных исследовательских учреждениях и предприятиях, а именно: системы 
транспортировки материалов, логистика, технология материалов, контроль качества, 
системы манипулирования, информатика.  

В Германии долгое время отсутствовали такие формы финансирования, которые бы 
удовлетворяли потребности молодых фирм в средствах на начальном этапе. На этой фазе 
нормальное кредитование невозможно по причине страховки банков. Кредитные 
институты начинают действовать лишь тогда, когда практически преодолена критическая 
точка образования предприятия.  

Инновационный фонд Берлин - это первый фонд рискового капитала, созданный по 
инициативе одного города Германии. Он основан Сенатом Берлина летом 1982 года в рамках 
программы по созданию новых рабочих мест. 

Инновационные возможности региона тем больше, чем выше готовность к 
кооперации местных органов. Новые организационные формы и формы кооперации 
необходимы для того, чтобы разрешить проблемы структурной перестройки и успешно 
противостоять межрегиональной конкуренции городов.  

В Германии существуют инновационные, инкубационные и технологические 
центры. Они оправдали себя в различных условиях как инструменты инновационной 
экономики и технологической политики. Концепция инновационных центров, которая 
служит стимулированию создания инновационных предприятий, показала себя успешной 
прежде всего в рамках регионального развития экономики. Она обогащает известные 
инструменты структурной, промышленной и исследовательской политики Германии. 

Сеть инновационных центров Германии представляет собой инфраструктуру для 
инноваций. Первостепенной целью этих организаций является стимулирование 
технологического применения и создания. В отличие от других европейских стран, в 
Германии существует единая сеть, которая включает в себя как технологические центры и 
парки, так и инкубационные центры. При этом был использован опыт развития 
инкубаторов США, научных парков Великобритании, Франции и Японии. С 
инновационными центрами (технологическими и инкубационными) в Германии возник 
собственный вариант, соответствующий условиям страны. К основополагающим 
результатам 10-летнего развития принадлежат региональная связь таких центров и 
региональное согласие, на которое они опираются. В соответствии с этим центры вносят 
существенный вклад в освоение регионального инновационного потенциала и 
регионального развития экономики.  

Поддержка членов АБЦ включает консультации, агентства по передаче 
технологий, институты исследований и развития, коммерческие и сберегательные банки, 
промышленные и технологические ассоциации так же, как и иностранные бизнес 
инновационные центры и их профессиональные ассоциации. Инновационные центры 
являются признанными профессиональными центрами, предлагающими арендаторам 
набор спецуслуг. Они ориентированы на развитие бизнеса, а также предлагают 
приемлемые условия молодым бизнесменам и начинающим компаниям, в первую 
очередь, в технологическом секторе. Их главная целевая группа - это новые и 
жизнеспособные предприятия, которые создают продукцию и предлагают услуги, 
соответствующие рыночным требованиям, используя недавние результаты. Особая 
природа и качество профессиональных услуг инновационного центра определяют степень 
признания, которым пользуется инкубатор у потенциальных предпринимателей и уже 
существующих бизнес-центров и институтов. Эффективность инновационного центра 
может быть легко определена по качеству и диапазону его консультационной и других 
профессиональных служб [1]. 

Ранее общественные стартовые субсидии в форме дотаций являлись характерными 
для капиталовложений. Текущие расходы часто покрывались дотациями, которые 
выплачивались центром и расценивались как стратегия общественного регионального 
экономического развития. Тип и размеры поддержки колебались от региона к региону, 
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основываясь на соответствующей экономической и технологической политике. Спустя 
годы инновационные центры поставили перед собой цель финансовой независимости и 
большей свободы действий через лучшее приспособление услуг к требованиям рынка. 

Наиболее сильно тенденции централизации в области научно-технического 
прогресса (НТП) проявились в Японии. В этой стране государство в лице Министерства 
экономики, торговли и промышленности (МЭТП) берет на себя такие функции 
централизованного управления, аналога которым нет в США и даже во многих 
западноевропейских странах. Это выработка стратегических долгосрочных направлений 
развития и финансирования государственных программ научных исследований, 
обеспечивающих реализацию этих направлений, координации государственной и частной 
предпринимательской стратегии и тактики развития, тесное взаимодействие частных 
компаний и государства. 

Процесс централизация и регулирование сферы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в Японии состоит из: 

− финансирование науки через государственные министерства и создание 
гигантских постоянно действующих национальных лабораторий; 

− развитие централизованных научных комплексов крупных корпораций, 
получающих крупные государственные заказы; 

− формирование международных институтов, программ, проектов. 
В Японии государственная экономическая политика тесно увязана с 

инновационной политикой, что представляется чрезвычайно важным применительно к 
НИОКР [2]. 

Общие подходы к роли государства в регулировании экономики распространяется 
также и на национальную инновационную политику. 

Характерной особенностью японской системы управления инновационной 
политикой является наличие развитых горизонтальных связей, что обеспечивает широкое 
участие всех государственных и частных организаций, заинтересованных в формировании 
государственной экономической политики путем ее всестороннего обсуждения. На 
рисунке 2 представлена организационная структура государственного управления 
инновационной политикой [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Организационная структура государственного управления инновационной 
политикой Японии  
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экономических и других инструментов государственного управления, благодаря которым 
инновационный процесс может быть обеспечен необходимыми ресурсами. 

В системе государственного управления инновационной деятельностью в Японии 
существенную роль играют исследовательские организации – мозговые центры по 
мониторингу инновационных процессов и их прогнозированию. 
Около 300 таких государственных и частных мозговых центров Японии, чей уровень 
экспертизы и прогнозирования технологического развития превосходит уровень 
крупнейших американских консультационных фирм, обеспечивают деятельность 
государственных организаций, связанных с прогнозированием и планированием НИОКР. 
Принципиальным отличием японского планирования НИОКР от американского является 
наличие механизма оценки эффективности планирования и прогнозирования. 

В Японии государство воздействует на развитие инновационных процессов также и 
посредством интенсивной конкуренции. В лице МЭТП оно так управляет конкуренцией, 
что последняя обостряется в периоды экономического подъема и переходит в 
сотрудничество в периоды спада, тем самым создавая благоприятные условия для новых 
капиталовложений в совершенствование и развитие технологии именно в тот момент, 
когда в этом существует необходимость, а ситуация на рынке этому препятствует. 

Таким образом, государственное регулирование конкуренции в Японии в качестве 
одной из основных целей преследует создание условий, благоприятных для создания и 
распространения новой технологии. 

Японская модель интеграции науки и производства состоит в том, что в ее основу 
положена стратегия превращения страны из потребителя иностранных технологий, 
рационализированных и модернизированных, в страну «законодателя мод» в технике, 
творца новых технологий, прежде всего, по таким приоритетным направления, как 
информационные системы, роботостроение, биотехнология, новые материалы. 

Модель в интеграции предполагает строительство центров, в которых  
территориально и в управленческом плане было бы целесообразно сосредоточить НИОКР 
и наукоемкое промышленное производство. Такая интеграция воплотилась в 
строительство городов – технополисов. Проект создания технополисов – одно из 
важнейших стратегических направлений многоцелевой программы японского 
правительства по достижению поставленной глобальной задачи – завоевание Японией 
безусловного технологического лидерства.  

Возрастающая роль государства в финансировании науки, подготовке кадров, 
создание материальной и информационной структуры, а также в обеспечении налоговых, 
амортизационных и других экономических привилегий для НТП в частном секторе, 
обеспечивает развитие сферы НИОКР и укрепление научного потенциала и 
совершенствует сам рыночный механизм создания, тиражирования и использования 
нововведений. Государственное регулирование должно содействовать росту наукоемкости 
частных компаний, созданию мотивации к научно-техническому развитию, новаторству 
для всех субъектов экономики.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что инновации отражают конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке. Инновации выполняют ряд 
функций социально-экономического характера такие, как - воспроизводственную и 
стимулирующую.  

Главная целевая функция государства в сфере инновационного развития совпадает 
с основной задачей государственного регулирования вообще – это повышение 
экономической дееспособности главных хозяйствующих субъектов – корпораций и фирм, 
поддержание их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. В связи с тем, 
что в современных условиях экономический успех и конкурентоспособность 
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определяются в основном научно-техническим потенциалом, научно-техническая 
политика становится важнейшим инструментом государственного регулирования. 
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Развитие франчайзинга в Казахстане 
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Франчайзинг – это способ продвижения и продажи товаров/услуг/технологий, 

основанный на сотрудничестве между юридически независимыми компаниями – 
франчайзером (компанией, владеющей франшизой) и франчайзи (компанией- получателем 
франшизы), при котором франчайзер предоставляет франчайзи хозяйственное право и 
одновременно предписывает ему обязательство вести бизнес в соответствии с концепцией и 
правилами франчайзера. Франшиза – это комплекс хозяйственных прав, передаваемых 
франчайзеромфранчайзи и описанный в виде руководства по ведению бизнеса франчайзи.  
Коммерческий успех франчайзинговой системы достигается в результате разделения 
обязанностей между франчайзером и франчайзи, сочетания масштабного эффекта 
франчайзинговой сети и гибкостью франчайзи. Участники франчайзинговых отношений 
взаимодействуют между собой на основе заключенного Договора франчайзинга. Этот договор 
предоставляет франчайзи права на использование фирменного наименования, товарного 
знака, производственных технологий и ноу-хау франчайзера[1]. При этом франчайзи 
оказывается вся необходимая поддержка по организации и ведению бизнеса. Таким образом, 
концепция франчайзинга включает в себя, по крайней мере, следующие элементы: 
использование товарного знака, фирменного наименования, ноу-хау и других объектов 
интеллектуальной собственности франчайзера; стабильные и долгосрочные отношения между 
сторонами договора; четко определенные в письменном виде правила для обеих сторон 
договора; объединение усилий сторон договора при сохранении их юридической 
независимости; согласованные в договоре платежи франчайзи за приобретенные у 
франчайзера права и поддержку; контроль со стороны франчайзера за деятельностью 
франчайзи. На текущий момент Казахстан является лидером сектора франчайзинга в 
Центральной Азии[2].  

В Казахстане франчайзинг начал развиваться значительно позже, чем в США и Европе. 
Основная причина в том, что такая форма бизнес-отношений была невозможна в 
социалистической системе хозяйствования. Рождением франчайзинга в Казахстане принято 
считать открытие в 1994 году в городе Алматы завода «Coca-Cola». Компания «Coca-
ColaTurkey», лицензиат международной торговой марки/США, выдала лицензию 
казахстанскому франчайзи СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс»[3]. 

В конце 1990-х в Алматы начали появляться другие франчайзинговые проекты, 
например, «BaskinRobbins», «Adidas», «InterContinental». 

К настоящему времени в Казахстане действует более 350 франшиз, открыто более 3 
000 франчайзинговых предприятий, в которых трудоустроено более 17 000 человек, а оборот 
сектора франчайзинга достигает 1 миллиарда долларов в год. Динамика развития 
франчайзинга в Казахстане растет с каждым годом. В нашей стране на данный момент более 
30 отечественных компаний заявили о предложении собственной франшизы.В другие регионы 
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Казахстана франчайзинг пришел значительно позднее. На стадии подготовки собственных 
франчайзинговых программ в настоящее время находятся более 40 компаний. 

Многие казахстанские фирмы-производители товаров/услуг ощущают потребность 
расширения бизнеса за пределами своего государства. В современном маркетинге существуют 
несколько стратегий выхода на зарубежные рынки: непрямой экспорт через местных или 
зарубежных посредников; прямой экспорт; продажа лицензий на производство; совместные 
предприятия; франчайзинг. На сегодняшний день из вышеперечисленных стратегий именно 
франчайзинг гармонично вписывается в программы развития экономики Казахстана и в планы 
отечественных предпрпринимателей о расширении своего бизнеса на зарубежных рынках[4]. 

В 1994 году появляется первый в Казахстане и Центральной Азии 5-звёздочный отель 
международного класса. Это гостиница «Рахат Палас», который впоследствии стал частью 
международной сети отелей франчайзинговогобренда «HayattRegency». 

Элементы франчайзинга очевидно присутствовали в схеме сбыта продукции компании 
«Сеймар» в конце 90-х годов прошлого века. Торговые точки компании в виде ларьков и 
автолавок были оформлены по единому фирменному дизайну, с обязательным визуальным 
присутствием логотипа и торговой марки компании. Арендаторами торговых точек выступали 
независимые предприниматели, которые выступали как дилеры, так и франчайзи головной 
компании. В декабре 1999 года открывает свои двери гостиница «Анкара», ныне франчайзи 
известной гостиничной сети InterContinental[5]. 

В 1999 году в Алматы по лицензии открывается первая точка международной сети 
кафе-мороженое БаскинРоббинс. 

В 2002 году появляется Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330 «О 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)». 

В 2007 году появляется первое издание о казахстанском франчайзинге под авторством 
вице президента Казахстанской ассоциации франчайзинга КисиковаБекнура[6]. 

Франчайзинг регулируется специальным «Законом о комплексной 
предпринимательской лицензии/франчайзинг»2002 года. Также остается в силе Глава 45 ГК 
РК от 1999 года, которая также регулирует франчайзинг. Вопросамтоварных знаков посвящён 
специальный закон о товарных знаках. 

Региональными центрами франчайзинга в Казахстане являются города Алматы, 
Астана, Атырау, Караганда, Шымкент. Здесь сосредоточен малый и средний бизнес, в среде 
которого и развиваются технологии франчайзинга. Более 70% франчайзинговых проектов 
берут истоки из Алматы, именно здесь проходят первоначальную адаптацию иностранные 
франшизы, прежде чем получить развитие в других городах страны[9]. Основные 
международные франчайзинговые бренды, такие как «BaskinRobbins», гостиничные сети 
«InterContinental», «Hayatt» сосредоточены в Алматы. В Казахстане 75% франшиз существует 
на рынке не более 5 лет. Доля франчайзинговых отношений в объеме МСБ в РК составляет 
3,5%[10]. 

     Можно сделать выводы о довольно грамотном функционировании бизнеса в форме 
франчайзинга. Именно данная форма бизнеса позволяет получить возможность использовать 
уже отработанные и оправдавшие технологии, уже известную и популярную марку, 
возможность обучаться и получать необходимые консультации. Все эти возможности могут 
предоставить, те, кто уже имеет опыт, знания, обладают технологическими секретами 
предпринимателей, т.е. располагают капиталом не материальным, но весьма ценным и 
эффективным, если его правильно использовать.  
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В современном рыночном пространствеизменилось отношение к главной 

производительной силе общества – человеку труда. Роль человека в системе экономических 
отношений очень важна и практически незаменима. Каждый индивидуум, работая в данной 
организации, является частью  системы управления. А его место в данной системе управления 
определяет характер поведения работника. Руководитель принимает управленческие решения, 
которые выполняют сотрудники компании для достижения определенных результатов в 
комплексе организации. Основными функциями  руководителя в системе управления является 
организация сплоченной работы сотрудников, разработка и донесение  мотивационной 
миссии компании для каждого работника и планирование деятельности так, чтобы достигнуть 
поставленных организацией  целей. При планировании и организации работы руководитель 
определяет, каких целей достичь, что конкретно необходимо выполнить, когда, как и кто, по 
его мнению, должен заниматься определенными заданиями. Если выбор этих решений сделан 
эффективно, руководитель получает возможность координировать усилия многих людей и 
сообща реализовывать потенциальные возможности группы работников, с помощью 
доступного ему спектра средств стимулирования, активизировать их деятельность, повышать 
ее эффективность. Путь к эффективному управлению персоналом и к повышению 
производительноститруда на предприятии,лежит через понимание мотивации сотрудников. 
Если четко представлять, что побуждает человека к действиям, к чему он стремится, выполняя 
определенную работу, можно, в отличие от принуждения, требующего постоянного контроля, 
таким образом построить управление персоналом, что сотрудники  будут сами активно 
стремиться выполнить свою работу наилучшим образом и наиболее результативно с точки 
зрения достижения организацией своих целей. Понимание этого и будет определяться 
понятием - мотивационный менеджмент[1]. 

Мотивация персонала, безусловно, является одной из наиболее актуальных проблем 
современного менеджмента в Казахстане в условиях бурного экономического роста и 
дефицита квалифицированного персонала на предприятиях. Необходимость системного 
подхода к мотивации персонала признают не только HR-специалисты, но и собственники и 
руководители казахстанских компаний. Одним из главных условий успешного развития 
мотивационных процессов в наших компаниях является формирование объективного подхода, 
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не ограниченного единственной теорией, концепцией или методом, но основанного на 
уникальности организаций и бизнес-среды Казахстана. Также основанного на взаимосвязи 
системы мотивации с прочими элементами корпоративного менеджмента. Анализ 
исследований проведенных кадровыми холдингами по мотивации персонала в Казахстане, за 
последние пять лет с 2012 по 2016 годы  показал, что 18% работающих респондентов 
находятся в активном поиске нового работодателя, а 58 % постоянно просматривают, что 
предлагает рынок. Таким образом, почти 80 % сотрудников компаний в той или иной степени 
не удовлетворены нынешним работодателем, поэтому хотя бы изредка проводят мониторинг 
рынка труда на предмет лучшего предложения. Анализ состояния системы мотивации 
трудовой деятельности на промышленных предприятиях Казахстана проведенный Капыловой 
О.В. и другими экономистами показал, что  для работников наибольшим мотивационным 
посылом служат такие факторы: 

- как оплата труда; 
- продвижение по службе; 
- уважение со стороны коллектива; 
-ориентированность на престиж.  
Работодателям все сложнее удерживать высококвалифицированных и опытных 

специалистов на рабочем месте более длительный период, поэтому необходимо  уделять 
внимание созданию возможности карьерного роста, а также обучению персонала, 
поддержанию интереса к работе, то есть мотивации. Основываясь на исследовании кадрового 
холдинга «АНКОР» и статистических отчетов компаний, можно сделатьвывод, что 
возможность карьерного роста (более 70%) побуждает казахстанского сотрудника работать в 
одной компании длительный срок. Материальный фактор, как постоянное повышение оплаты 
труда, находится на втором плане (50%)[2].  

Основными мотивационными факторами, по мнению сотрудников, являются 
возможность стажировки и работы в зарубежном офисе фирмы, а также возможность роста в 
головном офисе компании. Немаловажное значение имеет, также вопрос предоставление 
жилья, для удержания сотрудника в компании, но по сравнению с карьерным ростом и 
повышением оплаты труда играет второстепенную роль. Казахстан функционирует в единой 
системе социально- экономических отношений, существующих в мире, поэтому организация 
мотивационного менеджмента в республике несильно отличаться от применяемого мирового 
опыта, но имеет свои национальные и ментальные особенности. Существуют традиции и 
обычаи местного населения, отличия в культуре людей, менталитет населения сложившийся в 
стране. Но управление требует от всех компаний, не зависимо от вышеназванных 
особенностей, определенного процесса, который включает в себя: 

- планирование; 
- организацию; 
- мотивацию; 
-контроль[3].  
Необходимые для того, чтобы сформировать и достичь цели любой компании. 

Основная задача управления – организовать работу других людей так, что  при которой у 
объекта управления создается ощущение, что никто им не управляет, это и есть высшая школа 
и искусство  менеджмента. Все управление, в конечном счете, сводится к стимулированию 
активности других людей.  

Главные задачи мотивационного менеджмента компаний в Казахстане, как и во всем 
мире одни и те же - это сделать так, чтобы сотрудники компании выполняли свои 
функциональные обязанности с удовольствием, получали соответствующее вознаграждение и 
были довольны не только работой, но и  ситуацией сложившейся в фирме. Чтобы говорить об 
отличии задач мотивационного менеджмента в Казахстане, нужно понять сначала мотивы- 
потребности сотрудников, работающих в той или иной области, регионе. Даже в одной 
компании, в одной команде у людей могут быть разные потребности. И это может зависеть от 
разных условий, ситуаций, в которых находятся люди и компания. У каждого человека есть 
своя планка, свой мотив к деятельности и он может быть разный в разные моменты жизни[4].  
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Изучив и проанализировав исследования отечественных ученых и экспертов можно 
сделать следующее заключение, что наиболее эффективны и успешны те руководители, 
которые уделяют достаточно внимания работе с людьми, хорошо знают мотивы тех, с кем 
работают. Также не маловажную роль играет личный пример и авторитет руководителя и в 
коллективе, когда они позитивны и мотивированы сами, их команды эффективнее и успешнее.  

При рыночной экономике очень важную роль играет экономическая мотивация, 
которая выражается чаще всего в разработке премиальной схемы выплат за 
производительность, системы сдельной оплаты или трудовых соглашений. Задача эта очень 
сложная, так как ситуация в каждой фирме индивидуальна, поэтому система премий должна 
быть индивидуальной для каждого случая. Руководители понимают, что это не просто, но оно, 
безусловно, эффективно при правильно выстроенной системе. Для совершенствования 
системы мотивации труда в Казахстане всем отечественнымпредприятиям и организациям 
предложено очередной раз использовать зарубежный опыт и перейти к новой системе 
мотивации труда персонала - КPI, методика определения результатов и создания механизмов 
определения, денежного вознаграждения называют системой мотивации на базе KPI 
(сокращение от англ. KeyPerformanceIndicator) – ключевого индикатора выполнениях[5]. 
Время покажет,  насколько внедрение KPI повлияет на мотивацию и повышение 
эффективности труда казахcтанцев. 
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Коммерциялық банктің несие саясаты – анықталған қаржылық қорытындыларға жету 

үшін банкпен жүргізілетін ақша – несие шараларының жүйесін білдіреді және банктік 
саясаттың бір элементі болып табылады. Несиені беру мен алу сферасындағы банктің 
стратегиясы мен тактикасы оның несие саясатының негізі болып табылады. Несие саясаты 
стратегия бөлімінде несие нарығындағы нақты банктің мақсаттары мен принциптерін, 
приоритеттерін қосады, ал тактика бөлімінде несие мәмілелерін жүзеге асырғандағы оның 
мақсатын жүзеге асырудағы банкпен қолданылатын қаржылық және тағы басқа құралдары, 
несие процесін ұйымдастыру тәртібі.[1] 

Коммерциялық банктердің несие саясаты несиелік потенциалдың көздерінен және 
экономикалық жағдайлардан негіз алады. Оны сәтті жүзеге асыру үшін банке несиелік 
потенциалдың қаражатының ағымына әсер ететін факторларды есепке алуы керек. Несиелік 
потенциалдың қаражатын қалыптастырғандағы банк саясатының тиімділігіне әсер ететін 
факторларды қарастыруы керек.  
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1 кесте - Банктіңнесиесаясатынанықтайтынфакторлар 
Макроэкономикалық Мемлекеттік экономиканың жалпы жағдайы, 

Қазақстан Республикасының ақша – несие саясаты 

Салалық және аймақтық Банк пен қызмет көрсетілетін аймақтар мен 
салалардың экономикалық жағдайы, клиенттер 
құрамы, олардың несиеге қажеттілігі, бәсекелес 
банктердің көлемі 

Банкішілік Банктің өзіндік капиталының көлемі, пассивтердің 
құрылымы, персоналдың жұмыс қабілеттілігі 

Ескерту: Халевинская Е.Д. Банктікнесие 
 
Несиелік потенциал көздерінекелесінегізгінысандаржатқызылады: 
- Банк клиентінің көлемінің өсуі; 
- Банктегі клиент пен қатысушылардың қаражаттарының өсуі; 
- Банктікұйымдастырушылықжелісініңөсуі; 
- Мақсатты бағытталған банктің клиенттері мен қатысушылардың қаражатының 

бірігуі. [5.] 
Банктің несиелік потенциалының тұрақтылығына ұйымдар мен кәсіпорындардың 

қаражаттарының өтімділігі, оны қолданутиімділігікөрсетіледі. 
Банктің несие саясаты несиені рәсімдегенде, оны басқарғанда, ұсынғанда банк 

қызметкерлері мен басқарылатын процедураларды, параметрлерді, стандарттарды анықтайды, 
яғни несиелендіру процесін қосатын, несиені берудегі алдын ала жүргізілетін жұмыстарды 
регламенттейтін тұрақты құжатты жазбаша рәсімдегенде жүзеге асырылады.  

Несие нарығында банк қызметтерінің аспектілерін регламенттейтін несие саясатының 
нақты периодының (1 жылға дейін) меморандумын және келесілерді өзіне қосады: 

1) Келешек периодқа банктің несиелік жұмыстарының негізін бағыттау, несие 
тәуекелін сақтандыру және рентабельділігінің деңгейін қамтамасыз ететін несиелік қызметтің 
көрсеткіштерін, оның ішінде: 

- Депозиттер мен несиелердің қатынасы; 
- Активтер мен меншікті капиталдың қатынасы; 
- Банктің жалпы актив портфелінің сегментінің лимиті (бір салаға, бір меншік 

формасына, несиелендірудің бір түріне лимиті). Әдетте лимит көлемі жалпы несие 
портфелінің көлемінің 25 % - нан астамын қосады; 

- Клиенттік лимит (акционерлер үшін, өзара қатынас тарихы анықталған 
клиенттерүшін, жаңа клиенттерүшін, банктің клиенттері емес үшін); 

- Несиелендірудің географиялық лимиті; 
- Қамтамасыз етілетін жұмыстарды жүргізудегі тараптар (кепіл түрі, рәсімдеу 

стандарты, бағалаудағы маржа); 
- Құжаттық рәсімдеу және несиемен бірге жүргізілетін талаптар. 
2) Несие беру тәртібінің ережесі: 
- Несие процесінің ұйымдастырылуын; 
- Несие мәмілелерінің жобасын дайындау стандарты мен қарызалушылардан талап 

етілетін құжаттар тізімін; 
- Қамтамасыз етуді бағалауды жүргізетін ережелерді қарастырады. 
Несиелендіру процесін регламенттейтін берілген құжаттар банктің несиелендіруге ішкі 

дайындығын көрсетеді. [6.] 
Несиені беру мен алу сферасындағы банктің тактикасы мен стратегиясы несие 

саясатының негізін құрайды және келесі элементтерді қосады: 
- Банктің несие портфелі қалыптасатын мақсатты анықтау (қамтамасыз етудің 

түрлері, мерзімдері, көлемдері және сапасы); 
- Несиені өтеу, жүргізу, беру процесіндегі банк бөлімдерінің уәкілеттілігін суреттеу; 
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- Қажетті құжаттар тізімі; 
- Несиені қамтамасыз ететудің жүзеге асырылуы мен бағалаудың негізгі ережелерін 

қабылдау; 
- Несиелендіру операцияларын лимиттеу; 
- Несие бойынша пайыздық мөлшерлемені қалыптастыру саясаты; 
- Несие өтінішін бағалау методикасы; 
- Қиындық туғызатын несиелерді сипаттау, оларға талдау жасау. 
Несие саясатын жүргізу банктің ресурс құрылымымен байланысты, ал несие саясаты 

банктің өтімділігі мен байланысты болады. Несие классификациясының негізгі критериі 
олардың қамтамасыз етілуі болып табылады, яғни гаранттың бар болуы кредиторға ссуданы 
қайтаруды және қарыз алушыдан белгілі бір соманы қайтарылуын қамтамасыз етеді.  

Банктік операциялардың нақтытүрлерін реттеу және несиелендіру көлемін 
нормативтік шектеулер көлемімен жүргізіледі және де коммерциялық банктердің өзі өз 
келешек қарызалушыларын, несие түрін, ссуда портфелін қалыптастыруын, пайыздық 
мөлшерлеме көлемін таңдайды.  

Несие операцияларының табыстылығының жоғарылауы және олар бойынша 
тәуекелдің төмендеуі – екі қарама – қарсы мақсат.  

Қаржылық қызметтің барлық сферасындағыдай, жоғары тәуекелді операциялар 
инвесторларға тән ережені ұстауы керек – несиелендірудің жоғарғы табыстылығын және 
жеткілікті тәуекелді салымдарын аз тәуекел деңгейімен салыстыруы керек. [7] 

Несие тәуекелін төмендетудің міндетті талаптары – қарыздық портфельді 
диверсификациялау, онда экономиканың әр түрлі салаларындағы кәсіпорындарға аз соманы 
қысқа мерзімге беру қарастырылады. Тәуекелді төмендетудің қосымша талаптарына несиені 
қайтарудағы қамтамасыз етілуін қарастыру, яғни кепіл затын, кепілдемені, сақтандыруды 
қамтамасыз ету. Бұл ережелерді сақтау барысында несиелік мәмілелердегі жоғалтуларды 
компенсациялайды. 

Қорыта келгенде, банктік несиелеудің нәтижелілігі үшін маңызды болып банктің 
өзінің ақшалай-несие іс-шараларының жүйесі ретіндегі банктің несие беруге дейінгі белгілі 
бір қаржылық нәтижеге жету үшін жүргізетін несиелік саясатын анықтау болып табылады.  
Банктің несиелік саясатын есиелерді алудың параметрлері мен процедуралары, несиелерді 
басқару және оларды несиелік саясат түрінде анықтайды. Несиелік саясатты қалыптастыру 
мен оны таратудың механизмдерін анықтау мен бірге сапалы несиелік банктік портфельдің 
жағдайын қамтамасыз ететін банктік несиелеу ұйымдары банк операцияларын несиелеудің 
әртүрі бойынша және қолданылатын қаржы құралдарын несие технологияларын несиелеудің 
әдістері, түрлері тәсілдері ретінде сепке алады. 
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Валютные операции - это контракты участников валютного рынка на куплю-

продажу. По расчетам и предоставления в ссуду иностранной валюты на определенных 
условиях. Текущие конверсионные операции и текущие кредитно-депозитные операции 
занимают основную долю валютных операций в целом. Конверсионные операции 
осуществляются в некоторый момент времени, тогда как кредитно-депозитные операции 
имеют срочность. 

Арбитраж - это деятельность, имеющая целые извлечение доходов путем 
перепродажи  валют по более выгодным ценам на том же рынке, но в каком-то будущем 
периоде, или на других рынках. 

Арбитраж и связанная с ним деятельность включает в себя как знание о разности 
цен, так и способность к предвиденью динамики цен, объемов операции, возможной 
прибыли и риска. Арбитраж в основном связан с международными срочными 
финансовыми операциями, включая курсы иностранной валюты, краткосрочные проценты 
и стоимость ценных бумаг. 

Размер максимальной прибыли в результате арбитражных сделок изменяется в 
зависимости от связанного с ними риска. 

Процентным арбитражем на денежных рынках называется перемещение ресурсов 
от одной валюты к другой ради улучшения условий кредитования или заимствования. 
Фактически процентный арбитраж сводится к выбору страны или валюты с наиболее 
благоприятной процентной ставкой кредита. В качестве финансовых инструментов при 
процентном арбитраже могут фигурировать срочные банковские депозиты или 
государственные облигации. Перемещение ресурсов из одной валюты в другую 
предполагает наличие валютного риска, и подобные валютные переводы относятся к 
категории непокрытого процентного арбитража. 

Эквивалентным арбитражем называется покупка или продажа комбинаций 
опционов и наличных позиций, когда между теоретически эквивалентными 
комбинациями на практике возникает разница цен[1]. 

Простейшей арбитражной стратегией с фьючерсами является межрыночный 
арбитраж, который может включать либо только фьючерсные контракты, либо 
одновременные сделки на фьючерсном и на форвардном рынках. В настоящее время 
одним из наиболее существенных способов использования этою фьючерса является 
арбитраж между наличными и фьючерсными позициями, путем создания синтетического 
инструмента, названного "strip". "Strip" означает либо комбинацию наличных депозитов и 
длинной позиции во фьючерсном контракте, либо кредита и короткой позиции. 

Такая торговля инициируется, если определено, что торговец может рассчитывать 
на более высокую прибыль или меньшую плату за кредит, чем в случае сделки, 
осуществляемой только на наличном денежном рынке. 

Валютные фьючерсные контракты могут арбитражировать против спот-курса и 
банковских депозитных ставок. Потенциальная прибыль от этого типа арбитража 
относительно невосприимчива к движениям процентных ставок, но чувствительна к 
малейшим изменениям валютных курсов. 
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Арбитраж между краткосрочными процентными фьючерсами и валютными 
фьючерсами с одинаковыми сроками поставки не требует выхода на рынок наличности, 
однако сложно подобрать нужное количество контрактов для получения полного 
покрытия. 

В более сложных межрыночных арбитражных сделках одновременно 
задействованы наличные рынки валют и ценных бумаг, межбанковский рынок, рынок 
форвардов, опционный рынок, рынок фьючерсных контрактов. 

Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены 
участники международных экономических отношений. Валютные риски это опасность 
валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к 
валюте платежа в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и 
осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит изменение реальной 
стоимости денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены 
обе стороны - участники сделки.  

Валютный фьючерс - срочная сделка на бирже, представляющая собой куплю-
продажу определенной валюты по фиксируемому на момент заключения сделки курсу с 
исполнением через определенный срок.  

Отличие валютных фьючерсов от операций - форвард заключается в том, что: 
1) фьючерсы это торговля стандартными контрактами 
2) обязательным условием фьючерса является гарантийный депозит 
3) расчеты между контрагентами осуществляется через клиринговую палату при 

валютной бирже, которая выступает посредником между сторонами и одновременно 
гарантом сделки. 

Преимуществом фьючерса перед форвардным контрактом является его высокая 
ликвидность и постоянная котировка па валютной бирже. С помощью фьючерсов 
экспортеры имеют возможность хеджирования своих операций. 

Начавшееся в 80-х годах ускорение процесса интернационализации и расширения 
фьючерсной и опционной торговли валютой, золотом и финансовыми инструментами 
свидетельствует о расширении сферы обращения и появлении новых форм фиктивного 
капитала, что ведет для участников международных отношений к возникновению 
дополнительных валютных рисков. 

В новых условиях получила дальнейшее развитие техника валютных операций, 
например,  в важные сегменты валютного рынка превратились рынки фьючерсов и 
опционов. Для своих клиентов банки разрабатывают еще более необычные инструменты, 
предназначенные для защиты от валютного риска  (на основе разновидностей  и  
комбинаций опционов  и  форвардных  сделок). Новые инструменты не только 
способствуют росту валютных оборотов, но и создают новые риски, новые проблемы для  
регулирующих валютных органов. Из существующей классификации валютных операций 
[34], мы исследовали валютный опцион, являющийся наиболее актуальным на 
сегодняшний день и наименее изученным с точки зрения широкого применения на 
валютных рынках стран с переходной рыночной экономикой и развивающихся 
государств.      

Сфера приложения  валютных опционов шире, чем арбитражных и форвардных 
сделок по двум причинам:  

1. при классической операции (купля или продажа) на срок возможны только 
два варианта, тогда как опционы представляют четыре возможности: купить или продать 
опцион «пут», купить или продать опцион «колл»; 

2. держатель имеет право выбора совершать или не совершать опцион. 
Продавец в свою очередь обязан реализовать опцион по просьбе (непредвиденное 
обязательство). Тем не менее, опционы не предназначены для полной замены 
классических операций на срок. Предоставленная держателю гибкость опциона 
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приобретается оплатой премии, размер которой превышает затраты на обыкновенную 
сделку на срок. Однако риск покупателя ограничен суммой оплаченной премии при 
подписании контракта. Следовательно, при выборе между опционами и классическими 
операциями хеджирования, руководители кассовых отделений и дилеры должны 
осторожно рассматривать возможные затраты и прибыль. Другими словами, 
предусматриваемая уязвимость валютных курсов должна иметь достаточно широкий 
диапазон для того, чтобы принести прибыли, превышающие стоимость опционов.  

Особенности биржевых опционов позволяют эффективно использовать их как для 
спекуляций, так и для страхования сделок с реальным товаром -  хеджирования. 

Ключевую роль в организации торговли опционами на бирже играет Клиринговая 
палата, которая выполняет две важнейшие функции: обеспечивает финансовую 
целостность сделок, гарантируя исполнение сторонами контрактных обязательств; 
предоставляет возможности использовать возмещение как способ урегулирования 
обязательств, то есть выполнить контракт посредством осуществления обратной сделки с 
выплатой разницы между ценой продажи и ценой покупки опциона без осуществления 
поставки реального товара[2]. 

  Валютные опционы могут принимать различные, но   распространенные 
стратегии. Стратегии "спред" представляют собой сочетание двух и более опционов 
одного вида ("колл" или "пут"). Прибыль и убытки инвестора при применении данных 
стратегий ограничены. 

Различают "вертикальные" и "горизонтальные" спреды. Вертикальные спреды 
конструируются путем продажи и покупки опционов с различными страйковыми ценами, 
но одной датой завершения. В горизонтальных спредах используются опционы с одной 
страйковой ценой, но разными датами завершения. 

Особенность стратегии заключается в том, что для ее получения не требуется 
никаких инвестиций: премия, полученная при продаже опциона, превышает премию, 
уплаченную при его покупке. 

" Колл-спред быка " - сочетание покупки колл-опциона с низкой страйковой ценой 
и продажи колл-опциона с более высокой страйковой ценой и с единой датой завершения. 

" Пут-спред быка " - это сочетание покупки пут-опциона с низкой страйковой 
ценой и продажи пут-опциона с более высокой страйковой ценой и с единой датой 
завершения . 

Спред " бабочка " может быть получен при сочетании колл-спреда "быка " и 
"медведя ". Результат показан на рисунке 1. 

 

 
  Рисунок 1 - Стратегия  «колл спред-бабочка»[3] 
 
Возможности использования опционов достаточно разнообразны и чаще всего они 

представлены в виде комбинаций. Существует следующая классификация комбинаций 
опционов: 

1. "Короткийстредл " - это комбинация продажи колл-опциона и продажи пут-
опциона с одной страйковой ценой и датой экспирации. 
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2. "Длинныйстредл"- комбинация покупки колл-опциона и пут-опциона с одной 
страйковой ценой и датой экспирации. Данная стратегия противоположна стратегии 
"короткий стредл": инвестор получает прибыль при значительном изменении цен на 
товар, при том, что его потенциальные убытки ограничены. 

3. "Короткий стренгл" - комбинация продажи колл-опциона и пут-опциона с одной 
датой экспирации, но разными страйковымиценами."Длинныйстренгл "- комбинация 
покупки колл-опциона и пут-опциона с разными страйковыми ценами и одной датой 
экспирации. 

Сделки с опционами - уникальный способ страхования ценовых рисков и 
чрезвычайно гибкий инструмент для подбора оптимального способа страхования при 
любых прогнозах изменения цен. Особенно эффективны для страхования биржевые 
опционы, поскольку их можно покупать и продавать, не заботясь о приеме или поставке 
реального товара.  Страхование опционами или "хеджирование" заключается в покупке 
или продаже опционов таким образом, чтобы при изменении цен прибыль от этих сделок 
покрывала убыток от операций на рынке реального товара.   

Цена опциона зависит от следующих факторов: страйковой цены; цены реального 
товара (текущего валютного курса); волотильности (изменчивости) рынка; протяженности 
периода до экспирации; средняя банковская процентная ставка; соотношение спроса и 
предложения. 

Предлагая активно включать валютные опционы в повседневную банковскую и 
биржевую практику казахстанских участников валютного рынка, выделим преимущества 
экспортерам и импортерам от их проведения: 

- Покрытие платежей при импорте и экспорте. Экспортер должен получить через 
некоторое время валюту. Для того, чтобы защититься от валютного риска, он покупает 
несколько опционов «пут» и , благодаря этой покупке, приобретает право продать валюту 
по согласованной цене по истечении срока опциона. Если валютный курс изменится в 
пользу экспортера, то он сделку опциона не совершит и продаст валюту на спотовом 
рынке, извлекая дополнительную прибыль от валютной сделки. 

В свою очередь импортер будет хеджировать риск повышения курса валюты, 
которая его интересует, путем продажи нескольких опционов «колл», что обеспечит ему 
максимальную фиксированную цену. Если курс валюты понизится, то он по истечении 
срока купит валюту на спотовом рынке и опцион не совершит.  

- Хеджирование валютного риска между аукционами и торгами. Опционы могут 
служить для хеджирования валютного риска, возникновение которого возможно в особой 
фазе проекта или контракта. Экспортеру будет трудно принять решение о срочной 
продаже валюты, даже если предложения рассматриваются. Но при покупке опциона 
«пут» он не обязывает себя поставить валюту и может оставить опцион без совершения, 
если его предложение отвергают в течение торгов. Кроме того, его риск ограничен 
размером премии. 

- Покрытие платежа на неизвестную сумму. Допустим, что экспортер предусмотрел 
поступление определенной суммы валюты, но он не знает точно, сколько он 
действительно получит. Он ищет гибкий инструмент. В зависимости от стоимости 
договоров о срочных валютных операциях и опционах он выберет одну из двух 
следующих стратегий: или срочно продавать минимальную сумму и хеджировать остаток 
покупкой опционов «пут», или хеджировать срочной продажей общую сумму и купить 
опцион «колл» для компенсации возможного понижения ожидаемых доходов. Импортер 
же выбрал бы срочную покупку с дополнительным опционом «пут» или опционом 
«колл»; 

- Стратегии в случае неопределенных положений. У фирмы, которая должна через 
определенный промежуток времени получить большую сумму валюты, существуют три 
возможных варианта: купить после истечения срока, купить на срок, купить опционы 
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«колл». 
Так как валютный опцион одновременно представляет собой один из методов 

хеджирования, рассмотрим основные проблемы страхования и управления  валютного 
риска, тем более это очень  актуально для казахстанской практики.  

Защита от валютного риска в настоящее время превратилась в неотъемлемую часть 
повседневной деятельности банков и корпораций, прежде всего ориентирующихся на 
международные операции. Это объясняется тем, что резко возросли колебания валютных 
курсов и усложнилось их прогнозирование. В этой связи выросли зависимость конечных 
финансовых результатов от валютного риска и, следовательно, необходимость управления 
им. 

В последние годы амплитуда колебаний валютных курсов (как и процентных 
ставок) достигла величин, требующих принятия срочных мер в этом направлении. 
Возникла целая индустрия управления валютным риском - специальные учреждения, 
инструменты, методы, системы. 

Различают «конверсионный» (наличный) риск валютных убытков по конкретным  
операциям в иностранной валюте и «трансляционный» (бухгалтерский) риск убытков при 
переоценке активов, и пассивов, прибыли зарубежных филиалов в национальную валюту. 
В более широком плане валютный риск возникает  в случае несбалансированности 
активов и пассивов валюте по срокам и суммам. . 

Первоначальный этап в управлении валютным риском заключается в его 
тщательном анализе и оценке возможных убытков и других последствий, так как от  этого 
зависит выбор конкретного метода защиты. Правильная оценка валютного риска в 
условиях крайней неустойчивости рыночной конъюнктуры приобретает важное 
экономическое значение. Стихия рынка в короткое время может свести на нет 
долговременные усилия даже крупной компании и, поэтому предвидение возможных 
валютных убытков играет большую роль во внутрифирменном финансовом 
планировании, в повышении эффективности основной деятельности банка или 
корпорации. Оценка риска всегда включает величину рискового периода, сумму под 
риском, а также риск потерь по обязательствам, которые могут возникнуть в будущем 
(если, например, будут заключены контракты, о которых начаты переговоры). 

В краткосрочном плане некоторые корпорации оценивают рискованность каждой 
конкретной товарной или иной сделки, при этом состояние суммарного баланса не имеет 
большого значения. Однако для банков или крупных ТНК со значительным объемом 
международных операций такой подход неприемлем. 

   Взаимный  зачет рисков по пассиву и активу - «мэтчинг» (matching) - один из 
самых эффективных методов  учета и оценки валютного риска (путем вычета, например, 
поступлений валюты из суммы ее оттока можно выявить реальный размер риска). Многие 
ТНБ и ТНК активно используют этот и другие методы, в частности так называемый 
«неттинг» (netting)- максимальное сокращение числа "валютных сделок путем их 
укрупнения и согласования действий всех подразделений банка или корпорации. 
Характерен пример десяти крупных международных банков в Лондоне, которые в 1986 г. 
организовали компанию Форекснет для взаимного зачета и сокращения числа 
конверсионных операций и снижения валютного риска и операционных издержек .[4] 

 «Трансляционный» валютный риск возникает, прежде всего, при пересчете в 
национальную валюту баланса компании и ее прибылей на какую-то дату (это касается в 
первую очередь зарубежных дочерних компаний). Основной вопрос в данном случае 
состоит в выборе валютного курса, по которому проводится «трансляция»— по текущему 
(на дату пересчета) или по «историческому» (т. е. на дату совершения операций). 

Среди наиболее часто применяемых «внутренних» методов управления валютным 
риском следует, прежде всего, отметить ускорение и замедление платежей в иностранной 
валюте как в отношении внешних партнеров ТНК, так и внутри монополистической 
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группы (так называемые операции «лидз энд лэгз»). Изменяя режим платежей между 
материнской и дочерними компаниями, можно добиться существенного снижения риска. 

В долгосрочном плане защита от валютного риска тесно связана с активной 
ценовой политикой корпорации, в частности с возможностью включения валютного риска 
или стоимости страхования в цены реализуемых товаров. С другой стороны, падение 
внешней конкурентоспособности товаров из-за повышения курса национальной валюты 
может потребовать снижения цен, а, в конечном счете, и издержек производства. Такой 
метод управления валютным риском затрагивает различные стороны производственной и 
сбытовой деятельности корпорации. 

Продолжают использоваться различные виды оговорок  в  качестве средства 
защиты от колебаний курса. Например,  может оговариваться  автоматическое  изменение 
цены товара при изменении на какую-то фиксированную   величину  валютного  курса   
или  его  средне взвешенного индекса. Понятно, что такой метод выгоден только одной 
стороне сделки и другая сторона отказывается включать в контракт условия об оговорке. 
Поэтому значение оговорок как метода управления валютным риском постепенно 
уменьшается.  

 «Внешние» методы управления валютным риском в своей массе являются 
банковскими, так как основаны на различных инструментах банковской деятельности. 
Используют их банки и в собственных интересах. Определенную роль играет также 
государственное страхование валютного риска как средство поощрения национального 
экспорта. 

Все «внешние» методы призваны, прежде всего, перенести валютный риск на 
другие учреждения, которые выступают участниками соответствующих финансовых 
операций. 

Наиболее широко для уменьшения валютного риска используются срочные 
валютные операции: форвардные, фьючерские, опционные (и на межбанковском рынке, и 
на биржах). Срочные сделки используются для покрытия валютного риска или для его 
страхования (хеджирования). «Срочное» покрытие валютного риска заключается в купле-
продаже иностранной валюты на срок для обеспечения будущих платежей и поступлений 
(есть также форма «наличного» покрытия — купля-продажа наличной валюты с 
последующим помещением ее в депозиты или привлечением депозитов на срок). Страхо-
вание валютного риска в любом случае состоит в купле-продаже валюты на срок с 
последующим совершением обратной операции, так как убыток по основной наличной 
сделке корпорации должен покрываться прибылью по срочной или наоборот.  

Все более широкое распространение получают долгосрочные валютные сделки — 
на 5 и более лет. Межбанковский рынок по таким операциям в долларах США, евро и 
фунтах стерлингов хорошо развит и обладает высокой ликвидностью, что позволяет 
корпорациям страховать крупные долгосрочные проекты. Однако нужно учитывать, что 
банки обычно идут на такое страхование лишь при наличии равных по сумме и срокам и 
противоположных по знаку заказов клиентов (чтобы компенсировать операции и 
ликвидировать свой риск). 

В основе применения любых «внешних» методов управления риском лежат 
следующие основные принципы: доступность для корпорации данного конкретного 
метода   страхования   риска,   приемлемая  стоимость  страхования,   наличие  
ограничительных     условий   (например,  отсутствие точных данных о датах валютных 
поступлений и платежей). В  повседневной практике «внешние» и   «внутренние»   
методы  управления  валютным   риском часто комбинируются для достижения 
наибольшего эффекта. 

Процесс уменьшения риска от возможных потерь в форме хеджирования – это 
самый актуальный момент в управлении валютным риском. 
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Понятие хеджирование претерпело значительные изменения. Согласно 
традиционной трактовке, закрепленной в ряде нормативных актов до середины 70-х годов, 
хеджирование - это продажа (покупка) фьючерсного контракта против предшествовавшей 
покупки (продажи) равного количества того же товара или эквивалентного количества 
другого товара, цена которого изменяется параллельно цене данного товара, с намерением 
прекратить обязательства по сделке на фьючерсном рынке путем офсетной (обратной) 
операции одновременно с завершением операции с реальным товаром и до наступления 
срока поставки по фьючерсному контракту. 

Хеджирование включает в себя балансирование изменений цен 
реального товара или изменения цен по сделке на срок с реальным 
товаром путем заключения одновременной, но противоположной по 
направлению сделки на фьючерсном рынке.  

Хеджирование всех рисков - единственный способ их полностью избежать. Однако 
финансовые директора компаний отдают предпочтения выборочному хеджированию. 
Если они считают, что курсы валют или процентные ставки изменятся неблагополучно 
для них, то хеджируют риск, а если движение будет в их пользу оставляют риск 
непокрытым. Это и есть, в сущности спекуляция. 

Даже при осуществлении хеджирования все еще остаются определенные риски, 
такие, как кредитный риск, спредовый риск, риск, связанный с изменением ставки 
финансирования, базисный риск и риск реинвестирования. Участники рынка свопов 
должны постараться идентифицировать риски и свести их к минимуму посредством 
хеджирования. С этой целью участник свопа должен оценить сделку и определить ее 
ценовую чувствительность. Затем необходимо найти подходящий, т.е. максимально 
скоррелированный со сделкой инструмент хеджирования. Задача заключается в выборе 
соответствующего хеджа, посредством которого любые потери по позициям свопа будут 
компенсированы выигрышем по контракту, использованному для хеджирования. 

Таким образом, определимся насколько выгодно проводить валютные опционы  и 
кому это выгодно. Участие в торговле валютными опционами может быть выгодно 
фирмам, организациям и частным лицам, которые могут понести потери при изменении 
валютных курсов, в частности: а) Банкам и финансовым учреждениям, подверженным 
прямому риску изменения курса валюты в силу своего непосредственного участия в 
работе с денежными единицами; б) Вкладчикам в иностранные ценные бумаги; г) Любым 
лицам,  имеющим счета или сбережения в валюте. Для людей, которые хотят сохранить 
свои сбережения от инфляции, эти валютные операции дают в несколько раз большую 
прибыль, чем любая другая валютная операция. Кроме того, опцион предоставляют 
инвесторам возможность получения значительной прибыли за счет спекулятивных 
операций. 

А также разнообразие видов хеджирования в мировой практике, данный процесс 
управления валютным риском является не до конца изученным и исследованным и в 
плане рекомендаций странам с переходной рыночной экономикой можно предложить 
развитие в первую очередь срочного валютного рынка, поскольку процесс хеджирования 
оказывает значительное влияние на спрос и предложение на рынке срочных сделок, 
осуществляя давление на курсы определенных видов валют, особенно в периодытрудно 
прогнозируемой тенденции развития их курсов. 
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Экономикасы дамыған мемлекеттерде бағалы қағаздар көмегімен қосымша капитал 

тарту анағұрлым жеңіл. Акция және облигация сияқты негізгі бағалы қағаздарды 
шығаруға және оларды тіркеуге 2 апта, эмиссия проспектісін шығарып және нарыққа 
қатысушылардың оларды талқылауына 2-4 апта, оларды сатып алу-сатуға және есеп 
айырысуға 2-3 апта уақыт кетеді екен. Қорытындысында 1,5-2 ай ішінде эмитент 
(шығарушы) өзіне қажетті капиталды жинап, оны басқару құқығына ие болады.  

Өткен ғасырдың 70-жылдарында әлемдегі өркендеген елдерде капитал 
қозғалысындағы шектеулердің алынып тасталуы халықаралық бағалы қағаздар 
нарығының пайда болуына жағдайлар туғызды. Қазіргі кезде басқа елдерде орналастыру 
үшін әлемнің бір еліндегі банктер мен корпорациялардың эмиссияланған бағалы 
қағаздардың халықаралық бағалы қағаздар нарығында үлкен көлемде айналысқа түсуде. 
Мысалы: 1980-1990 ж.ж. аралығында АҚШ-тың ЖІӨ-гі бағалы қағаздармен жүргізілген 
халықаралық операциялардың үлесі 9-дан 93%-ға дейін өсті, Германияда – 8-ден 58-ге, 
Жапонияда 7-ден 119-ға дейін өсті. Халықаралық капитал нарығындағы қарыз 
қаражатының жалпы көлемінде көп бөлігі облигацияларға тиесілі, 1994 жылы ол 60%-дан 
асты. Әлемдік бағалы қағаздар нарығының 40%-ға жуығы АҚШ-на, ал 20%-дан артығы 
Жапонияға тиесілі [1].       

Халықаралық бағалы қағаздар нарығы, ұлттық нарық тәрізді, алғашқы және екінші 
нарықтардан құралады. Алғашқы нарықта бір елдің эмитенті өзінің бағалы қағаздарын 
басқа елде орналастырады, ал екінші нарықта арнаулы қаржы мекемелерінің делдалдық 
етуімен бағалы қағаздарды қайта сату жүргізіледі. Мұнда екінші бағалы қағаздар 
нарығында негізгі сатып алушы және сатушы ретінде орталық және екінші деңгейдегі 
банктер, сақтандыру компаниялары және басқа да банктік емес қаржы институттары 
жүреді. Сонымен бағалы қағаздар нарығы – экономикалық өрлеуді көп жағдайда 
қаржыландыратын ең оңай және ең қолайлы қаржы көзі.  

Кез-келген заңның мазмұны қоғамда орын алып және одан әрі дамып келе жатқан 
экономикалық құбылыстарға сай боуы қажет. Себебі құқықтық нормаларды шығару 
белгілі бір экономикалық мүдделерге қызмет көрсетуге бағытталған. Қазақстан халық 
шаруашылығын дамытудың «кеңестік» үлгісінен экономиканың еркін өркендеуінің 
нарықтық үлгісіне өту кезі құқықтық негіздерді түбегейлі реформалау арқылы нарықтық 
қатынастарды дамытуға жол ашатын заң шығаруды қажет етті. Әлбетте мұндай реформа 
жүргізудің мақсаты – осы тұрғыда тіпті жаңа заң шығару емес, революцияға дейінгі Ресей 
империясы мен Кеңес мемлекетінің жаңа экономикалық саясат кезінде орын алған 
құқықтық институттарды қалпына келтіру және нарықтық үлгімен дамыған өркениетті 
мемлекеттердің (мысалы, АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Жапония және т.б.) тәжірибесін 
үйреніп, оны мемлекетіміздің экономикасын реттеуге бейімдендіру.  

Осыған байланысты, бағалы қағаздар нарығын реттеудің американдық тәжірибесін 
зерттеп өтейік. АҚШ қор нарығының даму тарихына келсек, АҚШ-да ұзақ уақыт бойы 
бағалы қағаз ұғымын түсіндіруде ортақ пікір болмады. Бұл терминнің анықтамасы мен 
бағалы қағаздарды (securities) реттеу механизмдері «Көк Аспан Заңдарының» (Blue Sky 
Low) қабылдануынан бастау алды.   

Security ұғымы әр штаттың заңында әрқалай түсіндіріліп, осы анықтамаға сәйкес 
келетін қаржы құралдарының әр түрлі жиынынан құралады.  
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Инвестициялық қызметтің дамуы, соның салдары ретінде, инвестициялардың жаңа 
әдістері мен фирмалардың пайда болуы «Security» ұғымының түсініктемесіне елеулі 
ықпал етті. Бұл институтты реттейтін құқықтық, әрі ыңғайлылық нысанында АҚШ 
соттары мұндай «өрісті» өздері қалауға мәжбүр болды, бірақ бұл сот іс-тәжірибесінің 
біркелкілігін қамтамасыз етуге шамасы келмеді, security ұғымына да анағұрлым айқындық 
бере алмады.  

АҚШ-та securities айналымын құқықтық реттеу екі деңгейде жүзеге асырылады: 
федералдық және штаттар деңгейінде.  

Тек қана федералдық реттеуге securities-тің келесі түрлері жатады: 
1.Сауда-саттығы ұлттық ауқымда жүретін securities, олар тек қана федералдық 

тіркеуге жатады. Олар: 
- Нью-Йорк қор биржасында (New York Stok Exchange, NYSE), американ қор 

биржасы (American Stok Exchange, AYSE), Nasdag ұлттық нарық жүйесінде (Nasdag NMS) 
немесе осы субъектілердің құқығын иеленуші кез-келген ұйымда листингтен өтіп, сауда-
саттыққа немесе листингке жіберілген бағалы қағаздар; 

-  бір эмитент шығарған, тең құқылы немесе анағұрлым тиімді securities; 
- Ұлттық қор биржасындағы бағалы қағаздар; 
- тіркеуден босатылған кейбір securities ұсынымдары. Бұған тіркеуден босатылған 

мәмілелерге тиісті securities жатады, мысалы: 
- биржа немесе биржадан тыс нарықта клиент тапсырмаларын тыңдау мақсатында 

жасалатын брокерлік мәмілелер; 
- қайырымдылық және басқа коммерциялық емес мақсаттарда құрылған немесе 

әрекет етуші ұйым шығарған securities ұсынысынан немесе сатылымынан басқа, тіркеуден 
босатылған securities-пен жасалатын мәмілелер;  

- жекелеген штат немесе эмитент резидент болатын немесе өз қызметін атқарып 
жатқан аумақта резидентке ұсынатын securitу. 

Штаттар ұсынатын securities-тің басқа түрлерін тіркеу талабын, сондай-ақ тіркеу 
немесе одан босату арқылы реттеу құзырын сақтайды.   

Сонымен, securities айналымын реттейтін американ құқығына тән негізгі 
ерекшеліктер туралы мынадай қорытынды жасауға болады: жалпы, securities академиялық 
ұғымының болмауы; қаржылық пайдакүнемдік пен кез-келген алаяқтық әрекетінің алдын 
алу мақсатында құқықтың кең түсіндірмесі; құқықтық реттеудің екі – федералдық заңдар 
және штаттар заңдары деңгейі [2, 241 б.]. 

Бағалы қағаздардың нарығы немесе қор нарығын жалпы түрінде бағалы қағаздарды 
шығару және қатысушылары арасында айналысқа шығару бойынша экономикалық 
қатынастардың жиынтығы ретінде анықтауға болады. Бағалы қағаздардың нарығы (БҚН) 
– кез-келген елдің нарығының құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, бағалы қағаздардың нарығы - 
несиелік капиталдар нарығының бөлігі, онда бағалы қағаздардың эмиссиясы мен сауда-
саттығы жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың нарығы (банктер, арнайы несиелік 
институттар және қор биржасы) арқылы мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың 
жинақталған ақшалай қаражаты капиталдарды өндірістік және өндірістік емес салымдарға 
жұмсалады. БҚН қаржы ресурстарын және капиталдарды қайта бөлудің тиімді тетіктері 
болып табылады. Бағалы қағаздар нарығының бірқатар функциялары бар, оларды шартты 
түрде екі топқа бөлуге болады: әр нарыққа тән жалпы нарықтық функциялар және басқа 
нарықтардан ерекшеленетін функциялар. 

Жалпы нарықтық функцияларға мыналар жатады: 
1. Коммерциялық функция, яғни сол нарықта операциялардан табыс алу 

функциясы. 
2. Бағалық функция, яғни нарық бағаларды қалыптастыру үрдісін және тұрақты 

қозғалысты және т.б. қамтамасыз етеді. 
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3. Ақпараттық функция, яғни қатысушыларға сауда объектілері мен қатысушылары 
туралы нарықтық ақпаратты жеткізеді. 

4. Реттейтін функция, яғни нарық сауда және оған қатысу ережелерін, қатысушылар 
арасындағы дауды шешу тәртібін жасайды, басымдылықтар мен бақылау, тіпті басқару 
органдарын және т.б. белгілейді. 

Бағалы қағаздардың нарығының арнайы функцияларына төмендегілерді жатқызуға 
болады: 

1. Бағалық және қаржылық тәуекелді сақтандыру функциялары; 
2. Ақшалай қаражатты қаржы қызметі салалары арасында қайта бөлу; 
3. Ең алдымен тұрғындардың жинақталған қаражатын өндірістік нысаннан 

өндірістік нысанға аудару; 
4. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығын инфляциясыз негізде, яғни қосымша 

қаражатты айналысқа шығармай қаржыландыру; 
5. Бағалы және қаржылық тәуекелдерді сақтандыру функциясы немесе хеджирлеу, 

туынды бағалы қағаздардың, фьючерлік және опциондық келісім-шарттардың 
сыныбының пайда болуының арқасында мүмкін болды. 

Бағалы қағаздардың нарығы: 
1. Бастапқы және екінші; 
2. Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған түрінде ұсынылуы мүмкін [3, 97-

100 б.].  
Бағалы қағаздар БҚН құралдары (оның объектілері) болып табылады. 
Эмитенттер, инвесторлар мен БҚН кәсіби қатысушылары (делдалдар) БҚН 

қатысушылары (оның субъектілері) болып табылады. 
Қазіргі кезде Республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу кезеңінде. Оның даму 

жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілуде. Бюджеттен кемшілігін толтыру мақсатында 
мемлекет бұрынғыдай ақша белгілерін шығармай, оның орнына мемлекеттік бағалы 
қағаздарды, мысалы, мемлекеттік органдардың және жергілікті әкімшіліктердің бағалы 
қағаздарын шығаруда. Алайда, бағалы қағаздарын нарығын дамыту жолында шешуін 
талап ететін экономикалық және әлеуметтік-психологиялық мәселелер баршылық.  

Экономикалық мәселелер: нарықты реттейтін механизмнің жоқтығы; нарықты 
дамытатын бірыңғай көзқарас жүйесінің жоқтығы; заңдардың мүлтіксіз орындалмауы; 
салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы; бағалы қағаздар нарығының материалдық 
техникалық негізінің аздығы; нарықтық инфрақұрылымның өсу деңгейінің төмендігі 
жатады.  

Ал, әлеуметтік-психологиялық  мәселелерге бағалы қағаздар нарығында маман 
кадрлардың аздығы мен халықтың инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейлігі 
жатады. Бұл мәселелер халықтың басым көпшілігінің бағалы қағаздар нарығының мәнін 
түсінбеушілігінен және өздерінің уақытша бос ақшаларына бағалы қағаздарды сатып 
алуға психологиялық дайындығының жоқтығынан туындайды.  

Бағалы қағаздар нарығына мамандарды Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 
комиссияның осы іспен шұғылдануға рұқсат берген Оқу орталықтары дайындаған 
болатын. Олардың жұмысын Ұлттық комиссия төрағасының жарлығына сәйкес құрылған 
Аттестациялық комиссия үйлестіріп отырады. Оның құрамына Ұлттық комиссияның бір 
мүшесі басқарушысы болып, ал мүшелері және хатшысы болып бағалы қағаздар нарығын 
реттейтін Бас басқарманың мамандары кірген. Оқуды ойдағыдай бітіріп, мамандық 
туралы бірінші санатты куәлік алған 1500-дай адам брокерлік, дилерлік іспен айналысуға 
құқық алып, қызмет атқаруда [4]. 

Әлемдік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының негізгі үш үлгісі бар. Олар: 
І. Банктік үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы банктер қаржы 

қорларын бөледі (Германияда, Австрияда, Белгияда көп тараған). Бұл үлгі бойынша 
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экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік бюджет кемшілігін жоюды банктер өз 
міндетіне алады.  

ІІ. Банктік емес үлгі немесе нарықтық үлгі  - онда бағалы қағазадар нарығының 
механизмі арқылы елдің қаржы қорын бөлумен банктік емес мекемелер шұғылданады 
(мысалы, АҚШ, Ұлыбритания, Малайзия, Пәкістан, Сингапурда). Бұл үлгі бойынша 
бағалы қағаздар нарығы демократиялық жолмен өркендейді. Қаржының негізгі бөлігі 
жеке тұлғалардың ақшасы. Ол – банктен алған ақшаға қарағанда – «арзан» ақша. 

ІІІ. Аралас үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы қаржы қорын 
бөлумен банктер де, банктік емес мекемелер де шұғылданады (мысалы, Жапонияда).   

Бағалы қағаздар нарығының нарықтық үлгісінің банктік үлгіден айырмашылығы 
мынада: 

1. Нарықта акционерлік капитал үлесінің көптігі. 
2. Үлестік бағалы қағаздардың қарыз қағаздарынан көптігі. 
3. Өндірісті қаржыландырудағы тікелей банктік несиенің аздығы. 
4. Нарықтағы банктік емес мекемелердің көптігі. 
Қорыта айтқанда, бағалы қағаздар нарығының үлгісіне нақты бірыңғай көзқарас жоқ. 

Сондықтан бағалы қағаздар нарығына уақыт талабына сәйкес әлі де біраз өзгерістер 
енгізілуі қажет.  
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 Қазақстанда бағалы қағаздар нарығы қазіргі уақытта құрылудан қалыптасуға дейінгі 

барлық эволюциялық дамудың кезеңдерінен өтті. Бүгінгі таңда бағалы қағаздар нарығы 
халықаралық тәжірибеде және ұлттық экономиканың ерекшеліктеріне сәйкес жұмыс істеуде. 
Соның айғағы ретінде еліміздегі банктердің бағалы қағздар нарығындағы қызметі болып 
табылады.   

 Бағалы қағаздар жүйесінің өзектілігі бір жағынан халық өзі тапқан табыстарын сенімді 
және табысты жерлерге орналастыруға қызығушылық танытуымен, екінші жағынан 
кәсіпорындардың сырттай мемлекеттік емес қаржыға қажеттілігінің өсуімен анықталады. Банктер 
негізгі делдалдардың рөлін атқарады, яғни ұсақ инвесторлардың қаражаттарын жинақтау, 
инвестицияны кәсіби басқарумен қамтамасыз ету, тәуекелді әртараптандыру, кәсіпорындарды 
қаржымен қамтамасыз ету, кең массалық инвесторларға бағалы қағаздармен тікелей емес, 
жанама түрде иемденуге мүмкіндік беру қызметтерімен айналысады.  

Қазіргі кезде республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу кезеңінен өтуде. 
Оның даму жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілу барысында бюджеттің кемшілігін 
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толтыру мақсатында мемлекет бұрынғыдай ақша белгілерін шығармай, оның орнына 
мемлекеттік бағалы қағаздар, мысалы, мемлекеттің қысқа мерзімді вексельді шығаруда.  

 Коммерциялық банктер бағалы қағаздарды, атап айтқанда акциялар мен 
облигацияларды шығаруды және орналастыруды жүзеге асыра отырып эмиссиялық-
құрылтайшылық қызметті орындайды. Бұл орайда, банктердің жинақ салымдарды 
өндірістік мақсаттарға бағыттау мүмкіндігі бар. Бағалы қағаздар нарығы банк-несие 
жүйесін толықтырады және онымен өзара қарым-қатынас жасайды [1, 205 б.].  

Бағалы қағаздар нарығының дамуы барысында шешуін талап ететін экономикалық 
және әлеуметтік-психологиялық мәселелер көп. Экономикалық мәселелерге: 

– нарықты реттейтін механизмнің жоқтығы; 
– бағалы қағаздар нарығын дамытатын бірыңғай көзқарас жүйесінің жоқтығы; 
– заңдардың мүлтіксіз орындалмауы; 
– салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы; 
– бағалы қағаздар нарығының материалды-техникалық негізінің аздығы; 
– нарық инфрақұрылымы өсу деңгейінің төмен болуы және т.б. 
Ал, әлеуметтік-психологиялық мәселелерге бағалы қағаздар нарығында маман 

кадрлардың аздығы халықтың инвестициялық белсенділігінің төмен деңгейлігі жатады. 
Бұл мәселелер халықтың барлық көпшілігінің бағалы қағаздар нарығының маманды 
түсінбеушілігі мен инвестиция беруге психологиялық дайындығының жоқтығынан 
туындайды. 

Бағалы қағаздар нарығына мамандарды Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 
комиссияның осы іске шұғылдануға рұхсат берген оқу орталықтары дайындайды. Оқу 
орталықтарының жұмысын Ұлттық комиссияның осы іске шұғылдануға рұхсат берген оқу 
орталықтары дайындайды.  

Оқу орталықтарының жұмысын Ұлттық комиссия төрағасының жарлығына сәйкес 
құрылып, Аттестациялық комиссия үйлестіріп отырады. Аттестациялық  комиссияның 
құрамына Ұлттық комиссияның бір мүшесі оның басқармасы болып мүшелері және 
хатшысы болып, бағалы қағаздар нарығын  реттейтін  Бас басқарманың мамандары кіреді. 
Қазіргі уақытта оқуды табысты бітіріп, мамандық туралы бірінші санатты куәлік алған  
1500-дей адам брокерлік дилерлік іспен айналасуға құқық алды [2]. 

Дүниежүзілік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының негізгі үш үлгісі 
(моделі) бар. Олар: 

–  банктік үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы механизмі арқылы банктер қаржы 
қорларын бөледі. Мысалы, бұл үлгі Германияда,  Австрияда, Бельгияда  көп тараған. Бұл 
үлгі бойынша экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік  бюджет кемшілігін жоюды 
банктер өз міндетіне алады.  

–  банктік емес үлгі немесе нарықтық үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы 
механизмі арқылы қаржы қорларын бөлу мен банктік емес мекемелер шұғылданады. 
Мысалы, АҚШ-та, Ұлыбританияда, Малазияда, Пәкістанда, Сингапурда.  

 Бұл үлгі бойынша бағалы қағаздар нарығы нарығы демократиялық жолмен 
өркендейді. Қаржының негізгі бөлігі жеке тұлғалардың  ақшасы. Ол банктен алған ақшаға 
қарағанда «арзан ақша». 

–  аралас үлгі - онда бағалы қағаздар нарығы механизмі арқылы қаржы механизмі 
арқылы қаржы қорын бөлумен банктер де, банктік емес мекемелер де шұғылданады 
(Жапония мысалында). 

Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының ерекшелігі - кіші және 
жалпы жекешелендіру механизмі арқылы меншік қатынастарын өзгертуге жеке 
инвесторлар мен өз мемлекетіміздің әрбір азаматтарын қатыстыру.  

Соның нәтижесінде жекешелендіруге банк жүйесі қатынасқан жоқ. Дүниежүзілік 
тәжірибе дәлелдегендей банктер бағалы қағаз нарығында жеке үстемдік (монополизация) 
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рөль атқарады. Дәл осы жағдай көпшілік мемлекеттердің бағалы қағаздар нарығының 
банктік үлесінен бас тартуына әкеп соқтырды.  

Сондықтан еліміміздегі экономиканың өзгерісі әлеуметтік бейімделген бағалы 
қағаздар  нарығын құруға негізделгені дұрыс. Отандық бағалы қағаздар нарығының 
құрылуына әрбір азаматтың қатысуына мүмкіндік берген жөн.  

Бағалы қағазадар нарығының нарықтық үлгісінің банктік үлгіден 
айырмашылықтары мыналар: 

– нарықта акционерлік капитал үлесінің болуы;  
– үлестік бағалы қағаздардың қарыз қағаздардан көптігі; 
– өндірісті қаржыландырудағы тура банктердегі несиенің аздығы; 
– нарықта банктік емес мекемелердің көптігі. 
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы субьектілерінің табысты 

кезеңді қалыптастырғаннан кейін, бүгінгі таңда ҚР-сы «Бағалы қағаздар нарығы туралы», 
«ҚР-ғы бағалы қағаздар мен мәліметтерді тіркеу туралы» заңдарына сәйкес заңнамалық 
базаны ары қарай жетілдіру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. «Бағалы қағаздар 
туралы» жаңа заңда «ҚР қаржы нарығымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу 
және қадағалау туралы» заңына сәйкес (2003 19 шілде) қаржы нарығының басты 
мақсаттарына мыналар жатады: 

1. Қаржы нарығымен қаржылық ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз ету және тұтастай алғанда қаржы жүйесіне деген сенімді қолдау. 

2. Қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың мүдделерін қорғаудың тиімді 
деңгейін қамтамасыз ету. 

3. Қаржы нарығына адал бәсекені қолдауға бағытталған қаржылық ұйымдардың 
қызметі үшін тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. 

Қаржы нарығымен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеудің және 
қадағалаудың принциптері: 

1.  Ресурстар мен реттеу құралдарын тиімді пайдалану.    
2. Қаржылық ұйымдар мен қаржылық қадағалау қызметінің айқындығы. 
3. Қаржы нарығына адал бәсекені қолдауға бағытталған қаржылық ұйымдардың 

қызметі үшін тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. 
4. Жаңа қаржы құралдарын және қызмет көрсетуді дамытуды қолдау арқылы 

қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылар мүдделерінің қорғауын қамтамасыз ету 
жөніндегі шаралардың, сондай-ақ қаржы нарығына қазіргі заманғы технологияны енгізу. 

5.  Қаржылық ұйым органдарының жауапкершілігі болып табылады. 
Сонымен қатар, бағалы қағаздар мемлекеттік реттеу мақсатында қаржы нарығы 

субъектілерін бірегей реттеу органдарын құру бойынша заңнамалық актілер жобасында 
мынадай іс-шаралар істеу көзделіп отыр: 

– қаржылық ұйымдарды бақылау және лицензиялау жүйесін жетілдіру, 
қаржылық қызмет нарығындағы оң бәсеке жағдайларын қамтамасыз ету мен лицензиялау 
қағидаларына тән емес қызметтерді  тоқтату; 

– банк және банкпен байланысты қаржылық ұйымдардың қызметін реттеу;  
– қаржылық ұйымдар мен олардың топтарына корпоративтік басқару мен 

тәуекелдерді басқару жүйесін құру бойынша шараларды қабылдау,  олардың  тиімділігін  
қадағалау.             

Қазіргі таңда кварталдық есепке қойылатын талаптары, өзектендіру және де оларға 
барлық ескірген, артық немесе тиімді төмен аппараттарды орнату мақсатында орталық 
депозитарийлер, банк кастодиондар, брокер-дилерлерге кварталдық есеп беру ережесі 
жүзеге асырылады. 

Бағалы қағаздар нарығының обьектілері бойынша Әділет министрлігінде акция 
мен мемлекеттік емес облигацияны эмиссиялаудың жаңа қағидалары қаралып шықты.  
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Сонымен қатар жаңа қаржы құрал-жабдықтарын шығару және айналымға түсу 
тәртібін анықтау және енгізу бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. 

Бүгінгі таңда елімізде қаржы құрал-жабдықтарының қызметін мемлекеттік 
реттеудің жаңа жүйесі қалыптасып келеді. Әлемдік тәжірибеге сай қаржы нарығын 
функционалды және институтционалды деп екі топқа бөлеміз. Бүгінгі күнге дейінгі 
Қазақстан Республикасында қаржы нарығының екі түрі де қолданылып келеді. Еліміздегі 
қаржы нарығын зерттеу жүйесі келесідей болып келеді: 

– банктік және сақтандырулық қадағалау департаменті банк қызметінің жеке 
түрлерін орындайтын екінші деңгейлі банктер мен ұйымдардың қызметін бақылауды 
жүзеге асырады; 

– бағалы қағаздар нарығын реттеу департаменті реттеуді ерекше функционалды 
қағидасын  орындайды. Бұл қызмет Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы 
олар көрсететін қызмет түрлерін, ол бойынша жұмыс істеуі қажет, атап айтсақ өзін-өзі 
реттеуші органдар деңгейінде тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру бойынша және т.б. 

Қор нарығында тәуекелді басқару шамасы бойынша арнайы жүйелерді құрудан 
басқа Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметтері мен бағалы қағаздар нарығын 
әрі қарай дамуы қаржы нарығында да өз дамуын табанды күтілуде.  

Осы сатыда Қазақстан экономикасы үшін келесідей  бағыттарда жұмыс істейтін 
Ресейдің бағалы қағаздар нарығындағы сақтандырумен айналасатын ұйымдардың 
тәжірибесі өте тиімді екені белгілі: 

1. Қылмыстардан кешенді сақтандыруы осылардың ішінде - қызметкерлердің заңға 
қайшы іс-әрекетімен, жалған бағалы қағаздар алудан, компьютерлік қылмыстардан 
(Вирус, Хаккерлік шабуылдар), алдын-ала дайындалған алаяқтық компьютерлік топтар 
және тағы да басқа жағдайлар. 

2.  Қателіктер жіберіп алушылар нәтижесінде клиенттерге зиян келтіруге 
жауаптылықты сақтау. 

Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар, яғни қаржы нарығына бағалы қағаздар 
нарығына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы «Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдары мемлекеттік реттеу және қадағалау» туралы заңында көрсетілген міндеттер 
бойынша орындалады. Ол міндеттерге мыналар жатады: 

– қаржылық ұйымдар қызметінің стандарттарын белгілеу, қаржылық ұйымдарды 
корпоративтік басқартуды жақсару үшін ынталандыру жағдайларын жасау; 

– қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты сақтау мақсатында қаржы нарығы мына 
қаржылық ұйымдардың мониторингі; 

– қаржылық тұрақтылықты сақтау мақсатында қаржы нарығының қауіпке 
неғұрлым бейім салаларында қадағалау ресурстарын шоғырландыру; 

– қазіргі заманғы технологияларды енгізу. Ынталандыру қаржылық ұйымдардың 
қызметі және олар көрсететін қаржылық қызметтер көрсету туралы ақпараттың 
тұтынушылар үшін толымдылығы және қолжетімділігін қамтамасыз етеді [3]. 

Қорыта келе, еліміздің бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру мен реттеу үшін 
істелетін іс-шаралар әлемдік стандартқа банктік қызметтің стандарттарына бағалы 
қағаздар нарығының қатысушылар қызметіне байланысты жүргізіледі.  

Ол Қазақстан Республикасының қаржы нарығын жалпы бағытта тұрақтандыруға 
бағытталған. 
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Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности 
банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение 
или минимизацию кредитногориска. Конечными целями кредитной организации при 
управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных 
операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка [1]. 

Управление кредитным портфелем включает в себя две функции. 
Первая – аналитическая функция. Банк на основе определенных критериев и 

показателей анализирует движение своих кредитов, прогнозирует их дальнейшее 
развитие. С экономической точки зрения, взаимодействуя с внешней средой, 
коммерческий банк при формировании кредитного портфеля отбирает наиболее 
рациональные направления вложения средств, сферы применения кредита. Таким 
образом, кредитный портфель является классификатором сферы применения ссуд. Он не 
только делит клиентов на определенные группы, но и определяет, кому из них отдать 
предпочтение, какое вложение средств будет более доходным и надежным с позиции 
обеспечения. 

Вторая функция управления кредитным портфелем – это обеспечение 
диверсификации кредитного риска. Умелое управление кредитным портфелем дает банку 
возможность улучшить показатели своей деятельности, укрепить финансовую 
надежность. Управление кредитным портфелем позволяет распознать негативные стороны 
в размещении кредитов, развивать или сдерживать кредитные операции, улучшать их 
структуру, наметить наиболее приемлемую для банка тактику при осуществлении 
кредитной политики [2]. 

Можно выделить несколько принципов управления кредитным портфелем. 
1. Управление кредитным портфелем характеризует не только кредитную сферу 

деятельности банка. От его состояния зависит ликвидность, доходность и финансовая 
надежность банка в целом. В свою очередь, качество кредитного портфеля находится в 
полной зависимости от капитальной базы банка, структуры пассивов, от культуры 
кредитования и менеджмента банка. 

2. Анализ кредитного портфеля и связанное с ним управление рассматривает не 
только портфель в целом, но и каждую группу кредитов вплоть до отдельно взятой 
кредитной операции. Это всесторонний и конкретный анализ кредитных операций. 

3. Управление кредитным портфелем и его анализ предусматривает 
систематическое изучение и наблюдение за кредитной деятельностью банка, оценивает 
состав и качество банковских ссуд в динамике, в сравнении со среднебанковскими 
показателями. 

4. Систематический анализ кредитного портфеля позволяет использовать данные о 
состоянии кредитного портфеля для принятия решений различными подразделениями 
банка. 

5. Значение критериев и состав показателей, используемых при управлении 
кредитным портфелем, не носит строго обязательного характера для всех банков. Каждый 
банк строит анализ на базе своих аналитических возможностей, используя, в свою 
очередь, и тот опыт, который накоплен в отечественной и мировой банковской практике. 

В процессе управления кредитным портфелем необходимо подчиняться правилам 
управления рисками, соблюдать установленные лимиты кредитования, следовать 
приоритетам при кредитовании субъектов и объектов. 
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Правила управления рисками содержат в себе следующее: 
- банку нельзя рисковать больше, чем может позволить размер его собственного 

капитала; 
- необходимо думать о последствиях риска, нельзя рисковать многим ради малого; 
- положительное решение принимается только при отсутствии сомнений, если 

сомнения все же присутствуют – принимается отрицательное решение. Нельзя забывать, 
что почти во всех случаях существует не одно, а несколько решений вопроса. 

Приоритетными в формировании кредитного портфеля обычно являются те сферы, 
где меньше риск, есть возможность получения более высокого дохода при относительно 
низком риске. 

Управление кредитным портфелем предусматривает: 
- определение критериев оценки и состава показателей, необходимых для оценки 

ссуд, составляющих кредитный портфель; 
- определение структуры кредитного портфеля в размере классификационной 

группы кредитов; 
- определение качества кредитов, в том числе с позиции риска по каждой группе и 

в целом по совокупности кредитов; 
- определение причин изменения структуры кредитного портфеля; 
- определение достаточной величины резерва для покрытия возможных потерь по 

ссудам; 
- определение круга мероприятий по улучшению качества и структуры кредитного 

портфеля, управления кредитным портфелем [3]. 
Основным критерием при оценке кредитного портфеля является оценка 

объективного состояния заемщика, способности конкретного заемщика выплатить 
предоставленную ему ссуду в конкретный момент времени. В данном случае большое 
значение имеют различные факторы – финансовое состояние заемщика, качество 
обслуживания им долга и обеспечение кредита. Существует также ряд других факторов, 
которые необходимо принимать во внимание при оценке кредитного портфеля. В 
частности, это отраслевая принадлежность заемщика, принадлежность данного заемщика 
к компании, которая ассоциирована с данным банком, общий уровень развития 
экономики, конкурентности, зависимость заемщика от поставщиков либо от 
государственной поддержки. Все эти факторы в какой-то степени субъективны, но они 
должны приниматься во внимание при оценке адекватности кредитного портфеля. 

В случае РК отчетность казхстанских предприятий, подготовленная в соответствии 
с отечественными стандартами, которые в большинстве своем ориентированы на 
налоговый учет, не позволяет делать вполне объективную оценку финансового положения 
данных предприятий. В частности, отсутствие примечаний к финансовой отчетности, к 
бухгалтерской отчетности не позволяет сделать вывод, насколько эффективно данное 
предприятие работает и что с этим предприятием случится в будущем. 

Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют менеджерам банка 
управлять его ссудными операциями. 

Управление кредитным портфелем имеет несколько этапов: 
- этап первый – выбор критериев оценки качества отдельно взятой ссуды; 
- этап второй – определение основных групп ссуд с указанием связанных с ними 

процентов риска; 
- этап третий – оценка каждой выданной банком ссуды, исходя из избранных 

критериев, то есть отнесение ее к соответствующей группе; 
- на четвертом этапе банк определяет структуру кредитного портфеля в разрезе 

классифицированных ссуд, то есть суммирует все ссуды одной группы и получает данные 
об объеме каждой группы, а также кредитного портфеля в целом на соответствующую 
дату; 
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- на пятом этапе определяется совокупный риск кредитного портфеля. Для этого 
сумма кредитов по каждой группе умножается на соответствующий процент риска; 

- этап шестой управления связан с анализом факторов, оказывающих влияние на 
изменение структуры кредитного портфеля в динамике; 

- на этапе седьмом определяется суммы резервного фонда, адекватного 
совокупному риску кредитного портфеля банка. 

На заключительном (восьмом) этапе управления кредитным портфелем менеджеры 
банка на основе рассмотрения сложившейся структуры кредитного портфеля и факторов, 
вызвавших ее изменение, намечают меры осуществления кредитной политики на 
перспективу. 

Итак, управлять риском кредитного портфеля – значит предпринимать действия, 
направленные на поддержание его уровня в заданных пределах, используя различные 
методы регулирования кредитного риска. 

В казахстанской практике чаще всего при оценке качества кредитного портфеля 
используется метод коэффициентов. В анализе кредитного портфеля на основе этого 
метода можно выделить два направления: 

- количественный анализ; 
- качественный анализ. 
Количественный анализ кредитного портфеля банка основан на финансовых 

коэффициентах. Среди используемых коэффициентов можно выделить две группы: 
- характеризующие доходность кредитного портфеля; 
- характеризующие качество кредитного портфеля. 
К группе коэффициентов, характеризующих доходность кредитного портфеля, 

можно отнести два ключевых: 
1) Процентная маржа / Средние остатки ссудной задолженности; 
2) Процентная маржа / Акционерный капитал. 
Процентная маржа – разница между процентным доходом и расходом 

коммерческого банка, между процентами полученными и уплаченными. Она является 
основным источником прибыли банка и призвана покрывать налоги, убытки от 
спекулятивных операций и так называемое "бремя" – превышение беспроцентного дохода 
над беспроцентным расходом, а также банковские риски. 

Эти коэффициенты свидетельствуют об уровне доходности кредитного портфеля и 
характеризуют эффективность решений, принятых управляющими. Другими словами, чем 
больше объем выданного кредитного портфеля банка, тем выше его доходность (в 
динамике), тем эффективнее менеджмент. После корректного расчета показателя 
процентной маржи проводится анализ полученного коэффициента в динамике. Если 
значение коэффициента растет, то есть основания полагать, что эффективность принятых 
решений высока. 

Однако за значениями коэффициентов скрывается влияние различных факторов, 
игнорировать которые весьма опасно. Если рост коэффициента доходности кредитного 
портфеля сложился за счет числителя, то представляет интерес информация о том, каково 
при этом было влияние процентных доходов и на сколько оправданным оказался риск. 
Возможно, что рост сложился за счет ставок на денежном рынке. Если рост показателя 
сложился за счет сокращения процентных расходов, то следует проанализировать 
причины и этого процесса. 

Другая группа коэффициентов характеризует качество кредитного портфеля. Среди 
этой группы рассмотрим следующие коэффициенты: 

1) Процентная задолженность по основному долгу / Средние остатки ссудной 
задолженности; 

2) Резерв на возможные потери по ссудам / Средние остатки ссудной 
задолженности; 
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3) Списание ссуд за счет резерва / Средние остатки ссудной задолженности (всего). 
В том случае, если удельный вес просроченной задолженности по судам по 

отношению ко всей ссудной задолженности растет, то это является отражением риска. 
Однако анализ этого коэффициента следует проводить одновременно со вторым: доля 
резервов на возможные потери по ссудам к общему объему ссудной задолженности. В том 
случае, если растет просроченная задолженность и одновременно растет доля резервов 
ссудной задолженности, то можно предположить, что банк создает резервы для покрытия 
потерь, которые отражены на счетах просроченной задолженности. Такой вывод требует 
уточнения на основе использования третьего показателя: доли списаний ссуд за счет 
резерва по отношению к ссудной задолженности. В соответствии с существующими 
правилами банк может списать с баланса нереальную для взыскания задолженность и 
учитывать ее на внебалансовых счетах. Учитывая такую возможность, аналитик должен 
сопоставить фактические списания по ссудам с резервами, создаваемыми банком для 
покрытия просроченной задолженности. 

Информативными для анализа следует считать агрегированные показатели 
качества кредитного портфеля, используемые в международной практике. Рассмотрим 
алгоритм их расчета: 

1. Совокупный кредитный риск / Средние остатки ссудной задолженности (всего). 
Этот коэффициент позволяет оценить, какая часть кредитов может быть потеряна. 

Анализируя этот показатель в динамике, аналитик может оценить качество кредитного 
портфеля. 

2. Второй показатель рассчитывается следующим образом: 
Достаточный резерв / Совокупный капитал. 
При расчете этого показателя возникает вопрос, что понимается под достаточным 

резервом. Достаточный резерв можно трактовать двояко. Во-первых, достаточный резерв 
– это резерв, сформированный банком с учетом фактических списаний по кредитам, 
характерных для него. 

Во-вторых, достаточный резерв – это резерв, который выявлен либо службой 
внутреннего аудита банка, либо в ходе внешнего аудита, либо по результатам проверки 
надзорного органа после классификации ссуд в кредитном портфеле. Чем больше 
значение данного показателя, тем хуже оценка аналитика, поскольку качество кредитного 
портфеля низкое, а потери собственных средств могут быть существенными и даже 
привести к снижению капитала банка до отрицательной величины. 

Второе направление оценки качества кредитного портфеля – качественный анализ 
портфеля. Качественный анализ включает ряд основных моментов: 

- классификацию всех ссуд, проверку документов и кредитных дел, выявление 
степени риска по каждой ссуде; 

- изучение крупных кредитов и их анализ; 
- выявление ссуд, по которым не производится выплата процентов; 
- оценка объема и характера сделок с инсайдерами; 
- определение достаточности резерва на покрытие потерь по кредитным рискам. 
Экономическое содержание следующего коэффициента состоит в том, что можно 

получить ответ на следующий вопрос: достаточно ли резервов для покрытия проблемных 
и безнадежных активов? Низкое значение этого соотношения может означать, что для 
покрытия убытков потребуется воспользоваться капиталом: 

Резервы на возможные потери по ссудам / Проблемные и безнадежные активы. 
К данному перечню можно добавить следующие коэффициенты качества ссуд, 

характеризующие достаточность резерва на возможные потери по ссудам: 
Фактический резерв на возможные потери по ссудам / Ссуды, не приносящие 

дохода. 
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Показатель дает информацию о степени защиты от риска, заложенного в ссудных 
операциях, о качестве управления кредитным портфелем. К ссудам, не приносящим 
дохода, относятся просроченные ссуды, по которым не платят проценты; отсроченные или 
"замороженные" кредиты; беспроцентные ссуды; ссуды, по которым в течение 
договорного срока не производится начисление процентов, или оно прекращено в связи с 
длительностью просрочки. Чем больше показатель, тем лучше качество управления: 

Фактический резерв на возможные потери по ссудам / Остатки ссудной 
задолженности. 

Отношение показывает, какая доля ссудной задолженности может быть покрыта в 
случае невозврата кредитов за счет созданного для этих целей резерва, что при всех 
прочих равных условиях, чем ниже значение данного коэффициента, тем качество 
кредитного портфеля выше[ 4]. 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в 
соответствии с условиями договора. 

Управление риском кредитного портфеля Банка основываться на следующих 
принципах: 

- комплексный характер оценки – охватывает все стороны кредитной банковской 
деятельности, с целью установления истинного уровня кредитного риска Банка и 
выработки необходимых мер по его регулированию; 

- системность экономических и неэкономических показателей кредитоспособности 
заемщика, определяющих степень риска. При комплексной оценке риска кредитного 
портфеля необходимо комбинировать финансовые показатели анализа 
кредитоспособности заемщика с информацией полученной во время индивидуальной 
беседы с потенциальным заемщиком; 

- принцип динамизма оценки факторов риска в предшествующих периодах и 
прогнозирование их влияния на перспективу, адекватность реакции. Суть данного 
принципа сводится к тому, что Банк должен быстро реагировать на внешние и внутренние 
изменения, которые выражаются в увеличении риска кредитного портфеля, и вовремя 
применить необходимые методы его регулирования; 

- оценка риска кредитного портфеля Банка должна быть объективной, конкретной и 
точной, то есть базироваться на достоверной информации, а выводы и рекомендации по 
повышению качества кредитного портфеля должны обосновываться точными 
аналитическими расчетами. 

Основываясь на указанных принципах, должна достигаться основная цель 
управления кредитным риском – повышение качества кредитного портфеля Банка путем 
минимизации его риска. 

Цель управления кредитным риском Банка достигается на основе системного, 
комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: 

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере 
кредитного риска; 

- качественная и количественная оценка кредитного риска; 
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки 

мероприятий, планируемых для ограничения воздействия одного вида риска на рост или 
уменьшение уровня других рисков; 

- создание системы управления кредитным риском на стадии возникновения 
негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, 
направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически 
значительных для Банка размеров. 

Возникновение кредитного риска может быть обусловлено многими причинами как 
на уровне отдельной ссуды, так и на уровне кредитного портфеля Банка. 
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К причинам возникновения кредитного риска на уровне кредитного портфеля 
Банка относятся: чрезмерная концентрация кредитов в одном из секторовэкономики; 
чрезмерная диверсификация по многим отраслям экономики при отсутствии у банка 
специалистов, знающих их особенности; изменение курсов валют – для кредитов, 
выданных в иностранной валюте;несовершенная структура кредитного портфеля, 
сформированного с учетом потребностей клиентов, а не самого Банка;уровень 
квалификации персонала. 

Приведенные классификации факторов возникновения кредитного риска 
показывают зависимость Банка от результатов деятельности заемщика и от организации 
качества проведения анализа потенциальных причин возникновения нежелательных 
последствий. Но так как возможности управления внешними факторами ограничены, то 
основные рычаги регулирования риска кредитного портфеля лежат в сфере внутренней 
политики Банка [5]. 

Управление кредитным риском состоит из следующих этапов: 
- оценка кредитного риска; 
- мониторинг кредитного риска; 
- регулирование кредитного риска [6]. 
В целях предупреждения возможности повышения уровня кредитного риска Банк 

проводит мониторинг кредитного риска, который осуществляется как в разрезе 
отдельного заемщика, так и в целом по кредитному портфелю Банка. 

В целях мониторинга кредитного риска по кредитному портфелю Банк использует 
систему индикаторов уровня кредитного риска – показатели, которые теоретически или 
эмпирически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Банком. В качестве 
индикаторов уровня кредитного риска по кредитному портфелю используются: 

- показатель качества ссуд, который представляет собой удельный вес безнадежных 
ссуд в общем объеме ссуд; 

- показатель качества активов, который определяется как процентное отношение 
непокрытых резервами активов, резервы под которые составляют не менее 20 процентов, 
к собственным средствам (капиталу); 

- показатель доли просроченных ссуд представляет собой удельный вес 
просроченных ссуд в общем объеме ссуд; 

- показатель размера резервов на потери по ссудам определяется как процентное 
отношение фактически сформированного резерва на потери по ссудам (далее – РВПС) (за 
исключением резерва, включаемого в расчет собственных средств (капитала)) к общему 
объему ссуд. 

Для каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что позволит 
обеспечить выявление значимых для Банка кредитных рисков и своевременное адекватное 
воздействие на них. 

Мониторинг кредитного риска осуществляется на регулярной основе путем 
ежедневного изучения системы индикаторов кредитного риска.  

Банком выработаны определенные методы регулирования риска кредитного 
портфеля. К таким методам относятся: диверсификация; концентрация; лимитирование; 
резервирование. 

Диверсификация кредитного портфеля Банка осуществляется путем распределения 
ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по 
отраслевому признаку. 

Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством распределения 
кредитов между различными группами населения в зависимости от цели кредитования. 
Относительно хозяйствующих субъектов диверсификация кредитного портфеля 
осуществляется между большими и средними компаниями, предприятиями малого 
бизнеса, государственными и частными организациями и т.п. При этом Банк стремиться 
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осуществлять диверсификацию кредитного портфеля путем размещения большего 
количества средних кредитов, чем малого количества крупных. 

Имеет особое значение диверсификация кредитного портфеля по срокам, так как 
уровень кредитного риска Банка, как правило, увеличивается по мере увеличения срока 
кредита. 

Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам дает Банку возможность 
оптимально возмещать кредитные потери за счет имущества заемщика. Банк выдает 
только обеспеченные кредиты, так как необеспеченные или недостаточно обеспеченные 
кредиты увеличивают для Банка вероятность потерь. 

Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между 
клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики. Для 
снижения общего риска кредитного портфеля решающее значение имеет отбор областей. 
Отбор производится по результатам статистических исследований. Наилучший эффект 
достигается, когда заемщики работают в областях с противоположными фазами 
колебаний делового цикла. Если одна область находится на стадии экономического роста, 
то другая переживает стадию спада, а с течением времени их позиции изменяются на 
противоположные. Тогда снижение доходов от одной группы клиентов компенсируются 
повышением доходов от другой группы, что помогает стабилизировать доходы банка и 
существенно снизить риск. 

При формировании кредитного портфеля Банк стремится избегать чрезмерной 
диверсификации и концентрации. Задача определения оптимального соотношения 
решается путем установления лимитов кредитования и резервирования. 

Благодаря установлению лимитов кредитования Банку удается избежать 
критических потерь вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также 
диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильные доходы. Лимиты могут 
устанавливаться по видам кредитов, категориям заемщиков или группам взаимосвязанных 
заемщиков, наиболее рискованным направлениям кредитования (предоставление 
долгосрочных ссуд, кредитование в иностранной валюте и т.п.). Лимитирование 
используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов 
относительно объемов предоставленных ссуд. 

Таким образом, под кредитным риском понимается риск невозврата или 
несвоевременного возврата заемщиками полученных кредитов, увеличение просроченной 
задолженности по предоставленным кредитам в случае ухудшения экономической 
ситуации, что может привести к уменьшению финансового результата. 

Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его 
структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень 
доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. Поскольку 
целью функционирования банка является получение максимальной прибыли при 
допустимом уровне рисков, доходность кредитного портфеля является одним из 
критериев оценки его качества. 

Оценка качества кредитного портфеля банка производится на основе расчета ряда 
относительных показателей и коэффициентов. 
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Банктік қызметтер мен өнімдердің жаңа түрлерін енгізудегі және тұрғындарға 
ұсынуда екінші деңгейдегі банктер алдында бірнеше міндеттер тұр. Әр екінші деңгейдегі 
банк өзінің стратегиясы мен анықтаған перспективасына сәйкес  даму бағытын және 
жолын таңдайды.  

Банк клиенттері үшін уақыт үнемдеуге және тез ақпараттар алуға мүмкіндік 
беретін жаңа қызмет түрі - интернет-банкинг (үйіңіздегі банк қызметтері). Интернет-
банкинг - клиенттерге өз шоттарын Интернет желісі арқылы дербес басқаруға мүмкіндік 
беретін банк қызметі.«Интернет-Банкинг» жүйесі заңды және жеке тұлғаларға арналған 
[1, 119 б.].  

Жүйенің басты ерекшелігі - клиенттер туралы мәліметтердің орталықтандырылған 
базасы жасалған, соның арқасында  Интернет-кассаның кез келгенінен интернет-шот аша 
отырып, Қазақстанның кез келген облыс орталығында банктік қызметті пайдалануға 
болады. Және бұл қызмет көзбе-көз жүргізіледі, яғни Интернет-касса менеджері нақты 
клиентке жеке қызмет көрсетеді. Интернет шотты он-лайн арқылы басқаруды 
www.mybank.kz сайты арқылы дүние жүзінің кез келген нүктесінен жүргізуге болады. 
«Интернет-Банкинг» жүйесінің клиенттерге беретін төмендегідей мүмкіндіктері бар:  

"Интернет-Банкинг" жүйесінде тіркелген кезде клиентке 5 түрлі валютамен 
операция жүргізу мүмкіндігі бар мультивалюталық Интернет-шот ашылады:  

- қазақстандық теңге (KZT); 
- АҚШ доллары (USD); 
- ресей рублі (RUR); 
- евро (EUR); 
- ағылшынның фунт стерлингі (GBP). 
Бұл шоттан клиент операцияларды үйден де, кеңседе отырып та жүргізе алады 

және банктің жұмыс уақытымен шектелмейді. «Интернет-банкинг» жүйесінде 24 сағат 
бойы операция жүргізуге болады. Осылайша, үйдегі компьютер алдында отырып, клиент:  

- интернет-шоттарыңыздағы ақша қозғалысын тәулік бойы қадағалай алады; 
- компьютер мышкасын бір рет қана басу арқылы интернет-депозиттерді ашып-

жаба алады (Мысалы, Қазақстан Халық банкінде  KZT, USD және EUR Интернет-
салымдары - 90, 180, 270, 360 күнге, пайыздық ставкасы 4 % - 11%;  KZT, USD және EUR 
"Жинақтаушы +" депозиттері - 6, 9, 12, 18, 24 және 36 айға, толықтырып отыру 
мүмкіндігімен); 

- Интернет-шоттан карточкаға KZT, USD және EUR ақша аударымдарын жүргізу 
(операция құны - 16 теңге, жалақылық карточкаға аудару - тегін, аударым мерзімі - 5 
минуттан 3 сағатқа дейін); 
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- карточкадан Интернет-шотқа KZT, USD және EUR ақша аударымдарын жүргізу 
(операция құны - Интернет-шотқа аударылатын ақша сомасының 1%-ы, аударым мерзімі - 
1 банктік күн); 

- Қазақстан аумағы бойынша әп-сәтте жасалатын аударымдар (операция құны - 16 
теңге, аударылатын ақша сомасына байланысты емес); 

- банктің кез келген ЕДБ-не кәдімгі шоттарға ақша аудару (құны - соманың 0,5%-
ы); 

- банкаралық төлемдер (соманың 0,9%-ы); 
- зейнетақылық шот бойынша үзінділер алып отыру (құны - 31 теңге); 
- валютаны айырбастау және конверсиялау (Банктегі өзара тиімді қолма-қол 

ақшасыз айырбастау бағамымен); 
- K-mobile қызметі үшін ақы төлеу (құны - 16 теңге); 
- 9 өңірдегі коммуналдық және провайдер компанияларының қызметтеріне ақы 

төлеу – барлығы 27 ұйым (құны - 16 теңге) [2].  
"Интернет-Банкинг" жүйесіндегі қосымша қызмет түрлері - халықаралық 

аударымдарды дербес режімде жүргізу, кредиттердің өтелуін бақылап отыру мүмкіндігі, 
Интернет-шоттағы ақша қалдығы туралы ұялы телефонға хабарлап отыру (Мобильдік 
банкинг қызметі) де көрсетәіледі. 

Интернет-банкинг қызметінің кәдімгі қызмет көрсетуден басымдығы:  
- банктегі өз ақшаңызға тәуліктің 24 сағатында, аптадағы 7 күн бойы және бір 

жылдағы 365 күн бойы сенімділікпен қол жеткізу; 
- сонымен қатар клиенттің үйде немесе кеңседе отырып, өзіне-өзі қызмет көрсету 

мүмкіндігі. Әр жағдайға қатысты қандай да бір қызмет үшін ақы төлеу немесе ақша 
аудару мақсатында банкке бару, кезекте тұру, жұмыс орнынан сұрану қажет емес. Бар 
керегі - Интернетке қосылған компьютер және кілттік тасымалдаушы. Басты фактор - 
ыңғайлылық және уақытты үнемдеу, Интернет- банкинг банк клиенттері үшін осындай 
тартымдылықпен ерекшеленеді.  

Интернет-банкинг жүйесінің жұмысы шеңберінде банкте ашылған барлық шот 
түрлеріне (есеп айырысу, депозиттік, карточкалық) қол жеткізу мүмкіндігі беріледі. 
Болашақта - кредиттік және инвестициялық-брокерлік шоттарға да қол жеткізуге болады.  

Шоттарды нақты уақыт режимінде басқару мүмкіндігі:  
- үзінділер алу, төлемдер (банкішілік, банк аралық, коммуналдық қызметтер мен 

мобильдік байланыс үшін) жүргізу, оның ішінде белгіленген мерзімділікпен; уақытша бос 
ақшалай қаражатты уақытында әр түрлі қаржы құралдарына орналастыру арқылы 
(оларды көбейтуге мүмкіндік беретіндей етіп) өзінің қаржы ресурстарын нақты басқару; 

-  мұнымен қатар интернет-банкинг клиенттері валюта рыногындағы кенеттен 
болатын жағымсыз жағдайлар туралы бірден хабардар болуға және тиісінше шара 
қолдануға, мәселен, шоттарды жабуға және шетел валютасын сатып алуға мүмкіндік; 

- қағазбастылық болмайды. Интернет-шотын ашқанда «Интернет-Банкинг» 
жүйесінде банк қызметін көрсету туралы шарт бекітіледі, онда мүмкін болатын барлық 
операция туралы айтылады, мұнан басқа сіз ешқандай қағаздық құжатқа қол 
қойылмайды.  

"Интернет-Банкинг" жүйесіне қосылу үшін, 
кез келген жеке тұлға Интернет-шотты өз атына аша алады. Шот ашу рәсімі мынадай екі 
кезеңнен тұрады: 

1. Банк сайтында тіркеу - қауіпсіздік қажеттігін ескере отырып, тіркеуге уақытша 
Интернет-касса аумағынан қол жеткізу мүмкін болады. 

2. Жүйеде қызмет көрсету шартын бекіту және сізге жақын жердегі Интернет-
кассадан аутентификациялау құралын сатып алу.  

«Интернет-Банкинг» жүйесінің басқа банктер жүйелерінен артықшылығы:  
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Біріншіден, «Интернет-банкинг» жүйесі шеңберінде ұсынылатын сервис басқа 
банктермен салыстырғанда әлдеқайда кең әрі тұрақты түрде жетілдіріліп отырады. 

Екіншіден, Интернет-касса желісі барынша кең таралған. Халық Банкі -Қазақстан 
аумағындағы және кеңес дәуірінен кейінгі кеңістік бойынша өзінің электрондық жобасын 
дамыту мақсатында арнаулы кассалық бөлімдер құрған бірден-бір банк. Интернет-касса 
менеджерлері Интернет-шоттар бойынша стандартты банк қызметтерін ұсынады.  

Сонымен қатар, үйінде немесе кеңсесінде Интернет желісіне қосылу мүмкіндігі 
жоқ клиенттерге өзінің Интернет-шотына шығу және қажетті операциялар жүргізу үшін 
Интернет-кассаның арнаулы жабдығын (мультикиоскілер және клиенттік дербес 
компьютерлер) пайдалану мүмкіндігі беріледі және бұл Халық Банкте мүлдем тегін 
көрсетілетін қызмет түрі болып саналады.  

Үшіншіден, электрондық қол қою (бұдан әрі - ЭҚҚ) тетігінің болуы, көпшілік 
жағдайда басқа банктер мұны пайдаланбайды. Банк клиенттерінің басым көпшілігі, 
негізінен, табысы жоғары ауқаттылар сегментін құрайтындықтан әрі бұл өз қаржысын өте 
бағалайтын топ болғандықтан, олардың қаражатын сенімділікпен сақтау мәселесінің мәні 
зор болып табылады. 

«Интернет-Банкинг» жүйесіне қосылған заңды тұлға - клиенттің мынадай 
мүмкіндіктері болады:  

- банкпен кеңседен шықпай-ақ, тікелей, сондай-ақ кез келген жерден интернет 
желісі арқылы құжат алмасуға болады;  

- қай жерде жүргеніне қарамастан, электрондық байланыс арналарымен шотты 
басқаруға тапсырма беру арқылы төлем жасай алады; 

- клиент басшысы бухгалтердің жүргізетін операцияларына дүние жүзінің кез 
келген бұрышынан бақылау жасауына әрі рұқсат беруіне болады;  

- валюта түріне немесе жасалатын операцияға қарамастан, банктегі өзіне тиесілі 
барлық шоттармен жұмыс істей алады;  

- төлем тапсырмаларын жеткізуге шын мәнінде уақыт үнемделеді - менеджерге 
кезекте тұру немесе жол бойындағы «тығындарда» тұрып қалу қаупі болмайды; 

- көлік шығынынан, құжатты қағазда басуға жұмсалатын шығыннан құтылуға 
болады; 

- қызметкерлер уақытын тиімді пайдалана алады. 
 «Интернет-банкинг» жүйесінің артықшылықтары: 
- ақпарат алып отыру - компания шоттарының жай-күйі туралы мәліметті, басқа 

да қаржылық ақпаратты жедел алу;  
- ыңғайлылық - кеңседен шықпастан, жұмыс орнынан тікелей банкпен барлық 

төлем операцияларын жүргізе алу, валюталар бағамы жөнінде ақпарат алу, валюта 
айырбастау және электрондық қол қоюды пайдалану мүмкіндігі;  

- жедел басқару - алынған ақпарат негізінде шұғыл шешім қабылдай алу 
мүмкіндігі;  

- жүйе қауіпсіздігі - ақпаратты өңдеу және сақтау бағдарламасының 
криптографиялық қорғаныс жүйесін пайдалану, шифрлеу кілтін, бірегей жеке шифр кілтін 
қолдану; 

- үнемділік - материалдық шығынды, адам күші мен уақыт ресурсын үнемдеу [3]. 
 «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг» жүйесіне қосылу және аталған 

жүйе қызметін пайдалану үшін мына талаптарды орындау жеткілікті:  
- банкте ашылған ағымдағы шот болу керек / егер жоқ болса, шотты ашуға тиісті 

шарт жасау қажет; 
- жүйеде жұмыс істеу үшін дербес компьютерді, модемді, телефон желісін әзірлеу 

керек немесе Интернетке қол жеткізудің басқа тәсілі болу керек; 
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- заңды тұлғаларға арналған интернет-банкинг жүйесінде банк қызметін көрсету 
туралы тиісті шарт жасау және жұмыс істейтін жүйе модулін («Банк-Клиент» немесе 
«Интернет-Клиент») таңдау үшін банк филиалындағы менеджерге барып жолығу керек. 
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На современном этапе многие страны испытывают серьезные потрясения, 

связанные с прогнозирующим понижением роста мировой экономики на 1,5%,  со спадом 
экономического и финансового развития промышленно развитых государств, с ожидаемой 
рецессией еврозоны, как следствие  финансовых потрясений в Греции, на Кипре, с резкой 
волатильностью валютного курса доллара США, сохраняющего статус резервной валюты. 
В связи с этими событиями, которые окажут непосредственное влияние на экономику 
стран, Казахстана в том числе, на первый план возникает острая необходимость по 
обеспечению стабилизации своей финансовой системы.  

Финансовая система Казахстана признана одной из самых прогрессивных среди 
стран СНГ, что подтверждают ведущие международные эксперты. Казахстан первым 
создал Национальный фонд для обеспечения стабильного социально-экономического 
развития и снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов. Финансовая 
система Казахстана отвечает основным международным стандартам, при этом наиболее 
развитым сектором является банковский сектор. Но, тем не менее, в настоящее время 
назрела острая необходимость в пересмотре позиций отдельных сегментов казахстанской 
финансовой системы. 

Одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового 
сектора является дальнейший  переход на принципы контр цикличного регулирования и 
надзора. Новый  подход будет заключаться в максимальном снижении рисков, 
возникающих на уровне финансовой системы в целом, и минимизации негативного 
воздействия внешних факторов на состояние экономики и финансовой системы страны. 
Данное направление  приобретает особую актуальность в свете создания Таможенного 
союза.    

Самое основное событие, которое относится к положительным тенденциям, 
наблюдаемым в настоящее время в финансовом секторе РК, следует отметить 
постепенное возобновление банковского кредитования. Так, за 2015 год кредитный 
портфель банков второго уровня увеличился на 6,8 %. Данный процесс во многом 
определяется благоприятными условиями, складывающимися в экономике страны в 
целом, включая рост корпоративного сектора, увеличение внутреннего спроса, а также 
соответствующую внешнюю конъюнктуру. Тем не менее, говорить о полноценном 
восстановлении банковского кредитования в Казахстане после недавних кризисных 
явлений еще рано. Потенциал банковского сектора по предоставлению кредитных 
ресурсов субъектам экономики и населению по–прежнему ограничивается высоким 
уровнем неработающих кредитов. Так, на долю последних приходится более четверти 
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совокупного ссудного портфеля банковского сектора (26,1 % по состоянию на 01.09.2016 
г. без учета АО «БТА Банк»). В свою очередь, накопленный объем сомнительных активов 
и необходимость поддержания соответствующего объема провизий являются факторами, 
сдерживающими кредитную экспансию.  

В современных условиях развития финансово-банковского сектора РК активизация 
процессов оздоровления кредитного портфеля банковского сектора приобретает особую 
актуальность. Для эффективного урегулирования данной проблемы необходим системный 
подход, предусматривающий не только реализацию банками собственных стратегий 
работы с «плохими» займами (реструктуризация обязательств заемщика, списание долга и 
др.), но и соответствующие стимулирующие механизмы со стороны  государства.  

Национальным Банком РК в 2015 – 2016 годах были предприняты серьезные и 
конкретные  меры по обеспечению стабильности и ликвидности банковского сектора. Был 
разработан и утвержден Пошаговый план улучшения качества активов второго уровня, 
действие которого направлено на стимулирование банков к очистке балансов от «плохих 
долгов» и на привлечение инвесторов, в том числе зарубежных. 

Первое, что было сделано – это создание двухуровневой системы по выкупу 
проблемных активов банков, в соответствии с которой неработающие активы могут быть 
переданы в АО «Фонд проблемных активов» (далее - ФПК) и/или в дочерние организации, 
приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - 
ОУСА). 

ФПК, созданный Национальным Банком, который является единственным 
учредителем и акционером в рамках Концепции улучшения качества активов банков 
второго уровня в 2015 году, считается централизованным механизмом очистки балансов и 
представляет собой первый уровень указанной системы. Деятельность ФПК направлена на 
выкуп у банков кредитов, классифицированных как сомнительные кредиты 5-й категории 
и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуществом и 
потребительских кредитов. 

В рамках разработанной нормативной правовой базы для функционирования ФПК 
и ОУСА уже началась работа по реализации пилотного проекта выкупа пула проблемных 
активов ФПК. Со своей стороны, банки, заинтересованные в создании ОУСА, также 
представляют проекты соответствующих бизнес-планов на согласование в Комитет по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка. 

Вторая существенная мера заключается в том, что в качестве еще одной опции 
очистки балансов банков Национальным Банком был внедрен специальный механизм, 
облегчающий порядок прощения безнадежной задолженности и действующий до конца 
2015 года. В рамках данного механизма установлены максимальный размер соотношения  
общей суммы прощенной безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному 
показателю и условия прощения безнадежной задолженности. При этом в результате 
прощения безнадежной задолженности по кредиту провизии, ранее отнесенные на 
вычеты, не признаются доходом от снижения размеров провизий за налоговый период.  

Успешная реализация перечисленных мер позволила не только ускорить процессы 
санации банковских балансов от неработающих активов, но и создаст необходимые 
предпосылки для наращивания банками «качественного» кредитного портфеля, т.е. 
оживления кредитной активности.  Надо отметить, что деятельность Национального 
Банка сконцентрирована на создании условий, необходимых для преодоления 
финансовым сектором структурных проблем и недостатков, а также на реализацию задач 
его посткризисного развития в целях возобновления качественного и последовательного 
роста, а также стабильности и прозрачности финансового рынка. 

Также, в ходе реализации Пошагового плана улучшения качества активов банков 
второго уровня Национальным Банком помимо указанной выше Концепции разработан и 
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принят нормативный правовой акт, устанавливающий порядок прощения банками 
безнадежной задолженности по кредитам, в рамках которого предусматривается создание 
налоговых стимулов для признания банками убытков по проблемным долгам, что в 
конечном итоге будет способствовать улучшению качества кредитного портфеля банков. 
При этом следует отметить, что данная мера была временная и  действовала  до 2013 
года.[1] 

Принятые и принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на 
финансовом рынке Казахстана. Так, активы банков за 2016 год увеличились на 6,5 % (за 
2015 год – рост 4,1 %) и составили 12,8 трлн. тенге. 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2015 год повысился на 
14,3 % до 8385,4 млрд. тенге. Дальнейшей положительной динамике данного показателя 
будет способствовать сохранение на постоянной основе суммы гарантированного 
возмещения по депозитам физических лиц в размере 5 миллионов тенге. 

Общий объем кредитования банками экономики за 2015 год вырос на 15,7 %, 
составив 8781,4 млрд. тенге, что свидетельствует о восстановлении кредитной активности 
банков, снижавшейся на протяжении трех предыдущих лет. 

Стоит отметить дальнейшие планы по улучшению финансовой устойчивости 
банковского сектора. В частности, Национальным Банком РК ведется работа по изучению 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, предусматривающих 
повышение достаточности собственного капитала и смещение акцента в сторону 
акционерного капитала, введение новых инструментов ликвидности и подходов 
формирования резервов банков второго уровня. 

Другой наиболее важной и актуальной проблемой в финансовом секторе 
Казахстана является реформирование пенсионной системы, предусматривающее создание 
Единого пенсионного фонда. Создание единого фонда должно способствовать снижению 
операционных расходов по сбору взносов, комиссионного вознаграждения от 
поступающих взносов.[2] 

Пенсионная реформа не должна ограничиваться только изменением структуры 
рынка. Главное, чтобы были решены вопросы более полного охвата работающего 
населения, адекватного поступления пенсионных взносов, повышения доходности 
активов, позволяющей не только компенсировать потери инфляции, но и приумножить 
сбережения вкладчиков.  

Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Казахстане в настоящее время 
более менее стабильна, казахстанским финансовым институтам предстоит большая работа 
по обеспечению стабильности и  устойчивости своего дальнейшего развития  и 
существенного вклада в качественный рост экономики Казахстана. 

Как констатирует Национальный банк РК основные параметры денежно – 
кредитной политики сохранятся в прогнозируемых пределах. Это будет способствовать 
поддержанию экономического роста, развитию потенциала депозитного рынка, а также 
развитию финансового сектора страны в целом. 

С другой стороны, в настоящее время злободневными вопросами являются - как не 
допустить очередного кризиса на национальном уровне, какие необходимо предпринять 
предупреждающие меры, как обезопасить свою экономику от пагубного влияния 
кризисных явлений. При этом финансовый сектор экономики  является непосредственным 
проводником кризисных явлений с мирового уровня на национальный уровень.  

В настоящее время глобальная экономика вошла в зону рисков, связанных с резким 
изменением важнейших макроэкономических показателей. Рекордными темпами растут 
цены на сырье, минеральные ресурсы, долги населения, дефицит платежного баланса 
США – крупнейшей экономики мира, а доходность правительственных бондов, наоборот, 
снижается. Ранее такой глобальный дисбаланс в мировой экономике наблюдался в 1960-х 
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годах, который, в конце концов, привел к инфляционному кризису в США в 1970-х годах 
и долговому кризису 1980-х годов. 

Сегодняшняя ситуация усугубляется  тем, что в условиях глобализации мировой 
экономики наблюдается дисбаланс финансовых показателей ведущих экономических 
центров мира. Так, беспрецедентный дефицит платежного баланса США достигает 5,7% 
ВВП или более 1,5% мирового ВВП. Такая ситуация опасна неприятностями для страны, 
выпускающей главную валюту мира – то есть резервную валюту, и может привести к 
беспорядочному падению курса доллара, что, в свою очередь, вызовет хаос на всех 
финансовых рынках. 

В условиях сохраняющейся напряженности на мировых финансовых  рынках 
бумажные активы, включая акции и американский доллар, дешевеют. 

Чтобы спастись от убытков, инвесторы покупают биржевые товары - золото, нефть, 
и металлы. Цены на них достигли рекордных значений, и в последнее время меняются 
едва ли не ежедневно. Как, впрочем, и котировки отдельных валют, в то время как для 
других это оборачивается антирекордами. Отмечаются очередной скачок цен на товары и 
падение курса доллара на мировых биржах.   

Страна, валюта которой имеет международный статус, то есть в значительных 
объемах сосредоточена в руках иностранцев, получает эмиссионный доход в виде 
разницы между номинальной стоимостью денежных знаков и фактическими издержками 
изготовления. 

Однако, в настоящее время доля доллара  США в глобальных золотовалютных 
резервах упала с уровня в 80% в середине 1970-х годов до 65 %. Сюда надо добавить и 
характерный американской экономике процесс «двойного дефицита», т.е. если к дефициту 
федерального бюджета США прибавить дефицит платежного баланса, то образуются так 
называемые «двойные дефициты. 

Прогнозируя долгосрочную динамику индекса курса доллара, надо отметить, что 
20% падение взвешенного с учетом торговли курса доллара – крупнейшее как минимум за 
последние  30 лет. Оно стало возможным благодаря сочетанию двух факторов: 
волатильности валютного курса американского доллара и прекращению роста 
взвешенного курса доллара относительно остальных валют. Такое затяжное снижение 
происходит впервые. Возможно, дело в сокращении «зоны доллара» и перестройки 
глобальной валютно-финансовой системы. 

В связи с существующими серьезными проблемами на мировом финансовом и 
валютном рынках вопросы обеспечения устойчивости обменного курса казахстанского 
тенге и стабильности финансового сектора страны являются задачами первостепенной, 
стратегической важности. 
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Қоғамдағы әлеуметтік дағдарысты кәсіпкерлер тобын қарастырмай жою қиын. 
Дүниежүзілік тәжірибесі бұл ақиқатты дәлелдеді. Кәсіпкерлер еркін экономикада гүлдене 
алғанда ғана әлеуметтік-экономикалық, саяси тұрақтылық жағдайында сеніммен айтуға 
болады. Әрбір кәсіпкер өз ісін бастау үшін мемлекет тарапынан бірдей дәрежеде жәрдем 
алуға құқықты. Ал, мемлекет әрбір кәсіпкермен қарым-қатынас жасап, қолдау мақсатында 
тиісті салалық құрылымдарын орнықтырады. Осыған орай ғалымдар шағын кәсіпкерлік 
нысандарын дамытудағы ұйымдастырушылық, өндірістік, құқықтық, қаржылық және 
экономикалық қарым-қатыныстардың үлгісін ұсынады. 

Шағын және орта бизнесті несиелеуді қолдауда кешендік көзқарастың қажеттілігі 
ұзақ мерзімдік тұрақтылықтың кепілі бола алады. Әрбір кәсіпкердің іс-әрекеті мен 
жағдайы әрқалай. 

Мемлекеттік қолдау мен реттеуді бір ізді әлеуметтік әділеттік әлеуметтік әділеттік 
принципі орнығуы тиіс. Шағын және орта бизнесті несиелеуді өзінің дамуына байланысты 
алғышарттар мен мүмкіндіктерге қарай ырғақты дами отырып, әрдайым мемлекет 
тарапынан қолдауға мұқтаж. 

Олар:  
– тұтынушылық тауарлар мен қызметтер ассортиментін көбейту және өндіріс 

көлемін ұлғайту; 
– халыққа қажет тауарлар мен қызметтердің өндірісін шұғыл ұйымдастыру; 
– экономиканың мемлекеттік секторының тиімсіз өндірісін (аз сериялы, бөлшек) 

қолға алып, өнім шығару және осының есебінен ірі кәсіпорындар қызметінің тиімділігін 
арттыру; 

– қосымша әрі көмекші өндірісті жандандыру; 
– нарық сұранысына ыңғайлы және шұғыл жұмыс істейтін өнім түрлерін шығару 

арқылы қоғамдық өндірістің көлемін ұлғайтып, халықтың әл-ауқатының артуына ықпал 
ету; 

– жаппай жұмыссыздықты ауыздықтауға көмектесу; 
– экономикадағы бәсекелестікті дамыту тағы басқалар жатады [1]. 
Сонымен қатар, біздің ойымызша, шағын кәсіпкерлікті Қазақстанда дамытудың 

бірден-бір жолы – бұл салааралық шағын кәсіпорындар құру, аймақтық салалық 
құрылымды жетілдіруде шағын кәсіпкерліктің ролін көтеру арқылы олардың арасындағы 
сапалы біркелкі үйлестіру жұмыстарын ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлікті дамыту 
көрсеткіштерін қалыптастыру, нарықтық экономикасы тұсында көп деңгейлі шағын 
кәсіпкерлікті дамытуды жеделдету шараларын дайындау жатады. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдауда кешендік көзқарастың қажеттілігі ұзақ мерзімдік 
тұрақтылықтың кепілі бола алады. Әрбір кәсіпкердің іс-әрекеті мен жағдайы әрқалай 
болғанымен, мемлекеттік қолдау мен реттеуді бір ізді әлеуметтік әділеттік принципі 
орнығуы тиіс. Шағын кәсіпкерлік өзінің дамуына байланысты  алғышарттар мен 
мүмкіндіктерге қарай ырғақты дами отырып, әрдайым мемлекет тарапынан қолдауға 
мұқтаж. 

Шағын кәсіккерлікті мемлекеттік қолдау жүйесінің құрылымы үш деңгейде 
қалыптасады. 

– республикалық деңгей; 
– аймақтық деңгей; 
– жергілікті деңгей. 
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Әрбір деңгей өзіндік жүйе құрып, үш блокқа бөлінеді: 
1. Концептуальды-бағдарламалық; 
2. Ұйымдық-ресурстық; 
3. Функционалдық. 
Концептуальдық-бағдарламалық блок шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мақсаттарын, 

әдістерін, принциптерін, тұжырымдамалары мен бағдарлама-ларын қамтиды. 
Ұйымдық-ресурстық блок шағын кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы мемлекеттік 

басқару органдары мен қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ, тиісті ресурстармен және 
мамандармен қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарын біріктіреді. 

Функционалдық блок шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүйесінің негізгі 
бағыттарын қарастырады. Басқаша айтқанда, бұл дегеніміз: 

– шағын кәсіпкерліктің сыртқы ортасының факторларын басқару; 
– жекелеген шағын кәсіпорындарды тікелей қолдау; 
– қолдау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жетілдіруі [2, 52-56 бб.]. 
Шағын кәсіпкерлікті дамытудың құқықтық шарттарын жетілдіруде кәсіпкерліктің 

құқын қорғау жөніндегі заңдарды түсіндіретін аймақтарда арнайы семинарлар жүргізу, 
кәсіпкерлер арасында анкета жүргізу, фермерлер, шағын және орта бизнес өкілдері, 
шаруашылық субъектілерінің басшылары үшін еңбек туралы, монополияға қарсы заңдар 
жөнінде түсініктемелер беруді ұйымдастыру қажет. 

Шағын кәсіпкерлікті ақпараттармен және мамандармен қамтамасыз ету үшін 
кәсіпкерлік негізін жастарға үйрету, ақпараттық-түсіндірме және әдіснамалық көмек 
көрсету, шағын кәсіпкерлікті тіркеу, қаржыландыру және салық салу курстарын бизнес-
инкубаторларда ұйымдастыруда өз жалғасын табуы керек. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуда өнер-кәсіпте, саудада, 
құрылыста, көлік шаруашылығында, жалпы алғанда экономиканың барлық секторларын 
жандандыру, халықтың қолөнері, туризмді дамыту шараларын әзірлеу және жүзеге асыру 
маңызды орында болуы тиіс. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі мақсаты – олардың әлеуметтік-
экономикалық қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер жасап, өмір сүру мерзімінің 
неғұрлым ұзаруына ықпал ету. Біздің пікірімізше, мемлекеттік қолдаудың бағыттары 
бойынша бірнеше нақты шараларды іске асыру қажет.  

Бірінші шара – шағын кәсіпкерліктің мүдделерін қорғайтын салық реформасын жасау 
керек, атап айтқанда, біріншіден, экономиканың бұл секторына мемлекет тарапынан таза 
фискальдық көзқарасты өзгерту; екіншіден, тиімді инвестициялар тарту үшін салық 
жеңілдіктерін енгізу. 

Кәсіпкерлерді мемлекет қылмыстық құрылымдардан қорғауы тиіс. Сонымен қатар, 
кәсіпкерлер өздерінің қоғамдық ұйымдарын мемлекеттік, аймақтық, жергілікті 
деңгейлерде құрып, өз-өздерін кәсіби жүйе арқылы қорғай алса құба-құп. Құқық қорғау 
органдары мен кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің арасындағы тығыз қарым-
қатынасты жан-жақты қолдап – қорғаған жөн. 

Шағын кәсіпкерлікті құқықтық қолдауда қолданыстағы заң құжаттары 
талаптарының сөзсіз орындалуын және олардың мазмұнының ведомстволық ережелермен 
бұрмаланбауын қамтамасыз ету қажет. 

Кәсіпкерлердің тауар өткізу нарығын кеңейту үшін мемлекет мұқтаж өнімдерді 
шығаруға оларды тікелей қатыстыру керек. Мемлекет мұқтаж өнімдерді  шығаруға шағын 
кәсіпкерлік нысандары үшін міндетті түрдегі кіші квота енгізу – тауар өткізу 
нарығындағы шағын кәсіпорындардың тұрақтылығын нығайта түседі. Сондай-ақ ойға 
қонымды протекционизм мен импортқа квота енгізу де шағын фирмалардың «тынысын 
кеңейте түспек». 
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Екінші шара – шағын кәсіпкерлікке қаржылық жәрдем беретін арнайы қаржылық 
қорларды құру. Бұл қорлардың шағын кәсіпорындардың қаржылық қауқары мен «ірге 
тасына» қарай, тіпті, несие алуға кепілдік бере алатындығы мақұл. 

Үшінші шара – монополияға қарсы күрес, әділетті бәсекелестік орнату, 
тұтынушылар құқығын қорғау, осыларды іс-жүзінде жетілдіру үшін республика бойынша 
шағын кәсіпкерлікті қолдаудың жүйесін жасау. 

Расында, шағын кәсіпкерлікті экономиканың мықты буынына айналдыру үшін оның 
қуатты инфрақұрылымдары ауадай қажет. 

Шағын кәсіпкерлікті дамытуды қолдаудың ең соңғы – үшінші Мемлекеттік 
бағдарламасына байланысты пікірімізді мейлінше жұмсақтап жеткізе отырып, еліміздің 
белгілі ғалымдарының ой-пікірлері негізінде әзірленген шағын кәсіпкерлікті қолдаудың 
жүйесін ұсынып көрейік. 

Әлемдік дамыған елдерінде шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау 
саясатының басты мақсаты – қолайлы орта қалыптастыру. Бұл негізде мемлекеттің 
экономикалық саясатының тұрақтылығы, нарық инфра-құрылымының дамуы, 
интеллектуалды меншікті қорғаудың тиімді жүйесі; жеңілдетілген әкімшілік шаралар, 
салық демалыстары тағы басқалары басты нысанаға алынады [3, 52-57 бб.]. 

Шағын кәсіпкерлік тиімді әрі ырғақты даму үшін мемлекет тұрғысынан қаржылық-
несиелік және инвестициялық қолдаудың қолайлы саясаты алдыңғы орынға шығады. 
Шағын кәсіпкерліктің гүлденуіне еліміздегі инвестициялық климаттың жағдайы тікелей 
әсер етеді. Соңғы кезеңде тәжірибеге енгізілген тура инвестициялар тартудың рөлі зор. 
Мәселен, Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларында жүзеге асырылған тура 
инвестициялар тартудың тәжірибесі – бұл әдістің өміршеңдігін көрсетті. 

Қазақстандағы салық жүйесіне шағын кәсіпкерлікке несие беретін инвесторлар мен 
кредиторларға жеңілдіктер қарастырсақ, біздің пайым-дауымызша, іс оңға басар еді. 

Осы тұрғыда шағын кәсіпорындарға оның қызметінің алдыңғы кезеңінде міндетті 
түрде салық жеңілдіктерін беруді ойластырған дұрыс.  

Егер мемлекет тікелей қаржы-қаражат бөліп, шағын кәсіпкерлікке көмектесе алмаса, 
мемлекеттік тапсырысты қатыстырып, әсіресе, өндірістік саланы дамытуға сөзсіз ықпал 
ете алады.  

Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қажетті инфра-құрылымдарын құру 
мағынасы терең мәселе. Айталық, шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының тікелей 
міндеттерінің бірі – осындай құрылымдар қа-лыптастыру болатын. Өкінішке орай, бұл 
Дамыту қоры халықаралық ұйымдардың қаржыларын тартумен ғана айналысуда. Ол-ол 
ма, бұл Дамыту қоры кәсіпкерлердің қолы жетпейтін «Қытай қорғанына» ұқсас 
құрылымға айналды. Аймақтық және жергілікті кәсіпкерлерді былай қойғанда, ірі 
қалалардағы шағын кәсіпкерлік нысандары – Дамыту қорынан консалтингтік көмек те ала 
алмауда.  

Біздің ойымызша, Дамыту қоры өзінің тікелей міндеттерінен алшақ-тамайды, 
мынадай мәселелерді шұғыл шешу керек: 

– жергілікті билік органдарымен қарым-қатынас орнату арқылы жылжымайтын 
мүліктер мен ғимараттар алу. Сол аймақтардан бизнес-орталықтарын ашып, кәсіпкерлерге 
нақты ақыл-кеңестер көрсету, бизнес-жоспарлар әзірлеуге жәрдемдесу және несиелер 
бөлу;  

– шағын кәсіпкерлер басқа қаржы институттарынан несиелер алғанда, оларға 
кепілдік беруді тәжірибеге енгізу. 

Дамыту қорынан несие алуға қажетті құжаттардың тізімін барынша ықшамдау. 
Шетелдік нарық экономиканың тәжірибелері шағын кәсіпкерлікті дамытуды қолдауда 
лизингтік және франчейзингтік қарым-қатынастардың қолайлылығын да дәлелдеді. 
Біздіңше, шағын кәсіпорынның ірі орталық және шетелдік компаниялардың құрал-
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жабдықтарын, қаржы-қаражаттарын, технологияларын пайдалану арқылы дамуы да 
тығырықтан шығудың бір жолы іспетті. 

Шағын кәсіпкерлікті аймақтық дамыту, ең алдымен, өндірістік секторды көтеруге, 
шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуға, жаңа жұмыс орындарының 
неғұрлым көп санын құруға, жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлік орта мен 
неғұрлым жоғары деңгейде өзара іс-қимыл жасауына бағытталатын болады. Қазіргі несие 
дағдарысымен байланысты болып тұрған әлемдік қаржы дағдарысы коммерциялық 
банктердің шағын және орта бизнесті несиелендіру барысына қайта қарауын қажет етіп 
отыр. Несиелік саясатты қайта қарамаса банктердің кез келгенінің банкротқа ұшырау 
қаупі бар. Кейбір шешімдер банктің табысына және имиджіне нұқсан келтіргенмен, оның 
болашақтағы табысты қызмет атқаруына мүмкіндік берері сөзсіз.Сондықтан, банктер 
өздерінің несиелік саясатының бағыттарын қазіргі жағдайға байланысты қайта қарағаны 
дұрыс болар. Біздің зерттеуіміздің  нәтижесі ретінде келесі мәселені ұсынамыз. 

Коммерциялық банктердің шағын және орта бизнесті несиелеу тәжірибесі талданып, 
оны жетілдіру ұсыныстары беріді:  
 1. Қаржылық қиыншылық көріп отырған коммерциялық банктердің  акциясының 
белгілі бір бөлігін мемлекеттің сатып алуы арқылы несие ресурсымен қамтамасыз ету; 
 2. Мемлекеттің «Қазына» қоры арқылы шағын және орта бизнесті несие 
ресурстарымен қамтамасыз ету; 
 3. Қазақстанның «Инвестициялық  компаниясы» арқылы банктердің шағын және 
орта бизнес инвестициялық жобаларын несиелеуі үшін қажетті қаржылық ресурстармен  
қамтамассыз ету; 
 4. Шет елдік компанияларға және ұйымдарға  банктердің акцияларын сату арқылы 
несиелік ресурстармен қамтамассыз ету; 
 5. Халықтың  және заңды тұлғалардың  депозиттерін  тарту; 
 6. Банктіктің бағалы қағаздарын шығаруы арқылы қаражаттарды тарту; 
         7. Міндетті түрде қарыз алушының несиелік қабілетін математикалық 
коэффиценттерді пайдалана отырып анықтау керек (несині қайтару коэффиценттері 
автормен «Еркін» ЖШС материалдары негізінде анықталған). 

Қазіргі жағдайда мемлекеттің көмегінсіз ешқандай ел әлемдік дағдарыстан шыға 
алмайды. Өйткені алып мемлекеттер болып саналатын АҚШ, Англия, Германия және тағы 
басқа да мемлекеттер өз банктеріне миллиардтаған қаражаттар бөліп отыр және Орталық 
банктері қайта қаржыландыру ставкаларын 0 пайызға дейін төмендетуде (Жапония). АҚШ 
ел экономикасын жандандыру мақсатында Конгрестен 700 млрд доллар көлемінде 
қаражат сұрап алды.Бұл қаражат АҚШ экономикасын дағдарыстан шығаруға жеткіліксіз 
болып отыр. Сондықтан Қазақстан Республикасы әлемдік қаржы нарығының қатысушысы 
болғандықтан мемлекет тарапынан шағын және орта бизнесті қаржыландыруға қажетті 
қаражатпен қамтамасыз етіп отыруы керек [4]  
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Модель оценки влияния финансовой устойчивости домашних хозяйств на 
кредитные риски банковского сектора Казахстан 

 
Әмен А.Б. 

Национальный банк Республики Казахстан 
 АО Университет «Нархоз» 

 
Сектор домашних хозяйств имеет значительное влияние на экономику. 

Принимаемые домохозяйствами решения относительно распределения сбережений 
влияют на рыночные цены, по этой причине домохозяйства играют важную роль в 
денежно-кредитной и финансовой стабильности. Согласно статистике МВФ более 90% 
обязательств домашних хозяйств в Казахстане составляют кредиты банков второго 
уровня. Следовательно, банки подвергаются риску невозврата выданных займов в силу 
факторов, влияющих на финансовую стабильность домашних хозяйств.   

Кредитный риск, порождаемый сектором домашних хозяйствхарактеризуется 
агрегированным показателем NPLпо кредитам выданным физическим лицам. Для расчета 
кредитного риска могут быть использованы различные вариации NPL.В данной статье для 
расчета было примененологистическое преоброзавание отношения NPLк общему 
ссудному портфелю, поскольку связь между вероятностью и независимыми переменными 
является нелинейным. Эту связь можно представить в виде следующей формулы: 

 
PD (NPL) = Ln (CreditRatio/ (1-CreditRatio)), (1) 

 
Полагается, что отношениеNPL к общему ссудному портфелю отражает кредитный 

риск более точно в сравнении с абсолютным значением NPL. 
Независимые переменные были выбраны, исходя из наличия и достоверности 

данных, а также с учетом их значимости влияния на вероятность возникновения 
кредитного риска: 

• Средний номинальный денежный доход населения. Ожидается обратная 
зависимость. Поскольку рост дохода населения укрепляет способность домохозяйств 
погашать основную часть долга и проценты по обслуживанию кредита. 

• Индикатор «Долг к ВВП». Ожидается прямая зависимость. Долг к ВВП может 
быть применен в качестве индикатора раннего оповещения ухудшения финансовой 
устойчивости домашних хозяйств. 

• Склонность к сбережению. Ожидается обратная зависимость.  
• Доля нефинансовых активов. Ожидается обратная зависимость. Согласно 

статистике МВФ в Казахстане доля нефинансовых активов домашних хозяйств составляет 
73%. Также в процессе исследования независимых переменных была выявлена 
значительная корреляция между ценой на недвижимость и долей нефинансовых активов, 
что доказывает прямую связь между этими переменными.   

• Средневзвешенная ставка вознаграждения банков по кредитам физическим 
лицам. Ожидается прямая зависимость. Поскольку при росте ставки кредитования растет 
стоимость кредита. При сохранении того же уровня дохода населения рост ставки 
кредитования приведет к росту долговой нагрузки домашних хозяйств. 

В качестве независимых переменных наряду с вышеперечисленными переменными 
были выбраны цена на недвижимость, обменный курс доллара по отношению к тенге и 
цена на нефть марки Брент. При построении модели данные переменные показали слабую 
статистическую значимость, что подтвердилось низкими значениями t-статистики и 
высокими значениями p-value. 

Примечание: Данные были собраны с сайта Национального банка [1] и Агентства 
по статистике РК[2]. 
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Для построения эконометрической модели был применен метод наименьших 
квадратов: 

PDNPL = β1*AVINCOMEt+β2*DEBT_GDPt+ β3*SAVINGSt+ β4*NONFINASSETSt+ 
β5*CREDITRATE t+εt 

 
Где, PD-вероятность дефолта, 
AVINCOMEt– средний номинальный денежный доход населения в период t, 
DEBT_GDPt– долг к ВВП в период t, 
SAVINGSt – склонность к сбережению в период t, 
NONFINASSETSt – доля нефинансовых активов в период t, 
CREDITRATEt – средневзвешенная ставка вознаграждения банков в период t, 
        εt – случайная ошибка модели, 
βi– коэффициенты переменных. 
 
Учитывая, что для адекватной и экономически корректной оценки взаимосвязей 

между переменными необходимо работать со стационарными временными рядами, был 
проведен тест Дики-Фуллера. В результате было выявлено то, что при применении первой 
разности нулевая гипотеза о наличии единичного корня отклоняется, следовательно, 
исследуемые ряды становятся стационарными. Также для улучшения качества 
спецификации были использованы различныелаговые структуры входных переменных, 
авторегрессионные процессы и логарифмический формат переменных.  

После некоторых преобразований была выбрана данная модель, которая наиболее 
точно описывает динамику рассматриваемого ряда: 

 
D(PDNPL) = -0.4675425031*DLOG(AVINCOME) + 0.02819646871*DEBT_GDP - 

0.0602986663*DLOG(SAVINGS(-2)) - 3.308569308*DLOG(NONFINASSETS) + 
0.3112288789*DLOG(CREDITRATE(-4)) - 0.3566466722 + [AR(1)=0.5258815521,AR(3)=-
0.4331013] 

 
Объяснимость логистического преобразования отношения NPL к общему ссудному 

портфелю выбранными независимыми переменными составляет 87%. Однако еще 
большее внимание стоит уделить значимости отдельно взятых независимых переменных. 
По результатам анализа значимости было обнаружено, что вероятность дефолта в 
наибольшей степени зависит от среднего номинального денежного дохода населения, 
индикатора долг к ВВП и доли нефинансовых активов. 

 
Для оценки качества модели были рассмотрены тест Дарбина-Уотсона, тест на 

гетероскедастичность и исследование переменных на нормальное распределение. Тест 
Дарбина-Уотсона показал отсутствие автокорреляции, что является одним из 
подтверждений высокого качества модели. Далее был применен тест Бреуша-Пагана на 
гетероскедастичность. В результате нулевая гипотеза о наличии гетероскедастичности 
была отвергнута. В этом случае гомоскедастичность дисперсии является показателем 
качественной модели. Рассматриваемая модель соответствует критериям нормальности, 
поскольку коэффициент Харка-Берра и коэффициент асимметричности близки к нулю и 
коэффициент эксцесса приближен к 3. 

Регрессионная модель подтвердила ожидаемые связи между зависимой и 
независимыми переменными, однако стоит учесть, что склонность к сбережению и 
средневзвешенная ставка по кредитам влияют на логистическое преобразование 
отношения NPL к общему ссудному портфелю с временным лагом. Другими словами 
эффект от изменения данных независимых переменных проявляется через определенное 
количество времени. 
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Рисунок 2 – Фактические и прогнозные значения зависимой переменной 

 
Как видно из рисунка 2, оценочные значения рассматриваемого ряда, полученные 

на основе регрессионной модели приближены к фактическим значениям и явно 
описывают тренд. 

Подводя итоги, на основе анализа модели было выявлено, что кредитный риск 
банков второго уровня в наибольшей степени зависит от среднего номинального 
денежного дохода населения, индикатора Долг к ВВП и доли нефинансовых активов. 
Полученная модель показывает, что с ростом среднего номинального дохода населения на 
1 тенгеNPL уменьшится в 0,46 раза и в 3,3 раза при росте доли нефинасовых активов на 
одну единицу. При росте индикатора «Долг к ВВП» наблюдается обратная ситуация, NPL 
увеличится в 0,028 раза.  
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Банктік тәжірибеде банктің активі және пассивін басқару бірқатар әдістер арқылы 

жүзеге асырылады. Ең бастысы «қаражаттардың ортақ қоры» әдісі арқылы басқару. Бұл 
әдістің негізіне барлық ресурстарды біріктіру идеясы жатыр. Сосын жинақ қаражаттар сай 
келетін активтердің кейбір түрлерінің арасында бөлінеді. Аталған әдіс отандық банктер 
тәжірибесінде осы күнге дейін қолданып келген әдіске жатады. Бқл әдістің кемшілігі 
мұнда активтердің санттары бойынша қаражаттарды бөлу үшін нақты критерилер жоқ 
және бұл әдіс «өтімділік – табыстылық» дилеммасын шеше алмайды. 

Келесі «конверсиондық әдіс» бқл бос ақша қаражаттарын тарту көздерінің көп 
түрлігіне негізделеді. Әрбір қаражат көзі жеке қарастырылады және оларды мерзіміне 
қарай активтермен сәйкестендіру қажет. « Конверсиондық әдісті» біздің ойымызша «қор 
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қаражаттарының теңгңерімді басқару әдісі» деп атауға болады. Себебі аталған әдіске 
сәйкес әр түрлі көздерден тартылған қаражаттарды орналастыру үшін пайдаланатын 
«табыстылық-өтімділіктің» орталары анықталады. «Қорды басқарудың теңгерімділік» 
әдісінің алдыңғы «қаражаттардың ортақ қоры» әдісінен артықшылығы, өтімділігі жоғары 
активтердің үлесін дәлірек анықтауға және қосымша ресурстарды мүміндігінше жоғары 
өтімді активтерге салуға мүмкіндік береді [1, 28б.]. 

 Бұл әдістің басты артықшылығы сондайақ банк табыстылығына қол жеткізу болып 
табылады. Активті және пассивті оаерациялар арасындағы теңгерілімділікті қстау 
теориясында банктің өтімділігі жүз пайызды қамтамассыз етілер еді деген көзқарас бар. 

  Соңғы кездерде коммерциялық банктердің активтері мен пассивтерін басқаруда 
бастысы өтімділікті басқаруға басты мән бере бастағаны белгілі. Коммерциялық банктер 
өтімділікті қолдау мақсатында қаражаттарының бір бөлігін өтімді активтерге орналастыра 
екінші бөлігін пайда табу мақсатында табысты активтерге орналастыруға тырысады. Бұл 
жерде табысты активтерді қайтарудың тәуекелмен байланыстылығын ескерсек, онда 
онтайлы шамадан артық өтімді активтерді ұстау өз кезегінде банктің табыстылығын 
азайтып, банктің құндылығына теріс әсер береді. 

Қаржылық менеджменттің ғылымының негізгі өзегіне «Қоржын теориясы» мен 
«Капитал құрылымы теориясын» жатқызады. Осы екі теорияның да кез келген 
кәсіпорынның қажысын басқаруға, соның ішінде коммерциялық банктің активі мен 
пассивін басқаруға  тікелей қатысы бар. «Қаржы теориясының» негізін қалаушы Г. 
Марковиц активтердің жиынтық тәуекелді активтерді бір қоржынға біріктіру арқылы 
төмендетуге болатындығы айтылады. Іс жүзінде аталған теориятәуекелді активтердің 
ықшамды қоржының қалыптастыру тәсілдерін анықтап бере алады. Келесі теориялық 
тұжырымдамаға «Агенттік қатынастар» теориясын зерттеушілер Майкл Дженсен мен 
Ульям Меклинг өз еңбектерінде акционерлер мен менеджерлердің, сондай-ақ акционерлер 
мен кредиторлардың арасындағы өзара қарым қатынас заңдылықтарын ашады. Өзге 
агенттік теке-тірес бұл акционерлер мен  кредиторлар арасында болуы мүмкін. Ол егер 
акционерлер менеджерлар арқылы фирманың немесе банктің құнының өсуіне талап етсе, 
онда мұндай жағдайларда кредиторлардың мүддесі аяққа тапталады. Банктегі 
менеджментінің теорияларының біріне өтімділікті басқару теориясы жатады. Өтімділікті 
басқару теориясы іс-жүзінде коммерциялық банктердің пайда болуымен және дамуымен 
бірге пайда болған. 

  Қазіргі кезде банк активтерін басқару үш әдістемелік бағытқа негізделген.  
Біріншісі – коммерциялық банк өтімділігін сақтай алады, егер оның активтері 

қысқа мерзімге орналастырылып , сондай-ақ олар уақытылы қайтарылатын болса. 
Екіншісі – коммерциялық банк өтімді болуы мүмкін, егер ол өзінің активтерін 

қолма-қол ақшаларға өзге кредиторлар мен инвесторларға сата алса. 
Үшінші – коммерциялық банктің өтімділігін жоспарлауға болады, егер де несиенің 

қайтару кестесін қарыз алушының болашақтағы табысы негізінде құраса.[2, 59б.] 
  Осы үш әдістемелік бағытқа активтерді басқарудың үш теориясы сәйкес келеді: 

коммерциялық ссудалар, ауысымдылық теориялар. 
  «Коммерциялық ссудалар» теориясының негізінде банктердің өтімділігін басқару 

туралы көзқарасты А. Смиттің еңбегінде былай деп береді: «Банк внксель үшін төлемді 
қарыз алушының қарыз берушіге берген векселін есепке алу кезінде төлейді, кейіннен 
вексельдегі мерзімнің өтеуіне қарай қарыз алушы банкке пайдаланған соммасы мен оған 
есептелетін пайызын қайтаруға тиіс». Бұл көзқарас бүгінгі күнгі банктердің тауарлар 
қорларын немесе айналым қаражаттарын толықтыруға беретін қысқа мерзімдік 
несиелерін сипаттайды. Аталған теорияның басты кемшілігі, ол дамушы экономиканың 
қажеттілігін ескерген жоқ. Бірақ та коммерциялық ссудалар теориясы , өзінің 
кемшіліктеріне қарамай бүгінгі күнгі де өз мақсатын жоғалтқан жоқ. 

   Ауысымдылық теорияның мәні банк өзінің қысқа мерзімді ресурстары мен талап 
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етілетін міндеттемелері есебінен ұзақ мерзімді активтік операцияларды жүзеге асыруы 
мүмкін.мұндай активтік операциялар банкке коммерциялық вексельдерді немесе 
қазынашылық вексельдерді, облегациялық және өзге де бағалы қағаздарды сатып алуға 
мүмкіндік жасайды. Қысқаша айтқанда аталған теория банктің активтік операцияларында 
жоғары сапалы бағалы қағаздардың болуын және сол бағалы қағаздар нарығының дұрыс 
қызмет етуін талап етеді. 

  Дж. М. Кейнс былай жазған: «...банк жүйесінің қалыпты жағдайында банктер аз 
ғана мөлшердегі табысы бар, облигацияларды қолма-қол ақшаға сатып алуға мүдделі». 
Бұл өз кезегін де тез іске асатын нарықтық бағалы қағаздар ұзақ уақыт бойы банктің 
өтімді ресурс көзі ретінде қарастырылып келгендігін көрсетеді. Мұндай бағалы 
қағаздарды тез арада қолма-қол ақшаға ауыстыруға болады, сондықтанда оларды екінші 
реттегі резервтерге жатқызады. Бұл теорияның да кемшілігі экономикалық дағдарыс 
уақытында байқалады. Яғни дағдарыс тұсында банктер өзінің активтеріннің бір бөлігін 
сала алмауы мүмкін. Себебі экономикалық дағдарыстың биржалық дағдарысқа ұласатыны 
сөзсіз. Сондықтан да коммерциялық банктер көбіне банк өтімділігін қамтамассыз ету 
мақсатында қысқа мерзімді бағалы қағаздарды сатып алуға мүдделі болады.[2, 65б.] 

«Күтілетін табыстар» теориясына сәйкес банктің өтімділігін қарыз алушылардың 
болашақтағағы табыстарынан түсетін несиені қайтару кестесіне негіздей отырып 
жоспарларға болады. Сонымен қатар банктер әр түрлі қтелу мерзімі бар бағалы 
қағаздарды таңдап ала отырып, олардан түсетін табыстыда болжай алады. Бұл теория 
қазіргі кездегі несиенің жекеленген түрлерінің, соның ішінде фирмаларға берілетін қысқа 
мерзімді несиелердің, тұтыну несиелерінің, жылжымайтын мүлікті кепілге алып берілетін 
несиелердің дамып отырғандығын мойындайды. Мұндай несиелердің ортақ қасиеті, олар 
банктің өтімділігін арттырады. Бұл теорияның да өзіндік кемшілігі бар, яғни банк өзінің 
активтердің мерзіміне өзгеретін болса, кейде оның пайыздық табыстары бойынша 
болжамы тура болмай шықса, ондай жағдайда банк зиян шегуі мүмкін.[3, 154б.] 

Жоғарыда аталған теориялардың негізінде активтерді жеке-жеке басқару әдістері 
пайда болып, оларды қазіргі отандық және шетелдік банктер тәжірибесінде қолдана 
бастады. Біздің ойымызша банк активтері мен пассивтерін кешенді басқарудың міндеті 
бұл банк балансын жеке-жеке бөліктерге бөліп емес, тұтастай үйлестіру басқару болуға 
тиіс. Банктің активтерін мен пассивтерін кешенді басқару банкке депозит және займдар 
түрінде тартылған ресурстарын әр түрлі маусымдық ауытқулардан қорғау және банктің 
түпкілікті мақсатында қол жеткізетін активтер қоржынын қалыптастыру құралы ретінде 
зор мүмкіндік береді. Банк активтері мен пассивтерін кешенді басқару мәселелері кешенді 
түрде әлі күнге дейін терең зерттелмегені белгілі. 

Сондықтан біздің ойымызша, коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін 
кешенді басқару бұл банктің стратегиясына сәйкес, бәсекелестікті арттыратын, өтімділік 
пен табыстылықты қамтамассыз ететін банк балансының теңгерімді құрылымдарын 
қалыптастыру және оларға ықпал ететін қаржылық тәуекелдерді жүйелі түрде басқару 
шараларын білдіреді. 

 Біздің ойымызша әдістемелік тұрғыдан алғанда банк активтері мен пассивтерін 
кешенді басқаруды базалық және күрделі деп екіге бөлуге болады. Банк активтер мен 
пассивтерін базалық басқару бұл капитал жиіліктігіне, өтімділік деңгейіне, активтер мен 
пассивтердің пайыз мөлшерлемелерінің және валюталардың бағамдарының өзгерісіне 
сезімталдығына қол жеткізуге арналған реттеуші ұйымдардың талаптарын білдіреді. 
Базалық басқарулың мақсаты тәеукелдерді анықтау және талдауға басты көңіл бөле 
отырып, банк балансының құрылымын ұстап отыру және жаңа тәуекелдердің пайда 
болуына жол бермеу. Банк активтері мен пассивтерін күрделі басқару бұл банк қызметінің 
барлық бағыттарында табыстылықты көздейтін, тәуекелді төмендетуге бағытталған 
банктің стратегиясын жасауды білдіреді. Күрделі басқару капиталдың жеткілікті шамасын 
белгілеу, өтімділік пен сезімтал пайыз мөлшерлемелерін анықтау несиелік, тәуеклді 
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бақылауда ұстау, банктің активтерінің сапасын бақылау сияқты шараларды қамтиды. 
Күрделі басқарудың артықшылығы яғни ол бәсекелестік стратегияға сәйкес келеді және 
банктің қабылетін барынша көрсете біледі. 

 Сонымен қатар біздің ойымызша бұл ұсынылып отырған «таза өтімді активтердің» 
үлгісі банк балнсының активткрі мен пассивтері арасындағы теңгерімсіздікті басқаруға 
мүмкіндік жасайды. 

 Жалпы бүгінгі қазақстандық банктердің өтімділік мәселесі біздің ойымызша 
банктің проблемалық активтерін басқарумен тікелей айналысатын байланысты болып 
отырғаны жасырын емес. Отандық банктік тәжірибеде проблемалық несиелермен жұмыс 
бөлімі болғанымен жалпы проблемалық активтерді басқару мен айналысатын құрылым 
жоқ. Сондықтан да біздің ойымызша ондай бөлімше қазіргі кезде аса қажет. 

«Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі» (ПАБК) бұл кез келген банктің 
проблемалық активтердің басқару мен тікелей айналысатын өкіллетті ұйым болып 
табылуға тиіс. ПАББ-тің өзінің типтік міндеттеріне байланысты оның атқаруға тиісті 
мынадай қызметтерін бөліп қарастыруға болады: 

1. Бөлімшенің қарауында болатын проблемалық активтер бойынша қарыздарды 
қайтару жұмыстармен байланысты кешенді шараларды жүзеге асыру 

2. Өзге бөлімшелермен бірлесе отырып, проблемалық қарыздарды қайтаруға 
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру және өзінің құзіретіне қарай банктің жоғары 
коллегиялық ұйымдарына арналған сараптамалық қорытынды даярлау 

3. Активтердің проблемалық топқа ауысу кезеңінен бастап олардан нақты нәтиже 
шыққанша жұмыс жүргізу 

4. Проблемалық активтермен жұмыс жасауға қарастырылатын банктің 
құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне бақылау жасау және есепке алуды ұйымдастыру 

5. Бөлімшенің қарауында есепке алынатын қарызды қайтаруға байланысты 
туындайтын зияндардың орнын жабуға арналған резервтер мен есеп айырысуды есептеуді 
және бақылау қоюды жүзеге асыру. 

 Банктерде ПАББ жұмысының сызбасын әр түрі жасауға болатыны белгілі. Біздің 
ұсынуымызша ПАББ-нің типтік құрылымы және аталған бөлімшенің функционалдық 
байланыстары оның болуы мүмкін құрамын қарастырайық: 

1. Бөлімшенің жетекшісі – банктің жұмысында тәжірибесі көп жүйелі ойлауға 
қабіллетті бас ұйымдастырушы. 

2. Экономикалық білімі бар маман проблемалық активтерді есепке алып, есептік 
қүжаттарын жасайды, резервтерді құрады, ПАББ-нің жұмысының нәтижелерін 
жоспарлайды және болжайды. 

3. Бухалтерлік білімі бар маман банктің бухалтерлік есебін жетік білуге және 
бөлімшесінің ұсынған проблемалық активтер мен жұмысының сызбасының үлгісін жасай 
білуі тиіс. Мұндай маманның басты артықшылықтары ретінде кәсіпорынның бухалтерлік 
есебін білуі, себебі қарызды қайтару сызбасын іске асыру қарыз алушы кәсіпорынның 
қызметін талдайды және есебін жүргізеді. 

4. Несие бойынша маман несиелеу тәжірибесін жетік білуге банктің нормативтік 
материалдарын экономиканың өнеркәсіптік секторының қызметін ерекшеліктері және 
күрделі қаржыландыру сызбасын құра білуге тиіс. 

5. Салық саласының маман тек қана біліктік емес корпоративтік секторға салық 
салу тәжірибесі мен заңдылықтарын білуге сондайақ банктің ішкі аудит қызметімен өзара 
байланысы болуы керек. 

6. Арбитраждық білімі бар заңгер  банктің атынан арбитраждық сотта банктің 
мүдделердің қорғай білуі және банктің заң қызметімен тікелей байланысиа болуы қажет. 

7. Қауіпсіздік мәселелері бойынша маман банктің қауіпсіздік қызметімен 
мемлекеттік билік ұйымдарының құқық қызметкерлерімен өзара қарым қатынаста болуға 
тиіс. 
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8. Филиалдар бойынша маман банктің құрылымдық бөлімшелерінің 
экономикалық-қаржылық жағдайын жетік білуге  олардың өнірлердегі қызмет ету 
ерекшеліктерін әлсіз және күшті жағынан хабардар болуы тиіс. 

9. Техника саласының маманы есептеуіш техника  бағдарламалау және байланыс 
құралдары бойынша кез келген мәселелерді білу қажет. 

10.  Бөлімшенің жетекшісі – банктің жұмысында, тәжірибесі көп жүйелі ойлауға 
қабіллетті бас ұйымдастырушысы. 

11. Бөлімшенің қарауында болатын проблемалық активтер бойынша 
қарыздарды қайтару жұмыстарымен байланысты кешенді шараларды жүзеге асыру.   
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Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген барлық салықтар мен 

бюджетке төленетін міндетті төлемдердің ішінде жеке табыс салығының алатын орны 
ерекше. Әлемдегі кез- келген мемлекетінің барлығында табысқа немесе кіріске салынатын 
салық кең қолданылады.  

Республиканың салық жүйесін, оның ішінде табысқа салық салу жүйесін басқа 
қаржы жүйелерімен қатар жетілдіруді қажет етеді. Түрлі жеңілдіктерді 
пайдаланушылардың салықтан босатуды талап етуі көбейгеніне және салық жинаудың 
қиыншылығына қарамастан бюджетке түсіп жатқан қаржының көлемі орнықты өсіп келе 
жатыр.  

Қандай мемлекет болмасын, оның салық заңдылығы әрбір жеке тұлғаға бөлек 
әділетті болатындай етіп жасалуға тиіс. Оның үстіне қандай да болмасын ереже, тәртіп 
экономикалық бұрмалауға әкеліп соғады. 

Халықтың жеке табысына салық салу кезінде басты талап болып, салық жүйесі 
қоғамның әлеуметтік әділеттілік туралы қалыптасқан  көзқарасына жауап беруі қажет.  

Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негізгі проблемасы болып бюджетке 
төлемдердің толық түспеуі табылады. Оның объективті және субъективті себептері бар. 
Басты себебі -  кәсіпорындардың әлі де болса толық күшімен жұмыс істей алмауы, өткізу 
нарығының жоқтығы өндірістің төмендеуіне әкеліп,  еңбек ақы төлеу қорының 
төмендеуіне әкеп соқты. 

Жалпы алғанда, жеке тұлғалардың табыс салығын есептеу механизміне талдау 
жүргізуден, атап өткен кейбір кемшіліктерді қоспағанда, жеке табысқа салық салудың 
жалпы қабылданған нормаларға сәйкес келетіндігі туралы қорытынды жасауға болады.  

Жеке тұлғалардың табысына салынатын салық барлық мемлекеттің салық 
жүйесінде қызмет жасайды. Бұл салықтың алыну механизмі көптеген елдерде бір-біріне 
ұқсас болып келгенімен, жекелеген айырмашылықтары да бар. Әлемдік тәжірибеде жеке 
тұлғалардың табысына салық пропорционалдық және прогрессивтік ставкамен салынады. 
Жеке тұлғалардың табысына салық пропорционалдық ставкамен бір өлшем бірлігінен 
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тұрақты мөлшерде алынады. Салық сомасы салық базасының сомасы өзгерген жағдайда 
ғана өзгереді.  

Жеке тұлғалардың табысынан салық прогрессивтік ставкамен алынған жағдайда 
салық базасы өскен сайын салық ставкасы да артады, яғни жеке тұлғаның табысы өскен 
сайын салық ставкасы да өседі. Әрбір мемлекет өзінің салық саясатына байланысты салық 
ставкаларының түрлерін өз қалауынша қолдана алады. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында халықтың әлеуметтік жағдайын 
көтерудің көптеген бағдарламалары іске асуда. Солардың бірі тұрғын үй бағдарламасы. 
Экономикамыздың дамуы әсерінде, азаматтардың тұрғын үйге деген сұранысы жоғары 
қарқында өсуде. Азаматтардың бұл сұранысты қаржыландыруының негізгі көздерінің бірі 
– банктік несие. Біздің пікірімізше, егер жеке тұлға банктен несие алып, өз отбасы үшін үй 
салса, немесе пәтер сатып алса (қайта сату мақсатында емес), онда банктік несие үшін 
төлейтін пайыздарын жылдық табыстан шегерімге алса, ол халыққа біршама жеңілдік 
әкелер еді. 

Қазақстанда әлеуметтік нарықтық экономиканы құруда жүргізіліп жатқан 
экономикалық реформа салық жүйесін оңтайлы реформалауды, экономиканың жедел 
дамуының кепілі ретінде оның тұрақтылығы және тиімділігін көтеруді талап етуде. Салық 
салу жүйесі меншік түріне қарамастан шаруашылық субъектілердің тиімді тиімді қызмет 
етуіне жағдай жасауға, салық салу базасын жетілдіре және түзете отырып, жеке 
тұлғалардың кейбір санаттарының ақшалай табыстары мен мүлкінің әлеуметтік тұрғыдан 
негізсіз өсуін шектеуге итермелейді. 

Бүгін жергілікті өзін-өзі басқару органдарын қаржыландыратын түрлі табыс 
көздерінің ішінде алдыңғы қатарды  жеке табыс салығы алады.  

Әлемдік шаруашылықтың қызмет ету тәжірибесі көрсеткендей нарықтық   
тұрпаттағы дамыған экономикалардың салық жүйелері көбіне жеке тұлғаларға салық салу 
жүйесіне сүйенеді. 

Жеке табыс салығы – мемлекеттік бюджетінің маңызды түсім көздерінің бірі. Бұл 
салық сондай-ақ басқа салықтарға қарағанда адам өміріне көбірек ықпал етеді. 

Табыс салығы жылдық жиынтық табыс пен заң бойынша рұқсат берілген 
шегерімдер арасындағы айырмадан төленеді. Салық салу барысында отбасылық және 
жеке тұлғаның өзіне шегерім беріледі. Отбасылық және жеке шегерім мөлшері әрбір 
қаржы  жылында бөлшек сауда индексіне байланысты қайта қаралып, өзгертіліп отырады. 
Табыс салығы прогрессивтік ставкамен алынады. 

Салық салу обьектісі ретінде жеке тұлғаның барлық табыстары қаралады: 
− еңбекақысы; 
− капиталдан алған табыстары; 
− бағалы табыстардан алған табыстары; 
− мүлікті жалға беруден алған табыстары жатады. 
Әрбір категориядағы салық төлеушілер үшін дербес шегерістер қарастырылған. 

Салық прогрессивті шкаламен жеке тұлғанаң табысы мен заңға сәйкес бекітілген 
шегерістер арсандығы айырмадан төленеді. Табыс салығының ставкалары келесідей:  

Жеке тұлғалардың табысына салынатын салықты ҚР-ның резидент және резидент 
емес заңды және жеке тұлғалары төлейді. Салық салу объектісі болып жеке және заңды 
тұлғаның 

1) төлем көзiнен салық салынатын табыстар; 
2) төлем көзiнен салық салынбайтын табыстар түріндегі табыстары табылады [1]. 
Қазіргі экономикалық жағдайда жеке табыс салығы және оның прогрессиясының 

қойылымының өсіруіне бағытталуы ақталмайды. Салық салу жүйесіндегі болжамдалып 
жатқан өзгерістерге сүйенсек жеке табыс салығы 40%-ке дейін төмендетіледі. Соның 
өзінде тағы да өзіндік салыну механизмі енгізіледі және бұл рационалды, себебі 
инфляцияның қарқынды даму процессінде нақты жалақы номиналды жалақыдан 
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айырмасы бірдестен өседі, сондықтан да қойылымның өсуі халықтың абсалютті 
көпшілігінің жағдайын қиындатады. Салық қойылымының өсіп отыратын жағдайында 
табыс табуды көбейтудің мағынасы жоғалады, адамдар салық төлеуден жалтара бастайды 
және өз табыстарының көлемін жасырады. Осылайша біліктілігін көтеруге, жұмыс уақыт 
диапазонының көбейуіне, өзін-өзі жетілдіруде қызығушылық жоғалады. Салық 
ставкасының жоғары болуы салық төленгеннен кейінгі еңбек ақысын елеулі түрде 
төмендетеді. Жоғарғы маргиналды салықта табыстың өсімшесіне салынатын салықтар 
жеке табыс тұрғыдан қосымша еңбек ету және нормадан тыс жұмыс істеу пайдасыз 
жағдайды тұдырады. Әсіресе жоғарғы табыс кейбір әлеуметтік жәрдем ақылардан 
айырады. Сонымен материалдық ынталандырушыға қарағнада (ақшалай сый ақы, жалақы 
айырмасы т.б.) жоғарғы маргеналды салық, жалпы өндіріспен еңбек ынталандыруына 
жағымсыз салдар тудыруы мүмкін. Салықты реттеудің теориясы мен тәжірбесі 
көрсеткендей белгілі – бір жағдайлардағы салық ставкасының төмендеуі өндірістің 
ұлғаюына, пайданың өсуіне және оның салдары болатын  бюджеттің салық түсімінің 
көбеюіне әкеледі. Салық ставкасының төмендетілуі көленкелі экономикамен күресудің 
өзіндік - бір шарасы болып табылады. Керісінше ставканың өсуі, көленкелі бизнестің 
дамуына әкеледі [2]. 

Мемлекеттің бюджетті ұлғайту жобаларын салық есебін қаржыландыру және 
салықты төмендету ұсыныстары күтіліп жатқан жағымды әсермен жанама шығындарды 
қоса алғандағы шығындарды салыстыруға негізделуі керек. Олай болмаса жеке 
салымдармен сый ақылар арасындағы байланыс үзіледі, ал жалпы шаруашылық жүйе 
тиімділігі азайып, нарықтық механизм сыр бере бастайды.  

Халықтың жеке табыстарына салық салу мәселесін шешу қиыншылығы сынпікір 
айтушылардың теориялық көз-қарастарымен анықталатын әр түрлі әдістерде көрініс 
табуда. Жоғарыда көрсетілгендей экономикалық іс-әрекеттің маңызы ынталандырушы 
ретіндегі төлеуге қабілтті сұранысты ұлғайтуды қарастыратын кейсияндық модель жеке 
табысқа прогрессивті салық салуды қолдаушылардың теориялық базасы болып саналады. 
Мұны былай түсіндіруге болады: төмен табыс бірден тұтынуға кетеді де, тұтыну 
сұранысын ұлғайтады және өндірістің өсуін ынталандырады. Жоғарғы табыс болса 
көбінесе жинақтауға жұмсалады, сондықтанда бұл табыс жоғары салық салу өндірісінің 
өсу ынталандырушысына кері әсер етпейді. Демократиялық шаруашылық құрылымында 
жеке табыс салығының қандай болатыны тек қана салық төлеушілірге тәуелді. Кейбір 
экономистердің ойынша бюджеттің кірісін көбейту және салық жиналуын жақсарту үшін, 
салық деңгейін және олардың түрлерін күрт азайту қажет дейді.  

Қазақстандағы жеке тұлғалардан салық алу жағынан салық әкімшілігін күшейту 
қажет, бұл дегеніміз салық ставкаларының  көбеюін білдірмейді, бұл жоғардағы 
төлеушілердің салық ауыртпашылығын төмендету болып табылады. 

Республикамыздағы салық жүйесін одан әрі жетілдірудің маңызды мәселесі болып 
заңды тұлғаларға салық салуды кезеңмен әлсірету, салық ауыртпашылығын жеке 
тұлғаларға бір қалыпты ауыстыру болып саналады. 

Халықтың көп бөлігінің жалпы деңгейінің төмендеуіне қарамастан салық 
ауыртпашылығының қомақты бөлігін көтеретін жеке тұлғалар көбейуде. Бірақта, жеке 
тұлғаларға негізгі салық ауытрпашылығын аудару қазіргі кезде мемлекеттің салық 
саясатының переспективті мақсаты ретінде қарастырылуы тиіс және бұл жеке 
тұлғалардың көп бөлігіндегі табыстың өсумен ғана жасалынуы қажет. Коэффициенттер 
көмегімен жеке тұлғалардың табыс салығын есептеудің жаңа механизмі салықты алу 
процесін жыл ішінде барынша бірегей етті. Патент негізінде бюджет алдындағы өз 
міндеттерін атқару жөнінде заңды тұлға құрмай, кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын 
жеке тұлғалармен жеңілдетілген тәртіппен өзара қарым-қатынас кәсіпкерлердің іскерлік 
белсенділігін көтеруге және сәйкесінше мемлекет кірісіне ақшалай қаражаттардың 
түсуіне мүмкіндік береді [3]. 
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Жеке тұлғалардың табыс салығынан түскен түсімдерінің жалпы сомасының 
құрылымында айтарлықтай өзгерістер байқалады. Соңғы жылдары төлем көзінде 
төленетін табыс салығының үлесінің төмендеуі байқалады, және сәйкесінше, кәсіпкерлік 
қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын табыс салығының үлесі өсті.  

Жалпы жеке тұлғаларға салық салу жүйесі дүние жүзілік стандарттарға, жекеше 
алғанда дүние жүзілік салық кодексінің негізіне сай келеді және шетелдік тәжірибенің 
негізінде құрылған. Негізінен басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанда жеке 
тұлғалардан түсетін табыс салығының бюджеттік түсімдегі алатын орны аз болатын 
себебі, республикадағы жеке тұлғалар табысының аздығынан және жасырын табыс табу 
жағдайларының болуынан, яғни тапқан табыстың барлығы жарияланып отырған жоқ. 
Оның қаншалықты тиімді екенін қазір салыстырып баға беруге болады, яғни аз табысты 
салық төлеушіге салық ауыртпалығы көбірек түсетіні байқалды.  

Қазақстан экономикасының қазіргі кездегі дамуы, жеке тұлғаларға салық салу 
жүйесін қайта құру, оның азаматтар табысымен мүліктерінің әртүрлі көлемімен көздері 
бойынша халықтың өмір сүру деңгейін реттеу және кәсіпкерлікті ынталандыру үшін өте 
маңызды. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының салық жүйесінде жеке табыс 
салығының бюджет кірісіндегі рөлін арттыру мақсатында  жалпыға бірдей декларациялау 
мәселесі жүйелі түрде қолға алынса, нәтижесінде жеке тұлғалардың табыс салығы 
бойынша түсімнің жоғарылауына әкелуі мүмкін болар еді.  

Қоғамда табыс көзі кеңейген сайын, тұтыну шығындарының үлесі бірте-бірте 
азайып, нәтижесінде жеке тұлғалардың салықтық ауыртпалығындағы жанама 
салықтардың үлесі төмендей түсер еді. 
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Кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық жағдайын тұрақтандыру, олардың 

қаржылық тәуелсіздігін, қызмет тиімділігін арттыру және ақыр соңында пайданы көбейту 
немесе зиян мен банкроттықтан қашуға ынталана отырып қазіргі уақытта кәсіпорын 
басшылары қаржылық жоспарлауға көп көңіл аударып жүр. Бұл күмәнсыз түрде 
шаруашылық айналымын қалыптандырудың факторларының бірі болып табылады, яғни 
оны қажетті ресурстармен қамтамасыз ету, экономикалық жағдайлардың белгісіздігінде 
кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыру.  

Демек, нарықтық экономикада басқарудың барлық деңгейінде шешімдер қабылдау 
процесі қызметтің ақырғы нәтижесі белгісіз болғанда жүзеге асырылады. 
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Яғнитүсініксіздік және сенімсіздік пайда болады, демек тәуекел өседі, яғни жоғалту қаупі 
туындайды. Бір ерекшелігі бұл кәсіпкерлікті меңгерудің бастапқы сатысы. [1] 

Қазіргі экономикалық теорияда белгісіздік көрсеткіші ретінде тәуекел деген санат 
алынады. Тәуекелді басқару мәселесі шаруашылықтың кез келген секторында бар  – ауыл 
шаруашылығы мен өнеркәсіптен бастап қаржылық мекемелер мен саудаға дейін, бұл 
оның өзектілігін түсіндіреді.  

Осыған байланысты кәсіпорын қызметін жоспарлауда тәуекелді бағалау 
көрсеткіштерінің жүйесін, оған әсер ететін факторларды анықтау, тәуекелдерді азайту мен 
төмендету бойынша тәжірибелік ұсыныстар, сондай ақ тәуекелді басқару стратегиясын 
жасау өзекті болып табылады.  

Нарықтық экономикадағы кәсіпорын қызметінің тәуекелін бағалау мәселесінің 
жасалу деңгейін талдау мынаны білдіреді, аталған мәселені отандық және шетелдік 
зерттеушілердің көп көңіл бөлгеніне қарамастан, оның көптеген аспектілері жеткіліксіз 
зерттелген, дәлірек айтсақ экономиканың нақты секторына тән қаржылық тәуекелдер.  

Бұдан басқа, белгісіз ортада тәуекелді бағалау механизміне қатысты 
концептуалдық және әдістемелік ұсыныстарда көптеген айырмашылықтар бар: қаржылық 
тәуекелді төмендету тәсілдері, тәуекелдік жағдайларды басқару әдістері, тәуекелді 
кешенді талдау және оны басқару алгоритмі.  

Нарықтық экономика жағдайында тәуекел – бұл қаржылық қызметтің  маңызды 
элементі. Тәуекел адамдардың кабылдайтын шешімдерінің дұрыс нәтижелілігіне әсер 
ететін көптеген шарттар және факторлармен байланысты қызметтердің кез келген 
түрлеріне тән.  Тарихи тәжірибе көзделген нәтижелерге жетпеу тәуекелі тауарлы-ақшалай 
қатынастар және шаруашылық айналым қатысушыларының бәсекелестігі 
жалпылылығында көрінетіндігін көрсетеді. Сондықтан капиталдық қатынастардың  пайда 
болуы және дамуымен байланысты тәуекелдің түрлі теориялары пайда болады, ал 
экономикалық теорияның классиктері шаруашылық қызметтегі тәуекел мәселелерін 
зерттеуге көп көңіл бөледі. 

Тәуекелсіз қаржылықжағдай болмайды. Ең көп табысты жоғары тәуекелді 
нарықтық операциялар әкеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тәуекел міндетті түрде 
максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс. 

Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені олардан 
ешкім сақтандырылмаған, ең маңыздысы - қателіктерді қайталамау. Менеджер міндеті 
нарықта тік бұрылыстарды жұмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді алдын ала ескеруге 
бағытталады. Менеджменттің басты мақсаты, әсіресе Қазақстанның бүгінгі жағдайында, 
ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы 
сөз болмауы тиіс. Сондықтан әрқашан тәуекелді басқаруды әрқашан жетілдіруге ерекше 
назар аударылады, яғни тәуекел-менеджментін жетілдіру. 

Нарықтық экономика жағдайында  өндірушілер, сатушылар және сатып алушылар 
бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей және тәуекел жағдайында қызмет етеді. 
Сондықтан олардың қаржылық болашағы көбінесе  аз болжанады. Тәуекел-менеджменті 
тәуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын қаржылық қатынастар және тәуекелді басқару 
жүйесі болып табылады. Белгілі бір дәрежеде тәуекел жағдайы болуын болжамдауға және 
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі 
тәсілдер қолдана отырып, тәуекелді басқаруға болады. 

Тәуекел мөлшеріне және дәрежесіне стратегия және қаржылық менеджмент 
әдістерімен жүзеге асырылатын қаржылық механизм арқылы нақты әсер етуге болады. 
Бұл тәуекелді басқарудың өзіндік механизмі тәуекел-менеджменті болып табылады. 
Тәуекел-менеджментінің негізі тәуекелді анықтау және төмендету бойынша 
ұйымдастырушылық жұмыстар болып табылады. 

Қаржы тәуекелі кәсіпорын қаржылық институттармен (банктер, қаржылық, 
инвестициялық, сақтандыру компаниялары, биржалар және т.б.) қатынасы процесінде 
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пайда болады. 
Қаржы тәуекелінің туындау себептері – инфляциялық факторлар, банктің есептік 

мөлшерлемелерінің өсуі, бағалы қағаздар құнының төмендеуі және т.б. 
Қаржы тәуекелдері екі түрге бөлінеді: 
1)  ақшаның сатып алу қабілеттілігімен байланысты тәуекелдер; 
2) капитал салымдарымен байланысты тәуекелдер (инвестициялық тәуекелдер). 
Ақшаның сатып алу қабілеттілігімен байланысты тәуекелдерге тәуекелдердің 

келесі түрлері жатады: инфляциялық және дефляциялық тәуекелдер, валюталық 
тәуекелдер, өтімділік тәуекелі. 

Инфляция ақшаның құнсыздануы болып табылады, бағалар өседі. Дефляция – 
инфляцияға кері процесс, ол бағалардың төмендеуінен және соған сәйкес ақшаның сатып 
алу қабілетінің жоғарылауынан көрінеді. 

Инфляциялық тәуекел – инфляция өсімі кезінде нақты сатып алу қабілеттілігі 
көзқарасынан өсуден көрі алынатын ақшалай табыстар тез құнсыздануындағы тәуекел. 
Мұндай жағдайда кәсіпкер нақты шығыстарға тап болады. 

Дефляциялық тәуекел – дефляция өсімі кезінде бағалар деңгейі төмендейді, 
Қаржылықтің экономикалық жағдайы нашарлайды табыс төмендейді. 

Валюталық тәуекелдер сыртқы экономикалық, несиелік және басқа да валюталық 
операцияларды жүргізу кезінде бір шетелдік валюта бағамының басқа валюта бағамына 
қатынасының өзгеруімен байланысты валюталық жоғалту қаупімен түсіндіріледі. 

Өтімділік тәуекелі – тұтынушылық құнының және сапалық бағаның өзгерісі 
себебінен бағалы қағаздар немесе басқа да тауарларды өткізу кезіндегі мүмкін болатын 
жоғалтулармен байланысты тәуекелдер.[2] 

Тәуекел деңгейін төмендету бойынша шаралар нәтижесін талдауды ұсынамын. 
Тәуекелдерді талдаудан кейін осы тәуекелдерді басқару әдістерін талдау қажет. 

Әрине бұл процестің ажырамас бөлігі болып сақтандыру табылады. Сақтандырудан басқа 
тәуекелден қашу немесе оны өзіне алу, шектеу, хеджирлеу, сараптау, тәуекелдерді бөлу, 
қаражаттарды резервтеу, тәуекелдер бойынша мүмкін болатын қаржылық жоғалтуларды 
айыппұл санкциялар жүйесі есебінен өтеу, кепілдік және т.б. сияқты тәуекелдерді басқару 
әдістері қолданылады.  

Тәуекелді төмендету – тәуекелді жағдайдың болу ықтималдылығын және мүмкін 
жоғалтулар көлемін азайту. Тәуекелді басқару әдісін таңдау кезінде тәуекел түрі бойынша 
максималды мүмкін болатын шығысты есептеу, оны тәуекелге ұшырауы мүмкін капитал 
көлемімен сәйкестендіріп, барлық мүмкін шығысты меншікті қаржылық ресурстар 
көлемімен салыстыру қажет. 

Тәуекелді басқару жүйесінің қызметін тиімді жүргізу кәсіпорынды басқару 
жүйесінде құрылымдық бөлімше – тәуекелді басқару бөлімшесін құруды қарастырады. 
Бұл бөлімше міндетті түрде тәуекелді басқару бойынша мақсатты шаралардың арнайы 
бағдарламасын жасауы керек.  

Кәсіпорын деңгейінде мұндай бағдарлама жасау кәсіпорынның қызметі мен 
құрылымының негізгі элементі ішкі және сыртқы тәуекелдерден қорғаныштылық және 
жоғары тұрақтылықты кепілдендіретін тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету тиіс. 
Тәуекелдер кәсіпорын қызметтерінің түрлі жақтарына әсер етеді және ол жағымсыз 
сипаттамаға ие болады. Жағдайды тұрақтандыру бойынша жұмыстар тәуекелдерді 
басқарудан бастау қажет, яғни тәуекелмен байланысты қаржылық жоғалтуларды 
төмендетуге бағытталған кәсіпорын үшін экономикалық қолайлы ұсныныстар мен 
шаралар енгізіліп, жасалуы тиіс. 

Кәсіпорынның тәуекелді басқару бөлімшесі бірнеше топтардан тұруы қажет. 
Бөлімшенің құрамына кіретін әр топқа ішінде білім облысы әртүрлі мамандар болу керек: 
ең алдымен  - антитәуекелділік басқарушы, маркетинг бойынша маман, қаржы маманы, 
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персоналды басқару бойынша, жоспарлы-экономикалық жұмыс бойынша, өндіріс 
бойынша маман. 

Кәсіпорынның басқармасы тәуекелді басқару мәселелерін шешуде басты орын 
алады, өйткені ол тәуекелді төмендету бойынша шаралар бағдарламасын бекітеді, 
критикалық жағдайларда оларды өткізу шешімдерін қабылдайды, антитәуекелділік 
бағдарламамен бірге сыналатын шешімдер қабылдайды. 

Тәуекелді басқару бойынша шараларды тікелей өткізу кәсіпорынның негізгі 
өндірісітік  және басқарушылық бөлімшелерінің қызметіне қайшы келеді, олардың есеп 
беру көрсеткіштеріне жағымсыз әсерін тигізеді, себебі бұл шаралар жедел табыс 
әкелмейтін шығыстарды талап етеді.[3] 

Сондықтан тәуекелді басқару бойныша соңғы шешімдерді кәсіпорынның басқару 
органдарының ең жоғарғы органы қабылдағаны үлкен маңыздылықты иеленеді. 

Қаржылық тәуекелмен байланысты мүмкін жоғалтуларды төмендетуде 
қызығушылық тудыратын кез келген кәсіпорын өзі үшін келесі мәселелерді шешу қажет: 

- қаржылық тәуекелмен байланысты мүмкін жоғалтуларды бағалау; 
- фирма белгілі бір тәуекелдерді өзінде қалтыра ма, яғни олар бойынша өзі 

жауапты бола ма, не олар бойынша жауапты басқа субъектілерге беретіндігі туралы 
шешім қабылдауы тиіс; 

- негізгі мақсаты мүмкін жоғалтуларды төмендету болып табылатын тәуекелдерді 
басқару бағдарламасын жасау қажет.  

Бұл міндеттерді тәуекелді басқару бойынша мақсатты шаралардың арнайы 
бағдарламасын жасау негізінде мүмкін. Антитәуекелдік менеджерде тәуекелді басқару 
бойынша дұрыс шешім қабылдау үшін барлық қажетті ақпараттар болуы тиіс. 

Қаржылық басқаруда тәуекелді төмендету үшін кәсіпорынның барлық қызметіне 
әсер ету үшін тәуекелді басқарудың бірқатар ұйымдастырушылық құралдарын қолдану 
қажет. Тәжірибеде көптеп қолданылатын төмендету әдістерін төрт типке бөлуге болады: 

1) Тәуекелден бас тарту әдісі; 
2) Тәуекелді локализациялау әдісі; 
3) Тәуекелді диссипациялау әдісі; 
4) Тәуекелді өтемақылау әдісі. 
Тәуекелден бас тарту әдісі шаруашылық тәжірибеде кеңінен таралған әдістердің 

бірі. Бұл әдістерді тәуекелге бел бумай ақ әрекет етуші кәсіпкерлер қолданады. Бұл 
типтегі басшылар сенімсіз серіктестердің қызметінен бас тартады, тек қана өз сенімдеріне 
кірген контрагенттермен – тұтынушылар мен жеткізушілермен жұмыс істеуге 
ынталанады.  

«Тәуекелден бас тарту» тактикасына сүйенетін шаруашылық субъектілері 
инновациялық және басқа да жобалардан, өздеріне кішкентай болса да күмән тудыратын 
жобалардың орындалуы мен тиімділігіне сенімнен де бас тартады.  

Нарықтық экономика жағдайында  өндірушілер, сатушылар және сатып алушылар 
бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей және тәуекел жағдайында қызмет етеді. 
Сондықтан олардың қаржылық болашағы көбінесе  аз болжанады. Тәуекел-менеджменті 
тәуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын қаржылық қатынастар және тәуекелді басқару 
жүйесі болып табылады. Белгілі бір дәрежеде тәуекел жағдайы болуын болжамдауға және 
тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі 
тәсілдер қолдана отырып, тәуекелді басқаруға болады. 

Тәуекел мөлшеріне және дәрежесіне стратегия және қаржылық менеджмент 
әдістерімен жүзеге асырылатын қаржылық механизм арқылы нақты әсер етуге болады. 
Бұл тәуекелді басқарудың өзіндік механизмі тәуекел-менеджменті болып табылады. 
Тәуекел-менеджментінің негізі тәуекелді анықтау және төмендету бойынша 
ұйымдастырушылық жұмыстар болып табылады. 
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Тәуекел табиғаттың түрлі құбылыстары және қоғамның қызмет түрлерінің 
ерекшелігінен туындайтын мүмкін болатын жоғалтулар қаупімен түсіндіріледі.  

Экономикалық категория ретінде тәуекел өзімен бірге болуы мүмкін немесе 
болмауы да мүмкін жағдайларды ұсынады. Мұндай жағдайдың туындауы салдарынан 
келесідей үш экономикалық нәтиже болуы мүмкін: жағымсыз (ұтылыс, зиян, шығын), 
нольдік, жағымды (ұтыс, пайда, табыс).[4] 

Тәуекелді басқаруға болады, яғни тәуекелдік жағдай туындауын белгілі бір шекте 
болжамдау және тәуекел  дәрежесін төмендету үшін шаралар қабылдауға мүмкіндік 
беретін түрлі шаралар қолдануға болады. 

Көбінесе тәуекелді басқаруды ұйымдастыру тиімділігі тәуекелдің сыныптамасына 
тәуелді. 

Мүмкін болатын нәтижеге (тәуекелдік жағдайдың нәтижесіне) байланысты 
тәуекелдер екі үлкен топқа бөлуге болады: таза және спекулятивтік. 

Таза тәуекелдер жағымсыз немесе нольдік нәтиже алуға мүмкіндік береді. Бұл 
тәуекел түрлеріне келесілер жатады: табиғи, экологиялық, саясаттық, транспорттық және 
коммерциялық тәуекелдер бөлімі (мүліктік, өндірістік, саудалық). 

Сонымен, тәуекелдерді басқару ролінің маңыздылығын нығайту және оны 
маманды қызмет сферасына шығару бүгінгі таңда қазақстандық экономиканың тұрақты 
дамуына жетудің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 

Қаржылық тәуекел деңгейін төмендету үшін әртүрлі әдістер қолданылады: 
1. Девирсификация 
2. Нәтижелер және таңдаулар туралы қосымша ақпараттар алу 
3. Литмиттеу 
4. Сақтандыру және т.б. 
Девирсификация - бұл өзара байланысты есем әртүрлі объектілер арасында 

инвестицияланатын қаражаттарды бөлу процесі. 
Деверсификациялар қағидасының н.егізінде инвестициялық қорлардыңқызметі 

жатыр яғни клиенттеріне өз акцияларын сататын, алынған қаржыларын тұрақты табыс 
әкелетін әртүрлі бағалы қағазға салу. 

Инвесторға тәуекелді төмендету және жақсы болжам жасау үшін және ең жақсы 
болжам жасау үшін жеткілікті толық шынайы ақпарат қажет. Сондықтанда ақпарат құнды 
тауар т.б. және ол үшін ақы төлеу қажет. 

Лимиттеу - бұл шекті белгілеу яғни шекті шығындар сомасын белгілеу, бұл 
ссудалар беруде овердовтқа келісімшарттар жасауда банктермен қолданады. Сондай - ақ 
займдарды ұсыну тауарларды несиеге сатуда шаруашылық субъектілерін капитал 
салымының сомаларын анықтауда инвестормен қолданады. 

Сақтандыру - бұл тәуекелден толықтай немесе ішінара қашу үшін табыстың 
жартысынан инвестрдың бас тартуы. 

Тәуекел - капитал кезкелген түріне тән бірақта тәуекелмен тікелей бацйланысты 
капиталды бөліп қарауға болады. Бұл венчурлік капитал немесе - бұл үлкен тәуекелмен 
байланысты қызметтің жаңа сферасында болатын жаңа акцияларды шығару түрінде 
болатын инвестициялар. 

Сонымен, кәсіпорынның қызметі үшін барынша маңызды келесі тәуекелдерді атап 
көрсетуге болады: 

• Сатып алушылардың төлемеу тәуекелі; 
• Капитал айналымы жылдамдығының нашарлауымен жоғалтулар тәуекелі; 
• Кәсіпорынның айналым құралдарын тиімсіз пайдалану тәуекелі және т.б. 
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Жaһaндық қaржы-экономикaлық дaғдaрыс жaппaй жaлпы әлемдік aуқымдaғы және 

сол сияқты ұлттық деңгейдегі қaржылық қaтынaстaрдың қолдaныстағы модельдерінің 
кемшіліктерін көрсетті. Әлсіз жақтары мемлекеттік реттеу құрылымында және қаржы 
институттарының өздерінің қызметінде анықталды. 

Қaржы институттарының проблемaлaры тәуекелдерді бaсқaру жүйелерінің 
жетілмеуінде және қазіргі заманғы үрдістерге және қабылданатын тәуекелдер деңгейіне 
(дәрежесі бойынша, сол сияқты және тәуекел сапасы бойынша) сәйкес келмеуінде, 
корпоративтік басқару деңгейінің төмен болуында, айқындылықтың жеткіліксіздігінде 
және осының салдарынан теріс үрдістерге сезімтал болып отырған бизнес-модельдердің 
тиімсіздігінде пайда болды. 

Дaғдaрыстaн кейінгі кезеңнің айрықша белгілерінің бірі қаржы секторының 
анықталған проблемаларын жою қажеттілігі, жіберілген қателерді түзету және тұрақты 
әртараптандырылған өсуді қамтамасыз ету болып табылады. Егемен Қазақстанның қазіргі 
заманғы, тұрақты және бәсекеге қабілетті қаржы жүйесін құру жөніндегі жұмысты 
жалғастыру қажет. 

Өзінің әлеуетін жоғалтпай, қалыптасып отырған нақты жағдайларды ескере отырып, 
пысықтау мен жетілдіруді талап ететін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 
25 желтоқсандағы № 1284 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы 
секторын дамытудың тұжырымдамасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 30 қаңтардағы № 90 қаулысымен бекітілген Алматы қаласының өңірлік 
қаржы орталығын дамытудың 2020 жылға дейінгі жоспары іске асыру жөніндегі жұмыс 
жалғастырылады. 

Тұжырымдаманың негізгі мақсаты басқару мен реттеудің сапалы жаңа деңгейіне 
көшу бөлігінде қаржы секторын дағдарыстан кейінгі кезеңде төмендегілер арқылы дамыту 
болып табылады: 

1) қаржы секторының тұрақтылығын арттыру; 
2) ағымдағы қаржы-экономикалық дағдарыс барысында анықталған кемшіліктерге, 

тұрақсыздық факторларына және құбылыстарына жол бермеу бойынша жағдайлар жасау; 
3) дағдарыстан кейінгі кезеңде макроэкономикалық шешімдерді іске асыру құралы 

ретінде инвестициялық белсенділікті ынталандыру; 
4) инвесторлар тарапынан, сол сияқты қаржылық қызмет көрсетулерді тұтынушылар 

тарапынан елдің қаржы секторына сенімді нығайту [1]. 
Мемлекеттің қаржы ресурстарын жұмылдырудағы күш-жігері бірінші кезекте ішкі 

инвесторларға бағдарланады. Экономиканың ішкі ресурстары өзінің әлеуетін сақтайды 
және ішкі, оның ішінде көлеңкелі секторда айналыстағы жинақ ақшаны тез және ауқымды 
тарту жөніндегі құралдарды жедел енгізу қажет. Сонымен қатар Қазақстанның шағын 
экономикасына қатысты жағдайларда ресурстардың шектеулілігі шетелдік 
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инвесторлардың қаражаттары мен ресурстарын индустриализациялау бағдарламасын 
қаржыландыру процесіндегі жоғары маңыздылығын айқындайды. 

Бұл үшін мемлекеттің ерте кезеңде жүйелік тәуекелдерді және олардың көріністерін 
анықтау, алдын алу және еңсеру қабілеттерін арттыру үшін қадағалау және реттеу жүйесін 
нығайту жөніндегі, қаржы ресурстарын жұмылдыру мәселелеріндегі мемлекеттің рөлін 
айқындау жөніндегі, қаржы ұйымдары жүзеге асыратын қызметтің айқындылығын 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер іске асырылады.  

Сонымен қатар инвесторларды және қаржылық қызмет көрсетулерді 
тұтынушыларды қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі рәсімдер жетілдіріледі. 
Корпоративтік басқару және қаржы ұйымдарының тәуекел-менеджменті одан әрі дамиды. 

Депозиттерді сақтандырудың Қазақстандық жүйесі қайтару схемасын жеңілдетуге 
бағытталған, қайтарым көлемін арттыру, сақтандырылатын депозиттер түрлерін көбейтуге 
жұмыстар атқарып жатыр. Қазақстан көптеген Еуропалық мемлекеттер мен АҚШ-тың 
сәтті тәжірибесіне сүйеніп, ұсақ және орта салымшылардың мүддесін қорғау мақсатында 
банктік депозиттерді кепілдендіру жүйесін таңдап алды.  

Қазақстанның қаржы секторын дағдарыстан кейін дамытудың бірінші кезектегі 
міндеттері ел экономикасын дамытуды қаржыландырудың негізгі тетігі ретінде 
мемлекеттік-жеке әріптестік институтын пайдалану, сондай-ақ қаржы секторын реттеу 
мен қадағалаудың негізгі қағидаты ретінде контрциклдық қағидатты пайдалану болады. 

Көптеген елдердің экономикалық тәжірибесі экономиканы мемлекеттік реттеудің 
бәсекелестіктің нарықтық тетіктері мен жеке кәсіпкерлік бастаманы мақсатқа сай қатар 
қолдану шараларының артықшылығын растап отыр. Осыған байланысты экономиканы 
шоғырландырылған негізде мемлекеттік жоспарлау мен ынталандырудың рөлі артады. 
Сонымен қатар, еркін нарықтың бәсекелестік, жеке меншікке қол сұқпау және іскерлік 
бастаманы қолдау сияқты базалық қағидаттары тұрақты болып қалады, ал жеке сектордың 
тиімді қызметі ынталандырылады. Ішкі ресурстарды жұмылдыру жөніндегі міндетті шешу 
үшін республиканың қаржы секторына деген сенімді қалпына келтіру басым бағыт 
болады. Бұл ретте қаржылық қызмет көрсетулер аясын кеңейту жөніндегі жұмыс 
жандандырылады. 

Жинақтаушы зейнетақы, әлеуметтік және медициналық қамсыздандыру 
(сақтандыру) жүйелерін одан әрі жетілдіру шеңберінде нарықтық қағидаттарды және 
жинақтаушы зейнетақы қорлары мен сақтандыру компанияларының мүмкіндіктерін 
неғұрлым кеңінен пайдалана отырып әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің жаңа 
тұжырымдамасы ұсынылады.  

Осы жұмыс шеңберінде күш-жігер тек азаматтардың әлеуметтік қорғалуын 
арттыруға ғана емес, сонымен қатар ел экономикасын ұзақ мерзімді қаржыландыруды 
қамтамасыз етуге қабілетті институционалдық инвесторлардың мүмкіндіктерін нығайтуға 
бағытталады. 

Қазақстан қаржы секторының сыртқы қарыз алуға тәуелді болуының теріс 
тәжірибесі қаржыландырудың ішкі көздерін тарту жөніндегі жұмысты жандандыруды 
басым бағыт ретінде айқындайды. Бұл ретте ел ішінде қаржы ресурстарын жұмылдыру 
жөніндегі жұмыстың жинақталған тәжірибесі депозиттерге кепілдік беру және оны 
сақтандаруды жетілдіруді талап етеді. 

Қaзaқстaнның қаржы жүйесі нарықтық шоғырландырудың барынша жоғары 
деңгейімен сипатталады. Әсіресе, бұл елдің банктік және зейнетақы секторларына 
қатысты. Осындай үрдістердің болуы және Қазақстанның қаржы секторы үшін қазіргі 
дағдарыстың салдарлары аса ірі қаржы институттарының тәуекелдері бүкіл қаржы 
жүйесінің жай-күйіне жүйелік қысым көрсететін дәстүрлі теорияны тағы да растайды. 

Мұндaй жaғдaйлaрдa дaғдaрыстaн кейінгі дaмудың негізгі бaсымдықтaрының бірі 
қaржы секторындaғы бәсекелестікті ынтaлaндыру болып тaбылaды. Мұның өзі тікелей 
шaрa ретінде бірінші кезекте бaнктердің кaпитaлының ең төменгі мөлшерін біртіндеп 
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ұлғaйту қажеттілігін көздейді. Олaрды ірілендіру және топтaстыру не қaржы 
институттарының бaсқa түрлеріне қaйтa құру жaппaй өнімдер бойыншa ірі бaнктерге 
тиісті бәсекелестік көрсетуге қабілетті орташа банктердің нарықтық үлесінің өсуіне 
себепші болады.  

Сонымен қaтaр бaнктерді және бaнк өнімдерін дамытудың неғұрлым табысты шарты 
олардың бәсекеге қабілеттілігі болып табылады. Бұл сонымен қатар, әсіресе, aймaқтaрдa 
банктік қызмет көрсетудің барынша ауқымды тізбесін қамтуды кеңейту және халықтың 
қол жетімділігі тұрғысынан алғанда маңызды [2]. 

Депозиттер нарығын одан әрi жетiлдiру мен кеңейтудің маңызды факторларының 
бiрi – банктің басқа қаржылық ұстамдармен салыстырғанда беделдi және басқа салым 
түрлерiмен салыстырғанда пайыздық мөлшерлердiң бәсекеқабiлеттiлiгі, сондай-ақ 
депозиттердің бiр түрінің аумағында банктің қызмет спектрын ұлғайту – арнайы 
депозиттерде, өйткенi осы депозит салымшылар мүддесiн қорғауда жоғары икемдiлiкке 
ие. 

Жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік беру жүйесінің тұрақтылығын ұлғайту 
үшін қатысушы банктердің күнтізбелік жарналарды төлеудің барынша консервативтік 
жүйесі енгізілетін болады. Тәуекелді және агрессивті стратегияларды қолдайтын банк, өз 
тәуекелдерін барынша азайту жөнінде шаралар қабылдайтын басқа қатысушы банктерге 
қарағанда, әсіресе экономикалық циклдің көтеріңкі фазасы жағдайында көбірек төлеуі 
тиіс. 

Сaқтaндыру нaрығындa сaқтaндыру төлемдерінің кепілдік беру жүйесіне тартылған 
сақтандыру сыныптарының (түрлерінің) аясын кеңейту мүмкіндігін қарастыру қажет. 

Сонымен қатар Қаржылық есептілік депозитарийіне берілетін ақпарат спектрін 
кеңейту мәселесі қаралады. 

Тұжырымдаманы іске асыру елдің үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы 
жөніндегі, сондай-ақ қаржы секторының тұрақты дамуы және оған деген сенімді нығайту 
үшін жағдайлар жасау жөніндегі міндеттерді іске асыру үшін қаржы ресурстарын тартуды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 2015-2020 жылдарға арналған 
стрaтегиялық жоспaрындa қордың aлдaғы үш жылғa aрнaлғaн қызметінің стратегиялық 
бағыты, мақсаттары және басымдылықтары анықталған. 

Стратегиялық бағыт экономикалық орта мен жоспарланған кезең ішінде күтілетін 
тәуекелдерді талдауға негізделген. Қор кешенді стратегиялық басқарудың 
тұжырымдамасы негізінде дамиды, ол қор ұшырауы мүмкін неғұрлым елеулі тәуекелдерді 
талдауды, оларды барынша азайту бойынша тиімді шаралар мен іс-қимылдарды әзірлеуді, 
депозиттерге кепілдік беру жүйесін дамытудың сапалы жаңа кезеңдеріне көшу 
мақсатында қор қызметінің негізгі бағыттарын одан әрі жетілдіруді қамтиды. 

Қордың стратегиялық даму жоспары миссияны тиімді жүзеге асырудың бағытын, 
сондай-ақ біздің дүниетанымдық тұжырымдаманы – өз миссиясын әлем тәжірибесінің ең 
үздік жетістіктерін қолдана отырып, депозиттерге кепілдік берудің тиімді жүйесі болуға 
қол жеткізу үшін жұмсайтын күш-жігерін болжайды.  

Қор өте аз уақыт кезеңі ішінде өз дамуында «pay-box» жүйесінен немесе «қаражат 
жинақтауға арналған себеттен» сапалы жаңа деңгейге – барабар бағалауға арналған 
құралға және оған тән тәуекелдерді нақты басқаруға ие жүйеге өте отырып, жоғары 
нәтижелерге қол жеткізді. 

Депозиттерге мемлекет кепілдігі. Өткен үш жыл ішінде мемлекеттегі және одан тыс 
жерлердегі жалпы экономикалық ахуал, күрделі проблемалар мен анықсыздықты әкеле 
отырып күшті шиеленісті. Ішкі және сыртқы қаржылық ландшафтыдағы осындай 
өзгерістер ғаламдық қаржылық дағдарыстың әсерін жеңілдетуге және қаржылық 
тұрақсыздық проблемасына қадала назар салуға бағытталған бірқатар мемлекеттік және 
реттеуші шараларды қабылдауға алып келді. 
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Қордың алдағы кезеңге арналған жоспары. Қор назары жоспарланған кезең ішінде 
келесі бағыттарды дамыту арқылы халықтың қазақстандық банк жүйесіне сенімін сақтауға 
шоғырланатын болады:  

1) депозиттерге міндетті кепілдік беру саласындағы заңнамаларды жетілдіру және 
проблемалы банктерді тиімді қайта құрылымдау мен тарату, 

2) көрсетілген заңнама нормаларын тәжірибелық табысты жүзеге асыру,  
3) қатысушы банктердің күнтізбелік салымдарының сараланған мөлшерлемелерінің 

методологиясын жетілдіру,  
4) тәуекелдер талдауларын және қордың қызметін бақылауды күшейту, 
5) Қордың өзінің негізгі қызметтерін орындауға шұғыл дайындығын қамтамасыз ету. 

Сондай-ақ, салымшылардың хабардарлығын арттыру мен олардың ДКБЖ-нің қызметі 
қағидаттарын түсінушілігіне бағытталған жұмыстар күшейтілетін болады. 

Қор өз қызметін жоспарлауды жүзеге асыру кезінде ішкі тәуекелдерді басқару 
жүйесінің негізі ретінде, біршама елеулі тәуекелдерді талдауды қамтитын кешенді 
стратегиялық басқару тұжырымдамасына негізделеді.  

Стратегиялық жоспарлау процесінде мынадай факторлар ескеріледі:  
- ДКБЖ және қор жұмыс істейтін орта; 
- негізгі тәуекелдер және олардың салдарларын анықтау мен топтастыру;  
- Қордың негізгі серіктестерін бірегейлендіру; 
- ҚДКБҚ қол жеткізуге ниет еткен нәтижелер; және  
- Қор тәуекелдерін төмендетуге бағытталған стратегиялар және іс-шаралар [3]. 
Осыған байланысты, қор депозит салымшыларының автоматтандырылған есепке алу 

мен депозит салымшылары бойынша деректер қорын құру, қатысушы банктердің депозит 
салымшылары жөніндегі мәліметтерді беру стандарттары бойынша қолданыстағы банктер 
үшін талаптарды орнатудан тұратын, мәжбүрлеп таратылатын банк депозит 
салымшыларының кепілдік берілген өтемақы төлеу механизмдерін жетілдіру бойынша 
күш жұмсап келеді. 

Қордың жоспарланатын кезеңдегі басымдықты міндеті банктерді олардың депозит 
салымшылары бойынша әзірлеген деректер қорының қор белгілеген талаптарға 
сәйкестігін тексеру болып табылады. Сондай-ақ ДКБЖ мәселелеріне қатысты, олардың 
жүзеге асыратын рәсімдеріне сәйкестігіне қордың қатысушы банктерге тексеру жүргізу 
уәкілетін толық көлемде заңнамалық бекіту бойынша шаралар қабылданатын болады. 

Қор өз депозит салымшылары алдындағы міндеттемелдерін уақытында орындау 
үшін арнайы резервтің жеткілікті деңгейіне ие болуы қажет. Заңға сәйкес, арнайы резервті 
қалыптастырудың негізгі көздері: 

-  қатысушы банктердің жарналары; 
-  қатысушы банктердің қосылу шарты бойынша міндеттемелерін орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін айып салу; 
-  төленген кепілдік берілген өтемақы сомалары бойынша, мәжбүрлеп таратылатын 

қатысушы - банкпен қор талаптарын қанағаттандыру тәртібінде алынған ақша; 
- қор активтерін орналастырудан алынған инвестициялық табыс; 
- акционердің шешімі бойынша қордың жарғылық капиталының 50% болып 

табылады. 
Аталған әдістерді енгізу бойынша негізгі проблема банктердің кейбір активтерін, 

көбінесе материалдық емес активтерді, банктің несиелік қоржынының бағаланбауы болып 
табылады. Қазақстанда мұндай активтерді бағалау әдістемесінің болмауына қарай, Қор 
бағалау саласындағы қолданыстағы ҚР заңнамасын және стандарттарын, сонымен қатар 
аталған мәселе бойынша халықаралық тәжірибені зерттеуді, Қаржылық Қадағайлау 
Комитеті мен Ұлттық банкінің қарауы үшін ұсыныстар өңдіруді жоспарлауда. Аталған 
жұмыстың мақсаты проблемалық банктердің активтерін бағалау бойынша көзқарастарды 
стандарттау болып табылады. 
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Қордың ішкі нормативтік актілері қорға қолданылатын санкцияларды, 
айыппұлдарды, наразылықтар мен талаптарды, шығындар мен басқа жағымсыз 
салдарлардың туындауының алдын алу мақсатында, ҚР заңнамасындағы өзгерістер мен 
қордың алдында тұрған тәжірибелік тапсырмаларды есепке ала отырып, тұрақты қайта 
қарау мен жетілдіруге жатады. 

Алдағы кезеңде методологиялық жұмыс, ең алдымен, қордың басым жобаларын 
енгізу бойынша нормативтік-құқықтық базаны өндіруге, сонымен қатар ДКБЖ мен 
проблемалы банктердің қызметіне қатысты нормативтік-құқықтық актыны әзірлеуге 
қатысуға бағытталады. 

Қор қызметкерлерінің жан-жақты дамуы және олардың қаржылық жүйені толық 
түсінуі, сонымен қатар қордың, ҚР-сы қор биржасы мен ҚР-сы ҰБ Қаржылық қадағалау 
департаментінің арасындағы тәжірибе алмасу үшін реттеушілер мен қор ұйымдастыратын 
бірлескен семинарлар жүргізу қажеттілігі қолданылады. 

Қорыта келе, халықтың банк салымдарын мемлекеттік қорғау болып табылады, 
өйткені клиенттердің банкке сенімі банк жүйесінің тұрақтылығының негізін қалаушы 
болып табылады. 
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Халықтың ақшалай жиналымдары – жаңа инвестициялардың және қоғамдық 
капиталдың ұлғайтудың  маңызды қайнар көзі болып табылады. Осының нәтижесінде, 
нарықтық экономикаға өту жағдайында айналысқа ақшалай қаражаттарды барынша тарту 
және де халықтың қолындағы бөлігін барынша азайту мәселесі алдыңғы қатарда тұр. 
Жинақтар мен инвестицияларды ұйымдастыру мәселесі елдегі ақша айналысын 
ұймдастырумен тікелей байланысты. Жинақ процесіне инфляция кері әсерін тигізеді. Егер 
инфляцияны тежеу үшін шаралар қолданылмаса, ақша айналысы заңының  бұзылуы 
ұшқыр инфляцияға алып келуі мүмкін. 

Орта деңгейдегі коммерциялық банктің стандарттық қызметтер спектрі әр түрлі 
депозиттік салымдарды және қажет уақытында талап етілетін шоттарды ашу мен және 
жүргізумен шектеледі. Ал депозиттердің  түрінің саны алуан болуы тек сыйақы (мүдде) 
мөлшеріне, мерзіміне және салымның  минималды сомасына байланысты болады. 
Азаматтарының салымдарының тартуда клиенттерге қызмет көрсету мәдениеті маңызды 
роль атқарады. Ал бұл бізде әзірше дами қойған жоқ. Көптеген банктер шот ашу үшін 
клиенттерден төлемақы алады, ал бұл банк үшін өте тиімді. Себебі, банк бұл ресурстарды 
несиелеу үшін өте арзан қолдана алады. Бір мысал келтірсек, клиент өз шотынан ақша 
қаражаттарын алуы керек болды. Банк бұл салым немесе шот арқылы қарыз алушыдан 
белгілі бір пайыз түрінде  табыс алды. Бұл табыс мөлшері депозит бойынша төленетін 
сыйақы (мүдде) мөлшерінен, әрине, жоғары болады. Соған қарамастан банк клиенттен 
қаражаттарды қайтарып бергені үшін комиссиондық төлемақы алады.  

Шет ел банктерінде мұндай операциялар ақысыз жүргізіледі. 
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Кең таралған және халыққа қажетті көптеген операциялар түрлерін өте аз 
коммерциялық банктер жүргізеді. Сол себепті, халықтың  салымдары ірі банктердің 
өзінде де пассивтерінің  тек бірнеше пайызын ғана құрайды. Тек соңғы уақытта ғана банк 
ресурстарын тарту қиындаған соң, олар  жеке клиенттерге көңіл аудара бастады. 
Валюталық операциларды жүргізуге құқық беретін лицензиясы бар көптеген банктерде 
салымдардың негізгі бөлімін валюталық депозиттер құрайды. Жалпы Қазақстан 
банктеріндегі депозиттік портфельдың  қолайсыздығы  банкке орналасқан депозиттердің 
басты бөлігі қысқа мерзімге салынғандығы. 

Жинақтармен  байланысты қолайсыз жағдай мемлекеттік сектор қызметкерлеріне 
жалақыны жаппай төлемеумен тереңдетіледі. Көптеген банктер үшін төлем  қабылетсіздік 
мәселесі банк менеджментінің  сапасының төмен болуымен байланысты.  

Жеке тұлғалардың  салымдардың  тартудың  ең басты ынталандыру құралы – 
банктің пайыздық саясаты. Бірақ басты қиындық мынада: депозит әдетте капитал әкелетін 
табыстан төмен пайыз әкеледі. 

Банк жүйесінің даму тенденциясын ескере отырып, Қазақстан Республикасының 
коммерциялық банктері өз қызметінің , әсіресе жеке тұлғалардың жинақтарын басқару 
бойынша әдістерін жетілдіру қажет. Шет елдік және ұлттық тәжірибе көрсеткендей  
салымшылар үшін басты  ынталандыру тетігі – банктің депозиторларға  төлейтін сыйақы 
(мүдде) деңгейі. Банк тұрғысынан көрсетілген сыйақы (мүдде) қаражаттарды тарту 
жоспарымен бірге ақшалай жиналымдарды пайдалану және қалыптастыру процесін 
басқарудың құралы болып табылады. Сонымен бірге, пассивтік қаражаттарға бәсекелестік 
күресте қолданылатын құрал ретінде есептеледі. 

Қазіргі уақытта коммерциялық банктер өз клиенттеріне әр түрлі салым түрлерін 
ұсынады, алайда олардың тек бірнешеуі ғана, мәселен мерзімді салымдар кең тараған. 
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында жан басына шаққанда келетін салым мөлшері 
6,2 мың теңгеге жуық. Бұл ТМД елдері арасында Ресейден кейінгі ең жоғарғы көрсеткіш. 
Мұндай жетістік экономикаға бос қаражаттарды тарту үшін қолайлы жағдай 
жасалғандығымен, әсіресе жеке тұлғалардың салымдардың сақтандыру жүйесінің  қызмет 
етуімен және жеке тұлғалардың шотына байланысты қолданылатын банктік құпия тұралы 
заң  актілеріне  қабылдануымен түсіндіріледі [1]. 

Макроэкономикалық тұрақтылық және экономиканың  жандануы материалдық 
және материалдық емес өндіріс сфераларына капиталды қажет етеді. Бірақ ұлттық банк 
жүйесі оларға толық көлемде ресурстар ұсына алмайды. Сол себепті, үкімет   сыртқы 
қарыз алуға және шет елдік инвестицияларды тартуға мәжбүр болады. Ұлттық банктердің 
депозиттік базасының  мөлшері үшін бұл жеткіліксіз.  

Сонымен қатар, халық әлі де өз жинақтарын банкте емес, доллар түрінде 
«сандықта сақтауға» немесе қозғалмайтын мүлікке салуға бейім. Депозиттік нарықтың  
дамуына кедергі жасайтын тағы да бір жағдай, ол  ақша қаражаттарын салудың  баламалы 
жолдарының болуы. Оларға валюталық алып-сатушылық,  қозғалатын және қозғалмайтын 
мүлікке жұмсау және тағы басқалары. Сол себепті, депозиттік нарықты жетілдіру үшін 
халықтың ұлттық банк жүйесіне деген сенімін нығайту қажет. Халық  елдегі банктердің  
қаржылық жағдайын мерзімдік басылымдар ретінде жарық көретін жылдық есеп берулер 
арқылы бағалауға болады.  Халықтың  салымдарын орналастыру мүмкіндігіне тікелей 
әсер ететін фактор – табыс деңгейі екені мәлім. Табыс деңгейі қор жинауға мүмкіндік 
беретін нақты деңгейде болуы қажет. Алайда, қор жинау мүмкіндігі ел экономикасының  
тұрақтылығына және өндірістің дамуына байланысты.  Қоғамдық өнжіріс дамыған, 
өндіргіш күштермен өндірістік қатынастар деңгейі жоғары жетілген жерде капиталдың 
қорларына нақты жағдай бар. Сол себепті, Қазақстан Республикасында өндірістік 
секторды дамытуды жиеңілдетілген несие берулерімен және салықты ауыртпалықты 
азайту жолымен дамытудың  мемлекеттік бағдарламасын өңдеу қажет.  
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Қазіргі таңда банктер депозиттік саясатты потенциалды салымшылар өз 
қаражаттарын басқа мақсаттарға емес, депозитке салатындай етіп ұйымдастыру қажет.  
Бұл кезде банктің  депозиттік қызметтерінің табыстылығымен  байланысты және қызмет 
көрсетудің сапасы бойынша өзекті мәселе болып саналады.  

Банктер  депозиттер бойынша сыйақы (мүдде) деңгейін шексіз жоғарылата 
алмайды. Себебі:  

Біріншіден,  сыйақының  (мүдденің) жоғарғы шегі Сақтандыру Қорымен 
реттелінеді; 

Екіншіден, салымшылар өте жоғарғы сыйақы (мүдде) төленетін депозиттерге 
сенімсіздікпен қарайды.  

Банктер сыйақы (мүдде) деңгейін белгілеу кезінде мына жағдайларды алға қояды: 
- қаржы нарығының конъюнктурасы; 
- депозиттік нарықтары сыйақы (мүдде) деңгейі; 
- банк аралық ресурстардың құны; 
- мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылық деңгейі; 
- инфляция деңгейі; 
- Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ставкасы 

мөлшері; 
- депозит құрылымы; 
- халық табыстарының динамикасы; 
Қаржы нарығында тұрақтылық байқалған кезде сыйақы (мүдде) қолайлы жаққа 

өзгереді. Сыйақы (мүдде) мөлшері бәсекеге қабілетті болуы шарт. Сонымен бірге 
салымшыға  айтарлықтай табыс алып келуі тиіс. Банк аралық ресурстардың құны және 
бағалы қағаздарының табыстылық деңгейінің де банктің  сыйақы (мүдде) мөлшерін 
анықтауда маңызы зор.  Банк аралық ресурстар банк үшін қымбатқа түседі. Сондықтан, 
банктер қаражаттарды шоғырландырудың бұл жолын сирек қолданады.  Банк тек 
өтімділікпен байланысты қиындыққа ұшыраған жағдайда ғана осы жолды таңдайды.  

Банктердің  депозиттер бойынша сыйақы (мүдде) мөлшері мемлекеттік бағалы 
қағаздар бойынша табыс мөлшерінен төмен болғаны тиіс. Сол кезде банктер депозиттерді 
тиімді шоғырландырып, активтерге орналастырады. Сыйақы (мүдде) деңгейіне сондай-ақ  
банктің  депозиттік портфельінің құрылымы әсер етеді. Іс жүзінде банктер депозиттерді 
тиімді орналастыру үшін тартады. Қаражаттарды орналастыру үшін банк  сәйкес 
депозиттік портфельді қалыптастырады. Мәселен, егер банк  орта және ұзақ 
нисиелендіруге мамандандырылса , онда ол мерзім ұзағырақ мерзімді салымдарды 
тартады. Осы депозиттер бойынша банк жоғары сыйақы (мүдде) деңгейін белгілеп, 
қолайлы жағдайлар жасайды. 

Бәсекелестік күрес жағдайында депозиттік нарығында банк мүмкінідігінше 
ұсынатын өнімдер мен қызметтердің саны ғана емес, сонымен қатар клиенттерге қызмет 
көрсету сипаты да әсерін тигізеді. Банк филиалдарының  тармақталуы  персонал  
біліктілік дәрежесін,  клиентерге қызмет көрсету сапасы,  есеп айырысу және төлемдерді 
жүргізуді автоматтандырылған жүйе арқылы жасау мүмкіндігі, депозиттік 
операциялармен қызметтердің кең таралуы және басқа да факторлар әлбетте клиенттің 
банк таңдауына әсер етеді. Қазақстан Республикасында кең тармақталған филиалдар 
желісі Халық банкі,  және Центркредит банктерінде кездеседі. Филиал құру көптеген 
қаржылық шығындарды және ұйымдастырушылық – техникалық шараларды қажет етеді. 
Сол себепті, депозиттерді  ірі дүкендерде, сауда үйлерінде қабылдау мүмкіндігін 
ұйымдастыру қажет. Әр банкте салымшылармен жұмыс жүргізу бағдарламасын дайындау 
керек. Бұл бағдарлама түсіндірушілік сипатта, кеңес берушілік және ақпаратпен 
қамтамасыз ету сиптаныда болуы керек. Бұған «Дөңгелек стол», семинарлар жүргізу және 
тағы сол сияқтыларды енгізуге болады. Қазір банктер әр клиентке жеке менеджер 
тағайындау тәжірибесін қолдануда. Жеке менеджердің міндетіне клиентке тек депозиттік 
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операциялармен байланысты мәселелерге кеңес беруі ғана емес, сондай-ақ  банк 
қызметімен байланысты басқа да сұрақтар бойынша ақпарат беру жатады. Сонымен бірге, 
салымшыларға несие беру бойынша жеңілдіктер қарастыру тәжірибесі де қолданылуда.   

        Дамыған елдерде депозиттік қызметтерді Интернет желісі арқылы ұсыну кең 
тараған. Бірақ Қазақстанда халықтың көп бөлігінің Интернет желісін пайдалануға 
мүмкіндігі жоқ.  

        Депозиттік нарықтың  келесі кемшілігі долларизация болып табылады. Біздің 
елімізде салымдарды шет ел валютасында қабылдау басымырақ. Бұл жайында алдыңғы 
бөлімдерде статистикалық мәліметтер келтірілген. Ұлттық банк тарапынан депозиттерді  
шет ел валютасында қабылдауды шектеуге бағытталған бағдарламалар жүргізілуі қажет.  
Бұл бағдарламаларда шет ел валютасында қабылданған депозиттер бойынша сыйақы 
(мүдде) мөлшеріне салық салыну, мерзімі бойынша шектеулер тағы да басқа мәселелер 
қарастырылғаны жөн. Халықтың ақша қаражаттарының орналастыру кезінде салымды 
шет ел валютасында ұлттық валютада салуын ынталандыру үшін мемлекет шаралар 
қолдануы қажет.  Депозиттік нарықтың  долларизациялануы мәселесі Қазақстан 
Республикасында ғана емес көптеген елдерде байқалуда. 

         Депозиттік операцияларды  ұйымдастыруды жетілдіру үшін шет ел 
тәжірибесін нақты алғанда Америка Құрама Штаттарының банктік тәжірибесін қолданған 
тиімді. Экономикалық тұрғыдан қарағанда ұлттық банк жүйесіне аралас режимді  жинақ 
шоттарын енгізу қолайлы. Бір жағынан, мұндай шоттардағы  ақшалай қаражаттар есеп 
айырысу үшін қолданыла алады,  ал екінші жағынан инвесторларға белгілі бір табыс 
әкелетін ерекше қаржы инвестициясы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Америка 
Құрама Штаттарында мұндай шоттарға ақша нарығы шоттарынан басқа НАУ – шоттарын 
қаражаттарды автоматты аудару шотын (САПС және АТS шоттары), супер шоттарын 
жатқызуға болады. Сондай-ақ бұл шоттарды заңды тұлғалармен қатар жеке тұлғаларда 
аша алады [2]. 

         Еліміздегі қалыптасқан банктердің депозиттік операциялары қазіргі таңда 
даму үстінде өзімізге белгілі депозит банктердің негізгі ресурс көзі болып табылады. Бұл 
ресурстардың көбеюі, қосымша несиелік ресурстардың көбеюін қалыптастырады.  

Депозиттік операциялардың дамуна әсер ететін бірден – бір көрсеткіш, бұл 
халықтың сенімділік дәрежесін арттыру үшін банктер өз алдына осы бағытта арнайы 
стартегиялар қабылдау қажет шетел тәжірибесіне жүгінсек, банктер туралы қарапайым 
халық толық ақпаратқа ие. Олардың балансын, тартылған қаражаттар көлемін, сыйақы 
мөлшерін толық бөледі. Ал біздің елде кейбір банктерден басқа банктер өз балансын 
жарияламайды. Қазіргі таңда кезкелген ел тұрғынынан депозит туралы сұрасақ және қай 
банкке сенімділігін сұрасақ жауап бере алмайды. Сондықтан осы проблеманы жою үшін 
банк арнайы маркетингтік зерттеу жүргізіп, үнемі призентациялар, бұқаралық ақпарат 
құралдары мен сұқпат өткізіп, баспа беттеріне жариялау керек. Ашық ақпарат бар жерде 
сенімділік те бар.  

Елде депозиттік операциялардың дамуына кедергі жасайтын тағы бір көрсеткіш 
халықтың әлеуметтік жағдайы. Онсыз да бір айлықтан екінші жалақыға өз шығындарын 
зорға өтеп отырған халық депозит салуды ойламайды да. Бұл тұрғыдан мемлекеттің және 
банктердің стратегиясын дамыту қажет. Мемлекет тарапынан айлық көлемін өзгерту, 
әлеуметтік көмек көлемін ұлғайту болса, банк стратегиясы, мысалы басқа операциямен 
ұштастыру болып табылады. Өзімізге белгілі қазіргі таңда елімізде ипотекалық несиелеу 
дамуда. Бұл несие шарты бойынша белгілі көлемде алғашқы жарна төлену керек. Егер осы 
жарнаны депозит ретінде қабылдаса, онда екі жақты пайда болар еді. Банктен депозиті бар 
тұлғаға пайызы төмен қызмет көрсету сияқты шараларды қолдану ыңғайлы.  

Депозиттік операцияларды  ұйымдастыруды жетілдіру үшін шет ел тәжірибесін 
нақты алғанда Америка Құрама Штаттарының банктік тәжірибесін қолданған тиімді. 
Экономикалық тұрғыдан қарағанда ұлттық банк жүйесіне аралас режимді  жинақ 
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шоттарын енгізу қолайлы. Бір жағынан, мұндай шоттардағы  ақшалай қаражаттар есеп 
айырысу үшін қолданыла алады,  ал екінші жағынан инвесторларға белгілі бір табыс 
әкелетін ерекше қаржы инвестициясы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Америка 
Құрама Штаттарында мұндай шоттарға ақша нарығы шоттарынан басқа НАУ – шоттарын 
қаражаттарды автоматты аудару шотын (САПС және АТS шоттары), супер НАУ  
шоттарын жатқызуға болады. Сондай-ақ бұл шоттарды заңды тұлғалармен қатар жеке 
тұлғаларда аша алады.  

Банктердің негізгі қызметтерінің бірі төлем механизмі және қаражаттарды 
аударуды қамтамасыз ету. Шет ел тәжірибесінде қаржы қызметтерінің  ортаңғы буының  
төлем жүргізудің қолайлы нысаны алып отыр. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
коммерциялық банктері басылымдылық ретінде Америка Құрама Штаттарының 
коммерциялық банктерінің халыққа ұсынатын «Бір бірімен байланысты  қызметтер 
шоты» деп аталатын әр түрлі қызметтер пакеті тәжірибесін қолдана алады. Мысал ретінде 
қарапайым ағымдағы чек шотын келтіруге болады. Бұл шотқа қажет уақытында жинақ 
шотынан қаражаттар аударылады, бұл шот бойынша аккредитив ашылады және туристік 
чектер төленеді, овердрафт ниесиесі беріледі, дебеттік карточкалар және чек кітапшасы 
жазылады.  

Осылайша, ақша қаражаттарының салымдарға қорлануына келесі факторлар әсер 
етеді:  

- өндіріс көлемі мен құрылымының  қоғамдық қажеттіліктер көлемі мен 
құрылымына сәйкес келу деңгейі; 

- өндіріс орындарының орналасуы; 
- еңбек ақы төлеу нысаны; 
- халықтың ақшалай табыс түрлері; 
- халықтың жалпы табыс деңгейі және оның әлеуметтік топтар бойынша 

дифференциациясы; 
- бағаның жалпы деңгейі мен құрылымы; 
- саяси және экономикалық тұрақтылық [3]. 
 Осыған байланысты біздің елімізде депозиттік операциялардың дамуы 

жоғарыда аталған факторлардың әсерін максималды есепке алу арқылы, сонымен бірге 
банктің халыққа қызмет көрсету тәсілдері мен нысандарын жетілдіру бағытында жүруі 
қажет. Отандық банк жүйесін қолдау қажеттілігі оның елдің экономикалық жүйесіндегі 
маңызды рөлінің болуымен түсіндіріледі. Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың және 
депозиттердің шоттарының әр түрі кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы бәсекелестік 
нарықта банк қызметтеріне деген клиенттер топтарының сұранысын қанағаттандыруға 
және олардың қаражаттары мен уақытша бос қаражаттарын банктік шоттарға тартуға 
ұмтылуына жағдай жасайды. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
4. www.afn.kz 
5. www.nationalbank.kz 
6. Журнал «Банки Казахстана», №2 / 2016. С.2  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://www.afn.kz/
http://www.nationalbank.kz/


469 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
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 Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанның қаржы нарығының активтерін 

бөлу құрылымын түбегейлі түрде өзгерткен жоқ. Бірақ та, дамудың соңғы бес жылы 
көрсеткендей, осы кезеңде қаржы нарығының құрылымында банк секторы активтерінің 
үлесі біршама төмендегенін байқауға болады. Бұл төмендеу соңғы бір-екі жылда көрініс 
табуда. Осы өндіріс ұлттық банк жүйесі үшін ғаламдық тұрақсыздықтың салдарынан 
көрініс табуда. 2014 жыл мен 2016 жылдар аралығында активтер өсуінің ең төменгі 
үдерісін айғақтайтын арзан шетел капиталын тарту базасында банк секторы соңғы 
жылдары қарқынды өскенін байқаймыз, бұл өсім салыстырмалы түрде басқа да қаржылық 
институттар үшін 9%-ды құраса, ал нарықтық активтері құрылымында оның үлесінің 
82%-дан 74%-ға дейін төмендегені байқалады. Құрылымның өзгеруі негізінен банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктік емес ұйымдардың 
үлесінің жоғарылауы есебінен болып отыр. Бұл құрылымда жалғыз ғана акционер болып 
мемлекет табылатын ұйымдардың құрылымын атап өтуге болады, себебі олар дағдарыс 
жағдайында осындай ұйымдардың капиталдандырылуын ұлғайту арқылы өз қызметін 
кеңейте түсті. Сол себепті мемлекет экономиканың басымдықты салаларын, сондай-ақ 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақтандыруды қамтамасыз ету 
бойынша мемлекеттің алғашқы кезекті әрекеттері аясында шағын және орта бизнес 
субъектілеріне қаржылық қолдау бойынша іс-шараларын жүзеге асыра бастады.  

 Енді соңғы екі жылдағы Қазақстан Республикасының депозит нарығының 
ахуалына тоқтала кетсек. 2016 жылдың қаңтар-қараша айларында депозиттік 
ұйымдардағы резидент тұлғалардың депозиттерінің көлемі 13,3%-ға, яғни 7451,3 млрд. 
теңгеге жоғарылады. Атап айтқанда, заңды тұлғалардың депозиттері 13,4%-ға, яғни 5307,7 
млрд. теңге, ал жеке тұлғаларда – 13,2%-ға, яғни 2143,6 млрд. теңгеге дейін жоғарылады. 
2016 жылдың қаңтар-қараша айларында шетел валютасындағы депозиттер үлесі 8,1%-ға, 
яғни 2640,6 млрд. теңгеге төмендегенін, ал ұлттық валютада 30,0%-ға, яғни 4810,7 млрд. 
теңгеге ұлғайғанын байқаймыз. 2015 жылдың желтоқсан айымен салыстарғанда 2016 
жылдың қараша айында депозиттердің теңгедегі үлес салмағы 56,3%-дан 64,6%-ға дейін 
жоғарылады. Банктердегі халықтың салымдары (резидент емес тұлғаларды қоса 
есептегенде) 2016 жылдың қаңтар-қараша айларында 13,4%-ға, яғни 2196,3 млрд. теңгеге 
өсті. Халықтың салымдарының құрылымында теңгелік депозиттер 40,8%-ға, яғни 1183,9 
млрд. теңгеге ұлғайды, ал шетел валютасындағы депозиттер 7,6%-ға, яғни 1012,4 мрлд. 
теңгеге төмендеді. Нәтижесінде теңгедегі депозиттердің үлес салмағы 2015 жылдың 
желтоқсан айында 43,4%-ға, ал 2016 жылдың қараша айында 53,9%-ға жоғарылағанын 
байқаймыз. 2016 жылдың қараша айында банктік емес заңды тұлғалардың теңгедегі жедел 
депозиттері бойынша орташа есеппен алғандағы сыйақы мөлшерлемесі 2015 жылдың 
желтоқсан айындағы 4,5%-дың орнына 2,7%-ды, сәйкесінше жеке тұлғалардың 
депозиттері бойынша 10%-дың орнына 9,8%-ды құрап отыр [1]. 

 Қаржы нарығының активі құрылымындағы банк секторы үлесінің 
төмендеуіне қарамастан, банк секторының алатын орны, деңгейі жоғары болып қала 
беруде. Екінші деңгейлі банктердің сырттан ресурстарды тарту деңгейінің төмендеуі және 
банктер тарапынан ішкі экономиканы қорландыруды қысқарту жағдайын несиелендіру 
деңгейі мен халықтың жинақтары, сондай-ақ экономиканың монетизациясы арасындағы 
алшақтықтың қысқаруына елеулі әсер ете түсті. Осындай беталыс алдағы уақытта 
Қазақстан экономикасының ішкі көздері есебінен ресурстарды алып келу және 
орналастыру қатынасында теңестіруге оң әсер етуі тиіс. Өз кезегінде қалыптасқан күрделі 
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жағдай қазақстандық банк жүйесі үшін болашақта жаңа мүмкіндіктер мен негізгі 
факторлардың өсуіне алып келеді. Бұл біріншіден, ресурстық базаның одан әрі 
әртараптандырылуы, тәуекел-менеджментті басқару жүйесінің жетілдірілуі және 
корпорациялық басқарудың халықаралық қағидалары негізінде басқарудың сапасын 
жоғарылату сияқты дамытудың осындай бағыттарына бағытталуы тиіс [2]. 

 Инфляцияның өсуі, несиенің қымбаттауы және оның қолжетімділігінің 
төмендеуі серпіліс кезеңінде жинақталған міндеттемелердің қызмет көрсетулерін 
қиындата түседі. Бұл болашақта экономикалық өсуге, сондай-ақ елдің депозиттік 
базасының тұтыну салымдарын шектейді. Осыған байланысты әртараптандыру 
бағыттарының бірі болып екі жақты келісім негізінде халықтың салымдарын тарту 
бойынша депозиттік нарықтағы коммерциялық банктердің қызметін белсендендіру 
шығады. Бұл өз кезегінде депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауында 
көрініс табады. Осы кезеңде олардың қызметтерінің тиімділігі ең алдымен жалпы 
экономикалық жағдаймен, заңдық база мен саяси жүйенің тұрақтылығы және бірқатар 
жағдайларға байланысты болып отыр. Банктердің өзінен бәсекелестік күрес жағдайында 
дамудың түбегейлі жолдарын әзірлеуге байланысты болып келеді.  

 Кез келген жағдайға бейімделу, депозиттік құралдарды тиімді басқару, 
нарықтық ағындарды анық бағдарлау бұл – экономика дамуының қазіргі жағдайында 
коммерциялық банктердің басты талабы. Тұрақты депозиттік нарықты құру республика 
халқының сенімін ғана арттырып қоймай, сонымен қатар халықаралық қаржы 
нарықтарына бірігудің жедел қарқынына жетуді көздейді.  

 Инвестициялық қаражаттардың тапшылығына байланысты халықтың ақша 
қаражаттарын тарту дағдарыс кезеңінде маңызды міндет болып табылады. Сондықтан 
салымдарда ақша жинақтарын сақтау үшін әлуетті салымшылардың анағұрлым тиімді 
шарттарын құру қажет болады.  

 Осыған орай, экономикаға халықтың қаражаттарын тартудың тиімді 
шарттарын банктердің депозиттік-несиелік механизмі арқылы құру дамудың қазіргі 
кезеңінде осы бағыттағы мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.  

 Қазақстанда депозиттерді кепілдендіру жүйесіндегі шешуші рөлді 
депозиттерді міндетті кепілдендірудің жүзеге асыратын, акционерлік қоғамның 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында құрылған, қазақстандық заңдар негізінде өз 
қызметін жүзеге асыратын өзінің құқықтық сипаты бойынша коммерциялық емес ұйым 
болып табылатын «Депозиттерді кепілдендірудің қазақстандық қоры» АҚ шығады. 
Сондай-ақ, бұл қордың құрылтайшысы және жалғыз ғана акционері болып Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкі табылады.  

 Тиімді банктік инфрақұрылымды құру Қазақстанның экономикалық 
реформасының маңызды бір міндеті болып табылады.  

 Банк жүйесіне халықтың сенімінің жоғарылауы мақсатында қаржылық 
сауықтыру мәселесі экономиканың қазіргі даму кезеңінде анағұрлым өзекті болып отыр. 
Тұрғындар тарапынан банк жүйесіне сенімді жоғарылату мәселесін шешу мемлекеттік 
деңгеймен қатар, коммерциялық банктер деңгейінде де жүргізілуі тиіс.  

 Екінші деңгейлі банктер деңгейінде депозиттерді тартуда бірқатар 
мәселелер кездеседі. Соңғы жылдары өзінің дамуында қазақстан банктері әлеуметтік 
салада, экономикада, саясатта көптеген күрделі қарама-қайшылықты және жоспарлануы 
қиын үдерістердің орталығында болып отыр. Шын мәнінде республиканың банк 
жүйесіндегі қалыптасқан жағдай барлық экономиканың күрделі қаржылық жағдайының 
көрінісі болып табылады. Бірақ та, жоғары рөлді банктердің өздері орындайды.  

 Банк жүйесінің соңғы жылдардағы даму үрдісі халыққа ұсынылатын 
қаржылық қызмет көрсетулердің өсімі үшін банктер дамудың өзіндік саясатын әзірлеуі 
қажет, сондықтан бәсекелестік пен тұрғындар тарапынан несиелік институттарға сенімді 
арттыру үшін жүргізіледі [3]. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


471 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

 Қазақстанның депозит нарығының қазіргі даму кезеңдері үшін тән негізгі 
ішкі мәселелердің бірқатарына тоқталып өтсек:  

- банктердің өзіндік ресурстық базасының нашарлығы;  
- банктерде бірқалыпқа келтірілген жүйелі түрдегі экономикалық талдаудың 

жоқтығы;  
- банктерде маркетингтік қызмет көрсетулердің толық және ішінара жоқтығы 

немесе нашар дамығандығы;  
- коммерциялық банктердің қызметін реттеу мен мониторингті жүзеге 

асыратын негізгі көрсеткіштердің белгілі бір түріндегі қызметтің нақты бағдарының 
жоқ болуы.  

 Депозит нарығына қатысушылар тарапынан депозиттік базаны одан әрі 
ұлғайту үшін, яғни банктердің өз ішінде дамудың негізгі бағыттарын әзірлеумен 
көрсетілетін белгілі бір төмендегідей міндеттерді шешумен түсіндіріледі:  

- қаржы жағдайын нығайту;  
- қазіргі банк инфрақұрылымын дамыту;  
- клиенттерге жаңа сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету;  
- тиімді кадрлық әлуетті қалыптастыру.  

 Енді осы аталғандарға жеке-жеке тоқталсақ. 
 1. Қаржы жағдайын нығайту. Банктің қаржылық күйреуі бұл ең алдымен 

қоғамдық мүдделерді қозғайтын құбылыс болып табылады. Банктің банкроттығы оның 
салымшыларын, кредиторларды, акционерлерді, қызметкерлерді және банкке қатысты 
барлық тұлғаларды күйзеліске ұшыратады. Себебі, нарық жағдайында банк жүйесі аса 
маңызды қоғамдық институт болып табылады, яғни барлық банк жүйесіне сенімді 
төмендететін кез келген банктің қауіп-қатері тұтастай алғанда барлық қоғамға теріс әсер 
етеді. Банктің оң қаржылық жағдайы жеке және заңды тұлғалар тарапынан қосымша 
депозит ресурстарын тарта алады. Сондықтан банктер өздерінің қаржылық жағдайын 
нығайтуды көздеп, әрі қадағалап отыруы тиіс.  

 2. Қазіргі банк инфрақұрылымының дамуы. Қазіргі кезеңде қазақстандық 
банктердің қызметі банктердің ірі қалаларда шоғырландырылуымен, филиалды 
желілердің дамымағандығымен сипатталады.  

 Банктердің қызмет етуінің тұрақтылығы кең ауқымды аймақтық желінің бар 
болуын ескере келе, негізінен жеке тұлғалар, кооперативтер, шағын және орта бизнеске 
қызмет көрсетуге бағытталған есеп-айырысу-кассалық бөлімдерді құру қажет. Есеп-
айырысу-кассалық бөлімдер банктің құрылымдық бөлімшесі бола отырып, банк атынан 
келесідей жекелеген банктік операцияларды жүргізуге уәкілетті жеке және есеп-айырысу 
шоттарын ашу, есеп-айырысу-кассалық қызмет көрсету, шетелге және Қазақстан бойынша 
клиенттердің ақша аударымдарын жүргізу, шетел валютасын сату және сатып алу.  

 Қазіргі банктік инфрақұрылымның бар болуы екінші деңгейлі банктердің 
депозиттік базасын жоғарылатуға әрекет ететіндігін атап өту керек. Есеп-айырысу-
кассалық қызмет көрсетулер қаланың көптеген жерлерінде орналастырылуы екінші 
деңгейлі банктерге қосымша қаражатты құюға септігін тигізері сөзсіз. Дұрыс жолға 
қойылған инфрақұрылым сондай-ақ компьютерлер мен қазіргі ақпараттық жүйелер 
көмегімен клиенттерге анағұрлым қолайлы әрі жылдам қызмет көрсетуге мүмкіндік 
туғызады.  

 3. Клиенттерге жаңа, сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. 
Экономикалық мұқтаждықтарға ақша қаражаттарын шоғырландыру мәселесін қарастыра 
келе, халыққа банктік қызмет көрсетуді жетілдіру мәселелеріне баса назар аудару қажет 
[4]. 

 Шетелдік банк тәжірибесі көрсеткендей, клиенттерге әр түрлі жоғары сапада 
қызмет көрсетуді ұсынатын банктер, шектеулі қызмет көрсетуші банктер алдында 
анағұрлым басымдылыққа ие болады. Қазіргі таңда көптеген ірі батыс банктері халыққа 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


472 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

кешенді қызмет көрсетуге өте бастаған. Бұл дегеніміз банктер есеп-айырысу, несие және 
кассалық қызмет көрсетулерден бөлек, әрбір нақты клиент үшін арнайы қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға бағытталған бірқатар басқа да қызмет көрсетулерді жүргізеді. Сондай-
ақ, банктер клиенттерге толық түрде қызмет көрсетеді, яғни атап айтқанда: салықтарды 
есептеу мен төлеуді жүзеге асырады, лизингтік және факторингтік қызметтерді жүргізеді, 
акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды эмиссиялауға жәрдемдеседі және инвестициялау 
және т.с.с қызмет түрлері бойынша кеңес береді.  
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Одним из основных рисков, возникающих в ходе банковской деятельности, 

является риск (потери) ликвидности. 
Риск (потери) ликвидности – это вероятность возникновения потерь в результате 

неспособности банка выполнить свои обязательства в установленный срок без 
значительных убытков. 

Для предотвращения чрезмерного повышения риска ликвидности менеджмент 
банка должен придерживаться следующих принципов: 

• приоритетность ликвидности, в том числе и при выборе направлений 
размещения средств; 

• постоянство анализа потребностей банка в ликвидных средствах с целью 
избегания как их избытка, так и дефицита; 

• планирование и прогнозирование действий банка в случае возникновения 
несбалансированной ликвидности и кризисных ситуаций; 

• взаимосвязь риска ликвидности с другими сферами деятельности, такими как 
привлечение и размещение средств, а также управления риском процентных ставок. [1] 

Состояние ликвидности коммерческого банка обычно определяется такими 
качественными факторами, как структура и стабильность ресурсной базы, а также 
структура и качество портфеля активов. 

На Рисунке 1 представлена динамика темпа роста выданных займов клиентам за 
последние десять лет шестью банками второго уровня Казахстана: АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Евразийский Банк», АО "Bank RBK", АО «Цеснабанк», АО "Delta Bank" 
и АО «Банк Астаны».  

Так, среди указанных банков АО "Bank RBK" показывает выраженную динамику 
роста по займам за период 2009-2011гг., что свидетельствует о проведении банком 
агрессивной кредитной политики. Стоит отметить, что с 2009 до 2011 прирост займов 
составил 970% (в абсолютном выражении 14 506 млрд. тенге). В дальнейшие годы 
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деятельность по кредитованию имеет тенденцию снижения, с 2011 года до 2013 год 
выраженное колебание на -74%, но в абсолютном выражении кредитный портфель растет.  

Наибольший рост кредитного портфеля АО «Delta Bank» пришелся на 2010 год, с 
2009 года прирост составляет 100%: с 20 591 млрд. тенге до 41 156 млрд. тенге.  Банк 
практически полностью фокусируется на бизнес-кредитовании, доля корпоративных 
займов в портфеле превышает 99%. Согласно данным Национального Банка, банк 
продолжает придерживаться этой стратегии, показывая высокую кредитную активность в 
выдаче бизнес-займов. Доля Delta Bank на кредитном рынке за 2015 год выросла с 2,4% до 
2,9%.  

Также в список самых активных банков на кредитном рынке входит АО 
«Цеснабанк». За исследуемый период наибольший рост кредитной активности банка 
приходится на период 2011 года – в сравнении с прошлым годом рост составляет 121%. 
Это связано с увеличением кредитования предприятий сельского хозяйства, которые 
составляют основной сектор кредитования банка. По имеющимся данным за 2015 года его 
ссудный портфель увеличился с  2011 года на 1,1 трлн. тенге. Основной сегмент бизнеса 
банка - кредитование корпоративного сектора, его доля в портфеле составляет порядка 
89%.   

 

 
Рисунок 1: Темп роста займов клиентам за 2006-2015 гг. (Примечание: составлено 

автором на основе статистических данных интернет-ресурса www.kase.kz)[2] 
 
На Рисунке 2 отображаются информация о динамике ссудного портфеля и вкладов 

клиентов, как основного источника фондирования, в целом по банковской системе.  
Представленные данные демонстрируют, что ссудный портфель банков в 

последние годы в принципе не показывает роста, при этом положительные изменения 
2009, 2014 и 2015 годов происходят в основном за счет переоценки валютных займов, 
доля которых в ссудном портфеле существенна.  

По итогам 2016 года совокупный кредитный портфель банков второго уровня РК 
уменьшился по сравнению с данными за 2015 год с 15 554 млрд. тенге до 15 511 млрд. 
тенге или 0,3%. Займы юридическим и физическим лицам уменьшились за 2016 год на 
10,3% и 2,7%, соответственно. При этом, займы МСБ показали рост за 2016 год – 17,9% за 
счет активной реализации программ государственной поддержки. 

Однако вклады населения, несмотря на скачки валютного курса, имеют растущий 
характер – за 2016 год они увеличились на 1 664 млрд. тенге или 10,7%. Для 
казахстанских банков депозиты по прежнему остаются основным кредитным источником, 
их доля в структуре фондирования по состоянию на конец 2016 год составила 76%. 
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Рисунок 2: Ссудный портфель и вклады клиентов банковской системы за 2007-

2016 гг. (Примечание: составлено автором на основе статистических данных интернет 
ресурса Национального Банка)[2] 

 
Соответственно, банки начали вкладывать поступающее фондирование от 

населения и юридических лиц в другие направления помимо займов – т.е. в 
межбанковские операции (вклады, операции Репо), покупку ценных бумаг, вложение в 
корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке. Так, увеличение 
межбанковских вкладов за 2016 год составило 69%, портфеля ценных бумаг банков – 
114%. 

Это видно и из нижеследующей таблицы, на которой представлены сложившиеся 
по банковской системе значения коэффициентов ликвидности. В течение последних двух 
лет наблюдается увеличение покрытия краткосрочных обязательств банков ликвидными 
активами (деньги, остатки на корреспондентских счетах в Национальном Банке, портфель 
государственных ценных бумаг). Уровень высоколиквидных активов банков увеличился 
почти в два раза и составил 25,4% от активов (против 18,4% на начало 2015 года). 

 
Таблица 1: Динамика ликвидности банковского сектора РК 

 
Если рассматривать со стороны риска ликвидности, то ситуация с увеличением 

ликвидных активов положительно влияет на уровень ликвидности в банковском секторе, 
но с другой стороны сокращается уровень кредитования банками реального сектора 
экономики, что ведет к снижению экономического роста. 

Анализируя характер динамики всех вкладов по валютам (Рисунок 4) с 2005 года 
по 2016 год можно заметить, что после одномоментной девальвации тенге в 2009 году 
(тенге обесценился на 25 процентов и курс доллара составил 150 тенге), ожидание 
дальнейшего роста курса иностранной валюты привело к оборачиванию тенговых вкладов 
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в иностранные. В то же время среди населения доверия к национальной валюте было 
достаточно, чтоб вклады в тенге превышали вклады в иностранной валюте. Аналогичная 
картина наблюдалась в 2014 году после очередной девальвации и последующего перехода 
к инфляционному таргетированию, предполагающего отход от жесткого регулирования 
обменного курса – соотношение вкладов резко изменилось в ответ на растущий курс 
доллара США. Таким образом, смена тенденции вкладов связано со снижением доверия 
населения к нац. валюте. В течение 2016 года по мере стабилизации курса тенге 
наблюдается снижение долларизации банковских вкладов. Так, доля тенговых вкладов на 
конец года составила 46,2%, против 30% на начало года. Нельзя не отметить и тот факт, 
что в настоящее время существенная часть депозитов остается выраженной в иностранной 
валюте, что влечет за собой валютные риски, которые могут быть чувствительны к 
незначительному изменению курса. 

  

 
Рисунок 4: Динамика вкладов в БВУ по валюте за 2005-2016 гг. (Примечание: 

составлено автором на основе статистических данных интернет ресурса 
Национального Банка) 

 
Как было отмечено в начале статьи результат успешного управления кредитным 

риском положительно влияет на состояние ликвидности банка. 
На Рисунке 5 отображается уровень покрытия займов клиентам денежными 

потоками по полученным по ним процентным доходам. Анализ деятельности 5-ти банков 
в течение 2006-2015г.г. показывает, что те банки, по которым не наблюдается 
агрессивного роста кредитного портфеля (см. Рисунок 1), например, АО «Народный банк 
Казахстана» и АО «Евразийский Банк» имеют стабильный уровень покрытия займов в 
среднем за указанный период в размере 10,9% и 14%, соответственно.  

Остальные представленные банки имеют выраженные колебания данных 
показателей – период сильного роста с 2006 года по 2008-2009 годы (АО «Цеснабанк» - с 
10,7% до 18,1%, АО «Дельта Банк» - с 10,8% до 19,4% и АО «РБК банк» - с 11,8% до 
20,4%) и дальнейшее их резкое снижение, что связано с последствиями ипотечного 
кризиса, девальвацией национальной валюты и ухудшением в связи с этим финансового 
состояния заемщиков банков.  

АО «РБК банк» при наибольшем темпе роста ссудного портфеля среди 
анализируемых банков имеет наименьший уровень покрытия займов клиентам 
процентными доходами, полученными от них – в среднем за последние пять лет (2011-
2015г.г.) в районе 7%, что говорит о недостаточно хорошем качестве кредитного 
портфеля, т.е. выдаваемые займы не обеспечивают сопоставимый с ростом данного 
портфеля денежный приток, либо банк практикует выдачу займов на льготных условиях – 
т.е. когда заемщик должен погашать проценты в конце срока займа.   
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Рисунок 5: Покрытие займов клиентам процентными доходами, полученными от 

них, за 2006-2015 гг. (Примечание: составлено автором на основе статистических 
данных интернет-ресурса www.kase.kz) 

 
Подводя итоги, следует отметить, что кредитный портфель банка относится 

обычно аналитиками к мало ликвидным активам. Чем больше доля этого портфеля в 
структуре активов банка, тем, как правило, ниже уровень ликвидности банка. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что кредиты и проценты по ним зачастую не 
возвращаются в соответствии с первоначальными условиями кредитных соглашений. В 
этой связи, чем лучше методика оценки кредитоспособности клиентом коммерческого 
банка, тем лучше качество кредитного портфеля и выше конкурентные позиции банка и 
его ликвидность. Одновременно следует заметить, что кредитный портфель относится к 
наиболее доходной части банковского баланса. 

В связи с этим, качество выдаваемых займов, а именно устойчивость финансового 
состояния заемщиков, их платежная дисциплина, способность банка качественно 
управлять кредитными процессами влияют на возможность кредитного портфеля 
генерировать денежные потоки в достаточном объеме для обеспечения ликвидности 
банка.  

Таким образом, можно констатировать, что кредитный риск коммерческого банка 
тесно взаимосвязан с другими видами банковских рисков. При этом уровень кредитного 
риска,  качество управления им, достоверность и полнота управленческой информации 
имеют одно из решающих значений в управлении ликвидностью банка. 

Список использованных источников 
1 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 

февраля 2014  года № 29 «Об утверждении Правил формирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня». 

2 Данные интернет ресурсов http://www.kase.kz, http://www.nationalbank.kz. 
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Қазіргі кездегі Қазақстандағы  бағалы қағаздар нарығының 
 кейбір проблемалары 

 
Боранбаев Н.А. 

Нархоз Университеті, Алматы қаласы 
E-mail: nurlan.boranbaev@narxoz.kz 

 
Бағалы қағаздар нарығы дамыған елдердің экономикасындаеғы алатын орны 

ерекше. Ол тек қана капитал айналымын реттеп қана қоймай, сонымен бірге, олардың 
өзідгінен реттелуіне жағдай жасайды,бағалы қағаздар арқылы экономиканың ұлттық 
салалалық құрылымының қалыптасуына жағдай жасайды. Бұл, сонымен қатар өзінің 
мемлекеттік бағалы қағаздарымен олардың номиналдық құны мен мәнін көтеру арқылы 
маңызды деген салаларларға отандық және шет елдік капиталды тартуға мүмкіндік 
беретін мемлекеттің  макроэкономикалық реттеушісі болып табылады.  Және капитал 
экономиканың нақты интенсивті түрде дамитын саласына бағытталады. Қазіргі кезде 
Қазақстандағы бағалы қағазар нарығы өте жас және көбінесе мемлекеттік бағалы 
қағаздарға артықышылық беріп отырған нарық болы табылады. Ал, корпоративтік бағалы 
қағаздар көбінесе стартегиялық инвесторлар мен Үкіметтің жекешелендіру 
бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын ірі акциялар пакеті болып табылады. 

ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес бағалы бағалы қағаздар деп- мүлiктiк құқықты 
куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлердiң жиынтығын 
айтамыз[1].Бағалы қағаздар борыштық және үлестік болуы мүмкін.      Борыштық 
бағалы қағаз — эмитенттің (борышкердің) осы бағалы қағаздарды шығару шарттарында 
борыштың негізгі сомасын төлеу жөніндегі міндеттемесін куәландыратын бағалы 
қағаздар.   Үлестік бағалы қағаз — Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда мүлік иесінің мүлікке белгіленген үлесіне иелік ету құқығын 
куәландыратын бағалы қағаз. 

Бағалы қағаздарға акциялар, облигациялар және бағалы қағаздардың осы 
Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен айқындалған өзге 
де түрлерi жатады. 

3. Бағалы қағаздар шығарылым нысаны бойынша: 
1) құжатты және құжатсыз; 
2) эмиссиялық және эмиссиялық емес; 
3) атаулы, ұсынбалы және ордерлiк бағалы қағаздар болып бөлiнедi. 
Құжатты бағалы қағаздар - құжатты нысанда (бағалы қағаздың мазмұнын 

арнаулы техникалық құралдарды пайдаланбай-ақ тiкелей оқу мүмкiндiгi болатын қағаз 
немесе өзге материалдық жеткiзушi) шығарылған бағалы қағаздар. 

Құжатсыз бағалы қағаздар - құжатсыз нысанда (электрондық жазбалар жиынтығы 
түрiнде) шығарылған бағалы қағаздар. 

Эмиссиялық бағалы қағаздар - бiр шығарылым шегiнде осы шығарылым үшiн 
бiрдей жағдай негiзiнде орналастырылатын және айналымда болатын, бiртектi белгiлерi 
мен реквизиттерi бар бағалы қағаздар. 

Эмиссиялық емес бағалы қағаздар - осы тармақтың төртiншi бөлiгiнде 
көрсетiлген белгiлерге сәйкес келмейтiн бағалы қағаздар. 

Атаулы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға 
тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 

Ұсынбалы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың бағалы қағазды 
ұсынушыға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 

Ордерлiк бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға, ал 
оларға осы құқықтар Азаматтық Кодексте көзделген тәртiппен берiлген жағдайда, басқа 
тұлғаға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 
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Тұрғындарды қоса алғанда, шағын жеке инвесторларға бағытталмаған және 
инвестицияларды жұмылдыру үшін бағалы қағаздар пакетін бөлшектемеген нарық ұзақ 
өмір сүре алмайды, сол үшін ол өзгеру керек. Кедергі келтіретін факторлар ол 
инвесторлардың өте төмен деңгейі болып табылады.  

Мұндай төмен қызметтің негізгі үш себебі бар: тұрғындардың жинақтарының өте 
төмен болуы; банк және брокерлік компанияларға, қаржы делдалдарына сенімділіктің 
төмен болуы, өтімді деген инвестиция салу үшін тартымды объектілердің санының аз 
болуы. 

Бағалы қағаздар нарығы өндірістік құрылымдардағы капиталдардың қозғалысын 
реттеп отыруға арналған, яғни, ол арқылы мемлекет өндірістің басым бағыттарын 
дамытуға ынталандырып отырады. Қор нарығын дамытудың қажеттілігі туралы 
Қазақстанда 90 жылдардан бастап айтылып келе жатыр, бірақ, экономиканың нақты 
секторын қолдайтын инвестициялық механизмді қалыптастыру әлі де болса жүзеге 
асырылмай келе жатыр.  Ұзақ мерзімді инвестицияларға жинақтарды тарту және 
жұмылдыру жүйесі және тиімсіз субъектілерден капиталды тиімді субъектілерге аудару 
мәселесі жұмыс істеп жатқан жоқ. Акциялар нарығын дамыту айтарлықтай өзгерістерге 
ұшыраған жоқ, бүгінгі күнге дейін экономиканың әлсіз буыны ретінде қалып келеді[2]. 

Қазақстанның қор биржасы инвестицияға қаржы тасымалдау құралы бола алған 
жоқ. Акциялар нарығындағы сауда көлемі екінші нарықтағы сату және сатып алу арқылы 
жүзеге асырылады. Бағалы қағаздар нарығындағы капиталданудың төмендеуі немесе 
жоғарылауы және жүзеге асырылатын операциялар көлемі аталған нарықтың дамымауына 
байланысты экономиканың жалпы жағдайына өз әсерін тигізе алмайды және нақты 
секторға қаражат тарту көзі бола алмайды. Бірақ, ұзақ жылдар бойы отандық қор нарығы 
экономикалық өсуді қолдау тетігі ретінде қарастырылмайды, бағалы қағаздар эмитенті 
мен инвесторлар сан жағынан шектеулі. 

Соңғы жылдары, Қазақстанның қор нарығында жағдай өзгерді. Акциялардың 
катировкасының жаппай төмендеуі, отандық эмитенттердің облигациялары бойынша 
дефольттың орын алуы көптеген инвесторларды жоғалтуға жағдай жасады, өзі де төмен 
сенімділікті одан ары төмендетті. Сәйкесінше, потенциалды инвесторлардың сенімділігін 
қайтарып алу үшін ұзақ уақыт керек, бұл корпоративтік бағалы қағаздар нарығының 
белсенділігінің артуына қсымша кедергі болды. 

Мұндай,әрекеттер бізде жасалып көрді.  Мысалға, алматы қаласында аймақтық 
қаржы орталыеғы құрылған болатын, оған, бюджеттен миллиардтаған ақша бөлінген 
болатын, бірақ, орталық 2012 жылдың 19 қаңтарында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығы» акционерлік қоғамының кейбір 
сұрақтары туралы» №134 Қаулысыменқайтадан таратылды[3]. 

Оның ішінде, оның көбінесе ағылшын атауындағы фирмалардың көлеңкесіне 
жасырынып жүретін отандық бағалы қағаздар эмитетенттерінің меншік құрылымдарының 
ашықтығын қамтамасыз ету керек. Кәсіпорындар мен қаржы ұйымдарының бірінші 
басшыларының жарияланған қаржы есептіліктері үшін жауапкершілігін көтеру және 
қаржылық қызметтің тутынушыларының қызығушылығын қажетті деңгейде көтеру 
қажет. Копоративтік басқару қағидаларын жетілдіру, оның ішінде инвесторға салынған 
капиталдың табыстылығының «шынайы» ставкасын алуғы кепілдік беру механизмін 
жетілдіру керек.  

Қазіргі кезде, қазақстандағы қор нарығына қатысты сауаттылықтың төмен боуы 
және оған қатысты жеке корпоративтік басқарудың төмен дамуының салдарынан 
тұрғындар үшін акция сияқты активтердің танымалдығы төмен[4].  
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Кесте -1. 2016 жылдың ақпан айындағы қор нарығындағы акцияның табыстылық 
деңгейі 

 
KASE дегі үлестік құралдардың өтімділігінің төмен болуынан және   нарықтық 

қозғалыстардың болмауы аталған құралдарға инвестиция салудың тартымсыздығына 
әкеледі. 

Қазақстандық эмитенттердің акцияларының тартымсыздығы көбінесе, олар 
жүргізетін дивидендтік саястапен де тікелей байланысты.Қазақстанның акционерлеріне 
дивидент төлеу ержеден тыс нәрсе болып табылады. Ірі пакеттер акциясын иемдену ең 
бірінші кезектебизнестің мөлшерін ұлғайту мақсатындағы пайданы капитализациялау 
бағытына жұмсалады. Көптеген қазақстандық акционерлік қоғамдарға тән пайданы 
бөлудің қалдық қағидасы көптеген шағын акционерлердің акционер болу құқығынан 
айырады. 

Осы айтылғандардың бәрі, басқа да тәуекелдердің бәрімен қоса алғанда жеке 
инвесторларды ғана емес, сонымен бірге басқа да ірі инвесторларды тартымдылығын 
төмендетеді. Сәйкесінше, эмитетенттердің пайданың бір бөлігін дивиденд төлеуге 
мәжбүрлейтіндей етіп заңнамаларға өзгертулер енгізу қажет. Қазақстанның қор нарығына 
кері әсер ететін осындай және басқа да мәселелерді шешпейінше қор нарығы капиталды 
бөлу банктік несиелеудің қосымша механизмінен гөрі,олардың қатысушылары үшін 
қаржылық операциялардың шектеулі айналымы болып қала береді. 
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Акциялар   
Эмитент атауы Бір айдағы табыстылығы, пайызбен 
«Банк Центр кредит» АҚ 7,09 
Kaz Minerals PLC 46,30 
«Қазақстан халық жинақ банкі» -14,10 
«Кселл» АҚ 23,83 
«KEGOC» АҚ 10,96 
«Қазақтелеком» АҚ 0,11 
«ҚазТрансОйл» АҚ 5,20 
«ҚазМұнайгаз» АҚ -0,70 
Орташа табыстылық мөлшері 9,25 
Ескерту:KASE ресми сайтының мәліметтерінен 
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Қазақстан Республикасы қаржы нарығын дамыту бағыттары 

 
Бөкебаева А.А. 

Алматы экономика және статистика академиясы 
E-mail: Rakhataev_@mail.ru 

 
 Қаржы нарығында төлем құралдары мен бағалы қағаздар тауар ретінде кoлданылады. 

Қаржы нарығы өз кезегінде жеке экономикалық категория ретінде, ақша, бағалы қағаздар, 
валюта, депoзит, зейнетақы, несие және сақтандыру нарықтарында қаржы ресурстарының 
сатушылары мен сатып алушылары арасындағы тікелей байланысты oрнатуға бағытталған 
және өзара тығыз байланысты қаржылық қатынастарын білдіреді. 

Әлемдік экoнoмиканың жаһандануы мен ұлттық қаржылық нарықтардың 
интеграциялануы жағдайында қаржы нарығының қызмет етуінің маңызын анықтау - 
зерттеу жұмысының негізгі міндеттерін анықтауға мүмкіндік берді. Oсы мақсатпен 
шетелдік және oтандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалынды. Талдау нәтижесінде 
қаржы нарығын келесідей жіктеуге бoлатындығы анықталды: біріншіден, ақшалай 
белгілеріне байланысты; екіншіден, құрылымдық белгілеріне байланысты; үшіншіден, 
капитал нарығы ұғымымен байланысты қарастыру ұсынылады. 

 Бүгінде мемлекеттік қаржылардың қoғам мұқтаждықтары мен мемлекеттің 
өзіне тән әр алуан қызметін қаржыландыру, экoнoмикалық қатынастарды түрлендіру, 
қаржы жүйесін нарықтық жағдайларға бейімдеу және инвестициялық белсенділікті 
ынталандыру, сoндай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешу, экoнoмикалық тұрақтылықты 
және қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында атқаратын рөлі мен маңызы күн санап 
күшейе түсуде. Демек, мемлекет тарапынан ақша қаражаттарын шoғырландыру және 
ақшалай қoрларды қалыптастыру, сoндай-ақ қаржылық ресурстарды бөлу барысында 
пайдаланылатын мемлекеттік қаржылар мемлекеттің нарықтық өркендеуінің және 
егемендігінің экoнoмикалық атрибуты бoлып танылады. 

 Тұрақты әлеуметтік-экoнoмикалық дамуға стратегиялық көзқарастың 
басымдылығы қазіргі кезде дамыған және дамушы елдердің экoнoмикасының дамуының 
негізгі бағыттарының бірі бoлып табылады.  

Бұл ұлттық экoнoмиканың өсуінің жoғарғы қарқынын және әлеуметтік 
көрсеткіштердің жақсартуын қамтамасыз ететін әр түрлі фoрмаларды пайдалану үшін 
жағымды жағдай қалыптастырады. Қазақстанның қаржы нарығы – кеңестік уақыттан 
кейінгі табыстылардың бірі. Алайда қаржы ағымдарын қалыптастыру мен бөлуді тиімді 
басқарусыз бұл артықшылық жoғалып кетуі мүмкін. 

Қазақстанның қаржы нарығы жoғары технoлoгиялық тауарлар мен қызмет түрлерін 
жасау прoцестерін ақша қаражатымен қамтамасыз етуге арналған, яғни қаржы 
нарығындағы айналымдағы ақша қаражаттары сұраныс бoлмаса мәні бoлмайды. Өз 
кезегінде, сұраныс нарықтағы қаржы ресурстарының ұсыну көлемінің бoлуына себепші 
бoлады және тауар және тауарлы емес өндіріс нарығының қажеттіліктеріне тәуелді. 
Сoндықтан oның тиімді қызмет етуі мен даму деңгейі елдің экoнoмикалық жүйесінің 
дамуын анықтап, септігін тигізеді. Қаржы нарығы сегменттері қызметінің көрсеткіштері 
өзара тығыз байланысты және елдің экoнoмикасын сипаттайды. Халықтың салым 
түріндегі банктік жүйеге сенімі, экoнoмиканың басқа субъектілерінің қаржы нарығы 
қатысушыларының тұрақты қызметіне сенімі экoнoмикалық жүйенің қызмет ету 
тұрақтылығын, қаржы ағымдарының тиімділігін, мерзімділігін, жеткіліктігін сипаттайды. 

Қаржы нарығының қаржы ағымдарының қалыптасуы мен айналымының oртақ 
сипатты белгісі бір жағынан капитал айналымының үздіксіз прoцесі бoлса, басқа жағынан 
қаржы нарығында қалыптасатын қаржы ресурстары өндіріс прoцесі мен тауарларды, 
жұмыс пен қызметті тұтынуға қызмет етеді. Басқаша айтқанда, жиынтық ұлттық 
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табыстың қалыптасу прoцесі қаржы ағымдарының көлеміне, жылдамдығына, тиімділігіне 
тәуелді. Қазіргі кезде елдің қаржы нарығының қаржы ағымдарының көлемін сандық 
жағынан арттыруды қамтамасыз ететін қарапайым механизмдер іске қoсылған. Қаржы 
нарығының дамуының жалпы вектoры қазақстандық өндірістің даму стратегиясынан 
ерекшеленбейді: экстенсивті фoрмалар мен экoнoмикалық өсу әдістерін өсіруді 
жалғастырып келеді [1].  

Бәсекелестік жағдайда қаржы институттары нарықта қаржы қызметтерінің көлемін 
төмендетуге ұмтылады. Қазақстандық өндіріс нарығында энергия тасығыштар, металл, 
бидай, басқа да шикізат тауарларының әлемдің нарығында жағымды кoнъюнктура 
қалыптасып келеді. Алайда oлардың көпшілігі стратегиялық инвестицияларға қoсымша 
салымдар салуға ұмтылмайды. Oсылайша, oсы мәселелерге қатысты нарықта айналатын 
ресурстар көлемі қысқарып келеді. Oсыған байланысты тұрақты әлеуметтік-
экoнoмикалық дамудың жалпы ұлттық стратегиялық мақсаттарын oтандық тауар 
өндіршілер мен шетелдік инвестoрлардың экoнoмикалық мүдделерімен сәйкестендірудің 
механизмдерін жасау қажеттілігі туындап oтыр.  

Заманауи әлемнің дамуының маңызды ерекшелігінің бірі бoлып прoгрессивті 
жаһандану бoлып табылады. Бұл көзқарас тұрғысынан жаһандану прoцестерінің 
тереңдеуінде капиталдың шығарылымы маңызды рөл атқарады. Қазіргі жағдайларда 
ұлттық экoнoмика мен әлемдік шарушалықтың қаржы нарығының сегменттері арқылы 
байланысы күшейіп келеді. Қазіргі кезде капиталдық халықаралық мoбильділік деңгейі 
ұлттық экoнoмиканың ашықтық деңгейінен туындайды. Елдің төлем балансында көрініс 
табатын капиталдың қoзғалысы туралы мәліметтер ұлттық қаржы нарығының әлемдік 
қаржы жүйесіне қамтылу деңгейі туралы ақпарат береді [2]. 

Oсылайша, жаһанданудың жағымды тенденцияларының қазақстандық қаржы 
нарығының барлық сегментіне ықпалын күшейту үшін келесілерге мүмкіндік беретін 
кешенді механизмді қамту қажет: біріншіден, жаһанданудың пoзитивті фактoрларын 
синхрoнизациялануын қамтамасыз ету; екіншіден, Қазақстанның арнайы жағдайына 
қатысты oсы фактoрларды тереңдеп бейімдеуді қамтамасыз ету. Кешенді механизмнің 
әрекетін әрбір сегмент үшін нақтылау және трансфoрмациялау маңызды. 
Микрoэкoнoмикалық деңгейдегі акцент қаржы нарығының тұрақтылығын жoғарылататын 
жаһанданудың пoзитивті фактoрларын пайдалануды, жалпы ұлттық резервтік қoрларды 
құру мен тиімді қызмет етуін және әлеуметтік экoнoмикалық тұрақты дамудың басқа да 
стратегиялық міндеттерін қамтамасыз ететін мемлекеттік реттеу механизмдеріне 
жасалынады. Мезoэкoнoмикалық деңгейде жаһанданудың пoзитивті фактoрларын 
пайдалану механизмі қаржы нарығының сегментивті құрылымын жетілдіруге тікелей 
ықпал етеді. 

Қазақстан қаржы нарығының oдан әрі дамуы мен oның сегменттерінің өзара әрекет 
етуін кеңейтуге бағытталған oсы шаралар кешені келесідей негізгі бағыттарды қамтиды: 

Бірінші бағыт – бұл қаржы нарығының құралдарын келесілер арқылы oдан әрі 
дамыту шаралары: 

  - резервтеу нoрмаларын депoзиттің мерзіміне қарай белгілеу, бұл 
банктің төлем қабілеттілігін oның резевтеу деңгейімен сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

  - қаржы институттарының бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
жарнамалардың мазмұнына деген жауапкершілігін әкімшіліктік реттеу нoрмалары арқылы 
арттыру; 

- депoзиттер бoйынша қoйылымдардың инфляциялық индексациясын белгілейтін 
қаржы институттарын тікелей және жанама әдістер арқылы ынталандыру; 

- зейнетақы жинақтарының индексация кoэффициентін әрбір қаржы жылы үшін 
Ұлттық қoр қаражаты есебінен енгізу; 

- сақтандыру нарығында тәуекелді бағалауға негізделген қадағалау кoнцепциясын 
пайдалану; 
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- сақтандыру қoрларына актуарлық әдістер арқылы ғана көшу; 
- қайта сақтандыратын кoмпанияларды құру;  
- сақтандыру бoйынша біртұтас статистикалық базасы мен Сақтандыру бюрoсын 

құру; 
- пайлық инвестициялық қoрларының қаражаттарын экoнoмиканың нақты 

сектoрының инвестициялық жoбаларын қаржыландыруға тартудың арнайы механизмін 
жасау;  

- инвестициялық қoрлар шығаратын акциялар мен пайлардың сапасын бақылауды 
ұйымдастыру; 

- ірі инвестициялық-брoкерлік және басқарушы кoмпанияны инвестициялық банктің 
негізінде құру; 

- қoлма-қoлсыз бөлшек төлем жүйесін микрoпрoцессoрлық технoлoгияларды 
пайдалану арқылы құру; 

- oрта мерзімдік жoспарлау мақсаттары үшін қаржы нарығының сегменттерінің өзара 
әрекетінің экoнoмикалық-математикалық мoделін пайдалану. 

Екінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
қадағалауды жетілдіру шаралары: 

- ҚР ҰБ ҚҚД мен қаржы институттарының өзара әрекеттесу прoцедураларын қайта 
құру, фoрмалдылықты жoю; 

- қадағалау прoцедураларының реинжинирингі – oлардың тиімділенуі мен 
oңтайлануы; 

- статистика бoйынша комитеттің, ҚҚД (Қаржы қадағалау департаменті) беретін 
мәліметтерінің көлемін арттыру;  

- ұлттық валюта мен инфляцияны қатарынан таргеттеуге бағыталған ақша-несиелік 
реттеуді жүзеге асыру;  

- маркет-мейкерлік қызметтің жағдайын бағалы қағаздар бoйынша бағалық 
маржаның өзгеруіне шектеу қoю арқылы бақылауды күшейту; 

 - елдің қадағалау oргандарының қызметкерлерінің қызметін әрі кәсіби 
біліктігін арттыру. 

 Үшінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы құралдарының сапасын 
жoғарылату:  

- тұрақтылықты қамтамасыз ету;  
- сауатты бизнес және қаржылық жoспарлауды жүргізу; 
- кoрпoративтік басқару қағидаларымен, заңдармен, ережелермен сәйкес сенімді әрі 

тиімді ішкі прoцедураларды жасау; 
- айналыстағы қаржы құралдарының «тазалығын» қамтамасыз ету – заңсыз табыс 

пен oперацияларға, террoризмді қаржыландыруға қарсы іс- әрекет; 
- ұсынылып oтырған қаржы тауарлары мен қызметтерінің жеткілікті спектрін құру;  
- жеткілікті қаржы мүмкіндіктерін қаржы ұйымдарының жoғары капиталы есебінен 

қамтамасыз ету; 
- қаржы инфрақұрылымын дамуына ықпал ету: филиалдар мен бөлімшелердің 

желілері, заманауи технoлoгияларды пайдалану, дамыған есептеу жүйесін қoлдану; 
- өзгермелі экoнoмикалық жағдайға жедел жауап беру мен икемділігін қамтамасыз 

ету. 
 Төртінші бағыт – бұл келесілер арқылы қаржылық қызметтің қoлжетімділігін 

арттыру мен кедергілерді жoю: 
– банктің қызметін атқаруда немесе жекелеген банктік oперацияларды жүзеге 

асыруда шығындарды қысқарту; 
– банктік бірігу мен қoсылу прoцедураларын қарапайым ету, oңтайландыру, 

қысқарту және арзандату; 
– клиенттік oртаның ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету; 
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– банктерді бағалау және қаржы нарығының басқа да қатысушыларын бағалау үшін 
мемлекеттік емес рейтингтік бағдарламаларының жасалуын қoлдау. 

Бесінші бағыт – бұл келесілердің көмегімен қаржы дағдарысының бoлуына қарама-
қарсы іс-әрекеттер шаралары: 

- қаржы нарығының қаржы дағдарысына сезімталдығын бағалау индикатoрларының 
ұсынылып oтырған мoделін енгізу [3, 3 б.]. 

Жүргізілген зерттеу тиімді реттеу түсінігін тәртіпті сақтауға бағытталған, қаржы 
нарығының қатысушыларының жұмысы үшін қалыпты жағдай қалыптастыруға, 
қатысушыларды манипуляция мен алаяқтықтан сақтауға, қаржы құралдарына сұраныс пен 
ұсыныстың негізінде баға белгілеудің еркін прoцесін қамтамасыз етуін, кәсіпкерлікті 
ынталандырудың жағдайларын жасауға бағытталған шаралар жиынтығы деп анықтауға 
мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, әлемдік қаржы нарығының негізгі стандарттарына 
сай келетін oсындай нарықты құру Қазақстанды әлемдік қoғамдастыққа мақтанышпен 
көрсете алады.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1   www.afn.kz 
2 www.nationalbank.kz 
3 Журнал «Банки Казахстана», №2 / 2015. С.3  
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Қазақстандағы зейнетақы қорының жаңашалану кезінде 

республикатұрғындарының зейнетақы жинақтарының тиімді пайдаланылу сұрақтары 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан маңызды да түйткілді сұрақтардың бірі болып 
табылады.  

Жаңадан құрылған бірыңғай жинақтық зейнетақы қоры (одан әрі БЖЗҚ) зейнетақы 
қызметі нарығындағы жалғыз субъект болып табылады және елдің бүкіл зейнетақы 
қаржыларының жиынтығы да осы қорда жинақталған. Сондықтан, зейнетақы жинағын 
тиімді пайдалану бойынша белгілі бір бағытты анықтау үшін аталған қордың 
проблемалық мәселелерін анықтау маңызды болып табылады. Аталған мақаланың міндеті 
біздің пайымдауымызша, берліген мәліметтердің негізінде зейнетақы қоры активтерін 
басқарудың негізгі мәселелерін анықтау болып табылады. 

Ең алдымен айта кететін жаңдай, БЖЗҚ бүгінгі күні  біріккен инвестициялық 
портфелі 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша6685,3 млрд. млрд теңге жинақталған 
елдің ең институционалдық инвестор болып табылады [1]. Мұндай жағдай ең алдымен 
барлық зейнетақы қорларының (одан әрі ЖЗҚ) активтерінің жинақталуынан пайда болған. 

2016 жылы зейнетақы активтерін инвестициялау кірісі 531 млрд. теңге болды. 
Салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 2017 жылғы 1 қаңтарда 9,4 млн. шот 
болды. 2016 жылы зейнетақы төлемдерінің жалпы сомасы 169,7 млрд. теңге болды. 
БЖЗҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі үлесін 2017 жылғы 1 қаңтарда 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және Қазақстан 
Республикасы эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары (инвестицияланған 
зейнетақы активтерінің тиісінше 44,7%-ы және 39,3%-ы) құрайды. Банктердегі 
салымдардың үлесіне инвестицияланған зейнетақы активтерінің 6,1%-ы тиесілі болды. 
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Кесте 1-Зейнетақы жарналары бойынша салымдардың өсу қарқыны 
 

Зейнетақы жинақтары 01.01.14 01.01.15ж 01.01.16ж 01.12.2016ж Өсімі, % 
Міндетті зейнетақы 
жарналары бойынша 

3 731,9 4 490,0 5762,0 6536,7 75,1 

Ерікті зейнетақы 
жарналары бойынша 

1,4 1,5 1,7 1,7 21,4 

Міндетті кәсіби 
зейнетақы жарналары 
бойынша 

0,15 26,3 64,5 98,5 65666 

Ескерту: ҚР Ұлттық Банктің ресми мәліметтірінің негізінде құрастырылған 
 

 
 
Сурет 1. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салым сомасының өсу қарқыны 

 
Кесте мен суреттен көріп отырғанымыздай 2014 жылдың 1қаңтарындағы 

жағдаймен салыстырғанда өсім өте жоғары болып отырғандығын байқауға болады, яғни 
міндетті зейнетақы жарнасы бойынша өсім 75,1 пайызды құрап отыр. Өсім, әсіресе 2015 
жылдың ішінде жоғары болған. Жинақтық зейнетақы қорларын біріктірілгеннен бастап 
салым сомасының үдемелі түрде өсіп отырғандығын байқауға болады. Мұндай үрдіс 
аталған қордың сыртқы  қаржы нарықтарына ірі институционалдық инвестор ретінде 
белсенді түрде қатысып отыруына мүмкіндік береді. 

БЖЗҚ –ны 2014 жылдың ішінде түбегейлі өсіп өзгеруіне байланысты және ҚҰ ҰБ-
нің аталған қорға қатысты инвестициялық декларация қабылдауына байланысты 
зейнетақы активтерін стратегиялық бөлу мәселесіне қатысты жаңа көзқарас 
қалыптастыруға негіз болған болатын. Дегенмен, 2014 жылдың соңындағы жағдай әлі де 
болса оң өзгеріс тапқан жоқ, бірқатар мәселелер өз шешемін таппай келеді.  

Оның ішіндегі жалпылама және маңызды мәселелердің бірі, ол БЖЗҚ-ның 
инвестициляқ портфелінің құрылымының кірістілік деңгейінің төмен болуы болып 
табылады. 
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Кесте 2- БЖЗҚ-ның инвестициялық портфелінің құрылымы 
Қаржылық инструменттер 01.01.2016. 01.12.2016ж 

Млрд тг Үлесі,%-
бен 

Млрд тг Үлесі,%-бен 

ҚР Мемлекеттік бағалы қағаздары 2 683  46,0 2 933,7 44,2 
Шет ел эмитенттерінің мемлекеттік емес 
бағалы қағаздары 

232,8 4,0 202,8 3,1 

Халықаралық қаржылық ұйымдардың 
бағалы қағаздары 

84,9 1,5 86,2 1,3 

Қазақстан Республикасы эмитенттерінің 
мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның 
ішінде 

2325,6 39,8 2518,6 37,9 

Шет ел эмитенттерінің мемлекеттік 
бағалы қағаздары 

50,7 0,9 361,2 5,4 

Екінші деігейлі банкерге салымдар 363,9 6,2 418,2 6,3 
Туынды бағалы қағаздар 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жиынтығы 5834,5 100,0 6643,7 100,0 
Ескерту: ҚР Ұлттық Банктің ресми мәліметтірінің негізінде құрастырылған 

 
2016 жылғы 1 желтоқсанда БЖЗҚ жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі 

үлесіне бұрынғыша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және 
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары ие (БЖЗҚ 
инвестицияланған зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен, тиісінше 44,2% және 37,9%). 
Өз кезегінде, шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялар көлемі 650,2 млрд. 
теңгені (оның ішінде, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары, 
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары және шетел эмитенттерінің 
мемлекеттік бағалы қағаздары) немесе инвестициялық зейнетақы активтері көлемінің 
9,8%-ын құрайды. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар үлесіне 6,3% немесе 418,2 
млрд. теңге келеді. Барлық қаржылық инструменттер бойынша төмендеулер бар, ал, шет 
ел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша үлес мөлшері 0,9  пайыздан 5,4 
пайызға дейін жоғарылаған. Аталған өзгеріс қорға қатысты кейбір тәуекелдің алдын алу 
үшін жасалып отырған қадамдардың бірі болғанымен, бұрында болып келе жатқан 
қордың экономиканың нақты секторымен байланысының болмауы сияқты проблеманы 
шешіп отырмағандығын көруге болады. Және бұрынғы жекелеген зейнетақы қорларының 
қателіктерін қайталап отыр. 

Кейбір шет ел тәжірибесінде, мысалы Норвегияда зейнетақы қорының активтерін 
тиімді пайдаланып, оны басқару үшін арнайы институт жумыс жасайды, сонымен қатар, 
қордың активтерін неғұрлым көбірек табыс әкелетін (тәуекелі сәйкесінше жоғары 
болатын) бағыттарда инвестициялауда диверсификациялауға баса көңіл бөлінген[2]. 
Осындай, тәжірибелер енгізіу біздің жүйеге де қажет сияқты. 

Сонымен қатар, негізгі мәселелердің бірі қордың негізгі қаражатының, яғни, 
жартысына жуығының мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалуы арқылы 
мемлекеттік бюджеттің тапшылығын жабу үшін пайдаланылып отырғандығы алаңдатады. 
Аталған үдерістің негіздемесі сол, мемлекеттік бағалы қағазды сатып алу кезіндегі 
тәуекелдің төмен болуы болып табылады. Бірақ, мұндай жағдайда мемлекеттік бағалы 
қағаздар бойынша экономикалық тұрақсыздық жаңдайында тәуекелдің артатындығы 
ешкімді алаңдатып отырған жоқ. Ондай тәуекелдер қатарына шикізатқа деген 
халықаралық деңгейдегі  бағалардың төмендеп, бюджет тапшылығының жоғарлауы 
сияқты құбылыстардың туындау жағдайларының орын алатындығын жатқызуға болады. 

Сонымен қатар екінші деңгейлі банктерге салымдар сомасы салыстырмалы түрде 
жоғарылап отыр. Бұл, банк секторының тұрақсыздығы жағдайында қолдау таппайтын 
құбылыстардың бірі. Сәйкесінше, қор активтерінің инвестициялық өсуіне кері әсер етуі 
мүмкін. 
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Қордың инвестициялық өсімінің инфляция қарқынын жаба алмайтынын ескеретін 
болсақ, қазіргі жұмыс жасап отырған бірыңғай міндетті зейнетақы қорының қаншалықты 
тиімді жұмыс жасап отырғанына сенімнен қарағанда жоғарыда аталған жағдайлардан 
кейін сенімсіздіктің басымдық танытып отырғандығын байқауға болады. 

Сондықтан, БЖЗҚ –дағы аталған мәселелерді шешуде әлі де терең де жан жақты 
талдауды және оңтайлы әлемдік тәжірибені пайлану мүмкіндігін қарастыруды қажет 
етеді. 
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 Шаруашылық жүргізудің нарықтық жүйесін жетілдірудің маңызды шарттарына қор 
нарығы жатқызылады, ол шаруашылық жүргізуші субъектілердің өзін-өзі 
қаржыландырумен және экономика құрылымдарын несиелендірумен бірге экономикалық 
өсудің қаржы ресурстарының қайнар көзі болып табылады. Қор нарығы эмитенттің 
қаржы-экономикалық жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін экономикалық дамудың, 
экономикалық өсу қарқындары мен деңгейінің индикаторы болып табылады.  

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 
2015-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламада қарастырылған шараларды 
табысты іске асыру үшін мемлекеттің және жеке меншік сектордың қаржы ресурстары 
шоғырландырылады, бұл ретте, мемлекет жүйелі және секторалдық қолдау шараларын, 
инфрақұрылымды дамытуды қаржылық қамтамасыз етуге, ал жеке меншік сектор мен 
ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, жобалық қаржыландырылатын ұлттық 
компаниялар көбінесе, қор нарығының дамуымен анықталатын болады. Бұл Мемлекеттік 
бағдарлама инвестициялық жобаларды іске асыру үшін қаржы ресурстарын тартуы тиіс. 

Заманауи нарықтық экономикада қор нарығы үй шаруашылықтарының жинақтары 
мен қорланымдарын тартуға және инвестицияларға трансформациялауға бағытталған. Әр-
алуан халық топтарына есептелген табыстылығы әр түрлі қор нарығының құралдары 
болашақ инвесторлардың қаржы салуды таңдау мүмкіндіктерін кеңейтеді. 

Қор нарығының тиімді қызмет етуінің аса маңызды шарты – оның барлық 
қатысушыларын қамтитын оны оңтайлы реттеу жүйесі болып табылады. Қор нарығын 
реттеу белгіленген ойын тәртіптерін ұстанатын қатысушылардың өзара мүдделерінің 
тепе-теңдігін қамтамасыз ету механизмі болып табылады.  

Әлемдік тәжірибеде қор нарығын реттеудің үш негізгі үлгілері бар:  
− тікелей үкіметтік бақылау арқылы (Ирландия, Нидерланды, Португалия); 
− қаржы-банк органдарының көмегімен бақылау арқылы (ФГР, Бельгия, Дания); 
− арнайы құрылған мекемелер арқылы (АҚШ, Франция, Италия, Испания) [1]. 

 Реттеуші функцияларын бөлу деңгейі мемлекеттің өзгешелігіне, оның 
басқаруды орталықтандыру деңгейіне және қор нарығында қабылданған үлгісіне тәуелді 
болып келеді. 

 Айырмашылықтарға қарамастан, қор нарығын реттеу жүйесінің 
ұйымдастырушылық құрылымы басым көпшілік елдерде реттеу органдарының екі 
деңгейлі жүйесі тұжырымдамасына негізделеді. Бірінші деңгейді мемлекеттік реттеу 
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органдары құрайды, екінші деңгейді қор нарығындағы нарықтың кәсіби 
қатысушыларының өздері құраған өзін-өзі реттейтін ұйымдары құрайды. Мемлекеттік 
органдар мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар арасында функциялар мен өкілеттіліктерді бөлу 
әрбір мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрлерімен, сондай-ақ, қор нарығының даму 
деңгейімен шартталған. 

 Қор нарығын реттеу бойынша негізгі функцияны Бағалы қағаздар және 
инвестициялар жөніндегі кеңес (Securities and Investments Board — SIB) іске асырады, ол 
коммерциялық емес жеке компания болып табылады және ол қор нарығында жұмыс 
істейтін компания өкілдерінен тұрады. SIB мыналарды жүзеге асырады: 

- өзін-өзі реттейтін ұйымдардың, қор нарығының кәсіби қатысушылар мен кәсіби 
ұйымдар бірлестіктерінің қызметтерін лицензиялау. Осы бірлестіктерге SIB бас лицензия 
береді, соның негізінде өзін-өзі реттейтін ұйымдар олардың бірлестігіне (ассоциациясына) 
кіретін компания қызметтерін лицензиялауды жүзеге асырады;  

- ірі құрылыс компаниялар мен банктердің инвестициялық қызметтерін 
лицензиялау; 

- қор нарығын нормативтік-әдістемелік қамсыздандыру, қор нарығы 
қатысушыларының қызметін мониторингілеу және бақылау [2]. 

SIB қызметі қор нарығына қатысушылардың қаражаттары есебінен 
қаржыландырылады. Қор нарығына тікелей қатысушылардың қызметтерін реттеумен 
өзін-өзі реттейтін ұйымдар айналысады, олар компанияларды кәсіби белгілері бойынша 
біріктіреді. Компания қор нарығында кәсіби қатысушы ретінде жұмыс істеуі үшін ол бір 
немесе бірнеше өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мүшесі болуы тиіс. 

Реттеу функциясы мемлекет және қор нарығының кәсіби қатысушыларын 
біріктіретін өзін-өзі реттейтін ұйымдар (ӨРҰ) арасында бөлінеді (1 сурет).  

 
 

1 сурет - Қор нарығын реттеу сызбасы 
Ескерту – автормен [3] әдебиет негізінде құрастырылды 

Мемлекет ӨРҰ 

Қор нарығы 

эк
он

ом
ик

ал
ы

қ 

Ұ
йы

мд
ас

ты
ру

ш
ы

-л
ы

қ 

эт
ик

ал
ы

қ 
 

 
 

ад
ам

ге
рш

іл
ік

 

ба
қы

ла
у Әкімшілік - 

бақыланатын 

нормативтік 

И
нв

ес
то

рл
ар

ды
 қ

ор
ға

у 

 

заңнамалық 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


488 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Елдегі саяси және экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттің қор нарығын 
реттеуінің келесі қағидаларын ажыратуға болады:  

- бағалы қағаздардың қор нарығына кәсіби қатысушылардың қызметіне бақылау мен 
қадағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша функционалдық және институционалдық 
(ұйымдастырушылық-құқықтық) реттеуді үйлестіру; 

- мемлекеттің бақылауындағы өзін-өзі реттеу механизмдерін қолдану, мемлекеттік 
және мемлекеттік емес органдар (өздігінен реттелетін ұйымдар) арасындағы реттеу 
функцияларын оңтайлы бөлу; 

- ұйымдардың инфрақұрылымын дамытудағы басымдық; 
- қор нарығына тән тәуекелдерді ең жоғары деңгейде төмендету; 
- әр түрлі кәсіби қызмет түрлерін үйлестіруде жанжалдасуды болдырмау, жоғары 

білікті кадрларды даярлау, қор нарығы субъектілерінің құқықтық мәдениетін көтеру; 
- шағын инвестор мен халықты қорғауға басымдық беру, нарықта бәсекелестікті 

қолдау; 
- нарықтағы өзге субъектілер тарапынан инвесторлардың меншік құқықтарын 

бұзудың мүмкін еместігі жүйесін жасау және осының негізінде мемлекет тұрғындарының 
өз салымдарын салудың сенімді құралы ретінде оған деген сенімін қайтару [3, 137 б.]. 

Қор нарығының қызметін реттейтін негізгі заңнамалық акті ҚР «Бағалы қағаздар 
нарығы туралы» Заңы болып табылады, ол эмиссиялық бағалы қағаздарды және өзге де 
қаржы құралдарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және өтеу үрдісінде 
туындайтын қоғамдық қатынастарды, бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң құрылу 
және жұмыс iстеу ерекшелiктерiн реттейдi, бағалы қағаздар рыногының қауіпсiздiгін, 
ашық түрде және тиiмдi жұмыс iстеуiн, инвесторлар мен бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың құқықтарын және бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының 
адал бәсекелестiгін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар рыногы мен 
оның субъектiлерiн реттеу және қадағалау тәртiбiн белгiлейдi». 

Қазақстанда мемлекеттің қор нарығындағы реттемелеуші функциясының күшеюі 
оның тұрақтылығы мен даму тиімділігін қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделеді. 

Реттеу саясатын іске асыру құралы лицензиялау болып табылады. Мемлекет қор 
нарығы саласында төмендегілер бойынша қызметті лицензиялауды жүзеге асырады: 

− жеке бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығаруды; 
− факторинг операцияларды: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып 

алушыдан төлемеу тәуекелін қабылдаумен, төлемді талап ету құқығын иемдену; 
− форфейтинг операцияларды (форфетингілеу): тауарды (жұмысты, қызметтерді) 

сатып алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналмайтын векселді сатып алу арқылы 
төлеу; 

− брокерлік қызметті; 
− бағалы қағазды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызметті, орталық 

депозитарий және бірегей тіркеуші қызметін қоспағанда; 
− инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті; 
− зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті; 
− кастодиалдық қызметті; 
− трансфер-агенттік қызметті; 
− бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру 

бойынша қызметті [4]. 
Лицензиялау үрдісі келесі қағидаларға негізделеді: 
1. Барлық тұлғаларға осы қызмет түрі үшін бекітілген талаптарға сәйкес келетін 

теңдей негіздемелерді және теңдей беру шарттарын қамтамасыз ету. 
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2. Лицензиялаудың ұлттық қауіпсіздікті, құқық тәртібін, қоршаған ортаны, 
азаматтардың меншігін, өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге 
бағытталғандығы.  

3. Толық қамтылған қызмет түрі мен тармақтарын орнату. 
4. Лицензияның ажыратылмайтындығы. 
Лицензиялау үрдісі екі деңгейде қалыптасады:  
Біріншісі – Уәкілетті органның функцияларын іске асырумен сипатталады, ол: 
− мемлекеттің лицензиялау саласындағы саясатын қалыптастырады; 
− лицензиялардың мемлекеттік электронды тізілімінің даму, кіру құқықтарын 

бекіту, қызмет етуін қамтамасыз ету үрдісін басқарады; 
− лицензиялардың мемлекеттік электронды тізілімін жүргізу ережелерін әзірлейді; 
− лицензия нысандары мен лицензияларға қоса берілетін қосымшаларды әзірлейді. 
Қор нарығының дамуы инфрақұрылымның техникалық және функционалдық жүйе 

тармақтарының дамымағандығымен тежеледі. Қор нарығын реттеу жүйесінде негізгі рөлді 
мемлекеттік органдар алады, бұл қор нарығындағы кәсіби қатысушылар институтының 
жеткілікті дамымағандығымен, дәстүрдің және қалыптасқан жұмыс әдістерінің 
болмауымен шартталған. Бұл, атап айтқанда, Қазақстан қор нарығының төмен жұмыс 
істеу тиімділігі мәселелерінің бірі болып табылады.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1  www.forex.ru 
2 www.afn.kz 
3 Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 

2010. – 404 б. 
4 www.kase.kz 
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Исламдық банкинг исламдық қаржыландыруды дамыту үдерісіндегі ең басты 

позициясының және исламдық қаржыландырудың құрамдас бөлігі болып табылады. Сол 
себепті біріншіден исламдық қаржыландырудың негізгі позицияларын қысқаша түрде 
қарастырайық. Әлемдік тәжірибеде исламдық қаржыландырудың келесідей анықтамалары 
бар. Исламдық қаржыландыру – бұл исламдық қағидаларға негізделген және ссудалық 
пайыздарды төлеудің немесе алудың кез келген түрін жоюға бағытталған қаржылық жүйе.  

Исламдық қаржыландырудың діни-әдептілік ережелерінің негізгі қағидаларына 
жататындар: зекет; вакф; гарар; мейсир; риба; сукук. Исламдық қаржыландырудың 
аталған ережелері егжей-тегжей зерттелуі қажет, себебі олар исламдық банкингтің негізі 
болып табылады.  

Исламның негізгі құндылығы иманды адамның Жаратушының заңдарына (ислам 
арабшадан - бойсұну) иман келтіру болып табылады. Дегенмен адам баласы, нағыз иесі 
Аллаһ болған барлық ресурстардың басқарушысы болып табылады, және кез келген адам 
діннің заңдылықтарын қадағалау арқылы жетістікке ұмтылу қажет. Адамның 
экономикалық белсенділігі, оның діннің алдындағы міндеттерін орындаудың бір бөлігі 
ретінде қарастырылады. Көптеген мұсылман заңтанушыларының пікірі бойынша исламға 
ең көп пайданы күні бойы ешнәрсе жасамай, басқа адамдарға материалдық тәуелді, намаз 
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оқыған адам емес, бәлкім экономикалық қызметте белсенді қатысып жүрген, дінге және 
қоғамға пайдасын әкеліп отырған мұсылман адамы үлкен үлес қосады.  

Ислам діні (басқа әлемдік діндерден айырмашылығы) белгілі бір ережелер мен 
заңдарға бағындыра отырып қоғамға, саясат пен кәсіпке қатты әсер етеді. Исламдық 
заңдар мен ережелерді шариғат деп атайды. Олар үш негізгі және маңызды көзден 
алынады: Құран (исламның қасиетті кітабы), Сүннет (sunnah – Мұхаммед Пайғамбардың 
амалдары, айтқан сөздері мен ойы мазмұндалған исламның қасиетті риуаяттары), ижди-
хат (ijtihad – мұсылман ғалымдарының түсіндіремелері).  

Құран – бұл мұсылмандардың қасиетті кітабы. Исламға сәйкес, Құран 
жаратылмаған, ол алдын ала болған, мәңгілік, Құранды Жәбірейіл періште арқылы 
Мұхаммед пайғамбарға аяттар түрінде сүрелерді бөліп түсірді. Құранда 114 сүре бар, 
олардың көлемдері әртүрі; алғашқы сүре «Фатиха» («Ашушы», «Беташар») деп аталады, 
және ол дұға сипатында болады. Құранда Аллаһтың Адам атадан Мұхаммедке дейінгі 
пайғамбарлары туралы ілім мазмұндалған. Сүннет пен шариғат Құраннан негіз алады. 

Исламдық банкинг пен исламдық қаржыландыруға қатысты негізгі діни-әдептілік 
ережелері де Құранда айтылған. Исламдық банкинг пен исламдық қаржыландыруда жиі 
қолданатын діни-әдептілік ережелерді жеке-жеке қарастырамыз.  

Зекет – бұл исламдағы парыздардың бірі болып табылады. Бұл жай ғана 
қайырымдылық (садақа), жақсылықты паш ету емес және кейбір адамдар тіксінетіндей 
үкіметтік салық та емес. Зекет – бұл Аллаһтың жіберген парызы және мұсылмандардың 
қоғам алдындағы өз мүдделерін орындауын көрсетеді.  

Зекетті кәмелет жасына толған, еркін және ақылы толық, сонымен қатар белгілі бір 
көлемдегі минимумға жеткен мүлікке ие мұсылмандар төлеуі тиіс [1, 26 б.]. 

Зекеттің келесідей түрлері бар: 
1. Төменде келтірілген мүліктерден алынатын міндетті Зекет:  
 - әрбір 85 грамм алтыннан (әшекей бұйымдар немесе сүймен болса да) немесе 

алтынның осындай көлеміне тең келетін ақша сомасынан ақшалай бірлікте төленеді.  
  - Табыстың және сауданың көзі болған тауарлардан. Бір жыл өткеннен кейін, 

мұсылман өзіндегі барлық тауарлардың құнын анықтау керек, егер олардың жалпы 
сомасы Нисаб мөлшеріне жеткен немесе асқан болса, онда көтерме бағасы бойынша 
тауарлардың құнынан 2,5% ақша түрінде төлеуі тиіс. Нисаб (арабшадан – бастама, негіз) – 
бұл зекет алынатын меншіктің ең төменгі мөлшері.  

 -  Зекет әл-Гушер (жиналған барлық егіннен алынады). 
 -  Малдан алынатын: сиырлар, қойлар, ешкілер, түйелер. 
 - Табыс әкеліп отырған жылжымайтын мүліктен. Егер жылжымайтын мүліктен 

түсіп отырған табыс Нисаб мөлшеріне жеткен болса, онда істі жүргізуге кететін шығынды 
есептеп болғаннан кейін, 2,5% төлем жүргізеді. 

2. Зекет әл-пітір. 
Зекет әл-пітір мереке күні өзі мен өзінің отбасы үшін өмірлік қажеттіліктері және 

күндік асы бар тұлға үшін міндетті, сонымен қатар оның Зекет әл-пітірді төлеуге 
қаражаты қалуы тиіс. Аталған салық үлкендер үшін де, балалар үшін де міндетті болып 
саналады. Отағасы өзі үшін және оның материалдық қамқорлығындағы барлық отбасы 
мүшелері үшін де төлейді.  

 Зекет әл-пітір Шариғатта көрсетілген белгілі бір өнімдердің (шашылмалы өнімдер 
үшін 3260 гр.) түрімен алынады, немесе олардың ақшалай эквиваленті төленеді. Жыл 
сайын Зекет әл-пітірдің нақты көлемі «Мұсылмандардың Діни Басқармасымен» бектіледі.   

Зекет неден төленбейді: жеке мүліктен (пәтер, көлік, ұйымдастыру техникасы және 
т.б.); маржан, жақұт, зүбәржат және т.б. асыл заттардан; сатылымға арналмаған 
кітаптардан; еңбек құралынан.  

Құран бойынша зекетті 8 бағытта жұмсауға болады: 
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1. Өмір сүруге мүмкіндігі жоқ кедей мұсылмандарға: жетімдер, жесірлер және 
жұмыссыздар;  

 2. Күнделікті өмір сүру қаражаттары жоқ мұқтаж мұсылмандарға;  
 3. Қызметтегі мұсылмандарға – Зекетті жинаумен және таратумен 

айналысатындарға;  
 4. Мұсылмандықты жаңадан қабылдағандарға, яғни иманға жақын немесе 

діндарлығы әлсіз жандарға;  
 5. Құлдағы немесе тұтқындағы мұсылмандарды сатып алуға және азат етуге; 
 6. Қарызгер-мұсылмандарға – жағдайдың қысымынан туындаған тәуелділіктен 

босатуға: табиғи, жол апаттары, аурулар, отбасы, үйлену шығындары, тұрғын үйін сатып 
алуға;  

 7. Аллаһ жолындағы мұсылмандарға, яғни Исламды зерттеумен, танумен және 
үгіттеумен айналысатындарға. Бұл дотациялар олардың шығындарын жабуға немесе 
сабақтарын жалғастыруға көмек ретінде бағытталады;  

 8. Жолаушы-мұсылмандарға, өзге жерде қиналып жүрген және көмекке мұқтаж 
болғандарға. Ол өз отанында өзін қамтамасыз ете алатын жағдайы болған, кедей жолаушы 
болса да [2, 15 б.]. 

Келесі діни-әдептілік ереже – вакф деп аталады. Арабшадан аударғанда «вакф» 
тыйым салуды білдіреді. Аталған сөз, исламда белгілі бір мүлікті ұстап қалу және адамдар 
үшін шектеулі пайдамен оны сақтап қалу деген мағынаны білдіреді, яғни аталған мүлікті 
белгіленген мақсаттардан тыс кез келген бағытта қолдану мен оны бөлістіруге тыйым 
салады. 

«Вакфқа» кіретін мүліктер шексіз мерзімге беріледі, оған сонымен қатар меншікті 
қолданбай-ақ пайда табуға болатын меншіктер де кіреді. Вакфтың объектілеріне кітаптар, 
ауыл шаруашылық техникалары, ірі қара мал, сонымен қатар бағалы қағаздар да кіреді.   

Вакфтың бөлек түрлері бар. Бірінші діни Вакфқа, Мединедегі ұлғаймалы 
құрылыспен мешіт салынатын жерді жатқызуға болады. Құрылыс бойынша, мешітті 
қамтамасыз ету бойынша барлық шығындар діни вакфтың категориясына жатқызылады.  

Вакфтың екінші түрі – қайырымдылық. Аталған түрі қоғамның жағдайы төмен 
бөлігін қолдауға бағытталған және ол білім алуға мүмкіндік береді, ғылыми ізденістерді 
жүзеге асыруға, медициналық қызметте сенімді болуға, кәсіп бастаушыларға көмек, 
жолдарды, көпірлерді, тоғандарды, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғауды қоғамдық 
қорға өткізу кіреді.  

Вакфтың үшінші түрі отбасылық немесе ол атадан-балаға түрінде танымал болып 
келеді. Аталған вакфтың шарты бойынша осы жерлерден алынған өнім, бірінші өз 
балаларының арасында, кейін тақыр кедейлер, қонақтар мен қоныс аударғандардың 
арасында бөлістіріледі.  

Вакф түріндегі мүліктердің анықтамасы кейбір шарттарды қадағалауды талап етеді:  
− беріліп жатқан меншік жылжымайтын мүлік нысанында, немесе ұдайы 

қолдануға болатын санаттардың қатарынан болған мүлік болу керек. 
− Мүлікті қолдану құқығы мәңгілікке арналады.  
Осы аталғандардың нәтижесі Вакфты алушы үшін қайырымдылық актісі болып 

табылады. Сонымен қатар, Вакф ықтиярсыз және өлген адамдарға берілмейді.  
Басқа діни-әдептілік ереженің қағидатына, тым артық тәуекелділікке жүгінбеу 

болып табылады, оны біз гарар (gharar) деп атаймыз. Ескерту, шариғат тәуекелді жоққа 
шығармайды – бұл дегеніміз келісім шарт жасаған екі жақтың біреуі, басқасының есебінен 
өзінің шығындарын жабуға кепілдік беруге үміткер болуына жол берілмейтінін меңзеп 
отыр. Кез келген шаруашылық операциялар тәуекелмен байланысты болатынын бәрі 
мойындайды, себебі келісімге отырған адамдарының қолдарында бар ақпараттың 
негізінде жаңылысулары мүмкін, сол себепті олар өз әрекеттерінің салдарын біле алады. 
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Сонымен қатар, гарар тәуекелдің қалыпты деңгейінен жоғары болатын белгісіздікті 
(ақпараттың жетіспеушілігін) білдіреді.  

Гарардың мәнін толық түсіну үшін, құрамында гарар болатын мәмілелерді 
қарастырып көрелік: 

- тауарды сатып алу-сату, егер мұнда мәміле жасап жатқан сәтте сатушының 
қолында тауар болмайтын болса (мысалы – әлі туылмаған үй жануарын сату; қолдану 
саласы мен шарттары қатаң анықталған, алдын ала аванстауды болжаған мәмілелер оған 
кірмейді); 

- нақты активтердің сипаттамаларын жасырып, оған қызмет етіп отырған қойма 
куәліктерін, «құрамын»  сатып алу-сату және т.б. (бұл жағдайда тауарларды); 

- сарқылатын ерекшеліктері жоқ тауарларды сатып алу-сату; 
- нақты бағасы көрсетілмеген мәмілелер, мысалы, «ағымдағы нарықтық бағасы 

бойынша» қалыптастыру; 
- анықталмаған уақыт жағдайында нақты міндеттемені орындауға шарттасу; 
- мысалы, үмітсіз ауру малды немесе апатқа ұшырап жатқан кемедегі жүкті сату; 

тіпті егер сатып алушы мүліктің жағдайы туралы барлығын егжей-тегжей білсе де, 
келісім-шарт дұрыс болмайды, себебі бұл  жердегі ниет сатып алу-сату емес, келісімде 
көрсетілмейтін басқа мақсат болып тұр [3, 63 б.]. 

Гарарды ақпараттық асимметрия көрінісі ретінде санауға болады. Дәстүрлі 
қаржыда ақпараттық асимметрия нарықтың имманенттік сипаты боып табылады және, 
сәйкесінше күресуге тура келмейтін, бірақ есепке алынуы қажет объективті құбылыс 
болып саналады. Исламдық қаржыда мәміленің көбірек ақпараттандырылған жағына 
артықшылықтардың ауытқуу сипаты жай ғана құпталып қана қоймайды, мәміленің заттық 
қатынасындағы келісіп отырған жақтардың біреуі екіншісінің бағасын немесе нақты 
сипаттарын немесе мәміленің екі мағыналы шарттарын немесе оның күтілетін 
нәтижелерін білместігін пайдалануынан пайда болатын мұндай арбау мен алдау 
элементтері бар мәмілелерді жүзеге асыруға тыйым салады. Сол себепті, исламдық қаржы 
тұжырымдамасындағы тым жоғары тәуекелді қабылдамаудың себептеріне мыналар кіреді:  

1) тәуекелді мәмілеге қатысушылардың арасында симметриялық тұрғысында 
бөлістіру; 

2) мәмілелердің материалдық тұрғысында орындалып бітіуі, яғни қаржылық мәміле 
нақты мәмілемен тікелей немесе жанама түрінде байланысты болуы керек;  

 3) мәмілеге қатысушы әрбір тұлғаның құқықтары ескерілуі тиіс. 
Қолданылған дереккөздер тізімі 
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Қазақстан Республикасында ислам банкингінің даму болашағы 
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E-mail: Aksaulee@bk.ru   
 

Ислам елдерінің қаржы-несие нарқының құрылымында банк секторы басты орында 
тұр. Ислам банкингі банктік және қаржылық операцияларда шариғат нормаларын 
қолдануды көздейді. Мұндай діни нормалардың қозғаушы күші - байлыққа заңсыз 
кенелудің барлық түрлеріне және іскерлік  келісімшарттарда алаяқтыққа жол бермеу. 
Осыған сәйкес  ислам ғалымдары ислам банкі ісінің сызбасын анықтайтын қағидаттар 
жиынтығын әзірледі. Ислам экономистері дәстүрлі банк жүйесінің кезеңдік экономикалық 
дағдарысты ушықтырудағы ерекше рөлін атай отырып, несиелік пайызға тыйым салудың 
әртүріл ұтымды негіздемесін ұсынады. 

Біздің көзқарасымызша, қазақстандық нарықта жұмыс істейтін ислам қаржы-несие 
институттары арасында банк мекемелері үстем болатын тәрізді. Бұл мынадай екі маңызды 
факторлармен түсіндіріледі. Біріншіден, ислам қаржы әлемінде ислам банктері кең 
таралған. Басқа қаржы-несие мекемелерінің, айталық: сақтандырушы такафул-
компаниялар, инвестициялық қорлар, банктік емес шағын несие ұйымдарының және т.б. 
үлесі болмашы. Ал қаржылық мекемелер мен институционалды  инвесторлардың әлемдік  
тәжірибесінде  барынша маңызды әрі кең таралған зейнетақы қорлары ислам әлемінде әлі 
дами қоймаған. Екіншіден,  Қазақстанда тарихи тұрғыда қуатты банк инфрақұрылымы 
қалыптасқан, оның базасында ислам банктерін құру әлдеқайда жеңіл. Қазақстандық банк 
активтерінің көлемі сақтандыру компаниялары, жинақтаушы зейнатақы қорлары мен 
инвестициялық қорлардың активтерінің бәрін қосаалғандағы көлеміңнен бірнеше он есеге  
артық. 

Осылайша, Қазақстанда ислам банктерінің даму келешегі жақсы деп айтуға негіз 
бар. Оның үстіне, шетелдік ислам банктері өз капиталын қолайлы экономикалық факторы 
бар тез дамушы елдерге инвестициялауды дұрыс көреді. Ал Қазақстан ірі әлемдік ислам 
банктері, әсіресе Таяу Шығыс пен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің банктері үшін 
инвестициялық  қызығушылық туғызып отыр.  

Қазақстанда ислам банктерінің жұмыс тәжірибесі жоқтың қасы. Алғашқы 
қазақстандық ислам банкі 2010 жылдың басында құрылды. Сондықтан нарықтағы ислам 
банкингінің алатын үлесі туралы айтуға әлі ертерек. Бірақ әлемде  исламдық капитал 
нарқының көлемі жыл сайын 15-20 пайызға өсіп отырғанын ескерсек,  ұлттық 
экономиканың дағдарыстан кейінгі және үдемелі индустриалды-инновациялық даму 
кезеңінде Қазақстанда ислам банкингінің  ширақ дамуы  әбден мүмкін. 

Ашық дереккөздеріндегіресми мәліметтерге сүйенсек, соңғы 2-3 жылда тек ресми 
өтінім білдіргендер саны бойынша Қазақстанда 5-6 ислам банкінің құрылуын күтуге 
болады. Жоғарыдаатап өткеніміздей елімізде БТА (Біріккен Араб Әмірлігінің «Еmіrаtеs 
Іslаmіc Bаnk» банкімен бірлесе), Катар басшылығы (ҚР Үкіметімен бірлесе), Сингапурдың 
Іslаmіc Bаnk Аsіа ислам банкі, сонымен бірге  бірнеше қазақстандық қаржы нарқының 
кәсіби қатысушылары («Fаttаh Fіnаncе» АҚ, «ИФИ» ЖСС,  ІFBTC) тарапынан  шариғат 
қағидаттарымен жұмыс істейтін ислам банкін құру талпыныстары  жасалған болатын [1, 
122 б.]. 

Барлық көрсетілген өтінімдер мен білдірілген ниеттерге қарамастан 2010 жылдың 
басында Қазақстанда тек жалғыз ислам банкі-Аль-Хиляль жұмыс істеді. Банк өзінің 
қызметін дамыту бағдарламасына сәйкес корпоративті секторға шоғырланатын болады, 
онда банктік қызметтердің толық  спектрі көрсетіледі: қаржыландыру, операциялық 
қызмет көрсету, консалтингтік қызметтер. Қызметтердің жеке  бөлшектік секторы тек VІР 
– клиентер үшін депозиттік өнімдер және оларға операциялық қызмет көрсетумен 
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шектелетін  болады.  Бөлшектік банктік өнімдер мен қызмет көрсетудің толық спектрі 
Қазақстанда исламдық қаржыландырудың тәжірибесі мен қағидаттарының таралуына 
байланысты кейінірек енгізіледі. 

Біздің көзқарасымызша, Қазақстанда ислам банктерін құру және олардың жұмыс 
істеуі барысындағы негізгі проблемалар - активтерді бөлу және жіктеумен, мемлекеттік 
реттеумен, тәуекелдерді басқарумен және т.б. байланысты. 

Қаржы қадағалау департаменті (ҚҚД) ұсынған ислам банктері үшін пруденциялық 
нормативтер сол банктер және  басқа коммерциялық банктер үшін бірдей жағдайлар 
жасауды есепке ала отырып жасалған. Жоғарыдаатап өткеніміздей, табыс алу үшін ислам 
банкі жобаның үлестік қатысушысы болуы тиіс, бұл кезде  банк кәсіпорынның қауіп-
қатері мен  сыйақысын бөлісуге немесе саудаға қатысуға және тауардың өзіндік құны мен 
оны сатудағы бағасы арасындағы үстеме бағадан  кіріс кіргізуі тиіс. Шариғат заңы 
бойынша, ислам банктеріарақ, темекі және қару-жарақ сияқты  және тағы басқа тыйым 
салынған тауарлар тізімі бойынша сауда операцияларын қаржыландырмайды. 

2009 жылы 12 ақпанда исламдық қаржыландыру туралы Заң қабылданғаннан кейін 
Қазақстанда ислам банк секторының жұмыс істеуі заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз 
етілгеніне қарамастан, осы банктердің ары қарай дамуына кедергі келтіретін бірқатар 
шешілмеген мәселелер бар. Маңызды міндеттердің бірі - шариғат қағидаттарына 
толығымен сәйкес келетін ислам банктерінің  қызметін реттеу, қадағалау және 
басқарудың тиімді жүйесін жасау.  Ислам әлемінде осындай жүйе жасауда екі түрлі 
көзқарас бар: радикалды және компромистік. 

Көптеген исламдық ғалымдар мен кейбір елдердегі (мысалы, Иран, Малайзия, Йемен 
және т.б.) мемлекеттік басқару органдары құптайтын осындай көзқарастың бірі -  орталық 
банктердің ислам қаржы-несие институттарына қатысты қолданатын қадағалау және 
реттеу  тәртібі дәстүрлі банктерге қатысты тәртіптен түбегейлі ерекше болуы тиіс. Екінші 
кең тараған көзқарасты жақтаушылар ислам банктері қызметінің бірегей сипатын 
мойындайды, бірақ дәстүрлі банктерге қолданылатын қадағалау мен реттеу тәртібіне аз 
ғана өзгерістер енгізуді және арнайы ережелерді қолдануды көздейді. Мұндай реттеу 
Бахрейн, Катар және т.б. елдерде қолданылып келеді [2, 19 б.]. 

Қазақстан реттеудің компромистік нышанын қабылдағанын атап өткеніміз жөн, 
бірақ бұл тәртіптің арнайы ерекшелігі бар. Қазақстанда  ислам банктеріне қатысты 
реттеудің айрықша тәртібі енгізілген жоқ,  дәстүрлі коммерциялық банктердегі «ислам 
терезелері» тәжірибесінен бас тартты және банктерді исламдық және исламдық емес деп 
нақты бөлуді енгізді. Исламдық қаржыландыру жүйесін енгізудің бастапқы кезеңінде 
осылай істеу қажет те шығар, дегенмен де келешекте Қазақстандаалғашқы ислам 
банктерінің қызметінің жинақталған тәжірибесін ескере отырып, заңдарға өзгерістер 
енгізу қажеттілігі туады. 

Біздің ойымызша, Қазақстандағы ислам банк жүйесінің даму саласындағы келесі 
мәселе - коммерциялық банктік қызметтердің инвестициялық  қызметі мен құралдарын 
басқарудың нақты бөлінісін аталған банктердің  сақтамауының ықтимал мүмкіндігі. 
Қадағалау көзқарасы бойынша,  ислам банктерін  көбіне әмбебап коммерциялық 
банктермен және өзара қорлармен салыстырады, бұл реттеу органдары үшін техникалық 
қиныдықтар туғызады. Мысалы, мудариб ретінде қызмет ететін ислам банкін көп 
жағдайда коммерциялық банк емес, қорларды басқаратын компания ретінде қарастыру 
қажет. Салям құралын қолданатын, салымдарды іріктіру және қызмет қорытындысы 
бойынша қауіп-қатерді бөлу қағидаларын ұстанатын ислам банкіне ҚҚД тарапынан 
базалық операциялардың сипатын мұқият талдау жүргізу қажет. Осындай мекемелердің 
қызметімен және олардың қаржыларды тартуды реттейтін келісімшарттарымен 
байланысты қауіп-қатерлерге сәйкес банк секторы шеңберінен де тыс қадағалаудың аясын 
кеңейту керек. 
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Бұдан басқа қарыздық қаржыландыруға тән қауіп-қатерді бөлуде капиталды және 
өз капиталының жеткілікті болу нормасын айқындау қиындық туғызуы мүмікн. Біздің 
пікірімізше, Қазақстандағы исламдық банктік қызметтерді реттеудің тиісті жүйесі 
дәстүрлі банк жүйелерінде міндетті саналатын ақпараттарды ашу және операциялық 
қауіп-қатерлерді басқаруға зор мән беру керек. Бұл дәйектеме исламдық қаржы 
делдалдығына тән қауіп-қатерлер құрылымының айрықша сипатынан туындайды, бұл ең 
әуелі РLS жағдайында қаржыландыру әдістеріне қатысты. Инвестициялық қауіп-қатер 
исламдық банктік операцияларға әсер ететін,  үлестік қатысу негізінде жүргізілетін аса 
маңызды операциялық қауіп-қатер болып саналады. Үлестік қаржыландыру жағдайлары 
дәстүрлі банктік іс.  

Осы айтылғандарға сәйкес  Қазақстанда исламдық құралдық база және қаржылық 
институттарының инфрақұрылымын, исламдық қаржы қызметтері нарқын дамыту 
болжамдарын келтірейік: 

1) жақын арада исламдық қаржы қызметтерінің бөлшектік нарығы  салыстырмалы 
түрде баяу қарқымен дамитын болады,  шағын жеке-дара клиенттер қорларына қатысты 
кепілдеме және ұсыныстар төңірегінде шоғырланатын болады. Жаңа жинақтау және 
инвестициялық өнімдер енгізіледі. Шағын және орта кәсіпорындардың қаржысы және 
жеке тұлғалар қаржысына бағытталған өнімдерге сұраныс анықталады. 

2) Қазақстанда  сукук инвестициясының шағын көлеміне қарамастан егемен 
сукуктың көптеп шығарылуына және исламдық қаржы құралдарының көтерме нарқының 
пайда болуына үлкен үміт артылып отыр. 

3) исламдық қаржылық институттардың шетелдік нарығының даму заңдылықтарын 
талдау келешекте Қазақстанда исламдық қаржы құралдарын қайталама нарқы көлемінің 
шектеулігінің проблемасы туындайтын болатынын көрсетіп отыр, себебі инвесторлардың 
көпшілігі исламдық құралдарға салынған инвестицияны ұстап қалуға бейім. 

4) исламдық қаржылық құралдар нарқын дамыту мақсатында қор нарқына 
қатысушылардың,  мұсылман ұйымдарының және олардың органдарының, сонымен бірге 
мемлекеттік реттеушілер мен бақылаушы органдардың ой-пікірін білдіретін исламдық 
қаржы саласындағы сарапшылардың ведомоствоаралық тобын құру қажет. 

Қорыта айтқанда, Қазақстанда ислам банкингі алғашқы  бұқарасын жинай алады. 
Қазақстанда ислам қаржысын енгізуге деген ерекше қызығушылық ислам нарқының 
артық өтемпаздығынан анық көрініп тұр, ал Қазақстанның қаржылық институттары 
инвесторлар базасының көбеюіне және қорландырудың  көздерін әртараптандыруға 
мүдделі. Сонымен бірге  көптеген компаниялар осындай қағидаттармен жұмыс істеуге 
дайын, себебі стандарттың банктік құралдарға қарағанда қаржыландырудың исламдық 
құралдары әртүрлі және  икемділігімен ерекшеленеді.  

Ислам банкингінің дағдарысқа қарсы  тиімді әсерін да естен шығармаған жөн.  
Себебі риба (шариғат бойынша пайыздық үстемеге тыйым салу) жақыншығыстық 
қаржының әрекет ету өрісін азайтады: олар құнды қағаздардың қайталама нарқындағы кез 
келген операциялардан  әдейі бас тартады және өз кезегінде нақты, сезілетін 
ақшағаалмастырылатын нақты тауарларды өндіруге негізделген жобаларды несиелеуді 
жақтайды. 

Қазіргі таңда арабтық Шығыс және Қазақстан  табиғи одақтастар болып табылады: 
исламдық қаржы институттары үстеме пайданы барынша тауарлық және мейлінше сутегі 
трендінің  ауытқуына тәуелсіз нәрсеге  салуға  ұмтылады. Өз кезегінде отандық  
экономика  өз өндірістік қуатын қайта қаруландыру үшін арзан несиелерді өте қажет етіп 
отырғандықтан  тауяшығыстық серіктестерге үш жүзге дейін жобалар 
(ауылшаруашылығынан химиялық өндіріс, көліктік инфрақұрылымға дейін) ұсынуға 
дайын.  

Исламдық қаржыландыру саясаты тек қана табысы мол инвестициялық жобаларды 
дамытып қана қоймай, сонымен бірге Қазақстан экономикасының барлық саласын 
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дамытуға мол мүмкіндік береді, оның ішінде республикада стратегиялық маңызды 
саналатын  теңгеге бағамдалған исламдық құнды қағаздарды шығару және айналымға 
жіберу жолымен қор нарқын дамыту. 

Осылайша, бүгінгі  күні тұтастай алғанда «ислам экономикасын»,  ондағы қор 
нарқын және қаржы құралдарын зерттеу кәсіпорындарды қаржыландырудың баламалы 
түрлерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Ислам елдерінің қаржылық жүйе құрудағы және оның қызмет етуіндегі  жағымды 
тәжірибелерін пайдалану, біздің ойымызша, Қазақстан үшін барынша тиімді болмақ. 
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Бүгінгі таңда осы инвестицияларды құюшы инвесторлардың ішінде 

институционалды инвесторлардың экономикамызға берері мол. Ұжымдық инвестициялау 
жүйесінің өзектілігі бір жағынан, халықтың өз табыстарын сенімді және табысты тәсілмен 
орналастыруға мүдделілігімен түсіндірілсе, екінші жағынан – кәсіпорындарды 
қаржыландырудың сыртқы мемлекеттік емес көздеріне қажеттілігінің өсуімен 
түсіндіріледі. Дәл осы  институционалды инвесторлар – ұсақ жеке инвесторлардың 
қаражаттарын шоғырландыру (қысқа мерзімді қарыздарды ұзақ мерзімді қарыздарға 
айландыру) мәселелерін шешетін, инвестицияларды кәсіби басқаруды жүзеге асыратын, 
тәуекелдің әртараптануын қамтамасыз ететін, инвесторлардың кең массасына бағалы 
қағаздарды тікелей емес, жанама басқаруға мүмкіндік беретін негізгі кілт. 

Экономиканы  қайта  құру  нарықтық  трансформацияда  әдістемелік сұрақтарды  
туғызады.  Маңыздысы   болып  институционалды  эволюциялық  теорияның  
экономиканы  түсінуге  ену  болып  табылады. Әлемдегі  постсоциалистік  реформа  
тәжірибесі  экономикалық  саясаттың  жеткілікті  еместігін  көрсетті,  ол  неоклассикалық  
және  неокенсиандық  экономикалық  теорияға,  экономикалық  жетістіктерге  жету  үшін  
негізделді. Көбінесе  ірі  теориялық  және  тәжірибелік  қателіктер,  экономикалық  
саясатта  ғылыми  білімнің  экономикалық  қайта  құруда  және  оның  институционалды  
негізінде  әлсіз  болуымен  тығыз  байланысты. Институттардың  жетіспеушілігі  немесе  
жоқтығы  нарықтық  қызметті  мүмкін  еместей  етеді.  Экономикалық  пікір бойынша 
институционалды  құрылымдардың  қызметтерінің  идеясы  бұрынғыдай болып қала 
береді.  Бірақ,  қазіргі  кездегі  экономикалық  әдебиеттерде  институционалды  
құрылымдардың  анықтамасы  жоқ. 

 ХХ ғасырдың екінші жартысында, «институционалды инвесторлар» деп 
аталатын, қаржы орталықтары басты қаржы активтерін иеленушіге айналды. 
Институционалды инвесторлар, ұзақ мерзімді бағалы қағаздардың алғашқы және 
қайталама нарығына, ақша және валюта нарығына, сондай-ақ деривативтер нарығына 
басыңқы ықпал етуші болып табылды. Кең мағынада, институционалды инвесторлар – 
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бұл, жеке инвесторлардан басқа, кез-келген түрдегі қаржы делдалы (ұйымдар). Бірақта, 
қазіргі уақытта бұл термин (ескі отандық әдебиеттерде кездескені болмаса) сондай кең 
мағынада қолданылмайды. Шет мемлекеттердің көпшілігінде институционалды 
инвесторларға, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары мен ұйымдасқан 
инвестициялау институттары жатады (ҰИИ). Өз кезегінде, ҰИИ-ға – инвестициялық 
қорлар (инвестициялық компаниялар), хедж-қорлар, банктердің сенім департаменттері 
жатады.   

Әлемдік тәжірибеде институционалды инвесторлардың ірі топтарына сақтандыру 
компаниялары мен жинақтаушы зейнетақы қорлары жатады. 2014 жылы оларға 
институционалды инвесторлардың барлық активтерінің 30-31%-і келген, үшінші орында 
28%-ті инвестициялық қорлар тұр. Бұл топтың жылына орта есеппен 16% өсуі байқалуда 
және бұл ең тез өсу болып саналуда. 2014-2015 жж. АҚШ-та институционалды 
инвесторлардың активтері 2,7 есе өсті, нәтижесінде 2015 жылы 18,4 трлн долларды 
құрады. Сонымен қатар, жинақтаушы зейнетақы қорларының үлесі – 37%, сақтандыру 
компаниясының үлесі – 23%, ал инвестициялық қорлардың үлесі – 26% болды.  
Институционалды инвесторлардың активтерінің көлемі жағынан АҚШ, одан кейін екінші 
орында Жапония (3 трлн доллар) тұр. Бұл елде, инвестицияның басыңқы үлесі сақтандыру 
компаниясында және екінші деңгейдегі банктердің сенім бөлімшелерінде орналасқан. 
АҚШ-та, Англияда, Голландияда, Швейцарияда және Швецияда институционалды 
инвесторлар активтерінің ЖІӨ-ге қатынасы 110-220% арасында өзгеріп тұруда. Сонымен 
қатар, ЭҚДҰ мүшелері арасында дамушы мемлекеттердегі институционалды инвесторлар 
активтерінің көрсеткіштері төмен [1].   

Институционалды инвесторлардың активтері өсімінің ең басты себептерінің бірі 
есепті айдағы теңгенің девальвацияға ұшырау салдарынан шетел валютасында қайта 
номинирленген қаржы құралдарын қайта бағалау болып табылады. Оның негізгі себебі 
мемлекеттік бағалы қағаздардың (МБҚ) көпшілігі инфляция деңгейін жауып, аз ғана 
табыс әкелгендігінде болып отыр.  

Ұлыбританияда, институционалды инвесторлардың активтері 2015 жылы 3 трлн 
доллар болды. Франция мен Германияда – инвесторлардың активтері 1,5 трлн долларды, 
ал Голландия мен Австралияда – активтер 0,6 трлн долларды құрады. Германияда 
сақтандыру компаниясының, ал Голландия мен Ұлыбританияда – жинақтаушы зейнетақы 
қорлары активтерінің үлесі басым болып келеді. Сақтандыру компаниялары арасында 
инвестициялау тұрғысынан басты топ – өмірді  сақтандыру компаниялары болуда, бұларға 
инвесторлар активтерінің 80%-і салынады.  

Инвестициялық қорлардың танымалдығын оның санынан көруге болады, бүгінгі 
күні дүниежүзінде 50000 инвестициялық қор бар. 

Институционалды  құрылым  экономикада  екі  рөл  атқарады.  Бір  жағынан,  
оңтайлы шешімдер  қабылдау  үшін  шаруашылық  қызметтерді  тоқтатады.  Ал,  екінші  
жағынан  экономикалық  қызметтерді  шоғырландыру  құралы ретінде қызмет атқарады. 
Институционалды  құрылым – бұл  экономикалық  келісімдердің  қатысушыларын  
біріктіруді  қамтамасыз  ететін  буын  болып  табылады.   

Нарықтық  шаруашылықтың  институционалды  құрылымын  анықтау  кезінде,  
институттардың  үш  тобын  қарастырамыз: 

1.  Инфрақұрылымды-нарықтық  ұйымдар  жүйесі  ретінде (банктер,  биржалар,  
нарықтар); 

2. Нормативті-құқықтық  нарықтық  талап  қоюларда  қызмет  етіп  жатқан  
субьектілердің  әрекеті  нормативті-құқықтық  әдістерді  қолдану  жолымен  жүзеге  
асырылады; 

3. Психологиялық.  Бұл  топ  факторлары  табиғи  ортамен  өмір  сүру  
талаптарымен  анықталады (дәстүрлер,  мәдениеттер  және  шаруашылық  жаңалықтар). 
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Жаңа  нарықтық  экономика  болу  үшін  нарықтық  механизмнің  жұмыс  істеуі  
емес  оған  сәйкес  келетін:  институттар  түрінде  жасалған  толықтырулар  болу  керек,  
яғни  ол  адамдардың  әрекетін  қалыптастырады.  Өйткені  нарықтык  экономикасы  бар  
кейбір  елдердің  гүлденіп  немесе  алға  шығып  отыруы  екі  талай. 

 Институционалды инвестор –  ҚР заңына сәйкес инвестициялауды іске 
асыру мақсатында қаражаттарды тартатын заңды тұлға», ал басқа инвесторлар жеке болып 
табылады. Институционалды инвесторлар инвестицияны, Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық портфельді немесе 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы 
қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары көрсететін қызметті пайдалана отырып жүзеге 
асырады [2]. 

Қазақстандағы нарықтық жүйенің қарқынды дамуы еліміздегі институционалды  
инвесторлардың қызметін жетілдіруге әкелді. Бұған әрине еліміздің экономикасының 
әсері тиіп отыр. Дегенменде,  әр саланың  өзіне тән  болып келетін  түйінін шешуді  қажет 
ететін  проблемалары бар. Сол секілді институционалды инвесторлардың алдында  
бірқатар проблемалар бар. 

Біріншіден  өтімді, әрі сапалы  қаржылық құралдардың  жетіспеушілігі болып 
табылады. Қазіргі кездегі экономиканың жақсы дамып келе  жатқанына  байланысты 
көптеген  адамдар жұмыс орнын  табуда. Бұл өз кезегінде  зейнетақы, сақтандыру  
жинақтарының  еселеп өсуіне әкеліп жатыр. Соған байланысты  зейнетақы, сақтандыру  
жинақтарын  орналастыру жағдайы, яғни, осы кезде қаржылық құралдардың 
жетіспеушілігі  туындайды. 

Соңғы кездері бірқатар мемлекеттік  мекемелердің  бағалы қағаздарын  қор 
нарығына шығарғанымен, бұл қаржылық құралдардың жетіспеушілік жағдайын жоя 
алмайды. Сонымен бірге отандық қор нарығындағы институционалды инвесторлардың 
активтері инвестицияланатын бағалы қағаздардың табыстылығының сенімді, әрі өтімді 
бағалы қағаздар  жетіспеушілігі  жағдайында төмендеудің  үрдісі байқалады. Соған 
байланысты ұлттық валютада еркін қаражаттардың көп бөлігін  Қазақстан 
институционалды инвесторлардың әртараптанбаған  портфелін құру арқылы 
инвестициялап жатыр. Оның негізгі бөлігін  табыстылығы төмен мемлекеттік бағалы  
қағаздар алады, бірақ та мемлекеттік бағалы қағаздарды тәуекелдік сипатынан  
қарастырсақ, олар  ең тартымды  қаржылық құрал болып саналады. 

Жоғарыда атап өтілген мәселелерді шешуге байланысты ұсыныстар: 
Біріншіден нарықтың оңтайлы микроқұрылымын және  мемлекеттік бағалы 

қағаздар бойынша табыстылық  қисығының нақтылығын құру керек. 
Екіншіден мемлекеттің атынан мемлекеттік бағалы қағаздардың эмитенті болып 

табылатын мемлекеттік  органдарға зейнетақы қорларының портфелінде өтеу мерзіміне 
дейін мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстап тұру және олар бойынша екінші нарықта 
белсенді сауда жүргізу жағдайын қалыптастыру керек. 

Мемлекет кепілділігімен шығарылған қаржылық құралдардың тартымдылығын 
арттыруға жағдайлар жасау. Ең алдымен концессионерлер үшін мемлекеттің кепілдік беру 
негізіне нормативтік-құқықтық актілер дайындау  қажеттілігі туындауда. Құқықтық 
құжаттардың  оңтайландырылуы  концессионердің және мемлекеттік қаржылық 
құралдарға байланысты  жауапкершіліктерін және қаржылық құралдардың 
тартымдылығын арттыруға алып келеді. 

Белгілі-бір рейтингке сәйкес шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына зейнетақы 
активтерін инвестициялауға болады. Соған байланысты жекелеген эмитенттер бойынша 
жекелеген тәуекелдерді төмендететін шетел акцияларынан индекстік портфель құруға 
болады. Өйткені зейнетақы активтері инвестицияланатын қаржылық құралдардың 
рейтингісі болуы керек және рейтинтік бағалы қағаздардың табыстылығы да үлкен 
болады. 
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Осыған байланысты қазақстан экономикасын дамытудың негізгі бағыттары 
Қазақстанның ішкі экономикалық жүйелерін жаңғырту, Қазақстанның аймақтық 
экономикалық көш басшылығын және оның ТМД және Орталық Азияның бизнес-
орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз ету, республиканың экспортқа, оның ішінде 
қаржылық қызметтердің экспортына да, бағдарлануын арттыру болып табылады 

Тиісінше, қаржы секторын дамыту «ҚР-ның ТМД және Орталық Азия аймақтары 
шеңберінде қаржы ағынын тиімді қайта бөлуді қамтамасыз ететін аймақтың негізгі қаржы 
орталығы ретінде қалыптасуы» болып табылады. 

Ұзақ мерзімді перспективада қаржы секторын дамытуды іске асыру қаржы 
секторының жеке сегменттерінің көш басшы аймақтық ұстанымға қол жеткізу есебінен 
қамтамасыз етілуі мүмкін: 

− Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының ТМД және Орталық Азиядағы ең 
өтімді және қол жетімді нарық ретінде қалыптасуы; 

− Қазақстанда валютаның негізгі түрлері бойынша ең өтімді валюта нарығын 
қалыптастыру қазақстандық қаржы институттарының ТМД және Орталық Азия 
аймақтарының қаржы ресурстарына мұқтажын қамтамасыз етуге қабілетті ірі аймақтық 
қаржы ұйымы ретінде қалыптасуы; 

− Қазақстан қаржы секторының көрсеткіштер бойынша экономикалық жағынан 
дамыған стандарттарға қол жеткізуі; тұрақтылық, қалыптылық, айқындылық, сондай-ақ 
ТМД мен Орталық Азияда деңгейі, сапасы және қаржы өнімдерінің әртүрлілігі жағынан 
көш басшы болуы [3, 357 б.]. 

Бұл ретте, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі қарсаңында тұрақты 
ұстанымды сақтау және шетел компаниялары келген жағдайда қаржы институттарының 
бәсекеге қабілеттілігі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Негізгі күш Қазақстанның қаржы секторын нығайтуға, оның тұрақтылығын 
арттыруға, кәсіпорындар мен халықты қаржы секторының қызметтерімен қамтуды 
кеңейтуге, оның жеке сегменттерін одан әрі дамытуға бағытталады. Бұл ішкі нарықта 
қазақстандық қаржылық ұйымдардың көзқарасын күшейтеді және ауқымды аймақ 
экспансиясында қаржы тарту орталығы ретінде оның қалыптасуына түрткі болады. 

Осыған байланысты, қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілердің бірі 
бола тұрып, бәсекеге қабілеттілікті арттыру жөнінде қаржы секторының рөлі едәуір кең 
және Қазақстанда экономикалық қатынастарды жаңғыртуға маңызды қатысушылар 
көзқарасы жағынан анықталуы тиіс. 

Қазақстандық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және қаржы секторын 
одан әрі дамыту жылдар кезеңінен бастап мыналарға бағытталады: 

− қаржы секторының және оның институттарының тұрақтылығы мен 
қалыптылығын арттыру; 

− қаржы секторы қызметтерінің және олардың қол жетімділігі сапасын арттыру; 
− өтімді қор нарығын және оның құрушыларды қалыптастыру; 
− қаржы секторын реттеу стандарттарын арттыру; 
− қаржылық қызметтер нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында 

қаржы секторын ырықтандыру. 
Бұдан басқа, қаржы секторында адал бәсекелестікті дамытуға, сондай-ақ қаржы 

қызметтерін тұтынушылардың заңды құқығы мен мүдделерін қорғауға бағытталған 
қаржылық ұйымдарды монополияға қарсы реттеуді жетілдіру орынды болып табылады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
4. www.kase.kz 
5. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 

шілдедегі № 461-ІІ Заңы, 1 тарау, 1 бап  
      3. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – Москва, Издательство 

Экзамен, 2012. – 464 с. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://www.kase.kz/kz


500 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

 Отраслевая классификация страхования в Республике Казахстан 
 

Жандарбекова М. 
Алматинская Академия экономики и статистики 

E-mail: medine_zhandarbekova@mail.ru 
 
Страхование охватывает различных объектов и субъектов страховых отношений, 

формы организации деятельности в силу определений правовых норм и сложившейся 
практики. Для упорядочения разнообразных отношений и явлений, в отношении которых 
организуется страховая защита, и создания единой и взаимосвязанной системы 
необходимой становится классификация страхования [1]. 

Классификация страхования, как и любая другая классификация, представляет 
собой систему деления страхования на взаимосвязанные звенья, которые распологаются 
так, что каждое последующее звено является частью предыдущего. 

Согласно статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. №126-II «О 
страховой деятельности», для организации и осуществления государственного 
регулирования и лицензирования страховой деятельности страхование подразделяется на 
отрасли, классы и виды. 

Страховая деятельность разделяется на отдельные отрасли, которые формируются 
по принципу однородности рисков [2]. 

По видам риска страховая деятельность страховой организации в Республике 
Казахстан осуществляется по отрасли «страхование жизни» и отрасли «общее 
страхование». 

Отрасль «страхование жизни» включает следующие классы в добровольной форме 
страхования: 

1) страхование жизни; 
2) аннуитетное страхование. 
Страхование жизни представляет собой совокупность видов личного страхования, 

предусматривающих осуществление страховой выплаты в случаях смерти 
застрахованного или дожития им до окончания срока страхования, или определенного 
договором страхования возраста. 

Аннуитетное страхование представляет собой совокупность видов личного 
страхования, предусматривающих осуществление периодических страховых выплат в 
виде пенсии или ренты в случаях достижения застрахованным определенного возраста, 
утраты трудоспособности (по возрасту, по инвалидности, по болезни), смерти кормильца, 
безработицы или иных случаях, приводящих к снижению или потере застрахованным 
личных доходов. 

Отрасль «общее страхование» подразделяется по следующим критериям: 
1) по степени обязательности – добровольное и обязательное; 
2) по объекту страхования – личное и имущественное; 
3) по основаниям осуществления страховой выплаты – накопительное и не 

накопительное. 
Рассмотрим классификацию отрасли «общее страхование» по критерию степени 

обязательности: 
1) Добровольное: 
– страхование от несчастного случая и болезней; 
– медицинское страхование; 
– страхование автомобильного транспорта; 
– страхование железнодорожного транспорта; 
– страхование воздушного транспорта; 
– страхование водного транспорта; 
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– страхование грузов; 
– страхование имущества, за исключением вышеперечисленных классов в пунктах 

3 – 7 настоящего перечня; 
– страхование предпринимательского риска; 
2) Обязательное: 
– страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного 

транспорта; 
– страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

железнодорожного транспорта; 
– страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного 

транспорта; 
– страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного 

транспорта; 
– страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика; 
– страхование гражданско-правовой ответственности по договору; 
– страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, за 

исключением классов, указанных в подпунктах 3–7 настоящего перечня. 
Содержание каждого класса в добровольной и обязательной формам страхования и 

дополнительные требования по условиям его проведения устанавливаются нормативными 
правовыми актами Агентства по финансовому надзору. 

На рисунке1 представлен удельный вес по отраслям «общее страхование» и 
«страхование жизни» на 01.01.2016 год. 

 

 
 
Рисунок 1 - Распределение страховых премий по отрасли «страхование жизни» 
Источник:  Составлено на основе [3] 
В отрасли страхование жизни значительно увеличилась доля анниутетного 

страхования, что связано с введением обязательного страхования работодателя за 
причинение вреда работнику. 

Обязательные виды страхования в Казахстане охватывают достаточно широкий 
круг страхователей, в особенности обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств, и соответственно доступность 
страховых услуг должна быть обеспечена страховыми организациями. Из чего следует, 
что данный вид страхования характеризуется большими административными затратами 
(комиссионное вознаграждение страховым агентам, создание филиальной сети, реклама, 
участие в базе данных и создание страхового омбудсмана). 
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По объекту страхование может классифицироваться на личное и имущественное 
(рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 2 - Классификация видов страхования по объекту страхования 
Источник:  Составлено на основе [3] 
 
Цель имущественного страхования – возмещение ущерба. Принцип возмещения 

ущерба состоит в том, что страхователь после наступления страхового случая должен 
быть поставлен в такое же финансовое положение, в котором он находился 
непосредственно перед ним. 

Представленные классы страхования раскрываются следующим образом в Законе 
Республики Казахстан «О страховой деятельности» [3]: 

1) Страхование от несчастного случая и болезней представляет собой совокупность 
видов личного страхования, предусматривающих осуществление страховой выплаты в 
фиксированной сумме либо в размере частичной или полной компенсации 
дополнительных расходов застрахованного в случаях смерти, утраты (полной или 
частичной) трудоспособности (общей или профессиональной) или иного причинения 
вреда здоровью застрахованного в результате несчастного случая или болезни. 

2) Медицинское страхование представляет собой совокупность видов личного 
страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 
или полной компенсации расходов застрахованного, вызванных его обращением в 
медицинские учреждения за медицинскими услугами, включенными в программу 
медицинского страхования. 

3) Страхование средств транспорта представляет собой совокупность видов 
страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 
или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, 
связанным с владением, пользованием, распоряжением средством транспорта, вследствие 
его повреждения или уничтожения, включая угон или кражу. 

Объект страхования 

Имущественное Личное страхование 

Страхование средств 
транспорта 

Страхование жизни 

Страхование от несчастных 
случаев Страхование грузов 

Страхование 
предпринимательских рисков 

Медицинское страхование 

Страхование других видов 
имущества 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


503 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

4) Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной 
компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие его повреждения или 
уничтожения, включая пропажу, независимо от способа транспортировки груза. 

5) Страхование имущества представляет собой совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной 
компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с 
владением, пользованием, распоряжением имуществом, вследствие его повреждения или 
уничтожения. 

6) Страхование предпринимательского риска представляет собой совокупность 
видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в случаях, 
предусмотренных статьей 810 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

Одним из наиболее востребованных классов страхования выступает страхование 
ответственности. Страхование ответственности, как самостоятельная отрасль страхового 
дела, появилась с установлением в законодательстве капиталистических стран института 
общей гражданской ответственности. 

Эти нововведения знаменовали собой существенные перемены в правосознании, в 
особенности, в части понимания юридической ответственности, вызванные социальными 
сдвигами под влиянием промышленной революции XIX в.: невиданным расширением 
производства, вовлечением в него громадных масс населения, механизацией 
производственных процессов и транспорта. 

Объектом страхования ответственности выступает гражданская ответственность, 
которую различают на внедоговорную (деликтную) и договорную гражданскую 
ответственность. 

Договорная ответственность наступает вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств и регламентируется Гражданским 
Кодексом. Договорная ответственность наступает в случаях, когда в законе либо в 
договоре установлены формы и пределы ответственности за нарушение условий 
определенных договоров, либо сторонам предоставлено право самим оговаривать в 
договорах виды и условия ответственности. Внедоговорная ответственность наступает в 
случаях причинения вреда, не связанного с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
договорных обязательств. Внедоговорная ответственность регламентируется только 
законом либо предписаниями иных правовых актов. 

Страхование ответственности для застрахованных означает: 
- защиту от возможных притязаний по ответственности; 
- перераспределение убытков по виду страхования ответственности между 

участниками-страхователями страховой компании и минимизацию, таким образом, 
собственных расходов; 

- получение юридической консультации профессионалов – юристов страховой 
компании и покрытие судебных издержек. 

При урегулировании страхового случая при страховании ответственности важной 
особенностью является отношение в треугольнике между страхователем, страховщиком и 
потерпевшим (рисунок 3). 

Отношение между страхователем и страховщиком можно обозначить как 
отношение покрытия, которое не идентично всей возможной ответственности 
страхователя. Страхователь отвечает в неограниченном размере, а покрытие предлагается 
лишь в пределах страховой суммы. С другой стороны, в рамках страхования 
ответственности страховщик может оплачивать расходы, не связанные с прямыми 
претензиями по ответственности потерпевшего (например, стоимость расходов по 
спасению, стоимость судебных расходов на защиту от необоснованных претензий и т.д.). 
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Рисунок 3. Механизм действия страхования ответственности 
Источник:  Составлено на основе [4] 
 
Особенностью страхования ответственности является порядок определения в 

договоре страховой суммы, которую часто называют лимитом ответственности. Термин 
«лимит ответственности» практически не имеет значения, отличного от термина 
«страховая сумма», однако он широко применяется в страховой практике многих стран. В 
отличие от страхования имущества, при котором страховая сумма обычно определяется 
страховой (действительной) стоимостью имущества, при страховании ответственности 
стороны устанавливают в договоре предельную сумму возмещения – лимит принимаемой 
на себя страховщиком ответственности страхователя, которая может возникнуть при 
причинении последним вреда (убытков) третьим лицам. При заключении договора 
страхования ответственности размер страховой суммы «определяется сторонами по их 
усмотрению» и зависит от максимально возможного объема лимита ответственности 
страхователя. 

Таким образом, страхование ответственности выполняет двоякую функцию: с 
одной стороны, оно ограждает страхователя или иных застрахованных лиц от 
материальных потерь в случае необходимости возмещения причиненного ими вреда 
третьим лицам, а с другой – обеспечивает потерпевшим получение причитающейся им 
компенсации. Это имеет своим следствием то, что отдельные виды страхования 
ответственности проводятся во многих странах в обязательном порядке. Проводя 
страхование в такой форме, государство исходит из того, что потенциальные потерпевшие 
должны иметь гарантию возмещения нанесенного им вреда независимо от возможностей 
и желания его причинителей компенсировать ущерб, а обязательное страхование 
ответственности наилучшим образом подходит на роль такого гаранта. 

Развитие страхования ответственности идет вместе с техническим прогрессом, 
осознанием гражданами своих прав, ростом благосостояния населения, увеличением 
размеров ущерба и затрагивает практически все сферы жизни, что обусловливает 
лидирующие позиции этого вида страхования и в будущем. 

В Республике Казахстан страхование гражданско-правовой ответственности 
представлено следующими видами: 

- страхование гражданско-правовой ответственности владельцев средств 
транспорта представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих 
осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, 
нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить 
ущерб, нанесенный третьим лицам, в связи с использованием им транспортного средства. 

- страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика представляет 
собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
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выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного 
имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, 
нанесенный третьим лицам, в связи с использованием им транспортного средства в 
качестве перевозчика. 

- страхование гражданско-правовой ответственности по договору представляет 
собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых 
выплат в случаях, предусмотренных статьей 812 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. 

- страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда 
представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление 
страховых выплат в случаях, предусмотренных статьей 811 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. 

Деятельность страховой организации на территории Республики Казахстан 
осуществляется на основании лицензии по отрасли «страхование жизни» или лицензии по 
отрасли «общее страхование» в пределах соответствующих классов страхования, 
указанных в лицензии. Деятельность в отрасли «общее страхование» не может: 

- совмещаться с деятельностью в отрасли «страхование жизни»; 
- осуществляться в форме накопительного страхования [5]. 
Вид страхования представляет собой страховой продукт, разрабатываемый и 

предоставляемый страховой организацией страхователю в пределах одного или 
нескольких классов страхования посредством заключения договора страхования. 
Страховая организация вправе осуществлять деятельность по разработанному ею виду 
страхования только после согласования правил страхования с уполномоченным 
государственным органом. Каждый вид обязательного страхования является отдельным 
классом страхования. 

Таким образом, отрасль страхования объединяет виды страховой деятельности по 
принципу однородности страхуемых рисков. Возможны различные способы 
классификации отраслей страхования. 
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Актуальность риск-менеджмента в современной экономике сегодня постоянно 

возрастает, что подтверждается не только заметным увеличением научных исследований 
проблем риска, интенсивностью контактов хозяйствующих субъектов с консультантами и 
страховщиками, но и ростом заказов на разработку систем управления риском со стороны 
предприятий различных отраслей. Складывающаяся ситуация может быть прямым 
следствием мирового финансово-экономического кризиса, который получил 
распространение, в том числе, из-за недоучета рисков в различных сферах экономической 
деятельности и на разных уровнях управления.  
Сегодня наступает новый этап развития теории и практики управления, ориентированный 
на решение проблем устойчивого функционирования и развития предприятий в бизнес-
среде с повышенной рисковой составляющей. Современный этап развития менеджмента 
отражает реальности глобализации, усложнившуюся и возросшую динамику 
хозяйственных процессов, для управления которыми необходимо создавать адекватные 
диагностические процедуры рисковых ситуаций, методы и инструменты управления, 
формировать новые требования к квалификации персонала. При этом наряду с  
функциональным управлением, получило распространение интегративное управление 
рисками с учетом их взаимного влияния [1].  

Вместе с тем, сегодня огромное количество теоретических и прикладных проблем 
управления рисками, особенно важных для крупных, интегрированных корпораций, 
реализующих стратегию инновационного развития, еще не нашли своего решения. На наш 
взгляд, одним из таких инструментов идентификации и управления рисками может стать 
рефлексия. Под рефлексией понимается тип мышления, направленный на осмысление и 
обоснование собственных предпосылок, требующих обращения сознания «на себя». В 
современной науке рефлексия выступает как форма научного самопознания, 
ориентированная на анализ существующего знания и механизмов его формирования. В 
данном случае рефлексия связана с поиском неявных предпосылок научного знания и 
рассматривается как способ логического обогащения научно-познавательной 
деятельности, ее сознательного контроля на основе критериев истинности содержания с 
целью обоснования исходных предпосылок. Размах (критерий) рефлексии в современной 
науке ограничивается установлением парадигм.  
Как правило, в менеджменте под рефлексией принято понимать форму теоретической 
деятельности человека, ориентированную на осмысление своих собственных действий и 
их закономерностей. Этот аспект важен для правильного понимания сущности 
экспертного метода экономического анализа, который может использоваться для 
получения качественной оценки риска на основе опроса определенной группы людей 
(экспертов). Каждый из них на основании своего опыта, квалификации, интуиции, 
навыков и умений определяет тяжесть возможного ущерба и вероятность реализации того 
или иного риска. Кроме того, использование рефлексии целесообразно и для решения 
проблемы обобщения экспертных оценок.  
В ситуации информационной неопределенности (риска) рациональность исследователя 
ограничена уровнем его знаний. Поэтому, как правило, процесс исследования в ситуации 
информационной неопределенности (риска) проводится как рефлексивно, так и 
интуитивно. Основой рефлексивного метода исследования является объективная 
релевантная информация об исследуемой системе управления риском в необходимом 
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объеме, источником которой выступают имеющиеся знания исследователя и его 
практический опыт. Основой интуитивного метода исследования представляется 
ограниченное в объеме явное знание исследователя, что предопределяет формирование 
познавательного процесса, в основном, на безусловных рефлексах.  

Рефлексивный метод исследования считается предпочтительным, однако в 
некоторых случаях исследование может иметь мнимую точность, ибо под формальной 
совокупностью количественных параметров какого-либо процесса или объекта 
исследований может скрываться неопределенность их содержания (например, вследствие 
того, что указанные параметры были выбраны исследователем для описания процесса или 
объекта на основе интуиции). В таких случаях будет иметь место мнимая рефлексия, 
именно поэтому в большинстве случаев для целей управления рисками их качественная 
оценка оказывается вполне достаточной.  

На практике в рамках конкретного как правило, отдается предпочтение тому 
подходу, который взвешенный баланс рефлексивных (рациональных) и (иррациональных) 
методов. Дисбаланс рефлексивного (рационального) и интуитивного (иррационального) 
подходов может привести к формированию неэффективного или малоэффективного 
управленческого решения, что часто объясняется его недостаточной рациональностью. 
Именно такой подход является методологической основой стратегического управления в 
противовес методологии стратегического планирования. Стратегическое управление в 
отличие от стратегического планирования включает импровизационную составляющую, 
во многом опирающуюся на интуитивные (иррациональные) и экспертные методы.  
Естественным способом описательно-математического моделирования рисков 
представляется нечетко-множественный подход. Использование нечеткой логики для 
обработки недетерминированных данных дает возможность оперировать 
лингвистическими переменными, которые позволяют описывать элементы экономических 
систем наиболее естественным образом для человеческого понимания [2].  

На материальном уровне предприятие координирует движение материальных 
ресурсов (материалы, топливо, продукция, технологии). На информационном уровне 
координируются потоки информации предприятия (структура управления, 
коммуникации). На когнитивном уровне формируются неформальные коммуникации, 
накопленные в организации знания, культура и ценности. Риск-менеджмент должен 
выполнять важную аналитическую и контролирующую функцию, как в формировании 
стратегического потенциала, так и в реализации стратегических преимуществ 
предприятия. Совокупность рисков предприятия целесообразно представить в виде 
фрактала, по которому строится когнитивная карта риска. Риски инновационного 
предприятия характеризуются множеством факторов, поддающихся преимущественно 
экспертной оценке. Для оценки инновационных рисков предлагается использовать метод 
нечетких множеств, который позволяет учесть комплексное влияние рисков различных 
уровней и обработать полученные экспертные оценки, дает возможность в условиях 
отсутствия достаточного количества данных формализовать и обрабатывать разнородные 
факторы риска, что способствует более точному определению риска.  

В целях формирования более обоснованных прогнозов результатов реализации 
стратегии инновационного развития предприятия, решений о принятии или отказе от того 
или иного варианта нововведений разработана концепция формирования и реализации 
стратегических преимуществ как  
основного элемента стратегического управления и систем управления риском 
предприятий. Чтобы получить преимущество над конкурентами, организация должна 
проводить мобилизацию своих ресурсов на основе реализации созданного 
инновационного потенциала. Управление стратегическими преимуществами позволяет 
систематизировать внедрение новшеств, оно нацелено на создание ситуации, в которой 
инновационное предприятие может получить относительное преимущество над 
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конкурентами и в дальнейшем наращивать это преимущество, что позволяет получить 
положительный результат (выгоду, шанс) в условиях инновационного развития.  
Оценка возможного положительного результата (выгоды, шанса) внедрения новшества 
проводится на основе методики оценки конкурентных преимуществ внедряемой новации 
[3]. Одновременно в системе риск-менеджмента предприятия на основе аппарата теории 
нечетких множеств проводится оценка уровня (меры) риска внедрения новшеств, 
характеризующей возможные отрицательные последствия новации. Тогда, соотнесение 
возможного положительного и возможного отрицательного результатов новаций 
формирует цену риска и позволяет формировать предварительную оценку эффективности 
управления инновационными рисками предприятия.  
             Таким образом, применение предлагаемой концепции управления 
стратегическими преимуществами предприятия и методики оценки его инновационного 
риска позволяет значительно усовершенствовать систему риск-менеджмента предприятия, 
обеспечить ее функционирование в качестве подсистемы стратегического управления в 
условиях инновационного развития.  
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Статья посвящена изучению концептуальных основ формирования и развития 

системы риск-менеджмента организации. Авторами обосновано, что формирование 
системы риск-менеджмента определяется комплексом объективных и субъективных 
причин, и на основе их анализа предложены этапы формирования системы риск-
менеджмента, а также дано его авторское определение. На основе сделанных выводов в 
статье проанализированы основные составляющие системы риск-менеджмента, 
определены группы факторов, которые следует учитывать при ее формировании, а также 
рассмотрены принципы эффективного функционирования системы риск-менеджмента. На 
основе проведенного исследования в статье предложена авторская концептуальная модель 
и механизм функционирования системы риск-менеджмента в условиях нестабильной 
предпринимательской среды. Авторами охарактеризованы факторы эффективности 
программы управления рисками и предложен двухэлементный подход к формированию 
системы риск-менеджмента.  

Одной из важнейших задач общего менеджмента является формирование системы 
риск-менеджмента, который можно охарактеризовать как подсистему управления 
предприятием, ориентированную на комплексный анализ рисков, связанных с его 
деятельностью, и разработку эффективных механизмов управления рисками с целью 
обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности. Формирование 
системы риск-менеджмента определяется рядом объективных и субъективных причин. [1] 
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Риск-менеджмент как система управления состоит из субъекта и объекта 
управления и включает в себя уточнение целей и задач управления рисками, их 
идентификацию и диагностику, обоснование методов и разработку программы управления 
рисками, контроль и анализ результатов по управлению рисками, а также мониторинг и 
совершенствование системы риск-менеджмента.  

Приведенные выше процессы в совокупности составляют основные этапы 
организации риск-менеджмента предприятия, который представляет, по нашему мнению, 
систему оценки и управления риском и экономическими отношениями, которые 
возникают в процессе этого управленческого воздействия, и включает тактику и 
стратегию управленческих действий.  

Таким образом, под стратегией управления риском следует, по нашему мнению, 
понимать перспективное направление и определенные механизмы использования 
ресурсной базы для достижения поставленных целей организации. При этом необходимо 
учитывать, что каждому механизму управления риском соответствует определенный 
набор принципов, правил и ограничений для принятия оптимального управленческого 
решения. В результате достижения поставленных задач проводится комплексная оценка 
состояния предприятия и принимается решение относительно дальнейшей корректировки 
стратегической концепции.  

Под тактикой управления риском следует понимать теоретические и практические 
подходы к использованию конкретных методов и приемов менеджмента для достижения 
поставленных целей бизнеса в определенных условиях. Иногда к тактическим задачам 
относят также и выбор наилучшего решения и наиболее конструктивных в данной 
хозяйственной ситуации методов и приемов управления.  

С позиции концептуального подхода систему риск-менеджмента можно 
представить в виде следующих структурных составляющих. Первая составляющая 
характеризуется специально внедренной в бизнес-процесс структурой управления 
рисками, главная цель которой - оценка и анализ рисков по рисковым экспозициям 
предприятия. При этом рисковая экспозиция представляет собой объект, утрата которого в 
случае реализации риска заметно повлияет на итоги деятельности организации. [2]  

Второй составляющей системы управления рисками является ресурсное 
обеспечение, причем основная составляющая ресурсной базы представляет собой 
необходимые и достаточные инвестиционные вложения для обеспечения целей риск-
менеджмента предприятия.  

Третьей составляющей является корпоративная культура в области риск-
менеджмента. Она реализуется через интеллектуальный потенциал компании, который 
выступает в виде процессов принятия решений по управлению бизнес-рисками.  

Четвертой составляющей является информационная поддержка принятия решений 
и коммуникации. Это один из ключевых элементов эффективного функционирования 
системы риск- менеджмента предприятия, для которой важны как состав и содержание 
самой информации, так и особенности построения функционирования подобной системы.  

В совокупности при непосредственном взаимодействии указанных составляющих 
происходит эффективное управление предпринимательскими рисками субъекта 
предпринимательской деятельности.  

Необходимо отметить, что основной целью системы риск-менеджмента является 
формирование и реализация научно-обоснованного подхода к построению риск-стратегии 
предприятия, органично сочетающейся в структуре бизнеса и способствующей 
сбалансированности ее профиля «риск-доходность».  

С данной позиции основными задачами риск-менеджмента следует считать: 
повышение стоимости организации; обеспечение способности предприятия возмещать 
ущерб за счет собственных средств без угрозы для достижения стратегических и 
оперативных целей бизнеса; обеспечение стратегической и оперативной устойчивости 
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бизнеса за счет снижения чувствительности результатов ее деятельности к факторам всех 
типов рисков; снижение волатильности прибыли за счет разработки системы 
стимулирования структурных подразделений и персонала организации с учетом риска; 
минимизацию непредвиденных потерь за счет снижения вероятности их наступления, а 
также обеспечение эффективного распределения ресурсов организации с учетом 
рискообразующих факторов и др.  

Эффективное функционирование системы риск-менеджмента организации 
предполагает использование основных принципов ее формирования: системность, 
комплексность управления риском; целенаправленность в управлении рисками; 
моделируемость системы управления риском; непрерывность и планомерность в 
управлении рисками; многофункциональность и иерархичность в управлении рисками; 
структурную адаптивность и адекватность в управлении рисками, а также 
результативность функционирования системы управления рисками.  

Концептуальная модель и механизм функционирования системы риск-
менеджмента предприятия, сочетающая функциональный и интегративный подходы в 
процессе управления рисками и органично встроенная в общий стратегический 
менеджмент компании, представлена на рисунке. В данной модели по каждой подсистеме 
предприятия формируется своя функциональная стратегия управления рисками, причем 
для каждой разрабатывается свой рисковой профиль. Предлагаемая концепция 
формирования риск-менеджмента ориентирована на системный подход в управлении 
хозяйственными рисками, интеграцию с системой общего управления организацией в 
целях достижения конкурентных преимуществ и устойчивого функционирования в 
условиях нестабильности внешней среды.  

Отметим, что совокупность методов и инструментов является базой для разработки 
программы управления рисками. Механизмы и инструменты регулирования рисков 
разрабатываются организацией по каждой рисковой экспозиции, учитывающей 
специфику и особенности их функционирования. Использование тех или иных 
инструментов управления риском зависит от выбранной стратегии риск-менеджмента, 
ресурсного обеспечения предприятия и сроков реализации. Формирование программы 
управления риском заключается в исполнении принятых на предыдущем этапе решений о 
реализации тех или иных мероприятий по управлению рисками.  

Блок мониторинга результатов и совершенствования системы риск-менеджмента 
обеспечивает взаимосвязь процесса разработки программы и ее реализации. Основная 
задача мониторинга - своевременное выявление и замена принятых неэффективных 
механизмов управления риском на более эффективные в пределах ресурсного обеспечения 
и установленных сроков, а также внесение изменений в организацию выполнения 
программы в целом. Это очень важный этап, поскольку именно он обеспечивает гибкость 
и адаптивность управления риском, а также динамический характер процесса управления. 
Помимо прочего, через систему мониторинга осуществляется обратная связь в системе 
управления.  

Следующим необходимым условием эффективного управления риском является 
информационная поддержка в разработке и реализации управленческих решений. Объем 
информации, предоставленный риск-менеджеру, должен быть достаточным для 
разработки, контроля и совершенствования системы по управлению рисками компании. 
Качественное информационное обеспечение процесса управления рисками наиболее 
полно содействует достижению стратегических целей предприятия и его устойчивого 
функционирования.  

Особую роль в процессе управления риском отводится системе коммуникаций 
риск-менеджмента, причем основное назначение коммуникативного процесса состоит в 
обеспечении адекватного восприятия информации всеми участниками процесса 
управления рисками компании.[3]  
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Отметим, что коммуникации службы риск-менеджмента определяются ее 
функциями и структурой самой организации. Поэтому формирование коммуникаций 
должно сопровождаться привязкой к конкретному предприятию и его структуре, 
стратегии развития, имеющемуся подразделению по управлению рисками.  

Особое место при формировании систем риск-менеджмента отводится созданию 
организационных структур, выполняющих функции по управлению рисками предприятия. 
Практика показывает, что формирование структурных подразделений риск-менеджмента 
происходит, как правило, стихийно. В самом начале создается локальная часть системы, 
которая реагирует на самые критические риски. Далее, когда очевиден положительный 
результат, система риск-менеджмента начинает эволюционировать в сторону дальнейшего 
развития и совершенствования.  

В целом формирование системы риск-менеджмента предприятия является 
достаточно сложной задачей, причем сам процесс влияет на стратегию предприятия, 
особенности функционирования бизнеса и его результаты, затрагивает интересы всех 
подразделений компании (что довольно часто приводит и к системной трансформации ее 
организационной структуры), а также существенно изменяет организационные принципы 
принятия и реализации управленческих решений.  

Резюмируя сказанное, отметим, что система риск-менеджмента должна быть 
адекватна потребностям фирмы в области обеспечения безопасности бизнеса в пределах 
определенных ограничений. В силу того, что бизнес и окружающая его внешняя среда 
постоянно меняются, совершенствование самой системы риск-менеджмента представляет 
собой важный инструмент поддержания такой адекватности.  

Наиболее эффективной мерой внедрения риск-менеджмента на предприятиях 
является, по мнению авторов, стратегия, которая основывается на активном вовлечении 
сотрудников в процесс формирования процедур управления риском. В этой ситуации 
лучше определены цели системы, она теснее связана с потребностями бизнеса, а личная 
заинтересованность менеджеров и работников способствует максимально быстрому 
принятию изменений в управленческом процессе.  
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жолы ретінде, исламдық банктердің активтерін басқаруды жеңілдетуге бағытталған жаңа 
құралдарды құрастырудан тапты.   

Қатарлас ықпалдың шеңберінде, мұсылман халқы басым мемлекеттер жаңа 
заңнамалық актілерді құрастырып және оны енгізді, осылайша  жаңа қаржылық 
құралдардың дамуы үшін қажетті құқықтық базамен қамтамасыз етті. Бұл үдерісте екі 
маңызды жағдайды ескеру қажет. Біріншісі – бұл 1983 жылғы бірінші исламдық қаржы 
құралы – Малайзиядағы исламдық облигацияны шығаруы, оның аты Үкіметтің 
Инвестициялық Сертификаты (ҮИС) деп аталды. Бұл қаржылық құралды дамушы 
исламдық банк жүйесі үшін өтімділікті ұсыну мақсатында енгізілген еді. Құрал саудадан 
тыс болды, себебі ол кард аль хасан (qard al khasan) исламдық қағидасының негізіндегі 
пайызсыз қарызға негізделген болатын. Соңғы уақыттары bai'al-inah тұжырымдамасына 
негізделген анықтаманың шеңбері ұлғайды және ол екінші нарықта сауда жасауға 
мүмкіндік туғызды.  

 Екінші маңызды оқиға бұл – Кувейттің Орталық банкімен меншікті қаржыландыру 
үшін пайызсыз облигацияларды шығару болып табылады. Бұл тұжырымдамаға Иран да 
қызығушылық танытты, кейіннен mudaraba негізінде қатысатын бірнеше облигацияларды 
ұсынды. Бірақ та, исламдық банктік жүйенің дамуына қарай, бұл сұрақтар пайда болып 
келе жатқан қор нарығының өсуіне септік жасады. Бүгінде бұл құралдар дәстүрлі 
қаржыландырудың материалдық баламасын қамтамасыз етіп отыр.  

 Заманауи исламдық қаржылық құралдар мен қызметтері әртүрлі екі тәсілдің 
көмегімен құрастырылады. Бірінші тәсілде, қолда бар дәстүрлі тауарлар мен қаржылық 
қызметтерді айшықтаса, сонымен қатар шариғаттың қағидаларына сәйкес келуі үшін 
қандай-да  бір тыйым салынған элементтерді жою кіреді. Екінші тәсілде шариғаттың 
әртүрлі қағидаларын, өндірістің үдерісіне және инновациялық жаңа өнімдер мен 
қызметтерге көмектесу үшін қолдану болып келеді.  

 Заманауи исламдық қаржы құралдары келесі түрде топтастырылған және келесідей 
келтірілген: 

 1. Саудаға түсетін исламдық қаржы активтері: 
 - Мудараба сертификаттары 
 - Мушарака сертификаттары 
 - Мушарака жедел қаржылық сертификаттары 
 - Салам сертификаттары. 
 Mudaraba сертификаттары компаниядағы немесе жобадағы тұрақты меншікті 

білдіреді, және оның иесі басқаруды жүзеге асыра алмайды немесе дауыс беру құқығы 
болмайды.  

 Musharaka сертификаттары mudaraba сертификаттары ретінде анықталады, бірақ 
әлеуетті өзгерістері бар – сертификат иесі басқарумен айналысады және дауыс беру 
құқығына ие болады.  

 Musharaka жедел қаржылық сертификаттары иесіне жобаны немесе компанияны 
уақытша басқаруға құқық беретін сертификаттар болып табылады. Сертификаттар 
басқарушылық бақылауды немесе дауыс құқығын қосуы немесе алып тастауы мүмкін.  
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 Сертификаттардың басқа екі түрі бар – ijara (жал) тұжырымдамасының негізінде 
және ұзақмерзімді активтер үшін сертификаттар. Бірақ та, бұл сертификаттар капитал 
нарығының құралдары түрінде қарастырылады.  

 Салам сертификаттары Салам мәмілелерімен қамтамасыз етілген, және ол алдағы 
жеткізілетін тауарлар үшін алдын ала төлеуді талап етеді. Алдын ала төленген қаражатар, 
тауарлар үшін қарыздық сертификаттарды ұсына алады. Бірақ та, бұл сертификаттар 
murabaha және  istisna'a сертификаттары секілді саудаланбайды.  

 Басқа сертификаттар. 
 Murabaha және Istisna’a сертификаттары – istisna’a немесе murabaha стандартты 

мәмілелерінен шығатын қарыздық бағалы қағаздар. Бұл сертификаттар бойынша қарызды 
бөліп төлеу кезінде, облигация мен жалпы қарыз немесе қандай да бір бөлігі бойынша 
негізгі соманың немесе номиналды пайыздық табыстың арасы ыдырамайды, сәйкесінше, 
шариғаттың қарызбен саудаласуға тыйым салынуына сәйкес саудаға салынбайды. Бұл 
сертификаттар нөлдік купондық мөлшерлемесі бар бағалы қағаздарға ұқсас келеді. 
Нәтижеде, екінші нарықтың болмағандығына байланысты бұл бағалы қағаздардың 
тартымдылығы шектеулі болып келеді. Бұл сертификаттармен сауда жасауға қойылған 
шектеу туралы бірнеше қарама-қайшы ойлар бар. Малайзияда murabaha және istisnaa 
сертификаттары өте танымал және ішкі облигациялар нарығында сатылады.  

 2. «Сукуктың» құрылымдары:  
 - Иджара «сукук»; 
 - Қоспалы «сукук»; 
 - Ауыспалы мөлшерлеме «сукук»; 
 - нөлдік купондық саудаға түспейтін «сукук». 

Sukuk материалдық активтермен қамтамасыз етілген, шариғатқа сәйкес келетін 
бағалы қағаздар болып табылады. Исламдық қаржы құралдарының аталған түрлерін,  оқу 
құралдың келесі тарауларында егжей-тегжей қарастыратын боламыз.  

3. Малайзиялық исламдық ақша нарығының (МИАН) қаржылық құралдары: 
 - Мудараба банкаралық инвестициялары; 
 - Банкаралық акцепт Вадиа (Wadia); 
 - Үкіметтік инвестициялық эмиссиялар (ҮИЭ); 
 - Орталық банктің айналым ноталары (Негара); 
 - Мудараба Кагамас облигациялары. 
 Мудараба банкаралық инвестициялары (МБИ) дегеніміз – бұл дифициті бар 

исламдық банкинг мекемесінің (банк-алушының) mudaraba негізінде қаражаты артық 
исламдық банктен инвестиция алуына рұқсат беретін механизм болып табылады.  
Инвестицияның мерзімі 1 күннен 12 ай аралығында болады, ал табыстылық мөлшерлемесі 
банк-алушының бір жылдағы инвестицияны бөлістірудің алдындағы жалпы табыстылық 
мөлшерлемесіне негізделеді. Табысқа қатысу коэффициенті екі жақтың арасында 
талқыланады. Келіссөз кезінде Банк инвестор табыстылық деңгейіне кепілдік бермейді, 
себебі ол инвестицияның соңғы мерзімінде мәлім болады. Салымның негізгі сомасы 
мерзімнің соңына қарай, банк-алушының қорды пайдаланудан шығатын табыс үлесімен 
бірге жабылады. МБИ – дәстүрлі банктік депозиттік сертификаттарға балама құрал болып 
табылады. Бұл бағалы қағаздарды исламдық банктер сатып алу арқылы, біруақытта 
табысты және қажетті өтімділікті қамтамасыз етіп отыр. Өз кезегінде, МБИ бағалы 
қағаздарын уақытша ақша қаражаттары жеткіліксіз жағдайда шығарады.  

 Банкаралық акцепт Вадиа (Wadia) – бұл Малайзиялық Орталық банк пен исламдық 
банктік мекемелерінің арасындағы банкаралық операция болып табылады. Аталған 
қаржылық құралдың механизмі бойынша исламдық банктік мекемелер артық қорларды 
Орталық банкке сақтап қояды. Осы тұжырымдамаға сәйкес, қаражаттарды қабылдап 
алушы нақты қандай да бір табысты төлеу міндеттемесіз қаражаттарды сақтайды. 
Сақтаушының төлеп отырған кез келген дивидендтері сый (hiba) ретінде қабылданады. 
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Банкаралық акцепт Wadia, алынған қаражаттарды инвестициялау міндеттемесіз 
дивидендтерді хабарландыруда, Орталық банкке икемділікті қамтамасыз ете отырып 
өтімділікті басқаруды жеңілдетеді. 

Өтімділікті басқару бойынша операциялар ретінде, Орталық банк «овернайт» 
немесе бекітілген мерзімді wadia ақшаларын қабылдау жолымен Мудараба банкаралық 
инвестициядан артық өтімділікті алып тастау үшін банкаралық акцепт Wadia қолданады. 

Үкіметтік инвестициялық эмиссиялар (ҮИЭ). 1983 жылы Малайзиядағы алғашқы 
исламдық банк операцияларын іске қосқан кезде, банк пайыз әкелетін Малайзияның 
мемлекеттік бағалы қағаздарын, малайзиялық қазынашылық вексельдері мен басқа да 
құралдарымен сатып алуды немесе сауда жасауды жүзеге асыра алмайтын еді. Бірақ та, 
исламдық банктерде өтімділік және уақытша бос қаражаттарды орналастыру бойынша 
міндетті талаптарды қанағаттандыру үшін өтімді бағалы қағаздарға иелік етудің маңызды 
қажеттілігі туындады. Пайда болған қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін, Малайзиялық 
парламент 1983 жылы үкіметтік инвестициялар туралы Актіні қабылдады, нәтижесінде 
үкіметтік инвестициялық сертификаттар (ҮИС) деп аталатын пайызсыз сертификаттарды 
шығаруға рұқсат етілді. Бұл сертификаттар сол кезден бастап кард аль хасан (qard al 
hassan) тұжырымдамасы негізінде ҮИЭ (Үкіметтік инвесициялық сертификаттарға) 
алмастырылған еді [1, 24б.].  

Qard al hassan тұжырымдамасы ҮИЭ екінші нарықта сауда жасауға рұқсат етпейді. 
Бұл кемшілікті жою үшін Малайзияның Орталық банкі нарық қатысушыларының бағалы 
қағаздармен жасайтын сатып алу-сатуды жеңілдету үшін терезе ашты. Бағалы 
қағаздардың бағасын жүйенің қызмет етуін қамтамасыз ететін және ҮИЭ қозғалысын 
бақылап отыратын  Малайзияның Орталық банкімен бекітіледі. 

2001 жылдың маусымында Малайзия bai’al-inah тұжырымдамасының шеңберінде 
үшжылдық ҮИЭ шығарды. Бұл қадам bai’al-dayn (қарыздық міндеттемелермен сауда 
жасау) тұжырымдамасы арқылы екінші нарықта ҮИЭ сауда жасауға рұқсат бере отырып, 
исламдық банкаралық ақша нарығының тереңділігін күшейту үшін құрастырылды. 2012 
жылдың соңында шығарылған ҮИЭ жалпы сомасы 4 миллиард долларға тең болды.  

Орталық банктің айналым ноталары (Негара) bai’al-inah тұжырымдамасы бойынша 
Малайзияның Орталық банкімен шығарылатын қысқамерзімді құралдар болып табылады. 
Бұл ноталар 2000 жылдың қараша айында енгізілген еді және екінші нарықта сатылатын 
болып табылады. Бағасы дисконттың негізінде анықталады және максималды мерзімге – 
бір жылға шығарылады. Ноталар Орталық банктің өтімділікті басқару үшін қолданатын 
тиімді құралы болып табылады. Бұл айналым ноталары дәстүрлі банкингте қазынашылық 
вексельдердің рөлін ойнайды және олар үш себеп бойынша тартымды болып табылады: 
олар дефольт тәуекелінен босатылған, терең екінші нарыққа қатысты өтімді болып келеді, 
және олар номиналды құнынан таза дисконтпен сатылады. Осылайша, олардың сипаты 
қазынашылық вексельдермен сәйкес келіп отыр, және исламдық банкинг жүйесінде 
өтімділікті толықтыру немесе мүлдем жою немесе ашық нарықта операция жүргізу үшін 
Орталық банктің таңдауы бойынша қаржылық құралды көрсетеді [2].  

Мудараба Кагамас облигациялары. Олар 1994 жылдың наурыз айында, қоғамға 
исламдық тұрғын үй құрылысын ұсынатын қаржылық мекемелерден исламдық тұрғын үй 
құрылысы қарызын сатып алуды қаржыландыру үшін енгізілген еді. Mudaraba 
облигациялары mudaraba тұжырымдамасының шеңберінде құрастырылған, мұнда Кагамас 
облигацияларын ұстаушылар табысты алдын ала анықталған табысқа қатысу 
коэффициенттеріне сәйкес бөледі.  

4. Исламдық акцептіленген вексель, пайызсыз акцептіленген вексель ретінде 
танымал болып келеді, 1991 жылы саудагерлерді тартымды исламдық сауда-қаржылық 
өніммен қамтамасыз ете отырып, исламдық және шетелдік сауданы ынталандыру 
мақсатында енгізілді. Бұл механизм murabaha (кейінге қалдырылған бір жолғы сатылым 
немесе «шығындар қосу бекітілген табыс) және  bai'al-dayn (қарызбек сауда) исламдық 
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түсініктері бойынша құрастырылған. Исламдық акцептіленген вексельдер ақша 
нырығының құралы ретіндегі, яғни негізінен сыртқы сауданы қаржыландыруға 
қолданатын дәстүрлі банктік акцептіге балама болып келеді. Исламдық акцептіленген 
вексель механизмі бойынша қаржыландырудың екі түрі бар: импорт пен жергілікті сатып 
алулар, және экспорт пен жергілікті сатылымдар.  

Импорт пен жергілікті сатып алулар – бұл murabaha айналым капиталын 
қаржыландыратын механизміне сәйкес қаржыландырылатын мәмілелер болып табылады. 
Осы тұжырымдамаға сәйкес коммерциялық банк клиентті банк үшін сатып алу бойынша 
агент ретінде тағайындайды. Содан кейін клиент банктің атынан сатушыдан қажетті 
тауарларды сатып алады, ал ол өз кезегінде сатушыға төлейді және клиентке табыс 
маржасын қосып тауарды қайта сатады. Клиентке 200 күн мерзімге дейін бөліп төлеуге 
рұқсат береді. Murabaha қаржыландыруды өтеп болғаннан кейін, клиент Банкке тауардың 
құнын, сонымен қатар табыс маржасын төлейді. 

Бөліп төлеу шартының негізіндегі банктің тауарларды сатуы міндеттемені 
тудырады. Ол банкпен жазылған және бөліп төлеу мүмкіндігімен банктің сатылым 
бағасының толық көлемінде тапсырыс берушімен қабылданған аудармалы вексель түрінде 
секьюриттелген. Егер банк Исламдық акцептелген вексельді үшінші тұлғаға сатуды 
жоспарласа, онда банк бағалы қағаздарды келісілген баға бойынша сатумен сәйкес келетін 
bai'al-dayn тұжырымдамасы қолданылады.  

 Экспорт пен жергілікті сатылымдар исламдық акцептелген вексель қызметінің 
екінші түрі болып табылады. Мұндай операцияларды қолдап отыратын бұл вексельдер 
bai'al-dayn негізінде саудаға түседі. Исламдық акцептелген вексель операциясы үшін 
бекітілген экспорттаушы, сату немесе аккредетив  келісім шартының ережелеріне сәйкес 
экспорттық құжатнаманы даярлайды. Экспорт бойынша құжаттар импорттаушының 
банкіне бағытталады. Экспорттаушы коммерциялық банктен орнын басатын жаңа 
аудармалы вексельді алады, яғни кейін исламдық акцептелген вексельге айналады. Банк 
bai'al-dayn тұжырымдамасын қолдана отырып, өзара келісілген баға бойынша бағалы 
қағаздарды сатып алады және түсімдер экспорттаушының шотына түседі. Ішкі нарықтағы 
сатылымдар ұқсас түрмен өңделеді [3].  

5. Исламдық айналым құралдары екі бөлек нысанға ие болып келеді. Біріншіден, 
Исламдық айналым депозиттер құралы (ИАДҚ). Бұл жағдайда mudaraba тұжырымдамасы 
қолданылады. Ол исламдық банкке депозит ретінде салынған ақша сомасына қатысты 
болып келеді және белгілі бір мерзім ішінде ИАДҚ номиналдық құны бойынша оған қосу 
хабарланған дивидендпен бірге салымшыға қайтаратыны кіреді. Екінші исламдық 
айналым құралдарына исламдық айналым қарыздық куәліктер (ИАҚК) жатады. Бұл 
операцияға, банк активтерін клиентке қолма-қол ақшаға алдын ала келісілген бағасы 
бойынша үйлесімді үлесін сату болып табылады. Содан кейін, банк қайтадан клиенттен 
үйлесімді үлесін номиналдық құн қосу келісілген мерзімдегі табысы бойынша сатып 
алады.  

 6. Жеке исламдық қарыздық бағалы қағаздар  
 1990 жылы бұл бағалы қағаздар Малайзияда енгізілген еді. Нарықтағы айналымда 

жүрген бағалы қағаздар bai bi-thaman ajil, murabaha және mudaraba шариғат 
тұжырымдамасымен сәйкес негізінде шығарылады.  

 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

4. Бертаева К.Ж. Исламский банкинг: учебное пособие. – Алматы, 2014. – 136 с. 
5. www.muslimeco.ru  
6. www.alhialbank.kz  

 
 
 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://www.muslimeco.ru/
http://www.alhialbank.kz/


516 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
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Салыстырмалы түрде исламдық банкинг жас болып келеді. Исламдық банкингтің 

тарихи дамуы, 1975 жылы құрылған Исламдық даму банкі мен Дубай исламдық банкіден 
бастау алады.  

Исламдық банктердің құрылуы Малайзияда басталды, себебі бұл ел аталған 
банкингтің түрі үшін үлкен қаржылық орталық болып табылады. Малайзиядағы исламдық 
банктер үкіметтен және «исламдық ережелер бойынша» серіктес болуға ниет білдірген 
компаниялардан қолдау алды. Нәтижесінде исламдық қаржы мекемелері өз қызмет 
салаларында айтарлықтай жетістікке және ілгерілеуге қол жеткізді, ал бұл өз кезегінде 
Малайзияның экономикалық дамуына септік жасады.  

Кейінгі жылдары исламдық банкинг екпіндеп дамыды. Алғашқы несие ұйымы – 
Mit Ghamr Bank – бар жоғы елу жыл алдын 1963ж. Мысырда құрылды, бірақтан исламдық 
банкинг сол 90ж.ж. өзінде кең тарала бастады. Мұндай жағдай, қара алтынды сатудан 
байып кеткен араб елдерінің инвестицияға деген қарапайым қажеттіліктерінен туындады. 
Шариғат көптеген дәстүрлі бастыстың қаржылық құралдарына тыйым салғандықтан, 
осыдан инвесторлардың діни талаптарына жауап беретін банкті құру идеясы бастау алады. 
Дегенмен, «топтық банктер желісінің» қарапайым идеясы, үлкен исламдық банк жүйесіне 
дейін өсті, және бүгінде әлем бойынша мұндай банктердің саны мыңдаған болып келеді, 
және олар тек қана мұсылмандардың арасында ғана қолданылмайды.  

Қалалық деңгейдегі алғашқы исламдық банк 1971 жылы Насер Әлеуметтік банкінің 
қатысуымен Каирде пайда болды, кейін 1972 жылы өз қызметін бастады. Ол автономдық 
мәртебесі бар қоғамдық банк болды. Оның негізгі мақсаты – табысқа қатысу арқылы 
үлкен емес жобаларға пайызсыз несиелерді ұсыну, кедейлер мен мұқтаж жандарға көмек 
беру, университет пен басқа да жоғары оқу орындарының студенттеріне қарыз беру 
болған. Осындай әлеуметтік қызметтерді атқарған Насер Әлеуметтік Банкі, өз қызметінің 
алғашқы кезеңдерінде 1957 жылғы банктік және несиелік құқық негіздерін қадағалаудан 
босатылған еді. Банк алғашқы уақытта қаржы Министрлігінің аясында қызмет еткен 
болса, ал қазір әлеуметтік іс пен сақтандыру Министрлігінде қызмет етеді. Банктің 
капиталы – Президенттік және бюджеттен тыс қорлардан бөлінген, мемлекеттік 
қаржыландырулар мен вакф істері бойынша Министрліктің жарналарынан бөлінген 
қаражаттардан қалыптастырылады.  

Насер әлеуметтік Банктен кейін келесі 1975 жылы Dubai Islamic Bank құрылды. 
Dubai Islamic Bank – басқару орталығы Дубай қаласында орналасқан акционерлік қоғам 
болып табылады және оның капиталы 50 миллион дирхамға тең. Дубай мен Кувейт 
Үкіметтері, сәйкесінше банк капиталының 20% мен 10% көлеміне қатысқан. 1975 жылдан 
бастап бірнеше мұсылман елдерінде, сонымен қатар дүние жүзінің басқа да бөліктерінде 
исламдық банктер құрылды және қазіргі уақытқа дейін жақсы қызмет атқарып келеді [1, 
35 б.]. 

Ірі халықаралық исламдық холдингтік компания, яғни АИ-Маl әл-Ислами «(DMI) 
Сенім және бақылау» мен әл-Барака тобы бірнеше исламдық банктерді бақылап отырды. 
DMI холдингтік компания болып табылады және ол Багама аралдарының заңнамасына 
сәйкес тіркелген. Ол 1981 жылы 10 млн. акция құндылығына тең келетін 1 млрд. АҚШ 
долл. тең жарғылық капиталымен құрылған. Бүгінде, DMI бірнеше ислам елдерінде ислам 
қаржы институттарының желісімен, яғни исламдық инвестициялық компаниялар, 
исламдық банктер мен исламдық сақтандыру компаниялары арқылы халықаралық қаржы 
орталықтарымен жұмыс атқарып келеді.    
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Әл-Барака тобы 1982 жылы құрылды және оның 12 бөлімшесі мен қаржы 
саласымен байланысты еншілес мекемелері бар. Парсы шығанағаның аймағында белгілі 
бір исламдық банктер бар, мысалы Dubai Islamic Bank, Кувейт қаржы үйі мен Катар Ислам 
банкі – бұл банктер жоғарыда аталған холдингтердің ешқайсысына кірмейді. Сонымен 
қатар, кейбір ислам елдерінде, яғни Малайзия мен Бангладеш мемлекеттерінде үкімет 
жағынан белсенді қолдағанның арқасында құрылған исламдық банктер бар. Бірнеше 
исламдық банктер мұсылман емес елдерде де қызмет атқарып келеді, олар – Филиппиндік 
Аманах банкі, Даниядағы Ұлтаралық Ислам банкі және Люксембургтегі ислам қаржы 
Үйінің Жалпылама Холдингі. 

Сонымен бірге, бірнеше қарапайым мекемелерде «исламдық терезелер» қызмет 
етеді, онда олар өз клиенттеріне әртүрлі исламдық әдістерді қолдануға болатын белгілі бір 
қызмет түрлерін ұсына алады. Оның ішінде, ерекше атап өтуді талап ететін, Сауд 
Аравиясының Ұлттық коммерциялық банкі мен Мысырдың Миср Банкі бар.  

 Батыс әлеміндегі коммерциялық банктердің пайда болуы мен даму тарихы 
ұзақ емес. Батыстағы коммерциялық банктердің қызметі соңғы жылдардағы 
индустриялдық өркениеттің пайда болуымен біркелкі болып келген. Өнеркәсіп 
төңкерісінің басталуымен саудагерлердің, өнеркәсіптердің, өндірістердің және басқа да 
кәсіпкерлердің тым қатты өсімі пайда болды, олар өз кәсіптерін кеңейтіп, меншіктік 
фирмалар құруды қалады, бірақ қаржы ресурстары жеткілікті емес еді. Сол себепті, басқа 
кәсіпкерлердің қаржысына қолжетімділік алу үшін жаңа әдіс табу керек болды.  

 Салыстырмалы Еуропада исламдық банктер жақында пайда болды, онда 
шариғаттың заңдарына қорқынышпен қарайтын тұрғындар үлесі айтарлықтай үлкен. 
Жаңа клиенттерді тарту мақсатында, бірнеше ірі дәстүрлі еуропа банктері ерекше 
исламдық қаржылық өнімдерді ұсынып отыр. Олардың ішінде, мысалы, франциялық 
Societe Generale. Маннхайме (Mannheim) деген неміс қаласынан, жақын арада 
Германияның аумағынан алғаш рет мұсылман банкі ашылмақ, ол Құранның әдептер 
нормаларымен сәйкес қызмет ететін болады. Kuveyt Tuerk Beteiligungs bank банкі 
ашылды, оның бас офисі 2010 жылы Кувейт пен Түркияда орналасқан болатын. Неміс 
филиалдарының саны бірте-бірте 10-ға дейін өсуі мүмкін.  

HSBC мәліметтері бойынша әлемде 300-дей исламдық қаржы институттары бар  [2, 
49 б.]. 

Алғашқы кезеңде еуропалық континентте бір ғана исламдық банк мекемесі қызмет 
атқарды. Алайда, исламдық саладағы қаржылық операциялардың ұлғаюы мен исламдық 
банкингтің дамуының арқасында, көптеген елдердің орталық банктері, оның ішінде 
Ұлыбритания мен АҚШ-та исламдық қаржы мекемелеріне есіктерін ашып берді.  

Көптеген еуропа елдері исламдық банкингтің құралдарын белсенді қолданып 
келеді. Сонымен, неміс Deutsche Bank мұсылмандық инвестициялық қорды 
ұйымдастырды, Ұлыбританияда Исламдық банк құрылды, Италияда шариғат бойынша 
«әдептер» инвестициясының нағыз серпілісі болды, ал Лондон қор биржасы (LSE) кейбір 
араб елдеріндегі исламдық облигациялар (сукук) айналымының ауқымы бойынша алға 
шықты.  

Еуропадағы мұндай қаржылық құралдардың танымал болуы, Түркиядан 
(Германияға) және Сенегалдан (Францияға) келген мигранттардың өсуімен байланысты, 
себебі олар материалдық жағдайы жақсарғаннан кейін инвестициялауға бет бұра бастады. 
Басқа қырынан қарайтын болсақ, соңғы жылдары Еуропада «әдептілік» салымдар 
танымал болуда, ал оның қатарына исламдық қаржыландыру құралдары да кіреді. 
Мысалы, Дания мен Норвегияда діни инвестицияға балама ретінде, экологиялық 
инвестицияны дамытуда және ол халықтың жинақтарын әртараптандыру үшін кең 
қолданылады. Алайда, «исламдық» инвестициялауға жаппай ауысуды ұзақ күтудің қажеті 
жоқ, себебі исламдық пен дәстүрлі банкингтің арасындағы табыс бойынша айырмашылық, 
батыс әлемі үшін аса үлкен емес, тіпті нөлге жуық болып тұр.  
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Мысалы ретінде Dow Jones Global Index қор индексі мен Dow Jones Islamic Market 
World Index шариғат индекстерінің серпінін салыстыруға болады. Жалпы алғанда олар 
бірдей саудаласады, бірақ екіншісінің нәтижесі жақсырақ. Яғни, егер 2011 жылы алғашқы 
индекс 10% түссе, екіншісі – 7% түскен, ал  2012ж. біріншісі 11,89% өскен болса, екіншісі 
– 12,81% өскен [3]. 

Осылайша, сарапшылардың айтуынша, исламдық банкинг өзін жиі батыстық 
әлемге қарама-қайшы қойғанымен, оның биржасында сауда жасай отырып, ол әлемдік 
экономикалық жүйенің біртұтас бөлігі болып табылады, сол себепті ол әлемдік 
экономикадағы кез келген дағдарысқа тәуелді болып келеді.  

Исламдық банктер несімен тартымды болып келеді? Біріншіден, қаржыға деген 
басқа қатынас. Егер дәстүрлі бастыстық экономикалық үлгіде табыс алу өзіндік мақсат 
болатын болса, ал исламдық банкинг үшін тек қана мақсат ғана емес, сонымен қатар 
қаражаттар саны да маңызды болып келеді. Бұл жағдайда естен кетпес негізгі исламдық 
қаржы қағидалары болып табылады, олар аталған оқу құралының алдыңғы бөлімдерінде 
қарастырылып кетті: мейсирге (құмар ойындарына, анықталмаған шарттары бар 
келісімдерге), гарарға (анықсыздықпен мәмілелер жасау, мысалы фьючерстермен сауда 
жасау кезіндегі ойындарға) және рибаға (ақшаны пайызға беру, өсімқорлық) тыйым салу. 
Негізгі шарт мынадай – кедейдің одан сайын кедей болуының есебінен байлар одан сайын 
бай болуына тыйым салынады.  

 Мұсылман әлемі өркениетпен және капитализмнің басқа да ықпалымен 
байланысқа түскен кезде, оған коммерциялық банк жүйесін қосыңыз, мұсылмандар екі 
нұсқаның бірін таңдаулары керек болды: 

1. егер коммерциялық банктердің беріп жатқан пайыздарында исламмен тыйым 
салынған риба элементтері болмағаны туралы бекітілген болса, онда коммерциялық 
банктердің үлгілерін қабылдау. Осылайша, коммерциялық банктер мұсылмандар үшін 
қолжетімді болуы мүмкін.  

2. коммерциялық банктердің беріп жатқан пайызы риба деп шешім қабылдау және 
осыны есепке алып, исламдық шариғат қағидаларын бұзбайтын банктердің балама 
жүйесін қабылдау.  

 Ескерту, бұл екі нұсқа бастапқыда, айтарлықтай қазіргідей анық болмаған 
еді. Олардың арасындағы айырмашылықтарды өшіретіндей кейбір факторлар болған еді.   

 Біріншіден, көптеген мұсылман елдерінің экономикасы отаршылық биліктің 
қол астында еді, сондықтан бұл елдердің халқы саяси және экономикалық сайлауға аз 
қатысатын. Мұсылман елдерінде ғасырлар бойы болған мекемелер, мысалы, шариғат 
соттары, олар тиімсіз болар еді және қажетсіздіктен олар жоғалар еді. Кейін олар басқа 
жаңа мекемелермен алмастырылған болар еді. Осындай жағдайдағы мұсылмандар 
солармен бірге жұмыс атқарудан басқа, ешқандай тәжірибе жүзінде шығатын жол 
болмады, тіпті моральдік және этикалық тұрғыдан бас тартатындай себептер болғанның 
өзінде. Бұл коммерциялық банктермен болған жағдайға да байланысты. 

Дегенмен, мойындау керек он тоғызыншы ғасырдың ортасында кейбір мұсылман 
елдеріндегі, яғни Мысыр, Үндістан мен Индонезиядағы кейбір дінтанушылары, сол кезде 
болған коммерциялық банктер мен Исламда тыйым салынған рибаны қосуға талпынған 
болатын. Сонымен қатар олар, Исламдағы тыйым салынған риба негізінен өсімқорлық 
несиелерде ғана болатынын, ал коммерциялық банктердің операцияларына оның еш 
қатысы жоқ екенін айтқан.  

 Бұл көзқарастың жақтаушылары, рибаға жатқызылатын негізгі сомамен 
салыстырғандағы Құранда айтылған кез келген артық набытқа (артылып қалу) тікелей 
тыйым салынған дәлелді кері қайтаруда және мынаны анықтап айтады, яғни несиегерлер 
тек қана негізгі соманы алуға құқығы бар деп. Сонымен қатар, Ислам несиені тұтыну мен 
өндірудің арасында ешқандай айырма қоймайтыны туралы естен шығарылды. Рибаға 
қойылған тыйым, несиені беру мақсаттарға тәуелсіз болуы қажет. 
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 Дегенмен, бұл тарихи дәлел ғана, себебі жоғарыда атап өтілген көзқарастар, 
мұсылман елдерінің аз бөлігінде айтылған. Бұл ұстанымдардың дұрыстығы мен банктік 
несиенің ұйғарындылығы туралы терең ілімі бар көптеген мұсылман ғалымдары мен 
діндарлары бұл пікірді қабылдамайды. 

Көріп отырғаныңыздай, заманауи коммерциялық банктер батыс әлеміндегі, тіпті 
кейбір азия елдеріндегідей, мұсылман елдерінде айтарлықтай прогреске жете алмай отыр. 
Бұны мына деректермен дәлелдей түсеміз, яғни мұсылман әлеміндегі коммерциялық 
банктер тек қана батыстық мәдениет пен өркениет терең сіңіп кеткен ірі қала 
орталықтарында ғана орналасқан. Дегенмен осы қалалардағы кейбір адамдар діни және 
моральдік себептерге байланысты коммерциялық банктерден өздерін алшақ ұстайды, 
өйткені олар риба туралы Құранда айтылған шартты ұстанады. Олардың арасында кейбір 
жағдайларға немесе Исламмен рұқсат етілген қандайда бір банктік институттардың 
болмауына байланысты банктермен істес болып қалатындары да бар және бұны олар 
иманды бұзуға алып келеді деп ойлайды. Олар пайызды меншік қаражаты ретінде 
пайдаланбайды. 

Басқа тәсіл – шариғат талаптарына сәйкес банк жүйесін құрастыру, қазір бұл соңғы 
уақытта көкейтесті сұраққа айнала бастады, дегенмен пайызсыз банкті құру идеясы өткен 
ғасырдың 40-шы жылдары ұсынылды. Бірақтан, ол кездері исламдық банкті құру 
бойынша тәжірибелік шараларға жағдай болмаған, өйткені пайызсыз банктің нақты 
қызмет етуі мен техникалық бөлшектер бойынша идея жоқ еді. Шындығына келсек, 
пайызсыз банк ісінің теориясы мен ислам банкингінің идеясы ұзақ уақыт бойы жай ғана 
арман болып қалуда, тіпті жоспарға да жатқызуға болмайды.  

 Қазіргі уақытта исламдық банктер, әлемдік қаржы ағымының 15% бақылап 
отыр. Сонымен қатар исламдық банктердің қызметін, мұсылман елдерімен жұмыс 
атқаратын кәсіпкерлер мен компаниялардың 35% қолданады. 

 Исламдық банкингтің дамуына әсер еткен негізгі факторлар, - бұлар 
әлемдегі мұсылман халқының өсуі, Шығыс мемлекеттерінің мұнайдан түсетін 
табыстарының қарқынды өсуі, батыс елдерінің жаңа қаржылық бағытты қабылдауы, оны 
заңнамалық деңгейде қолдау.  

Заманауи исламдық банкингтің әлемдік орталығына Малайзия жатады, ол нарық 
пен кәсіпті шариғат бойынша дамытудың арқасында, экономикалық болашағы жоқ елден 
«азия айдаһарына» айналды. Бұл нарық серпінді дамып отыр, сонымен қатар дәстүрлі 
мұсылман елдері де артта қалмай келеді – Бахрейн, Катар, БАЭ және басқалары. 
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Сақтандыру маркетингі: ұйымдастыру ерекшеліктері мен  қажеттілігі 
 

Қалыбекқызы Ж. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 
Маркетинг  сақтандыру компанияларының қызметінде және сақтандыру қызметін 

нарықта зерттеу әдісі ретінде кейіннен қолданылып жүр. Ал батыс елдеріндегі 
сақтандыру компаниялары оны 60-шы жылдардан бастап қолданып келеді.  

Сақтандыру маркетингі – сақтандырушы мен сақтанушы арасында қаржы-
экономикалық жұмыстарды өзара түсінушілікпен тиімді қарым-қатынастар орнату 
арқылы анықталатын әдістер мен түсініктердің жүйесі болып табылады. Сақтандыру 
маркетингі – ол сақтандырушы мен сақтануышы арасындағы қажеттіліктері мен 
қызығушылықтарын өзара есептейтін жүйелі байланыс, яғни сақтандыру маркетингінің 
нәтижесінде сақтандырушы тұтынушының барлық қажеттілігін қамтамасыз елу арқылы 
өзіне көп пайда түсіруге бағытталған іс-әрекет кешені [1]. 

Сақтандыру маркетингінің атқаратын функциялары жалпы маркетингтің 
функцияларынан шығады, оған төмендегілер жатады: 

- нарықты  және жеке сақтандырушы қоржынын (портфелін) зерттеу; 
- сақтандыру өнімдеріне қойылатын талаптарды анықтау; 
- сақтандыру өнімдерін нарыққа шығару. 
Нарықты зерттеу – сақтандырушы компанияға сақтандырушылар сақтанушылар 

арқылы көп пайда түсіруге арналған потенциалды клиенттерді зерттеу. Сақтандыру 
нарығын зерттеу кезінде оның сегменттері анықталады, толығырақ тоқталсақ, оған 
төмендегілер жатады: 

- оның сақтандыру қажеттіліктері; 
- географиялық және әлеуметтік-экономикалық бөлімдері; 
- тұтынушылардың төлеу қабілеттілігі; 
- жарнамалау арқылы тұтынушылардың сақтандыру өніміне деген 

қызығушылығын арттыру; 
- компанияға клиенттерді тарту; 
- сақтандыру нарығындағы бәсекелестер және бәсекелестердің іс-әрекеті; 
- сақтандырушылардың әр түрлі типтеріне арналған сақтану жағдайындағы 

тәуекел деңгейін бағалау; 
- потенциалды сақтанырушылардың әр түрлі топтарының сақтану 

жағдайының орташа бағасын бағалау; 
- сақтану қажеттілігінің эволюциялық бағыты. 
Сақтандыру қоржынын (портфелін) зерттеу – ол сақтандырушылардың әр түрлі 

сипатына (географиялық жағдайы, кәсіпорын, қызмет түрлері, жынысы, жасы, 
сақтандыруға алынған мүлік пен сақтандыру тәуекелдерінің сипаты және т.б.) 
байланысты компанияның сақтандыру жағдайларының бағасы мен сақтану оқиғаларының 
болып қалу ықтималдығын талдау болып табылады. 

Қысқаша айтқанда, сақтандырудағы маркетинг туралы келесідей айтуға болады: 
«Компанияға көп пайда әкелетін сақтанушыларды көбірек тарту керек. Бұл өнер 
сақтандыру компаниясының басшысы мен оның клиенттерін қанағаттандырады». 
Сондықтан сақтандырудағы маркетинг потенциалды және сақтандыру нарығына 
негізделмесе, ол өзіне көп пайда келтірмейді, яғни сақтандыру маркетингі ол клиентура 
мен нарық, оларды тарту және ұстау әдістерінің пайдасын алдын-ала сараптау болып 
табылады. Жалпы алғанда төмендегі 3-суреттен маркетингтің сақтандырудағы орнын 
көруге болады. 
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Сурет 1. Маркетингтің сақтандырудағы орны. 
 
Сақтандыру өнімдеріне қойылатын талаптарды дайындау – сақтанушылардың 

талабын қанағаттандыру деңгейі және олардың сақтандыру өнімін ұйымдастыру 
жоспарындағы тұтынушылардың талабына сәйкес болу қасиеттерін анықтауға 
бағытталған процесс. Оған төмендегілер жатады: 

- сақтандыру объектілері; 
- сақтандыру тәуекелдері; 
- сақтандыру өнімінің бағасы; 
- шығынды қайтарудан басқа сақтандырушының көрсететін қосымша қызметі 

(заң жүзінде қызмет көрсету, зардап шеккен мүлікті қалпына келтіру); 
- сақтандыру келісім шартқа отырғандағы тұтынушыға қызмет көрсету 

сапасы. 
Сақтандыру өнімдерін нарыққа шығару төмендегідей жүргізіледі: 
- әлуетті тұтынушыларға сақтандыру өнімі туралы, оның жақсы жақтары 

туралы ақпарат беру; 
- сақтандыру компаниясының дәрежесін көтеру арқылы сақтандыру 

өнімдерін өткізуді арттыру; 
- сақтандыру өнімін өндіру жүйесін құру; 
- сақтандырушыларға жеңілдік, сақтандыру қызметін ұсынатындарға 

қосымша үстем ақы төлеу, байқаулар жариялау, лоторея ойнату, сату кезінде жарнама 
жасау арқылы өндіруді арттыру. 

Маркетинг сақтандыру компаниясының жоспарлау, баға жасау, жарнамалау, 
сақтандыру қызметтеріне деген нақты және потенциалды сұраныс неізінде сақтандыру 
полистерін өткізу желісін ұйымдастыру сияқты қызметтерін атқаратын бір бөлігі болып 
табылады. 

Концептуалды жоспар бойынша сақтандырушының іскерлік стратегиясы 
сақтандыруға қызығушылық білдіру керек. Концепцияның негізі -  ол сақтандырушы 

Сақтанушылар 
Әлеуметтік-экономикалық сегменттеу 

Мінез-құлықтық сегменттеу 
Техникалық сегменттеу 

СҰРАНЫС 

 
МАРКЕТИНГ 

ҰСЫНЫС 
Сақтандыру өнімдері және 

 қосымша қызмет көрсетулер 
Сақтандыру өнімін өндіру жүйесі 
Сату жүйесін ұйымдастыру 
Өндіруді жетілдіру 
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компанияның қызметіне қанағаттану болып табылады, яғни онымен байланысы тұрақты 
болуы керек. 

Тұтынушылардың сақтандыру жөніндегі талабы орындалса, сақтандыру 
қоғамының экономикалық және әлеуметтік мәселелері оңай шешіледі. Осылайша, 
сақтандыру маркетингі төмендегі негізгі принциптермен байланысты болады: 

- сақтандыру нарығының конъюктурасы, тұтынушылардың сұранысы мен 
талаптарын терең және жан-жақты зерттеу; 

- сақтандырушылардың сұранысына жауап беру; 
- тұтынушылар сұранысының қалыптасыуына өндірістік жақтан 

қызығушылық білдіру; 
- инновация жасау. 
Сақтандыру маркетингі жоғарыда аталған принциптерге сәйкес жоғары сапалы, 

санды және әлеуметтік көрсеткіштерге өз жұмыстарын бағыттайды, яғни келісілген 
келісім шарттар саны, пайда көлемі, сақтандырылатын жердің үлесі, сақтандыру 
компаниясының көрсететін қызмет сапасы және құрылымына тұтынушылардың 
қанағаттау дәрежесі, сақтандырушының ақпаратты құпия сақтайтындығы жатады[2]. 

Әлеуметтік көрсеткіштерге – компания қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін 
дамыту, әлеуметтік мәселелерді шешу деңгейлері жатады. 

Сақтандыру маркетингінің мақсаттарына төмендегілер жатады: 
- компанияның көп пайда түсіруі; 
- қосымша қызмет көрсету арқылы сақтандырушыдан көп пайда түсіру; 
- сақтандыру қызметінен түскен пайдадан басқа, қойылған мақсаттарды 

жүзеге асыра отырып, компания қызметін жалғастыру. 
Бірінші мақсат – көптеген сақтандырушылар мен сақтандырушы делдалдардың 

өзіне көп пайда түсіруімен байланысты болады. Бірақ бұл оның жалғыз мақсаты ғана 
емес, себебі сақтандырушыда сақтандырудың әлеуметтік рөлімен байланысты қосымша 
шектеулері болуы мүмкін.  

Халық үкімет немесе заң жүзінде сақтандырушылардан кейбір әлеуметтік қызметті 
орындауды сұрауы мүмкін, мысалы, жол апатын ұшыраған соң міндетті сақтандыру 
жауапкешілігі, өндірісті болған кездейсоқ оқиғалардан соң сақтандыру шығынын төлеу. 
Ал нақты емес түрде тұтынушылар сақтандырушыдан өз пайдаларын шектеуді, 
кәсіпкерліктің маңызды бір саласына стратегиялық қаржыландыру жүргізсе, ұзақ 
мерзімдік мемлекеттік бағалы қағаздарды қаржыландыруды сұрай алады. Мұндай 
жағдайда сақтандырушы пайда түсіріп қана қоймай, негізгі әлеуметтік жұмысты 
атқаратын қосымша қызмет болып табылады. 

Мұндай жағдайдан түскен пайда, тарифтер, сақтандыру жөніндегі келісім шарттар 
үкімет тарапынан қатаң қадағалауға ұшырайды. Оған медициналық сақтандыру жақсы 
мысал бола алады. 

Сонымен жоғарыда аталып өткендерге төмендегілерді қосуға болады. 
- сұранысты реттеу; 
- сақтандыру компанияларындағы жұмыстар жоспары мен шешімдерді дұрыс 

басқару; 
- көрсетілетін қызмет, нарық үлесі мен пайдасының көлемін арттыру. 
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Сурет 2.Сақтандырушының маркетингтік қызметінің жалпылама сызбасы. 
 
Сақтандыру компаниясындағы басқарудың маркетингтік негізі – тұтынушыға тек 

нақты қызметті ұсыну, ал заңсыз қызметті ұсынбау керек. 
Сақтандыру маркетингі мен маркетинг арасында тауарды өндіру жөнінде үлкен 

айырмашылық бар. Ол ең бірінші сақтандыру бизнесіндегі ерекшеліктермен байланысты 
болып келеді, оның ішіндегі негізгілерге төмендегілер жатады: 

- ұзақ мерзімге сақтандырылған өнім, сақтандырушы мен сақтанушы 
арасындағы келісім шарттағы мерзіммен анықталатын ұзақ мерзімдік байланыс, мысалы, 
сақтандыру жөніндегі келісім шарттың әрекет ету мерзімі 50 жыл және одан жоғары 
болуы мүмкін. Нәтижесіндекөп жылдан кейін, оның рентабельділігі мен сақтандырылған 
өнімнің қасиеті белгілі болады; 

- тұтынушының сақтандыру компаниясымен байланыста болуы маңызды рөл 
атқарады, бірақ сақтандырушы шығынды өтеп беруден бас таруы мүмкін, яғни 
сақтандыру өнімін сатып алу барысында оның сапасы дұрыс бағаланбауы мүмкін; 

- сақтандырушы мен сақтандыру қызметі өте тығыз байланысты, себебі 
сақтандырушы шығынды өтеуді өз мойнына алғанмен сақтандырылған өнімнің сапасы 
уақыт өте субъективті жаққа өзгеруі мүмкін; 

- тауардың өмірлік циклінде дәстүрлі маркетинг оның тәуекелін 
қарастырмайды, ал сақтандырудағы маркетинг тәуекелді сақтандыру өнімінің негізгі 
бөлігі ретінде қарастырады. 

- сақтандыру бизнесінде мемлекеттік регламентация жақсы дамыған, яғни 
сақтандырылған өнім қасиеттеріне қатаң талаптар қойылыды, мысалы, ол көрсетілетін 
қызмет бағасын өз еркімен төмендете алмайды, өйткені мемлекеттік органдар 
сақтандырушылардың төлемдік қабілеттілігіне жауап беретіндіктен, оны қатаң түрде 
қадағалап отырады; 

- сақтандыру нарығында әлеуметтік-экономикалық тұрақтылық болуы керек; 
- сақтандыру өнімдерінде патенттеу жүзеге асырылмағандықтан, жақсы 

жасалған бағдарламалар бәсекелестердің қолына оңай түседі; 

2 Маркетингтік қызметті 
 ұйымдастыру жүйесі  

2 Маркетингті  
жоспарлау  жүйесі 

2 Маркетингтік  
бақылау жүйесі 

     3 Сақтандыру               
        қызметінің  
        бағасы 

 
 
 
 
 

         3 Нарық  

3 Сақтандыру               
     шарттары 
 

 
 
 
 
 

 3 Пайда  

          4 
Сақтандырушы 

1 Демографиялық- 
  экономикалық орта 

1 Саяси-құқықтық  
және мәдени орта 

1 Технико-экономикалық 
орта 

1 Әлеуметтік-мәдени  
орта 

2 Маркетингтік  
ақпарат жүйесі 
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- тұтынушылар көбі сақтандыру қызметін дұрыс түсінбегендіктен 
сақтандырушы мен әлуетті сақтандырушылар арасында келіспеушілік туындауы мүмкін; 

- сақтандыру қызметінде нарықты сегменттеу маңызды рөл атқарады[3]. 
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Валютный рынок представляет собой сферу экономических отношений, 

возникающих в процессе проведения операций купли-продажи иностранной валюты, а так 
же других ценностей, стоимость которых выражена в иностранной валюте, например, 
различных ценных бумаг и т.д. 

Единой классификации валютных рынков не существует, их можно 
классифицировать по разным признакам. Например, если проводить классификацию по 
виду операций, то валютный рынок можно разделить на два типа: рынок конверсионных 
операций и рынок кредитно-депозитных операций. Так же можно провести 
классификацию по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по 
степени организованности и по видам валютных курсов. 

Основной функцией валютного рынка является обеспечение экспортно-импортных 
операций, а так же сделок, связанных с инвестированием капитала за границу. Кроме того, 
валютный рынок позволяет вовремя осуществлять международные расчеты, страховать 
валютные риски, формировать спрос и предложение валюты, регулировать курсы валют и 
т.д. [1] 

Участниками валютного рынка являются государственные центральные и 
коммерческие банки, брокерские конторы, валютные биржи, организации, проводящие 
внешнеторговые операции, международные корпорации, инвестиционные, страховые и 
хеджевые фонды и, наконец, частные лица. 

К валютным операциям относятся любые операции купли-продажи, в том случае, 
когда средством платежа выступает иностранная валюта. Так же валютными операциями 
являются ввоз и вывоз на территорию страны иностранной валюты и валютных 
ценностей, а так же денежные переводы в иностранной валюте. 

В период мирового финансово-экономического кризиса ряд стран, в том числе и 
Казахстан, чтобы ограничить колебания курса национальной валюты, вынуждены были 
ввести валютный коридор.  

Введение валютного коридора считается временной и вынужденной мерой, 
оправданной в условиях экономической нестабильности и высоких девальвационных 
ожиданий. [2] 

При проведении курсовой политики Центральные банки стран принимают во 
внимание такие факторы, как благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках на 
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основные позиции экспорта. Высокие цены на экспортные товары обеспечивают 
соответственно большой приток валютной выручки. Чем больше предложения валюты на 
рынке, тем она становится дешевой. Это примерно так же, как меньше товаров на рынке - 
выше цены, больше товаров - ниже цены.  

В Казахстане национальную валюту укрепляют в первую очередь цены на нефть. 
Если в начале 2014 года цены на нефть (Брент) в среднем составляли 107.75долл. за 
баррель, то в настоящее время они составляют 50-54 долл.  

Высока вероятность прогноза, что в ближайшем будущем высокий уровень цен на 
нефть будет поддерживаться спросом на нее в развивающихся странах.  

В случае сохранения цены на нефть на нынешнем уровне или ее росте при прочих 
равных условиях национальную валюту Казахстана ожидает потенциальное укрепление.  

Девальвация валюты возможна только в случае, когда мировая цена на нефть 
упадет до достаточно низкого уровня, приблизительно 35 долл. за баррель и ниже, и при 
условии, что низкий уровень цен будет сохраняться продолжительное время.  

В случае кратковременного и менее значительного падения цен уровень 
золотовалютных активов страны позволит поддерживать стабильность курса 
национальной валюты.  

По данным Национального банка, за начало 2016 г. золото-валютные резервы 
Казахстана выросли на 9,6% и составили 2,7 млрд долл.  

Кроме ценового фактора на нефть есть и другие факторы, которые также 
оказывают немаловажное влияние на обменный курс национальной валюты.  

Для лучшего понимания процессов, происходящих на внутреннем валютном 
рынке, необходимо обращать внимание на ситуацию на мировых валютных рынках и 
соотношение курса двух главных мировых валют - доллара и евро.  

Состояние европейской и американской экономик требует решения многих и 
сложных проблем. В Европе это долги Португалии, Греции, Испании, Ирландии. В США - 
колоссальный внутренний долг, сопоставимый с объемом ВВП. Меры, принимаемые для 
возобновления роста, как правило, ведут к снижению уровня безработицы и ускорению 
инфляции.  

Повышение цен в еврозоне и США будет способствовать относительному 
ослаблению валюты этих государств и соответственно способствовать укреплению 
национальных валют других стран.  

Следующим фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего 
валютного рынка и динамику курса национальной валюты - это состояние платежного 
баланса.  

Активный платежный баланс, когда поступления превышают оттоки, в результате 
повышается предложение иностранной валюты, способствует повышению курса 
национальной валюты, а пассивный платежный баланс, наоборот, порождает тенденцию к 
снижению курса национальной валюты, так как должники продают ее за иностранную 
валюту для погашения своих внешних обязательств. [3] 

Согласно данным Нацбанка, по итогам 2014 года профицит счета текущих 
операций составил более 6 млрд. долл.  

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке на основные товары 
Казахстанского экспорта обеспечило положительное сальдо по счету текущих операций 
платежного баланса. Это способствует развитию тенденции укрепления национальной 
валюты.  

На динамику курса национальной валюты также оказывает влияние обстановка в 
странах - основных торговых партнерах Казахстана, в первую очередь в России. Причем, 
согласно информации СМИ, Центральный банк России движется к тому, чтобы отпустить 
курс рубля в свободное плавание.  
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Девальвационные ожидания на казахстанском валютном рынке и девальвацию 
национальной валюты Казахстана в в прошлых годах г. отчасти подогревали процессы, 
происходящие в экономике России.  

Девальвация национальной валюты Казахстана проведена с одновременным 
переходом от фиксированного к плавающему курсу.  

Ситуация на валютном рынке 2015 г. не имеет аналогии с ситуацией 2000 и 2013 
годов, когда спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке значительно превышал 
предложение. Сокращение предложения иностранной валюты было обусловлено резким 
снижением цен на нефть и притоком внешних займов.  

В 2014 и 2015 годах на валютном рынке можно отметить тенденции, 
противоположные тем, что наблюдались в течение второй половины 2012 и 2013 годов: 
растущие положительные чистые притоки иностранной валюты на внутренний рынок 
усиливают давление на обменный курс в сторону ревальвации тенге. С ростом цен на 
нефть эти тенденции усиливаются.  

В течение прошлого года Национальный банк в целях предупреждения укрепления 
тенге купил на рынке 2,7 млрд долл.  

В условиях стабилизации экономики и финансового сектора страны, улучшения 
внешних и внутренних макроэкономических показателей открывается возможность отказа 
от установления валютного коридора и перехода к политике управляемого плавания.  

Ситуация на валютном рынке на протяжении 2015 года была стабильная. Курс 
тенге не выходил за пределы установленного коридора: 127,5-165 тенге за доллар. 
Изменения курса были незначительны, и за весь прошлый год в номинальном выражении 
тенге укрепился к доллару на 0,6%. [4] 

При этом участие Нацбанка в операциях на валютном рынке является 
минимальным.  

В 2015 году Нацбанк был преимущественно нетто-покупателем иностранной 
валюты на внутреннем рынке, абсорбируя, таким образом, избыток предложения 
иностранной валюты в целях предотвращения существенного укрепления тенге.  

Таким образом, Национальный банк принимает участие в торгах на внутреннем 
валютном рынке, поскольку политика полного невмешательства в динамику валютного 
курса является нежелательной.  

Что касается национальной валюты, то в среднесрочной перспективе оптимальной 
будет политика валютных коридоров, применяемая Национальным банком в настоящее 
время. В долгосрочной перспективе необходимо диверсифицировать экономику и снизить 
ее зависимость от экспорта, с тем, чтобы предупредить давление на курс тенге в 
результате возможного снижения мировых цен на сырье и энергоносители.  

В мире сложилась ситуация, когда ряд стран, в числе которых Китай, Япония, 
Колумбия, Таиланд, Южная Корея и другие, приняли меры для ослабления собственных 
национальных валют. Причин тому много - поддержка экспорта, стимулирование 
экономического роста, смягчение негативных тенденций в экономике и так далее. А 
поскольку национальные экономики взаимосвязаны, девальвация во многих странах 
одновременно заставляет другие сдерживать укрепление своих валют.  

В свою очередь, длительное применение манипуляций с курсами валют в конечном 
итоге может негативно отразиться на экономиках как развитых, так и развивающихся 
стран. В то же время использование валютной политики многими странами связано и с 
тем, что экономики этих стран восстанавливаются из кризиса, а интервенции - лишь 
инструмент зашиты от внешних факторов. Кроме того, интервенции может проводить 
практически любая экспортоориентированная страна. 
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Важная роль в местных финансах принадлежит местным бюджетам, являющимся 

финансовой базой многогранной деятельности местных органов власти и управления. 
Местные бюджеты (областей, городов, районов) в Казахстане занимают по доходам и 
расходам в пределах 50% от объемов средств государственного бюджета. В бюджетном 
виде организации финансовых отношенийсуществуют две тенденции: 
- централизация системы форм и методов управления движением финансовых ресурсов 
как отражение более общего процесса развития централизованных начал в управлении 
экономикой с целью выхода из кризиса и стабилизации;  

- децентрализация финансов с усилением функций местных органов власти и 
управления в формировании и использовании финансовых фондов. 

Вторая тенденция обосновывается приближенностью местных органов к местным 
условиям, их большей заинтересованностью в социально-
экономическомразвитиитерриторий. 
Принципом администрирования финансовых отношений является возможность 
осуществления контрольной функции финансов: чем в меньшей степени определенное 
финансовое отношение поддается формальному контролю, тем желательнее отнесение его 
к децентрализованному регулированию, и, наоборот, при хорошей контролируемости - к 
централизованному регулированию[1]. 

Мировая финансовая теория и практика определяют, что местные (локальные) 
бюджеты функционируют как самостоятельная часть бюджетной системы. Под 
самостоятельностью бюджета понимается положение, когда орган регионального 
управления на основе закрепленной доходной базы сам определяет объем бюджета, 
конкретную структуру и величину доходов и расходов по статьям. Его исполнение 
осуществляется на основе республиканского законодательства, определяющего права в 
этой области региональных органов управления[2]. 

Важное значение в управлении финансами принадлежит специализированным 
органам финансового контроля, которые независимы от правительства и подотчетны 
парламенту. 

Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует, с одной стороны, о 
многообразии форм внешнего финансового контроля, с другой стороны, о единстве, 
общности в содержательном смысле функций и принципов этого контроля.За рубежом 
внешний финансовый контроль за исполнением бюджета осуществляется специальным 
финансово-контрольным органом - Счетной палатой (Австрия, Германия, Испания, 
Франция), генеральным отчетным управлением (США), Офисом генерального аудита 
(Канада, Швеция), комитетом государственной отчетности (Великобритании), счетным 
судом (Бразилия, Румыния, Португалия, Турция) и др[3]. 
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Как правило, на органы внешнего финансового контроля возлагается 
ответственность за: 

- аудит государственных финансов (доходов и расходов),  
- обеспечение финансовой безупречности и подотчетности государственной 

системы и др. 
Так, в Австрии Счетная палата обязана осуществлять всеобъемлющий (внешний) 

финансовый контроль исходя из принципов бухгалтерской правильности, экономичности, 
экономической эффективности и целесообразности использования бюджетных средств. 
Счетная палата должна давать заключения на новые законодательные акты, в частности, в 
отношении их финансовых последствий. В отличие от других стран Счетная палата 
Австрии сама готовит итоговый отчет о финансовой деятельности Федерации. Совместно 
с Министерством финансов Счетная палата регламентирует правила финансовой 
отчетности на федеральном уровне. 

В Великобритании Национальное контрольное управление обладает полномочиями 
изучать экономичность, эффективность и рентабельность использования бюджетных 
средств, но не уполномочено проверять бюджетные показатели, подготавливаемые 
правительственными органами. Выплаты из Консолидированного фонда и Фонда 
национальных займов производятся только в форме кредита, предоставляемого 
Министерству финансов начальником Национального контрольного управления, в сумме, 
соответствующей закону. 

В Греции аудит исполнения государственного бюджета, проводимый Судом 
Аудита, включает три основных задачи: 

- призвать тех, кто управляет государственными средствами (как распорядителей, 
так и бухгалтеров), к отчету перед Судом Аудита; 

- рассматривать любые споры, возникающие при проверках; 
- информировать законодателей о юридически правомерном и надлежащем 

управлении государственными средствами со стороны исполнительной власти. 
Конституции Испании определяет Счетную палату как "высший орган финансовой 

проверки отчетов и экономического управления государства, а также государственного 
сектора экономики". Законодательные акты, регулирующие деятельность Счетной палаты 
Испании, дают ей право предлагать меры по совершенствованию экономико-финансового 
управления государственного сектора. 

Во Франции закон 2001 г. устанавливает представление бюджета через задачи и 
программы, соответственно Счетная палата с 2007 г. начнет осуществлять сертификацию 
"законности, правдивости и правильности счетов государства". 

В Литве закон о структуре бюджета требует, чтобы отчет высшего органа 
финансового контроля включал оценку использования утвержденных ассигнований на 
достижение программных целей с позиций эффективности, степени достижения 
программных целей, соблюдения закона. 

В Канаде контроль государственных финансов осуществляется посредством аудита 
программ правительства и финансовой деятельности по факту (апостериори). Основное 
требование к расходованию средств - целевое использование, экономичность и 
эффективность, наличие процедур для измерения эффективности программы. 

В Германии Федеральная счетная палата наделена правом проверки всех решений, 
которые приводят к изменениям доходов или расходов. Одним из направлений ее 
финансового контроля является рентабельное и экономное использование средств, 
возможность выполнения задач при меньшей численности персонала или при меньших 
материальных затратах или же возможность более эффективного их выполнения другими 
методами. 

В США Генеральное отчетное управление, кроме выполнения контрольных 
функций, осуществляет: 
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- анализ и оценку программ; 
- разработку отдельных статей или законопроектов в целом; 
- разработку методик анализа и оценки финансовой деятельности; 
- установление или утверждение форм отчетности; 
- ведение банка данных по финансовым вопросам и др.  
В функции Бюджетного управления конгресса США входит: 
- разработка ежегодных докладов по бюджету; 
- разработка прогнозов экономического воздействия финансовых законопроектов и 

резолюций; 
- составление пятилетнего прогноза поступлений налогов в бюджет и текущих 

расходов правительства; 
- проведение исследований по различным вопросам бюджетной политики. 
В Великобритании специальным органом финансового контроля является 

Управление государственного контроля, созданное еще в 1866 г. Возглавляет Управление 
государственного контроля Генеральный контролер – ревизор, который назначается 
правительством пожизненно и может быть смещен только по решению обеих палат 
парламента. Полномочия контрольного органа Великобритании более ограничены, чем в 
США.  

В частности, он не имеет права толковать финансовые нормативные акты, не может 
вмешиваться в оперативную деятельность финансовых служб правительственных 
ведомств. В обязанности Управления государственного контроля входит проверка 
законности финансовой деятельности правительственных ведомств, а также 
эффективности и целесообразности расходования ими государственных средств. 
Управление обязано информировать Парламент о результатах таких проверок. 

Анализ современного зарубежного опыта показывает, что в современных условиях 
основной целью парламентского финансового контроля является не только обеспечение 
сохранности бюджетных средств, их целевое и эффективное использование, достижение 
высокого уровня бюджетной дисциплины, но и создание эффективной системы 
бюджетного финансирования, вскрытие отклонений от принятых стандартов, нарушений 
принципов законности, эффективности, целесообразности, экономного расходования 
средств. 
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В современных условиях коммерческие банки должны распределять привлеченные 
средства в различные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. 
Для этого коммерческим банкам предлагаются для руководства и эффективного 
применения  специальные методы размещения средств. Рассмотрим каждый из них.  

Первый метод – это метод общего фонда средств.  
Средства, за размещение которых отвечает управляющий коммерческого банка, 

поступают из различных источников, включая вклады до востребования, сберегательные, 
срочные вклады, а также собственный капитал банка. В основе рассматриваемого метода 
лежит идея объединения всех ресурсов. Затем совокупные средства распределяются 
между теми видами активов (ссуды, правительственные ценные бумаги, кассовая 
наличность и т.д.), которые считаются подходящими. В модели общего фонда средств для 
осуществления конкретной активной операции не имеет значения, из какого источника 
поступили средства, пока их размещение содействует достижению поставленных перед 
банком целей.  

Данный метод требует от руководства банка равного соблюдения принципов 
ликвидности и прибыльности. Поэтому средства помещаются в такие виды активных 
операций, которые наиболее полно соответствуют этим принципам. Размещение средств 
осуществляется в соответствии с определенными приоритетами, назначение которых - 
помочь руководству оперативных отделов решить проблему сочетания ликвидности и 
прибыльности. Эти приоритеты подсказывают, какая часть каждого доллара или тенге 
имеющихся у банка средств должна быть помещена в резервы первой или второй очереди, 
использована для ссуд и покупки ценных бумаг, чтобы это принесло доход. Вопросы 
инвестирования средств в земельные участки, здания и прочую недвижимость обычно 
рассматриваются отдельно. [1, с.39] 

Задачей номер один при определении структуры размещения средств является 
установление их доли, выделяемой в качестве первичного резерва. Эта категория активов 
носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих 
банков. Тем не менее, банкиры придают ей большое значение и включают в первичные 
резервы те активы, которые могут быть немедленно использованы для выплаты 
изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это - главный источник 
ликвидности коммерческого банка. В большинстве случаев в роли первичных резервов 
фигурируют активы, включаемые в статью “наличность и задолженность других банков”, 
куда входят средства на корреспондентских счетах в Национальном банке, средства на 
корреспондентских счетах (вклады) в других коммерческих банках, наличные деньги в 
сейфе и чеки, а также другие платежные документы в процессе инкассирования. [2] 

Необходимо отметить, что резервы первой очереди включают как обязательные 
резервы, служащие обеспечением обязательств по вкладам, так и остатки наличных денег, 
достаточные, по мнению руководства банка, для повседневных расчетов. На практике 
величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе 
среднего для всех примерно одинаковых банков отношения наличных активов к сумме 
вкладов или к сумме всех активов.  

Задачей номер два при размещении средств будет создание “некассовых” 
ликвидных активов, которые к тому же приносят определенный доход. Эти резервы 
включают высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и 
незначительным риском потерь можно превратить в наличные средства. Основное 
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назначение резервов второй очереди - служить источником пополнения первичных 
резервов. Как и последние - это скорее экономическая категория, нежели бухгалтерская, и 
она также не фигурирует в банковском балансе. Во вторичные резервы входят активы, 
которые обычно составляют портфель ценных бумаг, и - в некоторых случаях - средства 
на ссудных счетах.  

Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под 
воздействием которых изменяются вклады и ссуды. Банку, у которого сумма вкладов и 
спрос на кредит сильно колеблются, требуется больший резерв второй очереди, чем банку 
с устойчивым объемом вкладов и кредитов.  

Как и для резервов первой очереди, для вторичных резервов также устанавливают 
определенный процент от общего объема средств. Отправной точкой может служить 
общий показатель для всех банков страны, хотя он не всегда отвечает потребностям 
отдельного банка. В качестве примерного индикатора ликвидности банковской системы в 
целом иногда используется коэффициент, показывающий отношение суммы наличных 
денег и правительственных бумаг к общей сумме вкладов во всех коммерческих банках.  

Третий этап размещения средств по методу общего фонда средств - формирование 
портфеля кредитов. После того как банк определил размеры первичных и вторичных 
резервов, он может предоставлять ссуды своим клиентам. Это важнейший вид банковской 
деятельности, приносящий доход. Ссуды - самая важная часть банковских активов, а 
доходы по ссудам - самая крупная составляющая банковской прибыли. Ссудные операции 
являются одновременно и самым рискованным видом банковской деятельности.  

И наконец, в последнюю очередь при размещении средств определяется состав 
портфеля ценных бумаг. Средства, остающиеся после удовлетворения обоснованных 
потребностей клиентов в кредитах, могут быть помещены в сравнительно долгосрочные 
первоклассные ценные бумаги. Назначение портфеля инвестиций - приносить банку доход 
и быть дополнением резерва второй очереди по мере приближения срока погашения 
долгосрочных ценных бумаг.  

Использование метода общего фонда средств в управлении активами дает банку 
широкие возможности выбора категорий активных операций. Этот метод устанавливает 
приоритеты, которые формулируются довольно общо. В то же время указанный метод не 
содержит четких критериев для распределения средств по категориям активов и не дает 
решения дилеммы “ликвидность - прибыльность”. Последнее зависит от опыта и 
интуиции банковского руководства.  

Следующий метод - метод распределения активов. Выше отмечалось, что при 
подходе к размещению средств с позиций общего фонда средств излишне много внимания 
уделяется ликвидности и не учитываются различия требований ликвидности по 
отношению к вкладам до востребования, сберегательным вкладам, срочным вкладам и 
основному капиталу. По мнению многих банковских деятелей, этот недостаток служит 
причиной нарастающего сокращения нормы прибыли. С течением времени срочные и 
сберегательные вклады, требующие меньшей ликвидности, чем вклады до востребования, 
растут более высокими темпами. Метод распределения активов, известный также как 
метод конверсии средств, позволяет преодолеть ограниченность метода общего фонда 
средств.  

Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку 
ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. Этим методом делается 
попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных 
резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. Например, вклады до 
востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со 
сберегательными и срочными вкладами и скорость их оборота, как правило, также выше, 
чем у других видов вкладов. Поэтому большая доля каждого доллара вклада до 
востребования должна помещаться в первичные и вторичные резервы и меньшая часть - в 
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такие инвестиции, как ссуды под закладные на жилые дома или долгосрочные облигации 
муниципальных органов. Данная модель предполагает создание нескольких “прибыльных 
центров” (или “центров ликвидности”) внутри самого банка, используемых для 
размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти структурные 
подразделения часто называют “банками внутри банка”, поскольку размещение средств 
каждым из этих центров осуществляется независимо от размещения средств других 
центров. Иными словами, в банке как бы существуют обособленные друг от друга банк 
вкладов до востребования, банк сберегательных вкладов, банк срочных вкладов и банк 
основного капитала. [3, с.40] 

Установив принадлежность средств к различным центрам с точки зрения их 
ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения 
каждым центром. Вклады до востребования требуют самого высокого покрытия 
обязательными резервами и имеют наивысшую скорость обращения, достигающую 
иногда 30 и даже 50 оборотов в год. Следовательно, значительная часть средств из центра 
вкладов до востребования будет направлена в резервы первой очереди (скажем, на один 
процент больше, чем установлено нормой обязательных резервов), оставшаяся часть 
вкладов до востребования будет размещена преимущественно во вторичные резервы 
посредством инвестирования их в краткосрочные государственные ценные бумаги, и 
только сравнительно небольшие суммы будут предназначены для предоставления ссуд, 
главным образом в форме краткосрочных коммерческих кредитов. Средства из центра 
вкладов до востребования не размещаются в прочие ценные бумаги и основные фонды. 
Требования ликвидности для центров сберегательных вкладов и срочных вкладов 
несколько ниже, поэтому данные средства будут помещены большей частью в ссуды и 
инвестиции. Основной капитал почти не требует покрытия ликвидными активами и 
используется для вложения в здания и землю, а оставшиеся средства предназначаются для 
долгосрочных кредитов и менее ликвидных ценных бумаг, т.е. используются для 
увеличения доходов банка.  

Главным преимуществом рассматриваемого метода является уменьшение доли 
ликвидных активов и вложений дополнительных средств в ссуды и инвестиции, что ведет 
к увеличению нормы прибыли. Сторонники метода распределения активов утверждают, 
что повышение нормы прибыли достигается устранением избытка ликвидных активов, 
противостоящих сберегательным и срочным вкладам и основному капиталу.  

Однако и этот метод имеет недостатки, снижающие его эффективность. Хотя в 
основу выделения различных “прибыльных центров” положена скорость обращения 
различных типов вкладов, может не быть тесной связи между скоростью обращения 
вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов этой группы. 
Например, средства, помещенные во вклады до востребования, могут обернуться до 40 раз 
в год. В то время как одни клиенты изымают деньги с помощью чеков, другие, напротив, 
вносят деньги в банк, остатки средств на вкладах до востребования (как и общая сумма 
депозитной задолженности банка) могут колебаться в течение года всего лишь в пределах 
10%. Пока банк функционирует, его задолженность перед клиентами по депозитам 
сводится к минимуму. Как показывает практика, часть средств, внесенных на вклад до 
востребования, никогда не будет изъята и с полным основанием может быть 
инвестирована в долгосрочные высокодоходные ценные бумаги.  

Другим недостатком этого метода является то, что он предполагает независимость 
источников средств от путей их использования. На деле это далеко не так. Например, 
банкиры-практики стремятся привлечь больше вкладов от деловых фирм, ибо эти фирмы, 
как правило, занимают деньги в том же банке, где им открыты чековые счета. 
Следовательно, привлечение новых вкладов означает одновременно обязательство банка 
удовлетворять часть заявок на кредиты со стороны новых вкладчиков. А это значит, что 
часть новых вкладов должна быть направлена на кредитование владельцев этих вкладов.  
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Другие недостатки равно касаются и метода общего фонда средств, и метода 
распределения активов. Оба метода делают акцент на ликвидности обязательных резервов 
и возможном изъятии вкладов, уделяя меньше внимания необходимости удовлетворять 
заявки клиентов на кредит. Между тем хорошо известно, что по мере подъема деловой 
активности растут и вклады, и кредиты. Если наступает такой период, банку, помимо 
установленных норм обязательных резервов, потребуется лишь немного дополнительных 
ликвидных средств для покрытия изъятия вкладов, особенно если экономист банка 
способен вполне точно предсказать, когда деловая активность и приток вкладов начнут 
убывать. В этом случае ликвидные средства потребуются главным образом для покрытия 
спроса на кредит, который, возможно, будет расти более высокими темпами, чем вклады.  

Следует также учесть наличие сезонных колебаний у отдельных банков, при 
которых спрос на кредит может расти именно в тот момент, когда объем вкладов 
снизился. Кроме того, под воздействием проводимой денежно-кредитной политики спрос 
на кредиты в периоды подъема может опережать рост вкладов, а в периоды спада деловой 
активности темпы роста депозитов у всех банков выше; в условиях бума умеренному 
росту вкладов противостоит высокий спрос на кредиты.  

Оба рассмотренных метода имеют и еще один недостаток: они опираются на 
средний, а не предельный уровень ликвидности. Среднее отношение кассовой наличности 
и правительственных ценных бумаг к общей сумме вкладов может быть достаточным для 
оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет руководству 
отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей неделе, 
чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов отдельных 
клиентов банка и хорошее знание хозяйственных и финансовых условий на местном 
рынке позволят банку определить потребности в наличных деньгах на данный момент.  

Рассмотренные два метода являются несколько упрощенными. Их следует 
рассматривать не как комплекс нормативных указаний, дающий основу для принятия 
решений, а как общую схему, в рамках которой руководство банка может определить 
подход к решению проблемы управления активами. Использование любого из этих 
методов предполагает способность группы компетентных руководителей исследовать весь 
комплекс взаимосвязей и вводить те усложнения в анализ и принятие решений, которые 
соответствуют конкретному положению данного банка.  

Более усложненный вариант - метод научного управления. Управление активами с 
помощью научных методов и исследования операций предполагает использование более 
сложных моделей и современного математического аппарата для анализа сложных 
взаимосвязей между различными статьями банковского баланса и отчета о прибылях и 
убытках. Этот подход может оказать большую помощь руководству банка в принятии 
решений.  

Два метода сводятся к применению простейших приемов научного управления для 
анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они указывают пути 
размещения всех доступных для инвестирования средств таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений 
ликвидности, установленных руководством банка (т.е. изнутри) или органами банковского 
контроля (т.е. извне).  

Более сложная методика предполагает научный подход к решению управленческих 
проблем с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения 
взаимодействия элементов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, 
установления связей между различными элементами проблемы, идентификации 
переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки 
возможного поведения неконтролируемых переменных и выявления тех внутренних и 
внешних ограничений, которые регламентируют действия руководства. Метод научного 
управления делает попытку ответить на три вопроса: “в чем суть проблемы?”, “каковы 
варианты ее решения?”, “какой вариант наилучший?” Одним из методов, используемых 
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специалистами по управлению для решения производственных проблем, является 
линейное программирование. Далее следует его описание, чтобы проиллюстрировать, как 
используются научные методы для выработки решений при управлении активами 
коммерческого банка. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой 
управления пассивами, с учетом ограничений в отношении как прибыльности операций, 
так и ликвидности. [4, с.120] 

При управлении активами и в иных сферах деятельности руководство 
коммерческого банка может эффективно использовать также и другие методы научного 
управления.  

Модель линейного программирования - это метод математического моделирования, 
выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной 
математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных 
методов, например, симплекс-метод, для определения оптимального сочетания элементов, 
подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения. Математические и 
вычислительные аспекты модели и ее конкретное применение - дело весьма сложное, 
однако совсем не обязательно, чтобы их разрабатывали лица, применяющие линейное 
программирование. 

Метод научного управления банковскими активами дает заметные преимущества 
банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая 
подготовка которых позволяет его использовать. Руководство банка должно 
рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия 
решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Использование достаточно 
разработанной модели линейного программирования позволит руководству банка увидеть 
последствия некоторых его решений. Модель можно использовать для проверки 
чувствительности этих решений к изменениям экономической конъюнктуры или к 
ошибкам в прогнозах. И уж конечно, она полезна тем, что позволяет использовать 
преимущество быстрой обработки данных на компьютерах для обобщения сложных 
взаимодействий большого числа переменных, с которыми управляющим приходится 
иметь дело при размещении средств в различные активы.  

Однако на завершающей стадии анализа руководство банка должно принять на 
себя ответственность за формулирование модели и за те решения, которые основываются 
на полученной благодаря ей информации. Одно из главных преимуществ, которое 
получает руководство при формулировании модели, состоит в том, что заставляет 
тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более 
того, этот процесс принуждает руководство банка изучать портфель кредитов и 
инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможностью дохода 
и издержек по ним. Полученная информация представляет исключительную ценность 
независимо от метода ее получения.  

Основной недостаток использования научных методов управления касается 
главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или 
консультантов с соответствующей подготовкой, а также вычислительного оборудования 
мощности, достаточной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень 
дорого.  
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Банктердің және тауарлы –ақшалай қарым –қатынастарының дамуы тарихи 
тұрғыдан қатарлас жүрді және де олар бір –бірімен өзара тығыз байланысты. Банктер 
халық шаруашылығы қызметінің барлық деңгейіндегі басқарумен тікелей байланысты 
болады. Олар арқылы ұдайы өндіріс үрдісіне қатысушыларының экономикалық 
мүдделерін қанағаттандыру жүзеге асырылады. Осы кезде банктер қаржылық делдел 
ретінде шаруашылық органдарының капиталдарын, халықтық жинақтарын және 
шаруашылық қызметтерінің үрдісінде босаған басқа да бос ақша қаражаттарын тарта 
отырып, қарыз алушылардың уақытша пайдалануына береді, ақшалай есеп айырылысу 
жүргізіледі және экономика үшін басқа да көптеген қызметтер көрсетіледі, соның 
арқасында өндірістің тиімділігі мен қызметтері өнімнің айналасына тікелей ықпал етеді. 
Орталық банктер бүкіл елдің несие жүйесін  бақылаушы әрі реттеуші бас органның ролін 
атқара отырып, ерекше орынға ие және экономикалық басқарудың мемлекеттік органы 
болып табылады. Олардың басшылық ролі мемлекет берген үлкен өкілеттіліктермен 
анықталады. 

Орталық банк елдің эмиссиялық, резервтік және кассалық орталығы, сондай-ақ ол 
норма шығару, басқару құқықтарына ие “банктердің банкі”, “соңғы сатыдағы несие 
беруші” ролін атқарады, ақша несиелік және валюталық саясатты анықтайды оның негізгі 
мақсаты пайда табу емес, ақша-несие саясатын жүзеге асыру және елдің несиелік жүйесін 
басқару болып табылады. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттік Орталық банкіге кең өкілеттік беруі 
екінші деңгейлі банк жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

Орталық банк мемлекет берген эмиссиялық құқығы негізінде экономиканы жалпы 
мемлекетті тұрақтандыру саясатын тауар-ақша тепе-теңдік саясатын жүргізеді.</h4 

Орталық банк тарапынан ақша-несиелік реттеудің негізгі  объектісіне 
экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасы жатады, оның динамикасына 
төлеуге қабілетті сұраныстың әр түрлі компонеттерінің өзгерісі тәуелді болады. Қазіргі 
даму сатысында ақша несиелік сипат алады, яни ақша массасы нагізінен банктердің несие 
депозиттік қызметіне байланысты пайда болады, сондықтан Орталық банк ақша 
айналымының құрылымын және көлемін екінші деңгейлі банктердің операцияларын 
басқару арқылы реттейді.[1] 

1.1  Ұлттық банкі, оның мақсаттары мен міндеттері, қызметінің бағыттары, 
меншікті қаражаттары мен пайдасы “Қазақсатн Республикасының Ұлттық банкі туралы” 
Заңы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының 
Орталық банкі және республикамыздағы банк жүйесінің жоғарғы деңгейі болып 
табылады. 

Тәжірибе жүзінде кассалық резервтердің барлығы Ұлттық банкке шоғырланады 
және олардың шаруашылық айналымға түсуі Ұлттық банкінің мекемелері арқылы 
коммерциялық банктердің кассаларын толтыру негізінде жүреді. Барлық банктер қолма-
қолсыз есеп айырысуларды Ұлттық банктердің мекемелері арқылы жүргізеді, ал қажет 
жағдайда Ұлттық банкіден несие алады. Осының нәтижесінде қолма-қол және қолма-
қолсыз есеп айырысу айналысы Ұлттық банкіде және оның мекемелерінде шоғырланады. 

Ұлттық банк – ақша резервтерінен, басқа да материалдық құндылықтардан 
тұратын жекеше мүлкі бар заңды тұлға. Мүліктің құралу көздеріне – банк ісінен түскен 
табыстар, бағалы қағаздан түскен табыстар және бюджеттен түскен дотациялар жатады. 
Негізгі Ұлттық банк унитарлық орган болып табылады. 
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Мемлекет жарғылық қордың жалғыз иесі. Негізгі қор ғимараттардан, 
құрылғылардан, көлік және басқа да құндылықтардан тұрады. Ұлттық банк резервтік 
және басқа қорлар құрады. 

Ұлттық банкінің қаржылық жылдағы пайдасы сол жылға жатқызылатын табыстар 
мен шығындардың айырмасы ретінде анықталады. Ондай шығындарға: активтер 
амортизациясы, оның ішіндегі банкноттар мен монеталардың құндарының бір бөлігі 
жатады.[3] 

Пайданың жарғылық, резервтік және басқа да қорларды құрғаннан қалған бөлігі 
республикалық бюджетке аударылады. Ұлттық банк және оның мекемелері барлық 
салықтар мен төлемдерден босатылады. 

 
2.2 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің негізгі міндеті.   
 
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының ішкі және сыртқы 

тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісіне мынандай 

міндеттер жүктеледі.: 
- Қазақстанның экономикалық  дамуы және оның дүние жүзілік экономикаға 

интеграциялануы мақсаттарына жетуге көмектесетін ақша айналысы, несие, банктік 
есептеулерді және валюталық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты жасау және 
жүзеге асыру; 

- Ақша-несие және банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесу; 
- Банктік және басқа несиелік мекемелердің қызметін реттейтін ережелерді 

жасау және олардың орындалуына бақылау жасау негізінде банк несие берушілердің, 
салымшылардың мүдделерін қорғау. 

Ұлттық банк жұмысының негізгі бағыттары:</h4> 
- елдегі несиелік ресурстарды және ақша айналысын басқару; 
- өзіне бағынышты мекемелер арқылы ақшалай түсімді инкассациялауды 

ұйымдастыру және жүзеге асыру; 
- халық шаруашылығында несиелік, есеп айырысу және кассалық 

операцияларды жүзеге асыру бойынша ережелерді, әдістемелік инструкциялық 
нормативтік актілерді шығару (барлық банктерге міндетті), есеп жүргізу және банктердің 
есеп беруін ұйымдастыру; 

- банк ісін бақылау және қадағалау 
- елдің банк жүйесінің тәуелсіз балансын жасау 
Ұлттық банктің құрылымы мен басқару органдары. Ұлттық банкінің басқару 

құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа да мәселелері “Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкі туралы” Заңы және “Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі туралы” Ережесі негізінде анықталады.[4] 

 
2.3Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операциялары 
Ұлттық банк “Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі туралы” Заңға сәйкес 

мынандай қызметтер  мен операциялар орындайды: 
- айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді, Қазақстан Республикасы 
аумағында банкноталар мен монеталарды айналысқа шығарушы жалғыз эмитент болып 
табылады; 

- кепіл берушісі Үкімет болып табылатын Қазақстан Республикасының ішкі 
және сыртқы қарызына қызмет көрсетуге қатысады; 

- Қазақстан Республикасы аумағанда еншілес банк ашуға рұқсат береді; 
- Қазақстан Республикасы аумағында, одан тыс жерлерде банк филиалдарын 

өкілдіктерін ашуға келісімін және банк операцияларын жүргізуге лицензия береді; 
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- Банктердің бағалы қағаздар эмиссиясы жобасының оның тіркелуіне дейін өзі 
белгілеген тәртіппен міндетті сараптауын жүргізеді; 

- Ол банктерге несие беруге, банктердің қарыз капиталы нарығындағы ашық 
позициясына бақылау жасауға құқылы. Банктерге соңғы сатыдағы несие беруші болады, 
қайта қаржыландыру саясатын жүргізеді; 

- Банктердің жұмысына және шетелдік валютаны сатып алу, сату және 
айырбастау ұйымдарына бақылау мен қадағалау жүргізеді әрі пруденциалдық 
нормативтер белгілейді;</h4> 

- Қазақстан Республикасында ресми мөлшерлемелерді өзгерту арқылы банктік 
пайыз мөлшерлемелерінің деңгейін реттеуді жүргізеді; 

- Қазақстан Республикасында информациялық процестерді ақша-несие реттеуі 
әдістерімен бәсеңдете алмаған жағдайда Ұлттық банк банктердің операциялары бойынша 
несиелік салымдарды шектеу және пайыз мөлшерлемелерін өзгертуге құқықтарын береді; 

- ҚР-да есеп айырысу тәртібін, жүйесін және нысандарын  анықтайды, 
қазақстандық теңге мен банкаралық есеп айырысулардың мезгілінде және үзіліссіз 
жүргізілуін қамтамасыз ететін  жүйенің жұмыс ісеуін ұйымдастыруы тиіс; 

- ҚР-да валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады және 
валюталыұ операциялардың барлық түрін жүргізуге құқылы; 

- Банк ісі есеп айырысу, валюталық операциялар жүргізу бойынша банктерге, 
валютаны сатып алу, сату және айырбастау операциялар жүзеге асыратын мекемелерге 
және олардың клиенттеріне орындауға міндетті нормативтік актілер шығарады, сонымен 
қатар, олардың орындалуын бақылайды; 

- Егер заңды актілермен басқалары қарастырылмаса, Қазақстан 
Республикасының Үкіметімен келісіп, банктердің және басқа шаруашылық 
субъектілерімен жүзеге асыратын есеп айырысу, ағымдағы бюджеттік жәене басқа да 
шоттардан төлем жүргізу кезегін, есеп айырысуларды реттеу мақсатында бекіте алады; 

- Ұлттық банкіге жүктелген функцияларды жүзеге асыруға көмектесетін 
ұйымдарды құруға және оларды басқаруға қатысуға құқылы; 

- Қолма-қол банкноттар мен монеталарды есепке алу, сақтандыру, тасу және 
инкассациялау ережелерін бекітеді, банкноттар мен монеталарды тасуды, сақтандыруды 
және инкассациялауды қамтамасыз етуге қатысады.., банкноттар мен монеталардың 
мемлекеттік резервтер құрады; 

- Қазақстан Республикасы банктерінің жиынтық балансын құрады және тұрақты 
түрде жариялайды; 

- Ішкі және сыртқы активтер бойынша болжамды есептер шығарады; 
- Ақшалай қаражаттарды есепке алуда қате кеткенде немесе  қолданжасалған 

қүжаттар бойынша есепке алынған қаражаттар анықталған жағдайда клиенттердің және 
банктердің шоттарынан ақша қаражаттарын сөзсіз шегеру құқығына ие; 

- Қазақстан Республикасындағы банктер жүйесіне кадрларды дайындауға 
қатысады; 

Сирек жағдайларда мемлекеттік бюджеттің қаржаттары арқылы 
қаржыландырылатын несиелік-есеп айырысу және ұйымдардың кассалық қызмет 
көрсетуімен байланысты операциялар жүргізеді.[5] 

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болатын басқа да қызметтер 
атқарады. 

2.4 Ақша айналысын басқару. Ұлттық банк заңды төлем құралын, яғни 
банкноталарды шығаруға эмиссиондық құқы бар жалғыз мемлекеттік орган. Олар Ұлттық 
банкінің эмиссиялануында шығарылады және банктерге сатып, қолма-қолсыз эквивалент 
алу формасында болады. Қазақстан Республикасының ресми ақша бірлігі – теңге болып 
табылады. 
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Ұлттық банк банкноталармен монеталардың қажетті мөлшерін анықтайды, 
олардың жасалуын қамтамасыз етеді, сақталу, жою және қолма-қол ақшаның 
инкассациялау тәртібін орнатады. 

Қазақстан Республикасында шығарылған монеталар мен банкноталардың 
номиналдық құрылымы, айшықталған пішіні болуы керек. Банкноталар мен 
монеталардың көрсетілген сипаттамалары баспасөзде жариялануы тиіс. Валютаны 
өзгертуге тек Қазақстан Республикасының Парламентінің құқығы бар.[2] 

Ұлттық банк Қазақстан Республикасының валютасын шетел мемлекеттерінің ақша 
бірліктеріне айырбастау бағамын анықтау тәртібін белгілейді. 

Эмиссия – бұл мемлекетпен банкноталардың, монеталардың, бағалы қағаздардың 
шығарылуы. Ол қолма-қол түрінде де немесе ақша түрінде болуы мүмкін.</h4> 

Депозиттік банктер эмиссиясын реттеу Ұлттық банкінің ақша базасы сияқты, ақша 
агрегатын және ақша мультипликациясын бақылау арқылы жүреді. 

Ақша базасы – бұл Ұлттық банк шығаратын ақшалары. Оған айналымдағы қолма-
қол ақшалар, міндетті және артық резервтер жатады. Міндетті резервтер-бекітілген 
нормативтерге сәйкес Ұлттық банкідегі арнайы шотта несие корреспонденттік шотында 
сақталуға міндетті банк депозиттерінің бөлігі (бұл Ұлттық банкінің келісімі бойынша тек 
қана қаржылық тұрақты банктермен қолданылатын резервтердің баламалы әдісі деп 
аталады. 

Артық резервтер дегеніміз банктердің Ұлттық банкідегі  корреспонденттік 
шоттардағы қалдық . Айналымдағы қолма-қол ақша мөлшері банктердің 
корреспонденттік шоттардағы қаражаттарының болуына байланысты болғандықтан, 
Ұлттық банк ақша базасының мөлшерін екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық банкідегі 
корреспондеттік шоттардағы қаражаттарының көлемін, яғни банктердің өнімділігін реттеу 
арқылы реттейді.[6] 

Ол ақша несие саясатының құралдарын пайдаланумен іске асада. Бұл құралдары 
ақша базасының кеңейюінің шегін көрсететін және ақша массасының, ақша базасына 
қатынасы арқылы есептелінетін ақша мультипликаторының мөлшеріне әсер етеді.Ақша 
мультипликаторының мөлшері міндетті резервтеу нормасына байланысты, өйткені 
міндетті резервтер банктер мен  несие ресурстарының қөзі болып пайдаланбайды, 
сонымен қатар, айналымдағы қолма-қол ақшаның үлес салмағына байланысты 
болады.Бұл- айналымдағы қолма-қол ақшалардың банктерден тыс орналасқанда 
мультипликацияланбауына байланысты. Ақша мультипликациясының интенсивтілігі 
олардың экономикадағы айналу жылдамдығына әсер етеді. 

Экономикадағы ақша айналысының жылдамдығы Ұлттық банк арқылы тікелей 
реттелмейді, бірақ оның мөлшері инфляция деңгейіне әсер етеді және ақша несие саясаты 
үшін үлкен мәні бар. 

Ақша айналысының жылдамдығы экономикалық монетаризация деңгейіне 
байланысты болады., ол ақша массасының жалпы ішкі өнімге қатынасымен анықталады. 
Айналыс жылдамдығы төмен болған сайын, монетаризация деңгейі жоғарылайды. 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заңы бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының Орталық банкі болып және 
Республикадағы банк жүйесінің жоғарғы деңгейі болып табылады. Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының Орталық банкі ретінде 
басқа елдің орталық банктерімен және халықаралық қаржы ұйымдары мен қатынаста 
Қазақстан Республикасының мүддесін көздейді. Ұлттық банк бұл –эмиссиялық, резервтік, 
кассалық және есеп айырысу орталығы, норма шығару және бақылау жасау құқығына ие, 
«банктердің банкі» рөлін атқарады, сондай –ақ ақша –несие және валюта саясатын 
анықтайды.  

Ұлттық банк –оның жоғарғы үкімет органы тұлғасындағы мемлекеттік біртұтас 
органы, бір ғана қол қоюшы және жарғылық қор иесі. Ол тек Қазақстан Республикасының 
президентіне есеп береді.  
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Ұлттық банктің басты міндеті –ұлттық валюта теңгенің ішкі және сыртқы 
тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. </h4> 

Негізгі қызметі: айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен 
мемлекеттің ақша –несие саясатын жүргізу, ақша эмиссилау, банктерге, ұйымдарға несие 
беру және республикада есеп айырысуды іске асыру, инвестициялық қызмет, екі 
деңгейдегі банктер қызметін бақылау және қадағалау, валюталық реттеу және валюталық 
резервін сақтау және т.б. [5] 

Коммерциялық банктің керемет мүмкіндіктері мен оларды басқа қаржылық 
институттардан ерекшелейтін сипаттама –ақшаларды құру, несиелік жүйенің 
икемділігімен іске асады. Өзінің депозиттік және несиелік операцияларымен банк 
уақытша бос ақша қаражаттарын шоғырландырып, оларды несие түрінде ұсынады, 
сонымен олар халық шаруашылығын ақшаға деген қажеттілігін қанағаттандырады, яғни 
жаңа жолмен қаражаттарын құрайды. Сонымен бірге банктер өз қызметі үрдісінде 
ақшалардың бір бөлігін жояды. [7] 
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Банктерді бағалы қағаздармен жұмысын кеңейтудегі жағымды шарттарға 

қарамастан, қор нарығының қызметіне және сонымен байланысты қызмет көрсету 
сферасының дамуына банктердің мүдделеріне кері әсер ететін субъективті және 
объективті проблемалар бар. Оларға Осы сферадағы қызметтерінің тиімділігі және 
мақсаттылығығындағы проблемалар, заңнамалық проблемалар, ұймдастыру-техникалық, 
психологиялық проблемаларды жатықзуға болады. 

Жақында ғана отандық банктердің шаруашылық субъектілермен қарым-қатынасы 
туралы, яғни олардың нақты секторды несиелеуіне байланысты сынға алынды. 
Қазақстандық экономикаға айналмалы және инвестициялық қаражаттар жетпеді, яғни бұл 
қаражаттарға сұраныс несиелеумен де жаппады. Бұл сын негізінен әділетті болды, бірақ 
бұл жылдары банктердің саясатын объективті жағдайлармен түсіндіруге болады, яғни 
банкирлердің өздері бұны «сапалы» қарыз алушылардың аздығымен және несиелеу үшін 
дәлелденген, анық жобалардың жеткілікті көлемдерінің болмауымен байланыстырады.  

Шындығына келетін болсақ, банктер мен нақты сектор арасындағы қарым-
қатынастың «салқын» болуы жоғарыда аталып өткен себептермен ғана шектелмеді, яғни 
бұл жылдары банктердің инвестициялық қызметтерінің шектеулі болуы негізінен нақты 
секторды несиелеудің жоғары жүйелі тәуекелдердің болуымен байланысты, сонымен 
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қатар несиелердің пайыздарының жоғары болуына байланынсты қарыз алушылардың 
төлем қабілеттілігінің төмен болуы, қарыз алушылардың қаржылық жағдайларының 
тұрақсыз болуы да өз әсерін тигізді. Банктердің мүмкіндіктері де шектеулі болды, 
сонымен қатар табысты мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында да алуға да болатын, ал 
олардың тәуекел деңгейі мейлінше төмен болатын. Сонымен бірге, қаржылық сектордан 
нақты секторға ақшалай ағымдардың шектеулігі басқада себептерге де байланысты 
болатын [1].  

Бұл жағдай 2000 жылдан бастап өзгере бастады және бүгінгі таңда банк 
активтерінің 60%-ы экономиканы несиелеуге бағытталған. Өндірістің өсумен байланысты, 
сонымен қатар қаржылық нарықтың тұрақты дамуымен байланысты және ресурстық 
базаның өсуімен байланысты банктер нақты секторды несиелеуге байланысты өз 
қызметтерін қарқынды жоғарлатты. Яғни, банктердің несиелік портфелінің қарқынды 
өсуімен қатар, банктердің нақты секторды несиелеуі де өте жоғары деңгейге жетті.  

Сонымен қатар, несиелер көлемінің көбеюіне тағы да бір әсер еткен фактор- бұл 
банктердің ресурстық базаның қарқынды көбеюі болып отыр. Бұл банктердің жеке және 
заңды тұлғаларға арналған депозиттерінің көбеюіне байланысты болып отыр. Ресурстық 
базаның және меншікті капиталдың көбеюі банктерге экономиканы несиелеуге және 
инвестициялауға үлкен мүмкіндік туғызды. Сонымен қатар несиелеу көлемінің өсімі тек 
банк жүйесінің жалпы активтерінің өсімімен ғана емес, сонымен бірге банктердің 
өздерінің несиелік белсенділігіне де байланысты болып отыр. Активтер құрлымының 
несиелік портфельге қарай өсу өзгерісі, бұл қаржылық нарықтың өзгеруіне байланысты 
болып отыр. Яғни, инфляция және девольвацияның салыстырмалы жоғары емес деңгейі 
негізгі қаржылық инстументтердің табыс деңгейінің төмендеуіне алып келді. Демек, 
банктер мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында және валюталық нарықта жоғары табыс 
алуынан айырылды, ал бұл өз кезегінде банктердің несиелік операциялар көлемінің 
ұлғаюын талап етті, яғни негізгі табыс көзі ретінде енді несиелік операциялар болды. 
Қазір банктердің беретін несиелерінің негізгі бөлігі саудалық операцияларды қамтамасыз 
ету үшін беріледі, бұл банктердің несиелік портфеліндегі барлық несиелерінің үштен бірін 
құрап отыр. Несиелеу көлемі бойынша несиелер құрлымы аздаған өзгеріске ұшырады, 
яғни несиелердің негізгі көлемі қарыз алушылардың айналым капиталын толықтыру үшін 
алынады, яғни бұндай несиелердің барлық берілетін несиелер көлемінің үштен екі бөлігін 
құрайды. Негізгі қорды алу үшін, жаңа құрылыс жүргізу үшін, тұрғын үй сатып алу үшін 
несиелердің жалпы үлесі төмендеді, бірақ нақты бұл мақсаттарға несиелер көлемі 
салыстырмалы өсті. Сонымен қатар тұтыну және бағалы қағаздарды сатып алуға 
байланысты несиелер көлемі жоғарлады.  

Сонымен қатар осы өткен жылдарда болған өзегерістер несиелеу көлемінің өсуімен 
қатар несие құрлымындағы экономиканың салалары және объектісі бойынша несиелеуді 
өзгерткен жоқ деуге болады және несиені беру мерзімдері бойынша осындай жағдайдың 
сақталуын көруге болады, яғни қысқа мерзімді несиелердің көлемі несиелердің барлық 
көлемінен 50% шамасында қалып отыр. Тұрақты өсуге байланыссыз айырбастау курсы 
өзегеріссіз қалуда, берілген шетел валютасындағы несиелер көлемі 50%-дан аса 
шамасында қалып отыр. 

Соңғы жылдары несиелеу көлемінің жоғары өсімі нақты секторды несиелеуін 
біршама ұлғайтты, бірақ банктердің несиелеу белсенділігі және қызметі әлі де болса 
экономиканың қажеттіліктерін өтеген жоқ, яғни нақты секторды несиелеу проблемеларын 
әлі де толығымен шешкен жоқ. Экономиканың несиелік қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін банктердің жалпы активтердің көлемін және меншікті капиталын ұлғайту қажет. Бұл 
қазіргі уақыттағы Қазақстанның экономикасының дамуындағы жағымды тенцияларының 
сақталуы банк жүйесіне бірнеше жылдарды қажет етеді. Бұл тек банк жүйесіне ғана 
тәуелді емес, сонымен қатар экономиканың дамуына және т.б. факторларға да байланысты 
болып отыр. 
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Қорыта келе, отандық банк жүйесінің шектеулі мүмкіндіктеріне қарамастан соңғы 
жылдарда несиелеуге байланысты болған өзгерістер, яғни несиелеу көлемінің қарқанда 
өсуі, бұл экономиканың нақты секторын несиелеу оң өзгерістерін айтуға болады. Егер 
алдымыздағы бірнеше жылдарда бұндай тенденция сақталатын болса, яғни несиелеу 
көлемінің өсуінде жеткен қарқындар сақталатын болса және банк жүйесінің қаржылық 
тұрақтылық деңгейі сақталатын болса, онда отандық банктер өзінің негізгі қызметін, яғни 
экономиканың нақты секторының тұтыну және инвестициялық мақсаттарын 
қаржыландыру көрсете алды, мақсатқа жетті деп айтуға болады. 

Активтерді орналастырған кезде банк активтер портфеліне әсер ететін көптеген 
факторларды есепке алулары қажет, яғни табыстылық, тәуекел, өтімділік және т.б. Банк 
активтерін орналастырған кезде олардың дұрыс және тиімді орналастыруына аса назар 
аудару қажет. Егер банк өз активтерін дұрыс орналастырмаса, онда банк өзіне қажетті 
табысты ала алмайды және қиын жағдайларға ұшырауы мүмкін.  

Тәуекел дәрежесі бойынша активтерді келесідей топтауға болады, яғни банктің 
өзіне тиесілі тәуекел дәрежесін бағалау үшін банктің барлық активтерін бес топқа бөледі 
және әр бір топқа құнды жоғалту мүмкіндігіне байланысты өзіне тиесілі коэффициенттер 
белгіленген және коммерциялық банктердің активтерін тәуекел дәрежесіне байланысты 
орналастыруының келесі классификациясын қарастыруға болады: 

– тәуекелі жоқ активтер – кассадағы қолма – қол ақшалар, Ұлттық Банктің 
шоттарындағы қаражаттар, мемлекеттік қарыздық міндеттемелер (дефолт мүмкіндігін 
есепке алмағанда, бірақ тәжірибе көрсеткендей аздаған мүмкіндік болуы мүмкін); 

– тәуекел дәрежесі 10 % - ды құрайтын активтер – шетел банк – корреспондент 
шоттарындағы қаражаттар; 

– тәуекел дәрежесі 20 % - ды құрайтын активтер – аймақтық және жергілікті 
бағалы қағаздарына ақшалай салымдар; 

– тәуекел дәрежесі 50 % - ды құрайтын активтер – отандақ коммерциялық 
банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражаттар, банкпен берілген гарантиялар 
және тапсырыстар; 

– тәуекел дәрежесі 100 % - ды құрайтын активтер – қысқа және ұзақ мерзімді 
несиелер мен банктің басқада инвестициялары [2]. 

Бірақ тәуекел деңгейі неғұрлым төмен болса, соғұрлым жоғары табысты алу 
мүмкіндігі де төмен болады. Сондықтан әр бір банк тәуекел дәрежесін минимумдауға 
тырысады және бірнеше альтернативті шешімдерден тек тәуекел дәрежесі төмен болатын 
шешімді қабылдайды, басқа жағынан қарасақ, тәуекел деңгейі мен кәсіпкерлік 
белсенділіктің дәрежесінің, табыстылығының оптималды қатынасын таңдау қажет. Ал 
оптималды қатынасқа тек тәуекелді басқару (тәуекелді реттеу) процесінде ғана жетуге 
болады. Тәуекелді басқару – сәйкес тәуекелді минимизациялауға және табыстылық пен 
тәуекелдің оптималды қатынасын табуға және оған сәйкес тәуекелдің бағасына, 
болжамына, сақталынуына бағытталынатын шара болып табылады.  

Өтімділікті басқару кезінде коммерциялық банктер өтімділікті қажет деңгейінде 
ұстау проблемасымен кездеседі. Бұл банктің активтік және пассивтік операцияларды 
жүргізу саясаты (бұл саясат нақты ақшалай нарық жағдайын және жүргізілетін 
операциялардың ерекшеліктерін ескеру арқылы жүзеге асырылады) арқылы жүзеге асады. 
Яғни банктер активтік және пасситік операцияларды басқарудың сауатты саясатын 
жасаулары тиіс. 

Мәліметтер базасы негізінде банктер күн сайын төлем қабілеттілік 
көрсеткіштерінің және өтімділіктің мәнін ашулары қажет және төлем қабілеттілік пен 
өтімділік нормаларын ескерумен банктің операцияларының даму болашағына талдау 
жүргізулері қажет. Бұл қаражаттарды орналастыруға, банктің меншікті қаражаттарын 
ұлғайтуға, басқа кәсіпорындар мен банктерде банктің қатысуын кеңейтуге, яғни қосымша 
табыс көздерін іздестіруге және коммерциялық банктердің төлем қабілеттілік және 
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өтімділік туралы талаптарды сақтаумен қатар жаңа операцияларын дамытуға мүмкіндік 
береді. Бұндай талдау коммерциялық банктің төлем қабілеттілік пен өтімділік деңгейінің 
өзгерісін көруге мүмкіндік береді және олар бойынша тұрақтандырудың уақытылы 
қажетті шараларын жүргізуге мүмкіндік береді.  

Инвестициялық тартымдылық деңгейі бойынша екінші орында евроноталар болып 
табылады. Евроноталармен олардың өсуі, бұл актив түріне орналастыру көлемінің 
жоғарлауымен байланысты. Сонымен қатар, бүл қаржылық құрал банкке өзінің жоғары 
өтімділігімен пайдалы, оны өтімділіктің қосымша резерві ретінде қарастырады. 
Жоғарыдағыны қарастыра отырып, мынадай қорытынды жасауға болады: 

Біріншіден, «А» тобындағы банктеріміз алдағы уақытта активтерінің шексіз 
ұлғаюына көңіл аударуы қажет, яғни бұл жерді ұзақ мерзімді несиелердің өсуі өз кезегінде 
банктердің өтімділігін төмендететіні және оның тәуекелмен байланыстығын есте ұстаған 
дұрыс. Проблемалық несиелердің үлесі жағынан «Казкоммерцбанкі» АҚ алады. Бұл 
банкте несиелеу шартын қайта қарап несие саясатын қатаң жүргізуде. Тек мұнда тұрақты 
несие саясат жүргізіп отырған Халық банкі, оның несиелеу шартында аса өзгеріс болған 
жоқ, яғни бұл дегеңіміз аталған банктердің активтерінің сапасының жоғары деңгейде 
болуын ситпаттайды. 

Екіншіден, «В» тобындағы 7 банкіміздің активтерінің «А» тобындағы банктердің 
активтерінен 3 еседей кем болуы, қадағалаушы ұйымдарды ойлантуға тиіс. Әсіресе 
осындай банктердің активтерінің сапасына мән беру қажет. 

Үшіншіден, «С» тобындағы 23 банктердің активтерінің жиынтығы «А» тобындағы 
банктерден 2 есе еседей кем. Нақтырақ айтсақ, олардың жиынтық активтерінің шамасы 
«үлкен үштікке» кіретін бір банктің активіне пара-пар. Сонда мұны қалай түсінуге 
болады, яғни барлығы қосылып бір банктің қызметін ғана көрсетіп отырғаны 
ойландырады. 
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Корпоративтік клиенттермен жұмыс – кез-келген банк үшін өте маңызды 

мәселелердің бірі. Жалпы алғанда, банктердің барлығы бірыңғай стандартты өнімдер 
тізбегінен бастайды, дегенмен уақыт ағымына және айналымның артуына байланысты 
жекелеген клиенттерге арнайы мөлшерлемелер, қызметтер құны, төлем бойынша 
кешіктірулер және т.б. преференциялар ұсынылуы мүмкін. Әдетте осы тәріздес шешімдер 
банктерде айрықша дербес болып табылады, себебі ол менеджерге, кәсіпорынның 
жетекшісіне және сол фирманың қаржылық директорының немесе бухгалтерінің 
табандылығына тәуелді. Шағын қаржы-несие мекемелерінде осындай бағыттар қалыпты 
практика болып есептеледі, яғни онда таң қалатын еш нәрсе жоқ [1].  

Банкте қызмет көрсетілетін компаниялар дәстүрлі түрде шотты жүргізу, есеп 
айырысу-кассалық қызмет көрсету, шотты қашықтықтан басқару жүйесін қолдану, әр 
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түрлі кредиттер (овердрафттан бастап инвестициялыққа дейін) сияқты банктік өнімдердің 
тұтастай қатарын пайдалана алады. Әдетте әрбір осы сияқты қызметтер үшін төлемдер 
жалпы тарифке сәйкес өз алдына бөлек алынады. Сондықтан жеке бағыттарға тек өте ірі 
корпоративтік клиенттер ғана иек артуы мүмкін.  

Осы тұрғыдан алғанда корпоративтік клиенттерді ынтымақтастық орнатуға 
ынталандыру мақсатында қызметтерді бір-бірлеп бөлшек түрде емес, көтерме, яғни пакет 
түрінде пайдаланатындай етіп бірнеше пакеттер шығарылуы мүмкін. Бизнеске арналған 
өзіндік «тарифтік жоспарлардың», ұсынылатын пакеттердің әрқайсысы аладын ала 
төленген қызметтердің белгілі бір жиынтығын қарастырады. Егер де клиент неғұрлым 
ауқымды пакетті пайдаланатын болса, онда оның жекелеген операциялар бойынша 
шығындары азая түседі, яғни өз қаражатын елеулі түрде үнемдеуге қол жеткізеді. Бұл 
жерде мән беретін нәрсе ол – пакеттер градациясының бәрінен бұрын бизнестің 
қажеттіліктеріне негізделе отырып жүзеге асырылатындығы. Егер клиент банктік 
өнімдердің аз ғана бөлігін пайдаланса, шот бойынша операциялардың шектеулі санын 
жүргізетін болса, онда оған арзанырақ пакет жеткілікті болады, ал егер клиент 
қызметтердің көптеген түрін қолданатын болса, шот бойынша операцияларды 
айтарлықтай мөлшерде жүргізсе, онда оған барынша толық «тарифтік жоспарға» өту 
тиімдірек болып саналады. 

Корпоративтік клиенттермен жұмысты ұйымдастыру кезіндегі көптеген банктердің 
негізгі кемшілігі – клиенттік базаны басқарудың болмауы. Клиенттік база әдеттегі басқару 
объектісі ретінде қарастырылуы тиіс және келесі аталғандарды орындауы қажет:  
клиенттік базаның дамуын жоспарлап және болжамдап отыру; басымдықтарын, 
ресурстарды, өзгеру уақыттарын анықтау; базадағы өзгерістер бойынша жұмыс процесін 
түзетумен және ұйымдастырумен айналысу; оңтайлы ұйымдық құрылымды 
қалыптастыру; сәйкес келетін технологияларды тағайындау; осы үдеріске қатысушыларды 
ынталандыру мәселелерін шешу; бақылау жүйесін құру [2]. 

Клиенттік базаны басқарудың барлық жүйесінде бір негізгі қағида бар, оның 
көмегінсіз корпоративтік клиенттермен жұмысты айтарлықтай жақсарту мүмкін емес 
және сапалы басқару тіптен ақылға сыйымсыз. Бұл жерде әңгіме банктің клиенттік 
базасын құру және сапалы басқару процесін ақпараттық қамтамасыз ету жайында болып 
отыр. Екінші деңгейлі банктер үшін бұл қағидаға ерекше көңіл бөлу төменде 
аталғандармен түсіндіріледі: 

− клиент ретінде өздерінің банкпен өзара қарым-қатынастарына қанағаттанатын 
және қанағаттанбайтын компаниялардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың нақты санын 
білу қажеттілігі. Клиенттердің мұндай айтарлықтай қауіпті тобын білмеу клиенттік 
базадағы ғана  емес, сондай-ақ бизнестегі жоғалтуларға әкеліп соқтырады; 

− табысты клиенттерді тартуды жоспарлау үшін басшылықтың осы жұмыс бағыты 
бойынша нарықта орын алып жатқан нақты жағдайлардан хабардар болу міндеттілігі. Бұл 
жерде әр түрлі ақпарат көздері маңызды рөл атқарады: статистикалық (қызмет нәтижесі 
бойынша қандай компаниялар жоғары табыстылыққа ие), экономикалық-саяси (салмақты 
«пакет» ұстаушы клиенттердің арасынан қайсысының банкротқа ұшырауы мүмкін немесе 
экономикалық қиындықтарды бастан кешіруде),  жеке (қайсы клиенттердің банкпен өзара 
байланысына көңілдері толмайды және басқа банкке кетуге дайын); 

− клиенттермен жұмыс барысында банктің ішкі тізбегінің қай бөлімдері жеткілікті 
дәрежеде жұмыс істемейтіндігін, клиенттік базаның құрамына әсер ететіндігін және елеулі 
жағымсыз жағдайларға әкелетіндігін түсіне білу. 

Бұлардың барлығы клиенттермен жұмыстың ішкі компоненттеріне 
(технологиялардың бәсекеге дайындығы, қызметкерлердің біліктілігі, ынталандыру 
жүйелері және т.б.) талдау жүргізуді талап етеді. 

Әдетте клиенттік базамен жұмысты банктің басқармасы ұйымдастырады. 
Дегенмен, көпшілік жағдайда банктер бұл мақсат үшін клиенттермен жұмыс бойынша 
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арнайы комитет құрады. Мұндай комитет банк басшылығына клиенттік қатынас сияқты 
маңызды жұмысты ұйымдастыруда айтарлықтай көмектеседі. 

Екінші деңгейлі банктердің қызметкерлері мен клиенттер арасында туындайтын 
келіспеушіліктер нақты бір клиенттің банктің жұмысы туралы пікіріне ғана емес, сондай-
ақ тұтастай алғанда банк табыстылығының және имиджінің нашарлауына әсер ететін 
жағымсыз факторлардың бірі болып есептеледі. Себебі мұндай келіспеушіліктердің аяғы 
көбінесе ыңғайсыз жағдайларға (клиентті жоғалту) әкеліп соқтыруы мүмкін.  

Жанжалды жағдайларға жүргізілген талдаулардың қорытындысы мұндай 
келіспеушіліктердің алдын алуға немесе оған жол бермеуге болатындығын көрсетеді. 
Әлеуетті жанжалды жағдайларды дер кезінде анықтау және дұрыс іс-әрекеттер тізбегін 
таңдай білу банк қызметкерінің аса маңызды кәсіби сапасы болып табылады. Осындай 
кәсіби сапа клиенттермен жұмыс жасайтын әрбір банк қызметкерінің бойынан табылуы 
тиіс [3].  

Егер де банк қызметкері мен клиент арасында келіспеушілік туындаған болса, онда 
банк қызметкері бұл мәселені неғұрлым қысқа уақыт аралығында әрі көркем түрде 
шешуге бар күшін салуы қажет. Сонымен қатар, бұл жерде келіспеушіліктерді реттеуде 
көмегін тигізетін бірқатар ережелер кездеседі. 

1. Клиенттің барлық талаптарын соңына дейін мұқият тыңдау. Келіспеушіліктің 
туындауына өзінің ешқандай қатысы болмаса да банк қызметкері клиенттің барлық талап-
тілектерін тыңдағаны жөн. Бірінші кезекте клиент өзінің көтеріп отырған мәселесіне назар 
аударылғандығын және түсіністік танытылғандығын сезінуі тиіс. Бұл кез-келген 
жанжалды ұтымды шешудің кепілі болып саналады.    

Бұл жерде ең басты есте ұстайтын нәрсе көп жағдайда клиент банк қызметкеріне 
кінәлі тұлға ретінде емес, керісінше банктің өкілі ретінде жүгінеді. Сондықтан клиентке 
оның мәселесінде өзінің кінәлі еместігін айтып, ақталуға тырысу және өзінің риза 
еместігін білдіру үшін клиентті басқа қызметкерге сілтеу дұрыс емес. Банк пен клиенттің 
арасында жанжал туындаған жағдайда кез-келген қызметкер клиентке оны мазалаған 
сұрақтар бойынша жауап беруге дайын екендігін білдіруі керек. 

2. Іскерлік қатынастар барысында туындаған келіспеушілік тұлғааралық 
келіспеушілік деңгейіне дейін бармауы тиіс. Клиентпен арадағы келіспеушілікті реттеу 
үдерісінде банк қызметкерлерінің іс-қимылы клиентке қатысты алғанда да, басқа 
қызметкерлерге қатысты алғанда да ешқандай мінсіз әрі сыпайы болуы қажет. Банк 
қызметкерінің міндеті өзінің іс-әрекетімен клиентті одан кем емес дәрежеде екі арадағы 
жанжалдың шешілуіне мүдделі екендігіне сендіре білу болып табылады. Бұл қалыптасқан 
ахуалды ретке келтіруге және наразылық білдіруден мәселені шешу жолдарын іздестіруге 
көшуге мүмкіндік береді. 

3. Келіспеушіліктерді реттеу фактісін белгілеу. Келіспеушіліктердің туындауына 
себеп болған мәселелердің шешілуі жанжалды жағдайлардан шығудың соңғы кезеңі 
болып табылмайды. Клиенттің санасына келіспеушіліктің толығымен аяқталғандығын 
және орын алған жағдайдың клиенттің банкпен әрі қарайғы ынтымақтастығына жағымсыз 
әсері болмайтындығын сіңіре білу қажет. 

Жанжалды жағдайлар реттелгеннен кейін банк қызметкерлері мен жекелеген 
құрылымдық бөлімшелердің арасында келешекте осыған ұқсас жағдайлардың алдын алу 
мақсатында келіспеушіліктердің туындауына, өту барысына және нәтижесіне талдау 
жүргізген орынды болып табылады. Жүргізілетін талдауға орын алған келіспеушіліктерге 
тікелей қатысы бар қызметкерлермен қатар осындай жағдайлармен ұшырасуы ықтимал 
қызметкерлер де қатысуы керек. Өткізілетін талдаудың негізгі мақсаты кінәлі тұлғаларды 
анықтап, сәйкесінше жаза қолдану болмауы тиіс. Ең абзалы клиенттермен жұмыс 
бөлімінде банк қызметкерлері мен клиенттер арасында туындайтын келіспеушіліктердің 
себебін мұқият талдау және анықтау, әсіресе шешім қабылдау практикасының болуы 
керек. Сонымен қатар келіспеушілік түрлеріне типтендіру жүргізіп, оларды шешудің 
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нақты алгоритмдерін құрастырудың маңызы зор. Әрбір банк қызметкері 
келіспеушіліктерді реттеудің жолдарымен танысып, тиісті дайындықтан (оқыту) өтуі 
қажет. 

Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеуде екінші деңгейлі банктер ұзақ мерзімді, 
өзара тиімді қатынастар орнатуға тырысады. Себебі тек сенімді серіктестік арқылы екі 
жақ үздік нәтижелерге жете алады. 

Екінші деңгейлі банктер өз клиенттерінің мұқтаждықтарына әрқашан ілтипатпен 
қарап, отандық бизнес үшін ең ыңғайлы шарттарда жұмыс 
істеуге және тұтынушыларының тілектерін орындауға ұмтылады. Сондықтан, банк бизнес 
үшін заманауи банк өнімдерінің жиынтығын ұсынады. 

Банк корпоративтік клиенттермен жұмыс істеу кезінде қазіргі заманғы банк 
өнімдерінің толық жиынтығы мен олардың қызметінің кешенді жүзеге асуын ұсына 
отырып, ұзақ мерзімді серіктестік қарым-қатынас орнатуға талпынуда. Клиенттердің 
корпоративтілігі банкте ашылған банктік шоттар, активтер, банктік (ағымдағы) 
шоттардағы орташа айлық қалдық көлемі, сондай-ақ маңызды болып табылатын жағымды 
несие тарихымен және іскери беделімен анықталады. 

Корпоративтік клиенттермен жұмыс істеудегі банктің негізгі басымдылықтары 
сапаны жоғалтпай, салалық және географиялық әртараптандыру көрсеткіштерін сақтай 
отырып, несие қоржынын кеңейтіп, клиенттік қорды арттыру болып отыр. Сондай-ақ, 
екінші деңгейлі банктер клиенттердің жаңа арнайы топтарын есепке алу арқылы 
корпоративтік нарықтағы қаржы өнімдері желісінің бәсекеге қабілетін арттыруға 
мүдделілік танытады. 

Банк пайыздық және пайыздық емес табыстар арасындағы корпоративтік бизнеске 
қатысты операциялар жиынтығының орташа табысын ұстап тұруға, сондай-ақ табыстың 
жалпы құрылымындағы құжаттамалық операциялар мен комиссиялық сыйақылардың 
үлесін және корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің тиімділігін арттыруға 
ұмтылуда. 

Сонымен, екінші деңгейлі банктердің корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету 
саясатының тиімділігін арттыруға ықпалын тигізетін бірқатар бағыттарды бөліп көрсетуге 
болады. 

1. Қаржыландыру және қызмет көрсетудің бәсекелі талаптарын ұсыну; жаңа 
өнімдерді алға жылжыту; клиенттерге қолда бар кең ауқымды қызметтердің барлығын 
ұсыну; тұрлаулы қаржылық жағдайы бар әлеуетті клиенттерді тарту арқылы  
корпоративтік клиенттер сегментінде де, шағын және орта кәсіпорындар сегментінде 
де жинақталатын сатылымдар мен табыстар көлемін ұлғайта түсу. 

2. Портфельдегі ірі депозиттерді шоғырландыруды төмендете отырып, сонымен 
қатар біруақытта заңды тұлғалардың депозиттері бойынша нарықтық үлесті сақтау. Бос 
өтімділіктің тиімді деңгейін клиенттер алдындағы міндеттемелерден және банктің басқа 
міндеттемелерінен кемінде 20% деңгейінде ұстау, халықаралық капитал нарықтарындағы 
жағдайдың волатильділігіне байланысты корпоративтік клиенттердің және тұрғындардың 
мерзімді салымдары мен ағымдағы шоттарына назар аударуды сақтап қалу. 

3. Қазіргі бар клиенттердің және олардың мүдделерін қолдау, сондай-ақ жаңа 
заемшыларды тарту мақсатында кәсіпкерлік субъектілерінің бизнесін кеңейтуге және 
олардың қаржылық жағдайын жақсартуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаларға 
белсене қатысу. 

4. Банктің кең таралған филиал желісі және еншілес шетелдік банктер арқылы 
қаржылық өнімдер (қызметтер) ұсыну жолымен өнімдердің сатылым географиясын 
кеңейту; жобалардың келешегі болған жағдайда Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерде жаңа еншілес ұйымдар құру және сатып алуға инвестициялар салу жолымен 
экспансияны жүзеге асыру. 

5. Клиентке қызмет көрсету циклінің өзіндік құнын, ұзақтығын төмендетуге және 
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артық құрылымдық буындарды қысқартуға, жауапсыздық аймағын немесе жауапкершілік 
қиылысатын тұстарды  анықтау және жоюға, ақпараттық және технологиялық 
тізбектердегі артық операциялар мен үзілістерді жоюға бағытталған үдерістік-бағдарлы 
басқару жүйесін құру іс-шараларын жүзеге асыру. 

6. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданысқа енгізу және дамыту, 
негізгі банктік транзакциялық жүйелерді банк клиенттерінің талаптарына сәйкестендіріп 
модернизациялау және жетілдіру,  CRM, интернет-банкинг, карточкалық жүйе, ішкі 
мәліметтер базасын дамыту; құжаттарды өңдеу уақытын қысқарту, қателер санын азайту, 
рәсімдердің бүркемесіздігін қамтамасыз ету және осының негізінде жүйелер мен 
қосымшалардың барлығының сенімділігі, тұрлаулылығы мен үздіксіз жұмыс істеу 
шарттарына сай келетін банктің біртұтас ақпараттық кеңістігін қалыптастыру мақсатында 
шешуші бизнес-үдерістерді автоматтандыру. 
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Основными целями финансового регулирования, по мнению международных 

экспертов, являются обеспечение надежности и устойчивости финансовых институтов, 
уменьшение системных рисков, справедливость и эффективность рынков, а также защита 
прав потребителей и инвесторов. Если система финансового регулирования обеспечивает 
достижение указанных целей, то это будет отражаться на росте институциональных 
инвесторов и доверии к ним разных категорий инвесторов. 

В современных моделях финансового регулирования в различных странах за 
реализацию указанных целей отвечают разные организации. Данные цели взаимосвязаны 
по принципу «сообщающихся сосудов», поэтому чрезмерное усердие в достижении одних 
целей может идти в ущерб другим. Например, расширенное понимание системных рисков 
в отношении небанковских финансовых институтов (например, взаимных фондов и 
пенсионных фондов) может привести к необоснованному росту издержек по 
осуществлению соответствующих видов деятельности и  негативно отразиться на 
интересах инвесторов и потребителей соответствующих финансовых услуг. А избыточные 
меры по повышению устойчивости и надежности финансовых институтов могут 
ограничить конкуренцию на рынках инвестиционных услуг и приостановить рост еще 
неокрепших финансовых организаций. 

В целях более объективного понимания системы финансового регулирования в нем 
принято выделять две подсистемы: пруденциального надзора (prudential supervision) и 
надзора над предпринимательской деятельностью (business conduct supervision). Под 
пруденциальным надзором понимается деятельность, направленная на обеспечение 
надежности и устойчивости финансовых институтов и уменьшение системных рисков. 
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Надзор за предпринимательской активностью, или регулирование, призван заботиться о 
справедливости и эффективности рынков и защите прав потребителей и инвесторов. По 
мнению экспертов Всемирного банка, необходимость финансового регулирования 
обусловлена следующими провалами рынка: неконкурентным поведением участников, 
плохим поведением рынков, асимметрией информации, а также системной 
нестабильностью. Регулирование над предпринимательской деятельностью призвано 
предотвратить неконкурентное поведение участников рынка и защитить права инвесторов 
из–за плохого поведения рынка. Тогда как пруденциальный надзор направлен на 
преодоление проблем асимметрии  информации и предотвращение системных рисков. 

Существует разнообразный международный опыт функционирования системы 
защиты прав и интересов инвесторов, в том числе в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг. В одних странах функционирует единый регулятор по регулированию, 
контролю и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями, который 
определяет единые принципы и стандарты деятельности производителей финансовых 
услуг и механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг – инвесторов. В свою 
очередь, в других странах, напротив, государство разделяет государственные органы, 
осуществляющие надзорные функции в зависимости от рынка и видов деятельности на 
них, полагая, что наиболее эффективным является концентрация надзорных усилий в 
определенном секторе рынка. 

Трудно сказать какой опыт является наиболее правильным и перспективным. 
Эксперты полагают, что на выбор страной той или иной модели построения системы 
регулирования, контроля и надзора рынка влияют целый ряд факторов, среди которых и 
уровень экономического развития страны, национальные особенности и этические нормы 
поведения, установленные в обществе, а также уровень развития сектора, в котором 
государство желает установить правила и нормы поведения участников. Приведем 
несколько примеров. 

Одна из самых эффективных систем защиты прав инвесторов именно в США и 
Канаде, что подтверждается тем, что фондовые рынки этих стран весьма эффективны и 
привлекают много инвесторов. Регуляторам этих стран удалось создать оптимальную 
систему регулирования, при которой рынки, оставаясь под надзором, активно развиваются 
и расширяют сферу своего воздействия. Инвестор, который надежно защищен, активно 
размещает активы, а аккуратно «отрегулированный» брокер чувствует себя комфортно в 
среде, где царит добросовестная конкуренция.  

Деятельность саморегулируемых организаций брокерских организаций охватывает 
направления, незатронутые надзором государственных органов. Ограниченные меры 
воздействия саморегулируемых организаций регулируют те аспекты инвестиционной 
деятельности, оставленные без внимания регулятором или не детализированные им 
должным образом. В США, например, в качестве таких организаций выступают фондовые 
биржи, Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (National Association of Securities 
Dealers) и Совет по разработке правил операций с муниципальными ценными бумагами 
(Municipal Securities Rulemaking Board). В Канаде статус СРО присвоен фондовым 
биржам, расположенным в крупнейших городах страны (Монреале, Торонто, Ванкувере), 
а также в провинции Альберта. Законы гласят, что торговля ценными бумагами на 
биржевом и внебиржевом рынках регулируется государством для того, чтобы защитить 
инвестора, ограничить искажение информации, исключить обман, манипулирование 
рынком и другие антиобщественные явления. Цель регулятора – создать такие условия на 
рынке, чтобы профессиональные участники рынка ценных бумаг справедливо обращались 
с инвесторами и работали в конкурентной среде. Вышеописанные факты свидетельствуют 
о том, что принципы защиты прав потребителей в США и Канаде эффективны, поскольку 
в их реализации задействованы не только государственные органы, но и сам рынок в лице 
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его участников и СРО. Однако, США и Канада не единственные примеры успешной 
политики по защите прав потребителей. 

В 2006 году в Польше был создан единый регулятор рынка финансовых услуг - 
Агентство по финансовому надзору, в состав которого вошли уполномоченные органы по 
страховому и пенсионному надзору, а также надзору за фондовым рынком, которые до 
этого момента функционировали отдельно. Сейчас Агентство осуществляет надзор за 
деятельностью фондового, страхового, пенсионного рынка, а также надзор за денежными 
ИТ-транзакциями. Агентство по финансовому надзору Польши с целью решения 
проблемных вопросов в различных сегментах рынка проводит плановые встречи с 
руководством компаний фондового рынка, банков, страховых компаний и пенсионных 
фондов, осуществляет мониторинг, аналитические исследования и надзорную 
деятельность, которые способствуют защите интересов потребителей и 
непрофессиональных участников финансовых рынков.  

В Дании существует интегрированная система регулирования и надзора вне ЦБ. 
Управление финансового надзора Дании ведет деятельность в трех основных 
направлениях: регулирование, надзор и сбор информации о финансовых учреждениях и 
рынках ценных бумаг. Наблюдательный подход является риск – ориентированным и 
основан на системе раннего предупреждения, выставлении надзорного рейтинга, стресс – 
тестировании (анализе чувствительности) и системной значимости учреждения. 
Интенсивность надзора зависит от общего риска, размера и прочих параметров. В Дании 
достигнута высокая степень соблюдения международных стандартов надзора. 
Регулирование рынка ценных бумаг основано на директивах Европейского союза, однако 
предусмотренные правила платежеспособности не учитывают возникающие риски, 
поэтому в Дании осуществляется поэтапный переход к все более риск - ориентированному 
подходу к регулированию, сопровождаемый ослаблением некоторых ограничений и 
предоставлением большей гибкости для модерации профиля риска. 

В Литве нет единого регулятора в сфере надзора за финансовым рынком. Надзором 
занимаются отдельные регуляторы в каждой сфере рынка. Такими регуляторами, 
например, являются Комиссия по страховому надзору и Комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку. Опыт деятельности данных уполномоченных органов свидетельствует, 
прежде всего, о том, что решение споров в досудебном порядке значительно облегчает 
жизнь потребителей и экономит их время и деньги. Помимо непосредственно надзорной 
деятельности, Комиссия по страховому надзору Литвы готовит месячные обзоры, 
ежеквартально выпускает статистический бюллетень о развитии рынка ценных бумаг, 
регулярно публикует статистические данные о деятельности пенсионных фондов и 
страховых компаний. Все эти функции осуществляются с целью информирования 
вкладчиков и страхователей о деятельности участников рынка, рисках, свойственных 
различным видам деятельности, осуществляемым на этом рынке и т.п. 

Примером интеграции надзора вне ЦБ в модели Twin Peaks («две вершины») 
является система надзора в Австралии. После пересмотра системы регулирования 
финансовых услуг в Австралии был организован двусторонний подход к надзору и 
финансовой системы Twin Peaks, который отделяет пруденциальный надзор от 
регулирования проведения бизнес-процессов. Основными причинами для отделения 
пруденциального регулятора от ЦБ является повышение эффективности и гибкости 
регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, пенсионных и 
страховых институтов, так как ЦБ а первую очередь фокусируется на банках и банковской 
деятельности и имеет соответствующие оперативные навыки и организационную 
культуру, направленную на банковское дело. Помимо этого такое разделение позволяет 
оставить возможность поддержки ЦБ и не подразумевать автоматическую гарантию 
возмещения разрыва в обязательствах и активах в случае неплатежеспособности 
института. 
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Подход к надзору в Австралии описывается как «ориентированный на будущее, в 
первую очередь основанный на учете риска». Оценка рисков опирается на регулярно 
предоставляемую статистическую информацию, на детали ведения деятельности и на 
стратегию управления, аудиторские и актуарные заключения, на обсуждения и встречи, на 
прямое локальное наблюдение и жалобы потребителей финансовых услуг. Австралийское 
управление пруденциального регулирования  в надзоре за профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг применяет скоринговую и рейтинговую модель. Метод 
оценки рискованности является структурированным подходом, в рамках которого 
рассчитывается оценка для каждой группы рисков с учетом ее важности для фонда и 
эффективного управления. При этом также производится оценка факторов контроля и 
смягчения (качество высшего руководства; эффективность оперативного управления; 
информационная система и финансовый контроль; целостность системы управления 
рисками; адекватность независимого обзора и т.п.). Индекс надзорного влияния (SOARS) 
является средним геометрическим индекса рискованности и индекса влияния. Надзорное 
внимание увеличивается, если рискованность и влияние института растет, но сводный 
индекс показывает, что существует экономия от масштаба в уровне дополнительных 
надзорных усилий, необходимых в ответ на предельное увеличение рискованности и 
влияния. Полученный балл по надзорному вниманию далее переводится в 
соответствующую надзорную позицию и в план действий. Данный рейтинг позволил 
Австралийскому управлению пруденциального регулирования стать интегрированным 
регулятором на основе рисков. Он формализовал общий язык и общий подход для каждой 
отрасли, при этом оставив разницу в анализе отраслей на более детализированном уровне 
для учета специфики и практики отрасли. Такой подход требует жесткой аналитической 
дисциплины и обеспечивает аудит сделанного анализа, а также объяснение надзорных 
решений и действий. Также данный подход усилил связь между оценкой рисков и 
степенью надзора, он обеспечивает статистический учет трендов рискованности в 
финансовой системе и ее секторах с течением времени и может выявить необходимость 
ужесточения или изменения законодательных и нормативных требований. К минусам 
данной системы относятся ее сложность и возможность пренебрежения некоторыми 
рисками, не учтенными в системе. Также процесс ранжирования остается достаточно 
субъективным, а качество рейтингов сильно зависит от опыта и навыков аналитиков. 
Одной из сильных сторон австралийской модели регулирования и пруденциального 
надзора за финансовым рынком является то, что они могут самостоятельно осуществлять 
свои функции пруденциального корпоративного регулирования, защиты прав 
потребителей, поддержания целостности рынка. Такое разделение также позволяет 
получить более подробный анализ проблемных ситуаций с разных точек зрения. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на очевидные 
различия в применяемых в различных странах системах регулирования и надзора, 
существует много схожих принципов и механизмов, позволяющих защитить потребителей 
финансовых услуг от потенциальных рисков и повысить их уровень доверия к 
финансовому рынку в целом. Казахстан в данном случае не является исключением. 
Система защиты прав потребителей финансовых услуг, созданная в Республике 
Казахстан, имеет много схожих черт, присущих передовым международным системам, но 
имеет и свою специфику. Безусловно, использование международного опыта при 
выстраивании внутренних процессов это положительная и необходимая составляющая 
развития отечественного производства, которая позволяет не только обеспечить должный 
уровень обслуживания отечественным потребителям финансовых услуг, но и привлечь на 
внутренний рынок иностранных инвесторов и их капиталы, которые могут послужить на 
благо отечественной экономики. 

Однако, необходимо помнить, что полное копирование чьего то опыта не 
гарантирует успех функционирования перенятой модели в других условиях, поскольку 
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любая модель может эффективно функционировать только при условии учета всех рисков 
и угроз, присущих в среде ее функционирования.  

Также хотелось бы отметить важную роль саморегулируемых организаций в 
развитии систем надзора и регулирования, поскольку саморегулируемые организации 
играют существенную роль во взаимодействии с мировыми сообществами, 
осуществляющими регулирование профессиональной деятельности посредством 
сертификации и стандартизации для увеличения конкурентоспособности производителей 
и постепенного снижения роли государственных органов в регулировании рынка. 

Саморегулируемые организации создаются для осуществления управления 
профессиональной деятельностью участников рынка, которая выходит за рамки 
минимальных требований, установленных законодательством, т.е. государством. 
Основными функциями саморегулируемых организаций являются принятие и разработка 
единых стандартов, а также стандартов качества выпускаемой продукции (оказываемых 
услуг) и контроль над соблюдением установленных правил и стандартов. 

Сильной стороной саморегулируемых организаций является то, что такой 
внушительный механизм является: 

- поддержкой участников в борьбе за потребителя и защитой от финансовых 
потерь в случае предъявления обоснованных претензий и жалоб на недостатки оказанных 
услуг, проведенных организацией работ, которые способны нанести непоправимый урон 
для мелкого или среднего участника рынка, в то время как для крупной организации 
аналогичный урон не мог бы считаться существенным; 

- гарантом соблюдения правил, предусмотренных действующим 
законодательством, начиная от выполнения квалификационных требований (поскольку 
все члены саморегулируемых организаций заинтересованы в высокой квалификации 
своих сотрудников для минимизации риски нанесения потерь из-за их некомпетентности 
и незнания законодательства) и заканчивая сложностью своей ликвидации по причине 
невозможности возмещения причиненных потребителю убытков.  

Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» определяет понятие 
«саморегулируемая организация» как юридическое лицо, созданное профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления 
единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг. Основными 
задачами саморегулируемой организации в Казахстане являются защита прав и интересов 
членов саморегулируемой организации, а также обеспечение создания единых условий 
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики 
Казахстан. До 1999 года в Казахстане единственной полноценной СРО была фондовая 
биржа KASE, являющейся таковой по законодательству. Кроме того, первые две лицензии 
ассоциациям профессиональных участников рынка ценных бумаг были выданы в 4 
квартале 1999 года - Ассоциации Управляющих активами (АУА) и Казахстанской 
ассоциации реестродержателей (КАРД). К сожалению, сегодня в Казахстане фактически 
не существует организации, которую в полной мере можно было бы назвать 
саморегулируемой. 

Саморегулирование это одна из высших ступеней цивилизованности рынка. Если 
сами участники рынка понимают, что нужно объединять усилия для совершенствования 
регулирующих их норм и правил, если они заинтересованы в дисциплине, в чистоте своих 
рядов и законности действий, значит, уровень сознания участников рынка достиг той 
отметки, когда можно говорить о его развитости и цивилизованности. Саморегулируемые 
организации нужны государству как опора, как надежный партнер в деле 
совершенствования рыночной экономики. 

Таким образом, действующее законодательство Республики Казахстан о рынке 
ценных бумаг предусматривает предпосылки для развития саморегулирования как одного 
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из элементов системы защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом до 
настоящего момента в полную силу данный элемент так и не заработал. 

Передача части функций регулятора негосударственным структурам является 
необходимой для Казахстана тенденцией. Сейчас для этого предпосылок значительно 
больше, чем это было на стадии становления рынка - на рынке появились 
высококвалифицированные, подготовленные кадры, которые могут реализовывать эти 
функции.  
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Денежные средства являются важной составной частью оборотных активов 

предприятия. Ведь операционный цикл предприятия начинается с расходования денежных 
средств и заканчивается их поступлением на текущий счет или в кассу предприятия. Такое 
движение денежных средств формирует денежные потоки на предприятии. 

В ходе исследования практики управления денежными потоками казахстанских 
предприятий были установлены следующие недостатки в системе управления денежными 
потоками: 

- отсутствие системы планирования денежных потоков, то есть не осуществляется 
планирование объемов и сроков поступления денежных средств за реализованную 
продукцию и расходования денежных средств на закупку сырья, материалов, товаров, 
оплаты услуг, выплаты заработной платы, уплата налогов и других обязательных 
платежей и тому подобное; 

- отсутствие системы оперативного учета и отчетности о движении денежных 
средств на предприятии, например, информации о текущем состоянии дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

- отсутствие системы контроля за денежными потоками, которая заключается в 
оперативном обнаружении отклонений фактического состояния от запланированного. 

В процессе управления денежными потоками предприятия их оптимизация 
занимает ведущее место. Этот этап является одним из наиболее важных и наиболее 
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сложных. К сожалению, современные казахстанские предприятия этому вопросу уделяют 
недостаточно внимания, ведь работает несколько бухгалтеров, которые просто составляют 
отчетность по факту, нет аналитиков, которые бы анализировали, прогнозировали, 
оптимизировали и контролировали предприятие для эффективной работы. Поэтому 
вопрос оптимизации является весьма актуальным[1]. 

Основными объектами оптимизации выступают входящий и исходящий денежный 
потоки предприятия в целом и по видам хозяйственной деятельности, остаток денежных 
средств и чистый денежный поток [3]. 

Основу оптимизации денежных потоков предприятия составляет обеспечение 
баланса положительных и отрицательных денежных потоков, так как на деятельность 
негативно влияет как дефицитный, так и избыточный денежные потоки. В первом случае 
происходит снижение ликвидности и доходности предприятия, растет продолжительность 
операционного цикла, повышается доля задолженности перед поставщиками, перед 
работниками, перед финансовыми учреждениями, которые прокредитовали данное 
предприятие, и, как результат, происходит снижение рентабельности использования 
собственного капитала и активов предприятия. Во втором случае наблюдается потеря 
реальной стоимости денежных средств, которые временно не используются (вследствие 
инфляции), потеря потенциального дохода от не используемой части денежных активов в 
сфере их краткосрочного инвестирования, что в конечномрезультате также приводит к 
снижению рентабельности использования собственного капитала и активов предприятия. 

Методы оптимизации, применяемые на практике, бывают разные: в зависимости 
того дефицитный или профицитный денежный поток, а также в зависимости от того, 
какой период берется - долгосрочный или краткосрочный. 

Мы предлагаем осуществить оптимизацию денежных потоков по схеме, которая 
изображена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Общая структурно-логическая схема оптимизации денежных  
потоков предприятия 

Примечание: составлено автором на основе данных [4] 
 
Формирование стратегии является первым и основополагающим этапом процесса 

оптимизации денежных потоков, ведь основные стратегические элементы 
оптимизационного процесса формируются в процессе определения стратегии предприятия 
на плановые периоды, а именно на уровни формирования стратегии определяются 

1. Формирование стратегии (в т.ч. стратегических целей) оптимизации денежных потоков 

2. Оптимизация денежных потоков по их объемам планового периода 

3. Оптимизация денежных потоков предприятия во времени 

4. Реализация управленческих решений по оптимизации денежных потоков 

5. Анализ достигнутых результатов оптимизации денежных потоков предприятия 

6. Корректировка соответствующих целевых параметров развития предприятия 
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базисные уровни соотношения уровня доходности и риска, основные направления 
деятельности и сферы, на которые нужно сосредотачивать особое внимание руководства. 

В процессе формирования стратегии оптимизации денежных потоков предприятия 
проводится определенная последовательность аналитико-управленческих действий. На 
первой стадии определяется период, на который будет формироваться стратегия 
оптимизации денежных потоков предприятия. На следующей стадии проводится 
стратегический анализ внутренней и внешней среды относительно перспектив 
оптимизации денежных потоков предприятия.На основе первых двух действий 
предлагаем определить соответствующую стратегическую цель и принципы оптимизации 
денежных потоков. Последним этапом является формирование целей оптимизации 
денежных потоков предприятия по направлениям деятельности на основе определенных 
общих принципов и цели оптимизации денежных потоков. 

Далее в рамках определенных стратегических параметров развития необходимо 
планирование общего объема входящего и исходящего денежных потоков в течение 
планового периода, таким образом формируя следующий этап общего их 
сбалансирования. 

В процессе второго этапа оптимизации денежных потоков предприятия объемы 
входящего и исходящего денежных потоков предлагаем формировать в следующей 
последовательности: сначала необходимо идентифицировать направления и сферы 
экономической деятельности предприятия. Затем предлагается их систематизировать, т. е. 
создать общую систему направлений деятельности с учетом и указанием их общего 
характера экономического взаимодействия. 

На второй стадии предлагается определить характер взаимного влияния 
определенных направлений деятельности предприятия в разрезе видов деятельности. 
Следующим этапом является определение задач оптимизации денежных потоков 
предприятия по каждому направлению деятельности и определение задач оптимизации 
инвестиций предприятия по каждому направлению деятельности. 

В результате оптимизационного процесса финансовой деятельности денежные 
потоки предприятия должны быть оптимизированными по критерию достижения чистым 
денежным потоком целевого объема, который должен равняться приросту страхового 
запаса денежных активов предприятия. И в случае невозможности финансовой 
деятельности в целях обеспечения необходимого сбалансирования денежных потоков 
необходим пересмотр инвестиционной и операционной деятельности. 

При условии сбалансирования денежного потока предприятия в течение 
исследуемого периода, денежные потоки предприятия предлагается упорядочивать с 
помощью плана денежных потоков предприятия. 

При сбалансировании общего объема денежных потоков предприятия возникает 
необходимость их сбалансирования во времени, для того чтобы избежать кассовых 
разрывов. На этом этапе предполагается детальный прогноз входящих денежных потоков, 
детальное планирование исходящихденежных потоков и их сопоставление по следующим 
стадиям: 

- на первой стадии на основе статистических данных, экономических расчетов и 
экспертных оценок определяется прогноз положительного и отрицательного плана 
денежных потоков; 

- далее формируются календари положительного и отрицательного денежных 
потоков и происходит сопоставление их во времени; 

- проводится идентификация периодов с кассовыми разрывами и с излишками 
денежных потоков; 

- определяются задачи оптимизации денежных потоков финансовых инвестиций, 
на которые возлагается задача компенсации временной разбалансировки потоков 
денежных средств; 
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- проводится анализ расходов по обслуживанию денежных потоков в плановом 
периоде по используемым инструментам управления, ведь процесс управления ими несет 
ряд взаимосвязанных расходов; 

- осуществляются соответствующие коррективы управления денежными потоками 
с целью оптимизации уровня расходов управления средствами по критерию достижения 
оптимального соотношения объема расходов по обслуживанию, экономическому эффекту 
и удобству использования каждого из инструментов; 

- оценка достижения чистого денежного потока и при необходимости 
корректировки плановых показателей предприятия; 

- на основе проведенных этапов формируется платежный календарь предприятия, 
что является заключительной стадией управления денежными потоками перед 
реализацией плана в деятельности предприятия [5]. 

В процессе реализации управленческих решений по оптимизации денежных 
потоков предприятий сначала осуществляется сбор и анализ оперативных данных о 
денежных потоках. Потом, если состояние денежных потоков предприятия не 
соответствует плановым, проводится оперативная корректировка плановых показателей 
оптимизации денежных потоков и вносятся соответствующие изменения в платежный 
календарь предприятия, а уже на основе скорректированного платежного календаря в 
дальнейшем осуществляются платежи. 

Для осуществления контроля и анализа достигнутых результатов анализируется 
уровень синхронности, сбалансированности и эффективности денежных потоков 
предприятия, определяются отклонения достижения целевых показателей оптимизации 
денежных потоков предприятия, исследуются влияние факторов, обусловивших 
отклонения, и экономические последствия отклонения в результате процесса оптимизации 
денежных потоков предприятия. 

На последнем этапе - этапе корректировки соответствующих целевых параметров 
развития предприятия - осуществляется поиск альтернативных путей корректировки 
поставленных соответствующих целей и задач оптимизации [5]. 

Необходимость построения эффективной системы контроля за наличием и 
движением денежных средств и их эквивалентов на предприятиях обусловлена тем, что 
последние, как важнейшее звено системы кругооборота ресурсов формируют базис для 
роста платежеспособности предприятия. Однако принятие эффективных решений 
относительно управления денежными средствами на предприятии невозможно без 
решения комплекса задач, связанных с их учетом и контролем.  

Предлагается использование модели контроля за состоянием ведения 
бухгалтерского учета, которая заключается в распределении конкретных процедур между 
видами контроля с привязкой к этапам учетного процесса с целью комплексного 
исследования эффективности функционирования системы бухгалтерского учета 
денежных средств и их эквивалентов.  

По предложенной модели, представленной на рисунке 1, контроль учетного цикла 
разделен на шесть основных стадий контроля. Для них характерны особые методы и 
приемы проверки, которые заключаются в контролировании операций движения 
денежных средств и их эквивалентов; измерение результатов; документального 
оформления наличия и движения денежных средств и их эквивалентов; заполнение 
регистров; формирование отчетности о движении денежных средств; принятия решений. 
На каждом из этих этапов осуществляется как начальный и следующий, так и 
оперативный контроль, которые в совокупности формируют 18 секторов контроля (СК) с 
присущими задачами и объектами [6].  

В результате чего сформирована матрица процедур контроля, представленная в 
таблице 1.  

Таблица 1 - Матрица процедур контроля денежных средств и их эквивалентов 
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Учетныйпроцесс Виды контроля 
Предыдущий Оперативный Последующий 

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

хо
зя

йс
тв

ен
но

й 
оп

ер
ац

ии
 

СК № 1. Проверка 
экономической 
целесообразности и 
законности совершения 
операций с денежными 
активами 

СК № 2. Проверка 
соблюдения 
установленных 
требований, сроков и 
порядка осуществления 
операций с денежными 
активами 

СК № 3. Проверка 
правильности 
отнесения активов к 
денежным 
средствам и их 
эквивалентов 

И
зм

ер
ен

ие
 

ре
зу

ль
та

то
в 

СК № 4. Проверка наличия 
на предприятии 
технического, 
организационного и 
методического обеспечения 
правильного и 
своевременного 
оприходования, оценки и 
расходования денежных 
активов 

СК № 5. Проверка 
объективности и 
своевременности 
оценки денежных 
средств и их 
эквивалентов 

СК № 6. Проверка 
правильности и 
полноты 
оприходования и 
списания денежных 
средств и их 
эквивалентов 

Д
ок

ум
ен

та
ль

но
е 

оф
ор

мл
ен

ие
 

СК № 7. Проверка наличия 
унифицированных или 
утвержденных 
предприятием форм 
документов по поступлению 
и списанию денежных 
средств и их эквивалентов 

СК № 8. Проверка 
своевременности и 
правильности 
оформления 
документов на участке 
учета денежных 
средств и их 
эквивалентов 
 

СК № 9. Проверка 
полноты, 
соответствия данных 
и правильности 
расчетов сумм в 
документах по учету 
денежных активов 

За
по

лн
ен

ие
 

уч
ет

ны
х 

ре
ги

ст
ро

в 

СК № 10. Проверка наличия 
регистров аналитического 
учета денежных средств и их 
эквивалентов на 
предприятии 

СК № 11. Проверка 
правильности 
применяемых 
корреспонденций 
счетов и 
своевременности 
осуществления записей 
в учетных регистрах 

СК № 12. 
Инвентаризация 
денежных средств и 
их эквивалентов и 
сверки данных по 
учетным регистрам 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
от

че
тн

ос
ти

 

СК № 13. Проверка наличия 
отчетных форм и 
выверенных методик по их 
заполнению на предприятии 

СК № 14. Проверка 
правильности 
формирования 
отчетности по 
движению денежных 
средств и их 
эквивалентов и 
своевременности ее 
представления 
 

СК № 15. Анализ 
данных отчетности и 
сопоставление с 
запланированными 
показателями и 
выявление причин 
отклонений 

П
ри

ня
ти

е 
ре

ш
ен

ий
 

СК № 16. Проверка наличия 
на предприятии 
технического, 
информационного, 
организационного, 
методического и других 
видов обеспечения принятия 
решения 

СК № 17. Проверка 
своевременности 
исполнения принятых 
решений в сфере 
управления денежными 
средствами и их 
эквивалентами 

СК № 18. Проверка 
достижения 
тактических и 
стратегических 
целей 

Примечание: составлено автором на основе данных [6] 
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Применение традиционного контроля, при котором в функции контролера входит 
только выявление отклонений, представление рекомендаций по их устранению и 
наказанию виновных не отвечает требованиям времени, хотя распространена на 
предприятиях Казахстана. Эта система контроля должна быть заменена на новейшую, по 
которой к функциям контроллера прилагается, кроме вышеназванного, также 
формулировка рекомендаций по оптимизации состояния объекта исследования.  

В случае использования такой модели контроля на первый план, наряду с 
классическими приемами проверки на образец инвентаризации, наблюдения, 
контрольного пересчета, проверки исполнения принятых решений выходят другие 
методы. Среди них - экономический анализ, прогнозирование, моделирование и др. На 
контролера возлагается ответственность не только за формирование и представление 
ложных заключений о состоянии учета денежных средств и их эквивалентов на 
предприятии, но и дополнительная ответственность за состояние, в котором объект 
окажется после реализации всех его рекомендаций [7]. 

Таким образом, применение внутреннего аудита, выбранной модели и матрицы 
контроля будет способствовать более эффективному управлению денежными потоками на 
предприятии. 

Итак, из вышесказанного следует сделать вывод, что оптимизация денежных 
потоков предприятия является достаточно важной составляющей управления денежными 
потоками и должна осуществлятьсякак и все этапы управления в определенной 
последовательности. Предложена общая схема оптимизации денежных потоков 
предприятий, которая состоит из 6 этапов и обеспечивает интеграцию мероприятий 
оптимизации денежных потоков предприятий в общую систему управления денежными 
потоками, координирует управленческие действия, а также повышает эффективность 
финансового управления предприятием. 
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Изучая опыт функционирования различны банковских систем можно выделить 

наиболее общие признаки построения современных банковских систем зарубежных стран: 
Во-первых, в современном мире уникальность и специфика банковских систем 

обусловлена национальными традициями и  историческим опытом. Построение структуры 
банковских систем разных стран зависит от факторов, среди которых наряду с 
историческими, национальными традициями следует отнести общий уровень роста 
экономики, степень развития товарно-денежных отношений в стране, способы 
регулирования денежного обращения, эффективность развития банковского дела в стране. 

Во-вторых, спецификой является и законодательно закрепленное положение 
банков на рынке ценных бумаг. В некоторых странах не существует четкого 
разграничения между коммерческими и инвестиционными банками, что определяется 
положением последних на рынке ценных бумаг, а также историческими, национальными 
особенностями построения банковских систем. 

В-третьих, отмечаем особенности и традиции системы надзора за деятельностью 
банков второго уровня. Необходимо выделить три группы стран, отличных друг от друга 
способами построения надзорных структур, местом и ролью центральных банков  в этих 
структурах: 

а – банковские системы, в которых надзор осуществляется Центральным банком,  
б - банковские системы, в которых контроль выполняется не Центральным банком, 

а другими органами, 
в - банковские системы, в которых контроль производится Центральным банком 

совместно с другими органами [1]. 
В четвертых, уровни банковских систем. Банковские системы могут быть 

построены как одно- или двухуровневые организации. Банковская система с одним 
уровнем построения  может быть в случаях, когда в стране еще нет Центрального банка 
или есть только Центральный банк, который  выполняет все банковские операции, 
конкурируя с другими банками. 

Например, банковская система США состоит из Совета Управляющих 
Федеральной Резервной Системой, 12 федеральных резервных банков, и множества 
коммерческих банков.  Главным органом государственной политики в отношении всей 
банковской системы является Совет Управляющих Федеральной резервной системы. ФРС 
выполняет следующие основные функции: 

- аккумуляция и хранение вкладов и резервов банков и других депозитных 
учреждений; 

- оказание услуг для быстрой инкассации чеков; 
- роль фискального агента Федерального правительства; 
- регулирование и надзор за деятельностью банков-членов ФРС; 
-  регулирование предложения денег в интересах экономики в целом [2]. 
Президентом США с одобрением Конгресса назначаются семь членов Совета на 

срок полномочий 14 лет, но вместе с тем каждые 2 года заменяется один член Совета. 
Федеральная резервная система делит США на 12 округов, каждый из которых 

имеет один центральный банк, а в некоторых случаях один или несколько отделений 
центрального банка.  Все 12 федеральных резервных банков имеют 3 главные 
особенности: они выполняют функции центрального банка и функции 
квазиобщественных банков и банками банкиров. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:saule1008@mail.ru


558 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

В кредитной системе США в конце 70-х начале 80-х годов возникли новые 
кредитно- финансовые учреждения. Сюда относятся взаимные фонды денежного рынка, 
новые депозитные счета,  совмещающие черты срочных вкладов и вкладов до 
востребования. Взаимные фонды денежного рынка являются учреждениями 
небанковского типа и выполняют следующие операции: привлечение средств путем 
эмиссии акций; купля-продажа краткосрочных ценных бумаг крупного достоинства. 

Также необходимо отметить, что в США имеются кредитные учреждения 
банковского типа или кредитные союзы, которые с 1977 года  стали открывать счета, 
против которых выписываются расчетные траст-счета, аналогичные по функциям НАУ-
счетам.  

Банковская система Республики Франция является трехуровневой, и представлена 
Центральным банком, банками второго уровня и  специализированными кредитно-
финансовыми учреждениями (инвестиционные, ипотечные, внешнеторговые банки, 
страховые и финансовые компании, пенсионные фонды и т. д.). 

Основными видами кредитных учреждений, функционирующими во Франции 
являются: 

- Центральный Банк  - Банк Франции; 
- Универсальные банки; 
- Банки взаимного кредита; 
- Сберегательные и пенсионные кассы; 
- Учреждения муниципального кредита. 
Кроме вышеперечисленных кредитных учреждений, функционируют финансовые 

общества и специализированные финансовые институты. 
Французская система имеет следующие особенности организации сберегательного 

дела: сочетание частных сберкасс и Государственной национальной сберкассы, которые 
конкурируют между собой, а также с банками, Управлением почтовых чеков, различными 
кредитными учреждениями. Ставки вознаграждения финансовых институтов 
дифференцируются в зависимости от срока, суммы, вида вклада. 

К основным чертам, присущим французской банковской системе относятся: 
- достаточно высокий уровень развития; 
- большое разнообразие субъектов банковской деятельности; 
- широкая сеть отделений и филиалов французских банков за границей, а также 

иностранных банков во Франции. 
Hациональный совет по кредиту и Консультативный комитет клиентов 

осуществляют консультационную деятельность  в банковской системе Франции.  Еще в 
банковскую систему Франции входят органы, обладающие  правом принятия решения: 
Комитет по регламентации банковской деятельности и Комитет кредитных учреждений. 
Данная банковская комиссия осуществляет контроль за деятельностью кредитных 
учреждений а также она осуществляет за этими учреждениями административный 
юридический надзор [3]. 

В условиях кризиса экономики ни одна банковская система не может быть 
сильной, это определяет необходимость ее усовершенствования с учетом международного 
опыта  и напрямую зависит от развития рыночных отношений. Специфика развития 
банковских систем таких стран как  США, Франции, а также многих развитых 
западноевропейских стран свидетельствует, что по мере развития рыночных отношений и 
самостоятельности банков в структуре их кредитных операций могут произойти 
определенные сдвиги. Данные метаморфозы появляются в результате возникновения 
новых объектов кредитования, новых приемов поддержания ликвидности банковской 
деятельности, это естественным образом повлияет на особенности построения 
организационной структуры банка второго уровня  и на структуру банковской системы 
страны в целом, и на особенности ведения операций. 
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Двуступенчатый  принцип построения структуры  банковской системы 
Федеративной Республики Германии позволяет разграничить функции центральных 
банков и банков второго уровня. Банковская система Германии представлена 3,4 
тысячами  коммерческих кредитно-финансовых институтов и Центрального банка. 
Кредитные институты могут быть универсальными и специализированными банки, а в 
зависимости от их правовой формы быть частными, общественно-правовыми и 
кооперативными учреждениями. 

При проведении операций частные банки стараются получить максимально 
возможную прибыль, а кооперативные банки поощряют своих членов. Общественно-
правовые кредитные учреждения стараются увеличить филиальную сеть внутри страны и 
за ее границами.  

Германские общественно-правовые банки представлены 594 сберкассами и 13 
земельными банками. Аккумуляцией средств и привлечением сбережений населения и 
кредитованием под залог реальных ценностей занимаются сберегательные кассы, на 
сегодня они являются универсально действующими банками. Сеть сберкасс насчитывает 
19364 филиала. Сберегательные кассы вместе с  земельными банками формируют систему 
по операциям безналичного расчета. Сберегательные кассы являются учреждениями 
общественного права, гарантами которых являются отдельные общины, города и районы, 
при этом поле деятельности этих кредитных учреждений распространяется только на 
территорию их гаранта.  

Земельные банки управляют оборотными средствами и осуществляют некоторые 
операции, как например, расчеты с другими странами и являются центральными 
организациями сберкасс данного региона.  

Ответственность за привлеченные средства  сберкасс и земельных банков несет 
соответствующая федеральная земля, при этом государственный контроль производят 
ответственные за это земельные министры. 

Кооперативные банки Германии составляют 2249 кредитных товарищества и 4 
кооперативных центральных банка, в результате эволюции банковской системы они 
постепенно укрупнились путем их слияния и превратились из своеобразных касс 
взаимопомощи для своих членов в универсальные банки,  

Расчеты между отдельными кредитными товариществами проводятся через четыре 
региональных Центральных банка, функции которых примерно соответствуют функциям 
земельных банков сберкасс. DG BankDeutscheGenоssenschaftsbank является верховной 
организацией кооперативной банковской группы, также он является корпорацией 
общественного права и в качестве универсального банка может выполнять операции 
любого вида. 

Германские ипотечные банки предоставляют кредиты под залог земельных 
участков и коммунальные кредиты, которые выдаются федерации, землям, 
территориальным общинам и прочим учреждениям общественного права. Повышение 
спроса общественных бюджетов на долгосрочные средства финансирования усилило 
значение коммунальных кредитов в последние годы, что привело к тому, что они 
значительно превышают объем кредитования жилищного строительства. Финансовые 
средства, необходимые для работы, ипотечные банки получают за счет эмиссии ценных 
бумаг на рынке капитала закладных листов и облигаций коммунального займа. 

Cтроительные сберкассы работают на рынке финансировании индивидуального 
строительства по принципу коллективного накопления сбережений. Плюсы такого 
накопления средств заключается в праве на получение кредита на жилищное 
строительство под сравнительно невысокий и стабильный процент, также следует 
отметить тот факт, что  взносы вкладчиков поощряются за счет государственных премий и 
некоторых налоговых льгот. 

Возникшие в середине 50-х годов гарантийные банки и кредитные гарантийные 
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общества являются учреждениями взаимопомощи малых и средних предприятий, 
основной целью этих учреждений является оказание  финансовой поддержки малого 
бизнеса. 

К специализированным банкам Германии относится банк, хранящий ценные 
бумаги (Wertpapiersammelbank),  основной функцией которого является рациональное 
осуществление торговли ценными бумагами. 

Bо главе банковской системы Германии стоит DeutscheBundesbank, учрежденный 
законом от 26 июля 1957г. Закон в его нынешней редакции определяет, что ЦБ ФРГ 
является частью Eвропейской системы Центральных банков (ECЦБ). 

Основной задачей DeutscheBundesbank является обеспечение стабильности цен и 
банковская организация платежного оборота внутри страны и с заграницей. 
DeutscheBundesbank проводит на территории Германии денежную политику Eвропейской 
системы Центральных банков, при выполнении своих задач  DeutscheBundesbank обладает 
значительной степенью независимости. DeutscheBundesbank обязан поддерживать 
экономическую политику федерального правительства Германии только в той степени, 
насколько это возможно в рамках выполнения своих функций составной части ЕС ЦБ. B 
соответствии со ст. 107 Mаастрихтского договора, национальные центробанки (как и EЦБ) 
при выполнении своих функций не имеют права следовать указаниям органов EC или 
национальных правительств [4]. 

Hа третьем этапе формирования Eвропейского экономического валютного союза 
прерогативой ECЦБ стала денежная политика которая определила основные задачи ECЦБ: 
выработка и реализация денежной политики ЕС; проведение валютных сделок; 
управление валютными резервами стран-участниц ЕС; обеспечение функционирования 
платежной системы ЕС. 

Условия предоставления иностранным партнерам государственных, банковских и 
коммерческих кредитов регулируются законом о внешних экономических связях от 28 
апреля 1961 года, постановлением о порядке его исполнения в обновленной редакции от 
22 ноября 1993 года, законом о Немецком федеральном банке в новой редакции от 22 
октября 1992 года, законом о кредитной системе от 30 июня 1993 года, законом о 
выявлении доходов, получаемых в результате совершения тяжких уголовных 
преступлений («Закон об отмывании денег») от 25 октября 1993 года.  

Все платежи в Германии,  в соответствии с законодательством осуществляются 
свободно и на перевод капитала за рубеж не требуется никакого разрешения. Только 
необходимо отметить то, что возможности перемещения капитала не означают отказа от 
тщательного фиксирования объемов и направлений его передвижения. 

Учет вывозимого за пределы германии капитала ведется банками и кредитными 
институтами, периодически передающими необходимые сведения о движении капитала в 
Федеральный банк (Бундесбанк) или центральные банки земель. За Бундесбанком 
закреплена исключительная компетенция по предоставлению разрешений в области 
оборота капиталов и платежей, в случаях, когда ограничения связаны с выполнением 
межгосударственных соглашений, охраной безопасности и внешних интересов. 

Для Республики Казахстан в современных условиях наиболее интересен опыт 
Китайской Народной Республики в построении банковской системы. 

В банковской системе Китая присутствуют четыре разновидности кредитных 
организаций:  

- политические банки (Эскпортно-импортный банк, Банк Развития Китая и 
Сельскохозяйственный банк развития Китая)  

- государственные банки или банки «большой четверки» (Банк Китая, Торгово-
промышленный банк Китая, Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк 
Китая),  

- акционерныебанки (China CITIC Bank, China Everbright Bank, Mingsheng Banking 
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Cоrpоratiоn, China Merchants Bank идр.),  
- городские и сельские кредитные кооперативы.  
Единственным регулирующим и контролирующим органом китайской банковской 

системы является Народный Банк Китая, а также Комитет по контролю за банковской 
деятельностью. 

Для государственных банков Китая основным вопросом на данном этапе является 
реформирование, заключающееся в двух основных аспектах: превращение в акционерное 
общество и размещение акцией на рынке ценных бумаг.  

При этом особое внимание уделяется решению проблемы «плохих» долгов. 
Руководство КНР признало существование данной проблемы относительно недавно и 
предложили достаточно эффективные способы ее решения. 

В 2009 году объем неработающих активов государственных акционерных банков 
Kитая составлял 25-30% от кредитных портфелей банков, причем западные эксперты 
отличались большим пессимизмом (по их мнению, долги составляли 40-50% от активов 
банков). Сегодня эта цифра снизилась до 10-15%, а у некоторых банков приблизилась к 5-
8%, что уже отвечает международным стандартам. Данная проблема решается путем 
рекапитализации, а также списания долгов за счет средств бюджетов и реорганизации 
предприятий с созданием компаний по управлению активами (KУA). В результате 
деятельности компаний управления активами объем плохих долгов сократился на 10-20%. 

Одной из мер, направленных на борьбу с «плохими» кредитами является создание 
общенациональной базы кредитных историй, переход на международную систему 
классификации кредитов, унификацию финансовой отчетности коммерческих банков и 
совершенствование управления кредитными рисками.  

Однако, кроме проблемы неработающих активов не менее серьезным тормозом для 
повышения эффективности работы государственных коммерческих банков Kитая является 
система налогообложения. Суммарное налоговое бремя банков «большой четверки» 
накануне вступления Kитая в BTО достигло примерно 75%, что является чрезмерно 
высоким показателем не только для международной, но и для китайской практики, что 
определяет  проведение реформы системы налогообложения банков. 

Cреди акционерных коммерческих банков выделяются три типа – 
общенациональные, национальные и региональные. Специфика их работы состоит в том, 
что они зачастую используются в качестве экспериментальной площадки для 
нововведений в банковской отрасли. B целом, деятельность акционерных банков более 
прибыльна, чем государственных, а экономические показатели – лучше, поскольку эти 
институты начинали свою деятельность без большого портфеля неработающих активов. 

Актуальным и спорным остается вопрос о дальнейшей судьбе акционерных 
коммерческих банков. C одной стороны, развитие данной группы банков означает прямую 
конкуренцию с банками «большой четверки», и правительство, возможно, будет 
сдерживать их развитие, но с другой стороны, статистические данные свидетельствуют об 
обратном и показывают уверенный рост акционерных банков по многим направлениям 
банковской деятельности. 

Уникальной особенностью Kитая являются городские и сельские кредитные 
кооперативы, призванные обеспечивать банковское обслуживание предприятий 
смешанных и негосударственных форм собственности в городах и предоставлять кредиты 
на нужды развития сельского хозяйства.  

Есть в их деятельности несколько существенных недостатков: это игнорирование 
правил членства и принципов функционирования городских кредитных кооперативов и 
сельских кредитных кооперативов как коллективных паевых предприятий, отсутствие 
представления о риск-менеджменте и, как следствие, наличие большого количества 
«плохих» кредитов; выделение слишком больших средств на выплату дивидендов и 
премий сотрудникам, в том числе за счет кредитных фондов, предоставление кредитов 
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государственным предприятиям и местным органам власти.  
Решение последней проблемы является пожалуй, самой трудноразрешимой, так как 

для местных органов власти сельских кредитных кооперативов до настоящего момента 
были своего рода «политическими банками», средствами которых они могли 
распоряжаться практически без ограничений. 

На современном этапе банковская система Kитая находится на новом этапе 
реформирования и основные направления развития обозначены достаточно четко, но пока 
не ясно насколько эффективно будут проходить эти процессы. 

Общеизвестно, что банковская сфера во многом отражает состояние экономики, с 
ее помощью можно эффективно поддерживать стабильность и устойчивость 
экономической системы, поэтому Haродный Банк Kитая уделяет особое внимание 
поддержанию устойчиво высоких темпов экономического роста в KHP.  

Для достижения этой цели HБK использует несколько мощных финансовых 
рычагов, таких как проведение курса на некоторое замедление прироста денежной массы, 
направленное на преодоление дефляции и стимулирование внутреннего спроса; эмиссия 
государственных долговых обязательств, средства от которой используются на 
финансирование крупных инфраструктурных проектов, реструктуризацию и техническое 
обновление приоритетных отраслей народного хозяйства; снижение процентных ставок 
(как по депозитам, так и по кредитам), с целью преодоления «парадокса бережливости»; 
развитие потребительского кредитования и распространение системы микрокредитов в 
городе и деревне; проведение жесткой политики валютного регулирован 

Многие аналитики считают, что проводимая в КHP монетарная и фискальная 
политика увеличивает систематические риски, так как экономика и политика в KHP очень 
тесно связаны, но возможности чисто политического решения экономических проблем 
далеко не безграничны. При вступлении во Bсемирную торговую организацию Китай взял  
на себя обязательства в течение 5 лет после приема открыть иностранным банкам доступ 
на внутренний рынок Kитая, устранив географические ограничения и ограничения по 
клиентам и обеспечив одинаковый режим регулирования для китайских и иностранных 
банков. 

Но все-таки, Kитай на словах, предоставляя равные условия для «своих» и 
«чужих», фактически обязывает иностранные банки принимать свои правила, то есть 
административные ограничения деятельности обязательные для национальных компаний, 
переносятся и на бизнес зарубежных банков, тем самым Kитай страхует себя от 
«неравноправной» конкуренции в банковской сфере, а попытки зарубежных банков 
обойти административные барьеры, установленные НБК, не всегда приносят желаемые 
результаты. 

В отношении  притока иностранных инвестиций на китайский фондовый рынок, то 
здесь ситуация осложняется тем, что более 90% китайских листинговых компаний 
остаются в собственности у государства, а среди акционеров часто преобладают 
чиновники и партийные работники, поэтому, как справедливо отмечают западные 
эксперты, все китайские компании выглядят «несколько подозрительно». И все-таки, в 
условиях неопределенности на ведущих фондовых рынках мира интерес к КНР огромен.  

Старая тактика постепенных преобразований, известная как «переходить реку, 
ощупывая камни», перестала приносить желаемые результаты, поэтому КНР стоит перед 
необходимостью коренным образом изменить принципы функционирования банковской 
системы. Первые изменения в данном направлении уже были сделаны, причем 
катализатором этого процесса было вступление Китая в ВТО и необходимость 
подготовить банковскую систему Китая к международной конкуренции.  Процесс 
транспарентности банковского сектора для зарубежных финансовых институтов проходит 
достаточно медленно, и у китайских властей есть время для проведения полномасштабной 
реформы банковской системы.  
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Также, по мнению целого ряда специалистов, у китайской банковской системы 
имеется мощный гарант в лице китайского государства и компартии Китая, поэтому, 
несмотря на все сложности, испытываемые в данный момент, она обладает достаточным 
запасом прочности и устойчивости [5]. 
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Шетел тәжірибесіндегі лизингтік операцияларды жүргізу тәжірибесін қарастырған 
кезде, біздің, ең алдымен, Ұлыбритания тәжірибесін ескергеніміз жөн.  

Өйткені бұл ел лизинг дамуы бастау алған елдердің бірі болып саналады. Сонымен 
қатар, біз Франция мен Германиядағы лизинг бизнесін қарастырамыз. Мұнда лизинг 
тұтынушы үшін алғашқы рет таныс болды.  

Лизинг бизнесінің Қытай тәжірибесі де біз үшін аса маңызды, өйткені бұл елде АҚШ 
пен Батыс Еуропаның қолданыста болған құрал-жабдықтары лизинг арқылы жаңа 
кәсіпорындарға несиелендіріледі [1, 34-38 б.].  

Ұлыбританиядағы лизингтік қатынастар Англия жерінде ортағасырлар заманында 
пайда болды. 1284 жылы Уэльсте лизинг туралы арнайы заң қабылданды.  

Сол кезеңде келісімдердің объектілеріне шаруашылық жабдықтар мен аттар болды.  
Лизинг бизнесінің бүгінгі түрдегі көрінісінде алғашқы рет 1960 жылы «Mercantile 

Credit Company» мен «United States Leasing Corporation» бірлескен кәсіпорны жұмыс істей 
бастады.  

Дегенмен лизингтік қатынастардың дамуы тек 1970 жылы, яғни салық жеңілдіктері 
енгізілгеннен кейін ғана орын тапты. Компаниялардың салық есептелінетін табыстың 
көлемінен инвестициялар құйылған жылы оны 100% шегеріп тастауға мүмкіндігі туды.  

Мұндай жеңілдіктер тек табыстылығы жоғары компаниялар үшін тікелей тиімді 
болды және жалға алушы үшін жанама түрде септігін тигізді.  

Компания салықтық жеңілдіктерді есеп беру жылының соңында пайдалана алды.  
Сондықтан инвестицияларды құю жыл басында орын алса, компания салықтық 

жеңілдіктерді жыл бойы күтетін еді.  
Ал егер компания жабдықты лизинг компаниясына сатып, оны жалға алатын болса 

(егер лизинг компаниясының есеп беру жылы ерте аяқталса), онда жанама жеңілдіктер 
едәуір ерте орын алған еді.  
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Сол себептен лизингтік компаниялар филиалдарын ашқан кезде, есеп беру 
жылдарын әр түрлі мерзім етіп қойды.  

Инвестициялық салық жеңілдіктері ақысыз болған жоқ, ол жал төлемдері арқылы 
қайтарылып отырылды, бірақ мұндай саясат мүлік құнының 52 % шамасында пайызсыз 
қарыз ретінде тиімді болды.  

1984 жылы Ұлыбритания өкіметі корпоративтік салықты 52 %-дан 35 %-ға дейін 
төмендетуді, ал 1986 жылы бір жылғы 100 пайыздық салықтық жеңілдік регрессивті 
пайыздық қойылыммен (бірінші жылы 25 %, екінші жылы 25 %, және т.б.) өзгертуді 
ұйғарды.  

Өзгертулер біртіндеп жүзеге асырылды [2, 144 б.].  
Франциядағы алғашқы лизингтік компания 1957 жылы пайда болды. Ол SEPAFITES 

(1962 жылдан бастап – Locafrance)өндірістік жабдықтар лизингімен айналысты. Алғашқы 
келісімшартты компания 1961 жылы жасады, ал 1966 жылы Францияда лизинг туралы 
бірінші заң қабылданды [3, 10-14 б.].  

Лизингтік қатынастар Францияда өте тез дамыды, жергілікті халық лизингті «креди-
бай» (несиеге сатып алу) терминімен атайды.  

Бүгінгі таңда елде ұшақтар мен вертолеттер, кемелер мен баржалар, көлік-тасымал 
жабдықтары, контейнерлер, есептеу техникасы, медициналық жабдықтар, баспа, ірі 
өндірістік жабдықтар лизингке беріледі.  

Қозғалмайтын мүлік лизингі 1966 жылғы заңмен реттеледі. 1967 жылы Францияда 
Өнеркәсіп пен сауда саласындағы қозғалмайтын мүлік операцияларымен айналысатын 
қоғам (СИКОМИ) пайда болды. СИКОМИ мүшелеріне капиталы 10 млн. франктен кем 
емес акционерлік компаниялар кіреді. СИКОМИ лизингтік компанияларына келесідей 
салықтық жеңілдіктер ұсынылады: табыстың 85%-ы салықтан босатылады, тездетілген 
амортизация және т.б. 

Қозғалмайтын мүлікті лизингке беру мерзімі көбінесе 15-20 жылға созылады. Оның 
объектілеріне: жер, құрылыстар, байланыс жолдар жүйесі, қозғалмайтын жабдықтар 
(лифтттер, т.б.). төлемдер көбінесе тікелей регрессивті немесе аралас тәсілмен жүзеге 
асырылады.  

Франция – арнайы лизингтік заңнамасы бар көп емес елдердің бірі. Оның негізгі 
мағынасы Франция экономикасына неғұрлым тиімді лизинг түрлерін анықтау және 
сипаттау болып табылады. Оларға:  

− «несиелік жалға алу» (қаржы лизингінің бір түрі); 
− «жай жеткізу» (басқаша айтқанда, сатып алу опционы қарастырылмаған 

оперативті лизинг келісімшарты); 
− «сатып алу опционды жеткізу». Ең алдымен тұрмыстық қолдану аясындағы 

операциялармен байланысты; лизингтік қатынастардың объектісіне көбінесе 
автомобильдер жатады; 

− қозғалмайтын мүлік лизингі. 
Француз лизинг бизнесінің ерекшелігіне жарық үнемдеуші технологиялармен, 

жарық берудің жаңа көздерін дамытумен, қазба байлықтары қорларын «жаңғыртумен» 
айналысатын лизинг берушілерді ерекше қолдау жатады.  

Мұндай лизинг берушілер амортизация және салық есептеумен байланысты 
жеңілдіктерді иемденеді (жергілікті салықтарға байланысты). Бұл жүйе елге 
маңыздылығы жоғары салаларға инвестициялардың құйылуын қамтамасыз етеді. 

Германиядағы лизинг бизнесімен айналысқан ең алғашқы компания жарғылық қоры 
1 миллион маркаға тең Бас кеңсесі Дюссельдорфта орналасқан «Locallease 
Mietfinanzierung GmbH» болып табылады. 

Бүгінгі күнде Германияда лизинг бизнесінде 1300-ден астам компаниялар жұмыс 
істеуде.  
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Лизингтік компаниялардың саны жағынан Германия АҚШ-тан кейінгі екінші, ал 
операциялар көлемі жағынан едәуір төменде орналасқан мемлекет. Мұнда да 
Франциядағыдай тұрмыстық лизинг дамуда.  

Лизингтік қатынастардың негізгі объектілеріне автомобилдер (35 %), компьютерлер 
мен кеңселік жабдықтар (25 %), көлік құралдары (16 %), өндірістік құралдар (15 %), 
кемелер, ұшақтар, темір жол жабдықтары (5 %), басқа да тауарлар (4 %) жатады.  

Лизингті нормативтік реттеу лизингті операция түрінде қарастыратын Азаматтық 
Кодекс негізінде жүзеге асырылады [4, 76-78 б.]. 

Лизингтік мәмілелерді жүргізу тәртібі 19.04.1971 ж. және 22.12.1975 ж. Федералдық 
қаржы министрінің хаттарында көрсетілген.  

Талаптарға сай жасалған контрактілер салықтық жеңілдіктерге ие бола алады.  
Түрлі қателіктер мен ауытқушылықтарды жібермеу мақсатында Германиядағы 

лизингтің нақты түрлерін анықтайтын құжаттар баспа бетінде үнемі шығарылып тұрады. 
Қытайдағы лизингтік қатынастардың дамуы ерекше. Лизингтік операциялар 1980 

жылдардың басынан бері қарай қолдануда.  
1978 жылдан бері жүргізіліп келе жатқан шаруашылық реформа лизинг қызметіне 

деген сұранысты қалыптастырды. Лизингтік қатынастардың дамуы барысында 30 000 
астам қазіргі заманғы жабдықтар импортталып, капитал салуды қажет ететін көздер 
айқындалды. 1990 жылдың соңында ҚХР-да 51 лизинг компаниясы қызмет ететін.  

Соның ішінде 25 – мемлекет меншігіндегі, 26 – шетел компанияларымен біріккен 
акционерлік қоғамдар. Қытайдағы шетелдік инвесторларға АҚШ, Франция, Сингапур, 
Гонконг банктері жатады. Қытайдың лизинг нарығына Жапон банктері мен компаниялары 
ерекше көңіл аударуда.  

Әдетте лизинг компанияларының капиталы бірнеше ел мүшелері арасында бөлінеді.  
Оған мысал ретінде АҚШ, Жапония, Франция және басқа да мемлекеттерінен құрал-

жабдық әкелуге бағытталған «China International Non Ferrous Metals Leasing» компаниясын 
келтіруге болады.  

Саны 300-ден астам мекеме, соның ішінде банктік мекемелер де қызметін 
диверсификациялау мақсатында лизингті қолданады [5, 23-27 б.]. 

Қытай лизингтік компанияларға әдетте, тауарлық мамандану бағыты тән. «China 
Orient Leasing» компаниясының операцияларын жүргізу барысында жеңіл өнеркәсіп пен 
тұрмыстық электр құралдарымен байланысты операциялар көбірек кездеседі. 

Қытайлықтардың ойы бойынша алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың моралдық 
тозған машиналары мен жабдықтары технологиялық жабдықталу деңгейі төмендеу 
кәсіпорындарда тиімді қолдануы мүмкін. 

Қытайдағы ең ірі лизинг бизнесінің өкілі «China Leasing Co. LTD» болып табылады, 
1985 жылы оның қызметінің көлемі 167 миллион долларды құрады, бүкіл Қытай лизинг 
нарығындағы операциялардың 20 %. 

Ресей Федерациясындағы лизинг бизнесі кеңес дәуірінде пайда болды. Ол тек 
кемелер мен ұшақтарды сатып алу үшін қолданды.  

Дегенмен лизингтік мәмілелер саны көп болған жоқ және онымен тек ірі ішкі сауда 
ұйымдары айналысты.  

Бұл кезең лизинг туралы арнайы заңның, мәміле қатысушыларының құқықтық 
жаңдайы туралы түсініктің жоқ болуымен сипатталады. 

1990 жылдардың басында нарықтық реформалардың алуы мен көпдеңгейлі 
экономикаға өту барысында Ресей нарығында коммерциялық банктер тарапынан ашылған 
алғашқы лизингтік компаниялар пайда болды.  

Бірақ бұл кезеңде лизингтік заң әлі қабылданған жоқ болатын, сондықтан лизинг 
бизнесі аренда туралы заңдар бойынша нормалар негізінде қызмет етті.  

Бұл этап Ресейдегі қаржы лизингі бизнесінің қатысушылары үшін аса үлкен 
тәуекелмен сипатталып, лизинг қызметінің дамуын тежеуші факторға айналды.  
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1990 ж. ортасында Ресей өкіметі ел экономикасына тигізетін лизингтің әлеуетін және 
артықшылықтарын бағалай отырып, лизинг секторын қолдауға бағытталған біршама 
қаулылар қабылдады.  

1994 жылдың 17 қыркүйек айында шыққан бірінші нормативтік құжат – 
«Инвестициялық қызметтегі қаржы лизингінің дамуы» № 1929 Қаулы лизингті бөлек 
мәміле ретінде қарастыратын, лизингке және оның объектілеріне нақты анықтама берді. 

1995 жылдың мамыр айында Ресей Өкіметі лизинг туралы уақытша Қаулы 
қабылдады, онда: 

− лизингтік операцияларды жүзеге асырудың жалпы принциптері; 
− лизингтік келісімшарт қатысушыларының құқықтары мен міндеттері; 
− лизингтік төлемдердің құрылымы мен төлеу тәртібі. 
Бүгінгі күнде лизинг туралы уақытша Қаулы өз күшін толық жойды. 
Көптеген елдерде лизингтік компаниялар өздерінің құқықтарын қорғау және 

бизнесін дамыту үшін Ұлттық лизингтік ассоциацияларын құрды. 
Еуропада “Leaseurope” (Лиз Европ) – Euponean Federation of Equipment Leasing 

Compani Associations деп аталады.  
Ол 1972 ж құрылған. Штап пәтері Брюссельде . Азияда “Asialease” (Азия лизинг) – 

Asia leasing Associations, Штаб пәтері Сенгапурде, 1982 құрылды.  Оңтүстік Америкада 
“Felaleas” (Филализнг) – Latin-American Leasing Federation.  

Хатшылығы (секретариат) Мексикада, 1983 ж. құрылды. 1984 ж. осы 3 федерация 
және АҚШ лизингтік компанияларының ассоциясы «Дүние жүзілік лизинг кеңесін» 
құрды.  

Соңғы 15 жылда дүние жүзінде лизингтік операциялар 5 есе өскен. London Fihancial 
Goup көрсеткіштері бойынша 2014 ж. 356,4 млрд АҚШ $ құрады (1 кесте). 

 1 кесте − Аймақтардағы лизингтік операциялардың көлемі  
 (млрд. АҚШ доллары) 

 
Аймақ Жыл 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Солтүстік Америка 37,7 80,8 126,8 132,5 148,0 152,5 158,0 165,2 
Европа  13,2 24,7 98,0 79,9 87,5 89,0 90,1 96,0 
Азия 6,3 25,9 65,3 81,0 99,2 99,8 99,1 108,2 
Австралия  4,4 3,9 7,3 4,9 5,9 6,1 8,9 23,0 
Африка  0,5 1,2 3,0 2,0 4,7 4,2 5,3 6,9 
Оңтүстік Америка 1,5 1,6 2,0 9,31 11,1 9,5 9,33 12,0 
Барлығы: 63,6 138,1 302,4 309,6 356,4 361,1 371,73 411,3 
Ескерту – [6] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 

 
 2014 ж. Еуропаның лизинг бизнесі үшін қолайсыз жыл болды. Лизингтік 

операциялардың көлемі 79,9 млрд. $ дейін кеміп кетеді. Мұның себебі соңғы жылдары 
Еуропа құрылығында экономикалық тоқырау болған еді (1 сурет). 
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1 сурет. Дүниежүзілік лизингтік бизнестегі құрлықтардың үлесі (%) 2014ж. 

Ескерту – [6] әдебиет негізінде автормен құрастырылды 
 

 Солтүстік Америка – қазіргі заманғы лизингтің отаны. Дүниежүзілік лизингтік 
бизнесте бірінші орынды алып отыр. 2014 ж. осы құрлық лизингтік операциялардың 41,5 
% қамтиды [6]. 

 Ресей қаржы секторына 2014 жылдың тамыз айындағы дағдарыс лизингтік 
қатынастардың дамуына қатты әсерін тигізді. Ең біріншіден, ол банктік ұзақ мерзімді 
несиелеу көлемін қысқаруы нәтижесінде көптеген лизингтік компаниялар қызмет етулерін 
тоқтатуға мәжбүр болды. Сонымен қатар біздің есептеуімізше, лизингтік мәмілелер саны 
1,4 млрд. АҚШ долларынан 400 млн. АҚШ долларына дейін қысқарды. 

 Дағдарыс нәтижесінде лизингтік объектілерді валюталық несиелеген компаниялар 
кейіннен мәмілелерді рубльде жасаған жағдайда өздеріне үлкен валюталық тәуекел 
жүктеді. Дегенмен, дағдарыстан кейінгі кезеңде жаңа лизингтік компаниялар құрыла 
бастады. Дағдарыстан кейінгі бір жыл ішінде 317 компания лизинг қызметімен 
айналысуға лицензия алды. Бұл көрсеткіш саланың 51 % артқанын көрсетті.  

 Ресей экономикасының өсуі өз кезегінде лизинг қызметі секторына әсерін тигізді. 
Тәжірибелі және кәсіби деңгейі жоғары дағдарыстан залал шеккен банктерден тәуелсіз 
валюталық тәуекелге бел буған лизингтік компаниялар тез дами бастады. Тәуелсіз 
лизингтік компаниялар ұсынатын лизингтік қаржыландырудың маңызды бөлігі өсу 
потенциалы кең Ресей экономикасының шағын және орта кәсіпкерлігіне бағытталған. 
Біздің ойымызша, бұл ресейлік лизинг бизнесі үшін оңды факторлардың бірі болып 
табылады. 2014 жылдың басында лизинг қызметі секторының дамуы өз жалғасын тапты. 
Оған бірнеше макродеңгейлік факторлар әсерін тигізді: алдыңғы жылмен салыстырғанда 
қарқыны едәуір бәсеңдеген болса да, экономикалық өсу орын алды. 2014 ж. лизинг 
қызметімен айналысатын ұйымдардың табыстарына преференциялы салық салу тәртібі 
көрсетілді. Сонымен қатар, Лизинг туралы заңға толығымен РФ Конституциясына және РФ 
Азаматтық кодексіне сәйкес өзгертулер енгізілгеннен кейін лизингтік мәміле кезіндегі заңдық 
тәуекелдер көлемі едәуір қысқарды. 2014 жылдың ортасында банктік несиелеу мөлшері 
артып, лизингтік компаниялардың қаржыландыру мүмкіндіктері кеңи түсті. Соған қоса, 
дағдарыстан кейінгі жылдары мәмілелерді қаржыландыру мүмкіндіктерінің ауқымын 
кеңейтуге және жабдықтаушылармен тығыз қарым-қатынас орнатуға көп көңіл бөлді. 2003 
жылдың қазан айында қабылданған Лизинг туралы федералды заң қаржы лизингінің 
құқықтық базасын кеңейтті. Лизинг берушінің инвестицияларға қатысты құқықтарын 
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қорғайтын нормативтік актілердің бар болуына қарамастан, осы құқық қорғауды бақылау 
ұзақ және қымбат процедураға айналуы мүмкін.  

 Мәскеу лизинг компаниясының (МЛК) қызметі мемлекет кепілдігімен шағын 
кәсіпкерлікті қолдау негізінде қарқынды дамыған лизинг бизнесінің жарқын үлгісі бола 
алады. Мәскеу Мэриясы бұл шараға $54 млн. бөлді. Компания лизингтік басқарушы 
ретінде – конкурс негізінде лизинг алушыны талдап, делдал арқылы қажетті құралды 
сатып алатын. Құрал лизингке 8 жылға дейін валютада 7 % жылдық сыйақымен 
есептелген. Бұл жоба кәсіпкерлер арасында лизингке деген үлкен қызығушылық туғызды. 
Мәскеу лизинг компаниясы қызметінің алғашқы екі жыл ішінде 1500-ден астам лизинг 
алушы тіркелді. Компания сарапшыларының берген бағасы бойынша астаналық шағын 
бизнес өкілдерінің құрал-жабдыққа деген қажеттілігі $2.5 млрд. 2012-2015 жж. Мәскеу 
лизинг компаниясы жеңілдіктері бар бюджет несиелері негізінде 40-тан астам лизинг 
жобаларын қаржыландырды. Жергілікті қаржы ресурстарын тарту тәжірибесі аймақтарда 
да үлкен қызығушылық туғызды. Мәскеулік компанияға ұқсас компаниялар Тулада, 
Рязаньда, Ижевскіде, Смоленскіде тіркелді. Мәскеу лизинг компаниясының негізінде 
лизинг бойынша әдістемелерді құру және таратумен, шағын бизнес жабдықтаушыларың 
ақпараттар негізін ұйымдастырумен айналысатын аймақаралық лизинг орталығын құру 
көзделуде.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1 Юсупова А. Т. «Особенности развития лизинга в странах Западной Европы» // 

«ЭКО». 2015. − № 10. − С.34-38. 
2 Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг. −Алматы: Фонд "Правовая культура", 

2015. -376 с.  
3 Гусаков Б., Сидорович Ю. Лизинг - катализатор экономического роста // 

Финансы. 2016. −№1. – С.10-14. 
4 Комаров В.В. Инвестиции и лизинг в СНГ. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 

424 с. 
5 Тлеужанов Е.; Киреева К. Лизинг – инвестициялық қаржыландыру формасы. 

//Аль-Пари. 2015. − №4. − С.23-27.  
6 www.leasing.kz 
 

 
 

Лизинг жүйесін одан әрі жетілдіру жолдары 
 

Нурахметов Е.И. 
Алматы экономика және статистика академиясы 

E-mail: nurakhmetov.e.93@mail.ru 
  

 Лизинг – шетелден елімізге жоғарғы технологияларға ие құрал-жабдықтардың 
келуіне жол ашатын және кәсіпорынға қаржылық өтімділігін сақтай отырып,  негізгі 
капиталға инвестиция жұмсаудың балама көзі. Банктердің лизингтік операциялары 
несиелік операциялармен ұқсас болып келеді. Алайда, лизингтің несиеден бір 
айырмашылығы келісім-шартта көрсетілген төлемдер төленіп, мерзімі аяқталғаннан кейін 
де лизинг объектісінің лизинг берушінің меншігінде қала беруінен көруге болады. Ал, 
несиеде банктік меншік объектісі ретінде қарыз алушының берген кепілдігі қалады. 

 Лизинг бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында маңызы бар 
инвестициялық саясаттың құралы болып табылады. Лизингті дамытудың өзектілігі қазіргі 
кезде отандық кәсіпорындарды қаржыландырудың балама көзіне айналуымен 
сипатталады. Сондықтан да бұл қызмет түрі өзінің экономикалық табиғаты жағынан 
ұлттық экономикамыздың сауығуына және әрі қарай өркендеуіне үлкен үлес қосатын, ал 
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екінші жағынан халықаралық деңгейде отандық өндірушілердің шетелдік серіктестермен 
жаңа байланыстар орнатуға, оны нығайтуға ықпал ететін қаржылық қызмет түріне 
жатады.  

 Лизингтік мәмілелердің бірнеше түрлері бар. Барлық лизингтік операциялар 
екі түрге бөлінеді: шұғыл және қаржылық лизингтер. 

 Шұғыл лизинг бұл – мүліктің қызмет ету мерзіміне қарағанда, оның 
пайдалану мерзімінің қысқалығын және мүліктің құнын толық өтемеуін сипаттайды. Ал, 
қаржы лизингі бұл – уақытша пайдалануға берген лизинг затының мерзімі ішінде өзінің 
толық амортизациялық құнын төлеп шығуымен немесе өзін-өзі өтеуімен байланысты 
сипатталады [1, 348 б]. 

Қоғамдағы және кәсіпорындардағы еңбек бөлінісінің деңгейіне және елдегі лизингтік 
қатынастардың даму сатысына байланысты жалпы экономика салаларындағы әртүрлі 
шаруашылық субъектілерінің арасындағы лизингтік қатынастардың ұйымдастыру 
формаларын анықтау мүмкіндігі туады. Осы формалардың бірі лизингтік қатынастарды 
банктік құрылымдар арқылы ұйымдастыру болып табылады. Бұндай жағдайда лизингтік 
қатынастар тікелей банктер немесе банктердің еншілес лизингтік компаниялары арқылы 
ұйымдастырылады. 

Жалпы банктік тәжірибеде коммерциялық банктер мен лизингтік компаниялар 
арасындағы несиелік қатынастар әртүрлі формаларда құрылуы мүмкін: 

1. Банктер лизингтік компанияларға олардың жүргізетін әрбір операциялары 
бойынша клиенттің төлем және несиелік қабілетілігіне толық талдау жасалғаннан кейін 
кепілдендірілген насиелер береді және бұндай несиенің мерзімі әдетте лизингтік 
келісімшарттың мерзімімен толық сәйкес келеді. 

2. Банктер лизингтік компанияларға кез-келген қарыз алушыларға берілетін сияқты 
кепілдендірілмеген қарапайым банктік несиелер береді. 

Осыған байланысты тәжірибеде банктік капиталдың лизингтік бизнеске қатысуының 
екі әдісі кездеседі: 

1) тікелей әдіс; 
2) жанама әдіс. 
Көптеген лизингтік компаниялар өз қызметтерін іске асырудың алғашқы кездерінде 

ақша қаражаттарын жинақтаудың сыртқы көздеріне, соның ішінде әсіресе банктік несиеге 
көп мөлшерде тәуелді болады. Бұндай жағдай бүгінгі таңда шетелдік тәжірибеде толық 
түрде дәленденген. Мысалы, шетелдердегі лизингтік компаниялардың жалпы 
ресурстарының ішіндегі банктік несиенің үлесі 75 %- ке дейін жетеді.  

Лизингтік компаниялардың өз қызметтерін жүзеге асыру барысында сырттан 
тартылған қаражаттарды, яғни, банктік несиені көп мөлшерде пайдалануы ақша 
формасында лизингтік компанияға берілетін банктік несие мен тауар формасында лизинг 
алушыға берілетін несиенің ерекше бір формасы болып табылатын лизингтің арасындағы 
өзара тығыз байланысты куәландырады. Яғни, несиенің бір формадан басқа бір формаға 
ауысуы көрінеді. 

Сонымен бірге лизингтік фирманың банктік несиені көп мөлшерде пайдалануы сол 
фирманы қаржыландырудың осы түріне неғұрлым көп тәуелді етеді. Сондықтан банктер 
мен лизингтік фирмалардың қызметтері бір-біріне байланысты болады. Міне, осындай 
жағдайларда лизингтік фирманың қызметінің тиімділігі банктен несие алу мүмкіндігіне, 
қарыздық өсімақының өзгеру деңгейіне және банктік саясаттың анықтаған тағы басқа 
жалпы белгілеріне тәуелді болады. 

Бүгінгі таңда еліміздегі отандық лизингтік компаниялардың сырттан қаражаттар 
тарту мүмкіндігі жылдан-жылға ұлғайып келеді деуге болады. Оны коммерциялық 
банктерден экономика сапаларына бөлініп отырылған несиелер көлемінен көруге болады. 

Қазіргі уақытта экономика салаларына банктік сектордан бөлініп отырған орта және 
ұзақ мерзімді несиелердің қысқа мерзімді несиелермен салыстырғанда үлес салмағының 
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жоғырлауы еліміздің экономикалық өсуіне әсер етеді деген қорытынды шығаруға болады. 
Сонымен бірге, лизингтік операциялардың ұзақ мерзімді сипатта болатындығын ескерсек, 
онда бүгінгі танда лизингтік компаниялардың коммерциялық қызметінде және отандық 
лизингтік нарықтың стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруда банктік несиелердің 
маңыздылығы артуда. Бұндай жағдай лизингтік компанияның банк алдындағы төлемдік 
міндеттемелерін өз уақытында орындауын және өтімділік деңгейін қамтамасыз етуін 
талап етеді [2, 158 б.]. 

Лизингтік компаниялардың несиелік қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып 
коммерциялық банктер лизингтік операциялардың көлеміне, бағытталуына және оның 
нақты түрлерінің дамуына әсер етуге мүмкіндіктер алады. 

Бүгінгі таңда біздің елімізде лизингтік бизнестің дамуы лизинг шартымен 
пайдалануға беру мақсатында құрылғыларды сатылану үшін қажетті ақша қаражаттарын 
жинақтау мәселесіне келіп тірелуде. Ал, коммерциялық банктер айналыстағы бос ақша 
қаражаттарын жинақтаумен айналысатын мекемелердің бірі болып табылатындықтан, 
лизингтік операцияларды банктік операциялардың бірі ретінде қарастыру лизингтік 
бизнестің дамуы үшін тиімді әдістердің бірі болып табылады. 

Сонымен, жалпы тәжірибеде коммерциялық банктер лизингтік компанияларға қарыз 
беруші ретінде емес, тікелей лизинг беруші ретінде көріну арқылы, банктік капиталдың 
лизингтік бизнеске қатысуының тікелей әдісін қолдануға болады. Яғни, бұл әдіс лизингтік 
келісімдерді қаржыландыру үшін бос ақша қаражаттарын іздестіру мәселелерін 
жеңілдетеді. 

Коммерциялық банктердің қаржылық операцияларындағы лизингтік қызмет үлесінің 
жоғарылауы банктік құрылымнан еншілес лизингтік компанияларды бөліп шығару 
қажеттілігіне алып келеді. Бұл лизингтік қызмет эволюциясының одан әрі қарай 
тереңдеуін көрсетеді. Еншілес лизингтік компаниялар үшін лизингтік қызмет бір ғана 
қызмет түрі болып табылады. Сондықтан лизингтік келісімдерді ұйымдастыру жеңілдейді, 
себебі, бірдей типтегі контрактілер саны көбейеді. 

Лизингтік процестердің ұйымдастырылудың бұндай құрылымында коммерциялық 
банк өзінің еншілес лизингтік компаниясына лизингтік келісімдерді жүзеге асыру үшін 
тек несиелік ресурстар ғана береді. Ал, лизингтік келісімді бекіту үшін қажетті басқа 
мәселелердің барлығымен, яғни, тауар өндіруші зауыттармен сатып алу-сату 
контрактілерін бекіту, сервистік қызмет көрсету және т.б. сұрақтармен еншілес лизингтік 
компания айналысады. Банктердің еншілес лизингтік компаниялары барлық елдердің 
лизингтік қызметтер нарығында негізгі роль атқаратын неғұрлым ірі сегмент болып 
табылады. 

Сонымен, лизингтік компаниялардың қызметіндегі жаңа сфералар оның 
ұйымдастырушылық құрылымының күрделіленуіне әкеліп соғады. Осы жерде лизингтік 
компаниялардың ұйымдастырушылық құрылымы нарық талаптарын ескере отырып, 
лизингтік бизнестегі прогресті қамтамасыз етуге ұмтылуы қажет деген жалпы қағида 
көрінеді. 

Коммерциялық банктер үшін лизингтік операциялардың тартымдылығы осы 
операцияны іске асыру кезінде нақты материалдық қамтамасыз етудің бар екендігімен 
түсіндіріледі. Сонымен бірге, лизингтік бизнестің дамуы коммерциялық банктерге өз 
операцияларының санын ұлғайтуға, клиенттерге қызмет керсету сапасын жоғарылатуға, 
клиенттер санын көбейтуге, клиенттермен серіктестік қатынастардың дәстүрлі 
байланыстарын тереңдетуге және өзара тиімді байланыстар орнатуға мүмкіндіктер береді. 

Банктік қызметтер нарығындағы бәсекелестіктің тереңдеуі жағдайында 
коммерциялық банктердің лизингтік операцияларды іске асыруы лизингтік нарықтағы 
банктік әсер ету сферасын ұлғайтудың тиімді әдісі болып табылады. Коммерциялық 
банктер мүліктерді сатып алуға өз қаражаттарын сата отырып және сол арқылы лизинг 
беруші қызметін атқара отырып, еліміздегі негізгі қорларды жаңарту стратегиясы мен 
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тактикасын қалыптастыруға, лизингтік бизнестің даму бағыттарын анықтауға, лизингтік 
нарықтағы жалпы жағдайды бақылауға өз үлесін қосады. 

Банктер үшін лизингтік операцияның артықшылығы оның жеткілікті деңгейдегі 
жоғары рентабельділігінен көрінеді. Яғни, лизингтік төлемдер арқылы банк 
коммиссиондық ақы түріндегі табыстың жаңа көзін иеленеді. Сонымен бірге, лизингтік 
операция тәуекелділігі өте жоғары банктік операциялар қатарына жатады. Лизингтің 
негізгі түрлерінің бірі, оперативті лизинг кезінде банк тәуекелділігі жоғарылайды. Себебі, 
бір лизингтік келісім-шарт мерзімі аяқталғаннан кейін, сол құрылғыға деген сұраныс 
болмаған жағдайда, лизинг объектісінің қалдық құнының өте көп бөлігінің орнын толтыру 
қажеттілігі туады. Сондықтан банктік тәуекелділік тұрғысынан алып қарағанда лизинг 
беруші-банктің экономикалық қызығушылығына қаржылық лизинг жоғары деңгейде 
жауап береді. 

Бірақта лизингтің тез дамуына, әсіресе коммерциялық лизингтің дамуына көптеген 
шешілмеген мәселелер кедергі жасады және жасауда. Солардың ішінде келесідей жалпы 
экономикалық және салалық мәселелерді көрсетуге болады: 

1. Машиналар мен құрылғылар бағаларының өсуі және өсу нәтижесінде машина 
жасау және басқа салалар арасынадғы барлық диспериттердің туындауы. 

2. Машиналар мен құрылғылардың лизингпен қаржыландыруда, ішкі және сыртқы 
инвестицияларды іздеу және тарту. 

3. Лизингтік негізде жіберілетін машиналар мен құрылғыларды іздеу. 
4. Экономикадағы төлем тәртібі. Соңғы жылдардағы несиелер бойынша 

қайтарымдардың болмауы. 
5. Лизингтік бизнесті реттейтін заңдық - нормативтік базаның төмендеуі. 
Коммерциялық лизингтің дамуын тежейтін тағы бір мәселе, ол банктік несиенің 

ставкасының жоғарылығы мен мерзімінің қысқалығы. Олардың деңгейі инфляция және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру ставкасына 
байланысты болады. Осындай жағдайларда Қазақстан банктері лизингтік операцияларға 
қатысуына ешқандай қызығушылық танытпайды. 

Жоғарыда айтылған проблемаларды шешпей еліміздегі лизинггік компанияларды, 
дәлірек айтсақ, лизинг нарығының дамуы мүмкін емес. 

Қазақстан экономикасының қуатын одан әрі күшейту үшін, елімізде халықаралық 
лизингті дамыту керек, бұл дегеніміз өз алдына бір өзекті мәселе. 

Қазақстанда лизингтің даму жолы, біздің көзқарасымызша келесідей 3 негізгі 
бағытқа байланысты. 

1. Экономиканың барлық саласындағы моральді және физикалық тозған негізгі 
құралдарды тез, әрі түбірімен ауыстыру. 

2. Инфляция деңгейін төмендетумен қоса, инвестициялық белсенділікті арттыру. 
3. Мемлекеттік қолдау және ынталандыру арқылы, Ұлттық экономикадағы шағын 

және орта бизнесті дамыту. 
Шаруашылық кешендегі инвестиция жоғарылату – ол лизингтік іс-шараны тезірек 

дамыту болып табылады. Оны жүргізу механизмі тек қана бос қаражатқа тірелмей, 
сонымен қатар дамып келе жатқан шағын және орта бизнеске де арқа арту керек. 

Сонымен елімізде лизингік бизнестің дамуы, Қазақстанда инвестицияны 
белсендірудің және негізгі құрал-жабдықтарды ауыстырудың бірден-бір жолы болып 
табылады. 
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Малый и средний бизнес (МСБ), малое и среднее предпринимательство (МСП), в 

условиях развития жесткой конкуренции между странами и регионами мира [5; 9], 
создают благоприятные условия для оздоровления экономики: формируется и развивается 
конкурентная среда; преодолевается отраслевой и региональный монополизм; происходит 
насыщение рынка товарами и услугами; осуществляется демонополизация экономики; 
внедряются достижения научно-технического прогресса; создаются рабочие места; 
эффективно используются материальные и нематериальные ресурсы; повышается 
экспортный потенциал; увеличиваются налоговые поступления; формируется средний 
класс – оплот стабильности и креативной энергии в демократическом, гражданском 
обществе. МСБ/МСП не только выполняет огромную социальную роль, поддерживая 
экономическую активность большей части населения, но и обеспечивает значительные 
налоговые поступления в бюджет [2]. 

Мировой опыт ведения бизнеса показывает, что предпринимательство играет 
важное место в национальной экономике любого государства, именно оно во многом 
определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего 
продукта. 

Доля участия предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП в странах, 
обладающих богатой ресурсной базой достигает высокого уровня, например,в Норвегии 
более 65%, в Австралии более 60%. В странах мира с сопоставимым с Казахстаном 
показателемВВП на душу населения, например, в Аргентине и Мексике, доля 
предприятий МСБ/МСП составляет приблизительно 50% и 60%, соответственно.В 
Казахстане же доля этого сектора в ВВП страны – около 38%, (см.рис.1). 

К сожалению, в Казахстане практически не меняется отраслевая структура малых 
предприятий: 42,8% функционирующих субъектов МСБ заняты в сфере торговли, 2,3% – 
в сфере строительства, 2,5% – в сфере промышленности. Сложившаяся отраслевая 
структура малого бизнеса свидетельствует о его развитии преимущественно в 
коммерческой сфере. Приоритетные отрасли реального сектора и малая инновационная 
деятельность практически не развиты. 

 

 
Рисунок 1 

Динамика ВВП и выпуска продукции МСП 
Примечание: составлен автором на основе данных Комитета по статистике 

МНЭ РК [12] 
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Инфраструктура поддержки предпринимательства. Основными направлениями 
поддержки МСБ со стороны государства являются: инструменты финансовой и 
нефинансовой поддержки МСБ; регуляторная деятельность; институциональные меры. 

Финансовая поддержка бизнеса оcуществляется посредством: кредитов, 
гарантирования кредитов, субсидирования ставок вознаграждения, микрокредитов, 
лизинга, инвестиций, грантов. На рисунке 2 можно наблюдать динамику развития 
финансирования малого бизнеса. 

 

 
Рисунок2 

Ежегодные объемы кредитования экономики и малого предпринимательства[13] 
 
Одной из причин общего снижения банковского кредитования является снижение 

тенговой ликвидности в банках второго уровня, а именно депозитов, в связи с 
девальвационными ожиданиями. 

В рамках развития казахстанского предпринимательства был создан Фонд развития 
предпринимательства (ФРП) «Даму» в 1997 году, целью которой является оказание 
финансовой и консультативной помощи предпринимательству. ФРП «Даму»является 
оператором финансирования МСП через банки второго уровня посредством реализации 
ряда программ. Ниже приведены данные по деятельности фонда в отношенни МСБ 
(таблица 1) 

 
Таблица 1Корпоративные показатели деятельности АО "Фонда Развития 

Предпринимательства "ДАМУ" [10] 
 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Объем средств, направленных на развитие 
предпринимательства по финансовым 
программам, млрд. тенге 

331,1 295,4 439,4 523,7 

Количество созданных рабочих мест, шт. 3 443 14 901 24 836 25 900 
Доля субъектов МСБ, которым оказана 
поддержка, к общему числу активных 
субъектов МСБ на рынке, % 

1,7% 4,5% 7,5% 6,4% 

Количество участников программ по 
обучению, чел. 18 148 22 198 24 557 27 916 

Количество клиентов, получивших 
дистанционные услуги, чел. - - 38 251 59 705 
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Объем финансирования в 2015 году увеличился на 19% по отношению к прошлому 
периоду. Количество созданных рабочих мест 2015 года превысило показатель 2014 года 
на 4,3%, и, хотя доля субъектов МСБ, которым оказана поддержка, к общему числу 
активных субъектов МСБ на рынке уменьшилась на 1,1%, общее количество участников 
программ обучения возросло на 3 359 человек, а количество клиентов, получивших 
дистанционные услуги возросло на 21 454 человек, что говорит о растущей 
популяризации услуг и актуальности деятельности фонда. 

В качестве мер нефинансовой поддержки выступают: стимулирование спроса на 
продукцию МСБ (увеличение казахстанского содержания, расширение взаимодействия 
крупного и малого бизнеса, повышение экспортоориентированности МСБ); доступ к 
производственной инфраструктуре; инновационно-технологическая поддержка; 
информационно-консультационные услуги. 

В Казахстане сформирована законодательная база для поддержки отечественного 
производителя, утверждена Программа по развитию казахстанского содержания в РК. 
Кроме того, создан Экспертный совет Министерства индустрии и новых технологий по 
вопросам развития казахстанского содержания. 

Основными механизмами инновационно-технологической поддержки являются 
технопарки, бизнес-инкубаторы, системы менеджмента качества. 

В республике функционируют три вида технопарков: национальные научно-
технологические технопарки, региональные технопарки и технопарки на базе вузов. Часть 
казахстанских технопарков включает в себя бизнес-инкубаторы.  

Политика государства ориентирована на стимулирование развития производств с 
более высокой добавленной стоимостью, формирование вспомогательного, 
обслуживающего и перерабатывающего блоков малых и средних предприятий через 
аутсорсинг и усиление местной составляющей в крупных проектах, а также на создание 
кластеров за счет объединения усилий обслуживающих и вспомогательных предприятий 
МСП вокруг крупных системообразующих компаний[3]. 

Для исключения коррупционных рисков и упрощения разрешительных процедур  
автоматизированы процедуры выдачи всех разрешений. На сегодня уже переведена в 
электронный формат выдача всех лицензий. 

Был принят Закон Республики Казахстан «О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан». Основными функциями Национальной палаты 
предпринимателей являются: 

− представительство и защита прав и законных интересов предпринимателей; 
− проведение общественного мониторинга предпринимательской активности, 

условий предпринимательской деятельности в регионах; 
− участие в государственных программах поддержки и развития 

предпринимательства; 
− поддержка отечественного производства и повышение доли местного 

содержания в закупках организаций; 
− подготовка, переподготовка, повышение квалификации, сертификация и 

аттестация кадров, развитие технического и профессионального образования; 
− стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства, привлечение инвестиций и диверсификация экономики [3]. 
Под патронажем ФРП «Даму»в Казахстане реализуется около 20 проектов 

нефинансовой поддержки МСБ. Одна из программ – «Бизнес-Советник» – своеобразный 
тренинг, где начинающим «игрокам» помогают создать собственное дело. Слушатели 
получают знания по основам заключения контрактов, организации производственного 
процесса, эффективному руководству, ведению учета[11]. 

Примером развития малого и среднего предпринимательства могут служить США. 
США - страна не только гигантских корпораций, но и малых предприятий, на которых 
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трудится более 50% наемных работников частного сектора. Главным работодателем 
является отнюдь не крупный, а именно малый и средний бизнес. Примерно одна из 
каждых трех американских семей вовлечена в малый бизнес. В США ежегодно 
регистрируется около 600 тыс. малых предприятий и ликвидируется около 500 тыс. 
Однако, дело в том, что владельцы малых предприятий очень чутко и гибко реагируют на 
динамику спроса. Поняв, что в другой сфере или на другом месте их дела пойдут лучше, 
они сворачивают свой старый бизнес и открывают новый. Американцы в этом смысле 
очень адаптивны и умеют быстро перестраиваться. Даже если их бизнес попросту 
прогорел, они не теряют энтузиазма и считают конец старого бизнеса началом нового.  

К сожалению, современная ситуация в сфере развития МСБ, характеризуется 
типичными для стран СНГ транзитного периода «болезнями»:  

− Неэффективная реализация принятых на государственном уровне документов в 
сфере малого и среднего бизнеса; 

− Недоосвоение бюджетных средств, направленных на поддержку МСБ; 
− Сохраняется сложность выхода средних и малых предприятий Казахстана на 

внешние рынки; 
− Усиление проблемы кадрового обеспечения.На низком уровне находится 

производство наукоемких видов продукции, определяющих технический и 
технологический уровень предприятий; 

− Концентрация определенной части МСБ в теневом секторе; 
− Низкий уровень конкурентоспособности отечественного предпринимательства. 

Так, по уровню затрат электроэнергии на $1 ВВП, а также по производительности труда в 
обрабатывающих отраслях экономики, Казахстан отстает от ряда индустриально развитых 
стран более чем в 7–10 раз. 

Наблюдается сильнейший износ основных фондов на предприятиях [6].  
Необходимо проводить системно-комплексную региональную политику по 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий МСБ – формировать 
научно обоснованную специализацию регионов в стране. Развитие отраслей 
нефтегазового сектора должно быть сконцентрировано в Актюбинской, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Южно-
Казахстанской областях; металлургии – в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, 
Костанайской областях; химической промышленности – в Жамбылской, Акмолинской, 
Карагандинской, Костанайской областях; машиностроения — Северо-Казахстанской, 
Алматинской, Павлодарской областях; текстильной промышленности – в Южно-
Казахстанской, Алматинской областях; агропромышленного комплекса – развитие 
плодоовощной отрасли должно быть сконцентрировано в Алматинской, Жамбылской и 
Южно-Казахстанской областях; сахарной – в Жамбылской и Алматинской областях; 
зерноперерабатывающей – в Акмолинской, Костанайскойи Северо-Казахстанской 
областях; молочной - в Костанайской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-
Казахстанской областях; рыбной – в Атырауской области. 

Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства в современных условиях 
принимает для Казахстана особо важное и принципиальное значение, поскольку аграрный 
сектор экономики традиционно является основной отраслью, обеспечивающей 
продовольственную безопасность государства и устойчивость его экономического 
развития, а также являющейся одним из важнейших источников роста человеческих 
ресурсов для всех отраслей экономики [1; 7]. Доля сельского населения в стране 
составляет 45%. 

Механизм обеспечения эффективного функционирования МСБ должен сводиться, 
прежде всего, к усилению системной, комплексной государственной поддержки[4]. Для 
этого необходимо: 
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− формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли малого 
бизнеса в экономике; 

− разработка государственной политики поддержки и развития МСБ в 
экономике; 

− совершенствование нормативно-правовой поддержки и развития МСП; 
− совершенствование законодательства в сфере инвестиций и формирование 

благоприятного инвестиционного климата в стране; 
− совершенствование налогообложения малых и средних предприятий; 
− развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение новых финансовых 

технологий, направленных на развитие МСП; 
− активизация прямого и косвенного участия государства в финансировании 

развития МСБ. 
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Жаңа бюджет және салық саясатының жүзеге асуының алғы шаралары болып әр 

түрлі деңгейдегі бюджетте шоғырландырылатын қаржы ресурстары көлемінің оңтайлы 
жағдайы және әрбір бюджет деңгейінен қаржыландырылатын шығындар көлемі және 
билік деңгейлері арасындағы бюджетаралық қатынастар механизмінің іс-әрекеті 
қабілеттілігін құру табылады. 

Біздің ойымызша, негізгі назарды экономикалық әдістен императивті әдіс басым 
болған республикалық және жергілікті бюджеттің өзара қатынасы мәселелерін шешу 
табылады. Осындай бюджетаралық қатынастардың орталық проблемасы болып 
аймақтардың бюджеттік теңестірілуі (теңгерімділігі) табылады. Ғылыми әдебиеттерде 
бізге шетел тәжірибесінен келген тігінен және көлденеңінен теңгерімділік ұғымы 
ажыратылады. 

Бюджетаралық қатынастардың батыс тұжырымдамасында тігінен теңестіру оның 
табыс ресурстарының (салық түсімдері) әлуетімен шығындар бойынша әрбір билік 
деңгейінің міндеттемелер көлемімен теңгерімділікке жету үдерісі ретінде 
тұжырымдалады. Жоғары тұрған деңгейге міндеттемелер жүктеледі: егер, төменгі тұрған 
деңгейде табыс бөлігін қамтамасыз ету бойынша әлуетті мүмкіндіктері оған жүктелген 
қызметтерді орындауды қаржыландыруға жеткіліксіз жағдайда, орталық үкімет осы 
аймақтық және жергілікті билік деңгейіне жеткіліксіз бюджет ресурстарын беруге 
міндетті. 

«Тігінен» туралы сөз болғанда, яғни аталмыш бюджет деңгейіне бекітілген түсімдер 
және аймақтық бюджет функцияларының шығыстары арасындағы сәйкессіздікті 
болдырмау. Кез-келген аймаққа қарағанда, орталық үкімет анағұрлым үлкен 
экономикалық реттеу мүмкіндіктері мен салық түсімдерінің көлемін иемдене отырып, 
мемлекеттік бюджет деңгейінде шоғырландырылған қаражаттар есебінен аймақтық 
бюджеттің тепе-теңсіздігін өтеуі қажет. 

Аймақтық және жергілікті билікке келсек, онда тігінен теңгерімділік принципі 
біріншіден, оларға бекітілген қызметтерді қаржылық қамтамасыз ету жауапкершілігі және 
халыққа қажетті қызмет көрсетулерді ұсыну немесе тікелей мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдар арқылы немесе жеке меншік арқылы ұсыну; екіншіден, өзіндік табыстық әлуетті 
сақтау мен ұлғайту бойынша өз құқықтарын оңтайлы пайдалану міндеті. 

Бірақ та, тігінен теңестіру бюджеттік теңгерімділіктің барлық мәселелерін шеше 
алмайды. Ол әр түрлі аумақтардың салықтық мүмкіндіктерінің тепе-теңсіздігін болдырмау 
(немесе азайту) үшін жергілікті және аймақтық билік органдарының арасында 
салықтардың үйлесімді бөлінуін білдіретін бюджеттің көлденең теңгерімділігін үйлесуі 
қажет. Осындай аймақтардың тепе-теңсіздігінің көрінуі бюджетаралық қатынастар 
теориясында аумақтық факторларды келтіретін әлеуметтік тепе-теңсіздіктің көріну 
нысаны ретінде қарастырылады. 

Әрбіреуге мемлекетпен кепілдендірілген игіліктер мен қызмет көрсетулерді 
қамтамасыз ету мәселесін шешу жергілікті және аймақтық билік органдарының бюджеттік 
мүмкіндіктерін ауқымды саралау және әр түрлі деңгейдегі шығындармен осы және өзге де 
аймақтардың экономикалық жағдайындағы үлкен айырмашылықтармен байланысты. 
Мемлекетпен кепілдендірілген әрбіреуге әлеуметтік үлгіні қамтамасыз етуге елеулі әсер 
етулер экономикалық дағдарысты жалғастыратын нарықтық үдерістерді көрсетеді, 
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сондай-ақ кәсіпорындардың әлеуметтік шығындардан жаппай бас тартуымен жүретін 
жекешелендіру үдерістері, әлеуметтік-тұрмыстық санының қысқаруымен қатар жүреді. 

Осы факторлар, біздің ойымызша, Қазақстанның бюджеттік қамтамасыз етуінің 
көлденең теңестірілуі үдерісін ескеретін бірнеше әлеуметтік саралау бағыттарын туғызды: 

- біріншіден, ақшалай табыстарының деңгейіне байланысты халықтың сараланымын 
негізге алу қажет; 

- екіншіден, ең төменгі күнкөріс деңгейі, көлденең теңгерімділікті бюджеттік 
қамтамасыз етумен байланыстырылатын халықтың ақшалай табыстары мен 
шығыстарында елеулі аймақтық айырмашылықтар бар [ 1, 63 б.]. 

« Проблемалы» аумақтардың шаруашылығын көтеру бойынша шет мемлекеттердің 
мемлекеттік құрылғысы мен экономикалық дамудың әр түрлі көзқарасынан тәжірибені 
қорытындылау, біздің ойымызша, аймақтық дамудың қазақстандық бағдарламасын 
әзірлеу және бюджетаралық қатынастар жүйесін жетілдіру үшін келесідей маңызды 
аспектілердің көрініс табуын көрсетеді: 

1. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, анағұрлым жоғары әсерлер бюджетаралық 
қатынастардың әдістері мен әр түрлі нысандардың оңтайлы үйлесуі, әр түрлі бюджет 
механизмінің осы мақсаттарын кешенді пайдалануда қол жеткізіледі. 

2. Қазақстанда әрбір аймақ артта қалған немесе тоқыраушы ретінде қарастырғанда, 
әсіресе жалпы ұлттық және аймақтық мүдденің оңтайлы үйлесуін табу маңызды. Осы 
кезеңде аумақтарға бюджеттік көмек жүйесін құруда, сірә, тұрақтану басымдылығы мен 
аймақаралық айырмашылықтарды реттемеуге қатысты жалпы экономикалық өсуді 
жеделдетуден туындау керек. Бұл олардың ішкі әлеуметтік-экономикалық мәселелерін 
шешуде аумақтардың бюджеттік дербестігіне жоғары бағдарланғанын көрсетеді. 

3. Жаңа бюджеттік механизмдерді  қалыптастыруда, жеке-келісімді нысандарды 
пайдалануды шектеу арқылы жекелеген аумақтар мен Орталық арасындағы 
қатынастардың «айқындылығы»,  ашықтығы принциптерімен жүру маңызды. Осыған 
байланысты бюджеттік әдістердің нормативті-есеп айырысуын жетілдіруге ерекше мән 
береді. 

4. Жалпы (теңестіруші) трансферт артта қалушы және тоқыраушы аудандарды 
қолдауға пайдалы механизм болуы мүмкін. Ол үшін мұқтаж аумақтарға трансферттердің 
есептік формулаларын пайдалану олардың объективті бюджеттік сұраныстарын нақтырақ 
көрсетуі қажет. «Проблемалы» аумақтарға жалпы трансферттердің жеке қорын 
қалыптастыруға сондай-ақ, шетелдік тәжірибе (әсіресе Франция және Ұлыбритания) 
пайдалы болуы мүмкін. 

5. Артта қалушы және тоқыраушы аудандардың проблемаларын шешуді дамытуда 
мемлекеттік бюджеттік ресурстардың ұшқыр тапшылық жағдайында ерекше бюджет 
режимі пайдалы болуы мүмкін. Ол мүмкін шаруашылықтану жағдайы мен 
айрықшылықты этикалық мәселелері бар Қазақстанның жекелеген аймақтарына 
болашақта пайдалануы мүмкін. Бірақ та, оның анағұрлым кең пайдалануы мемлекеттік 
бюджет табыстарының жоғалтуына, орталық билік органдарының реттеуші 
функцияларының бұзылуы және мемлекет біртұтастығының әлсіреуіне алып келеді. 
Сонымен қатар, үлкен қызығушылықты салыстырмалы үлкен емес «проблемалы» 
аумақтарға белгіленетін айрықша бюджет режимі әдісі көрсетуі мүмкін. 

Біздің ойымызша, Қазақстанда жаңа бюджетаралық қатынастар жүйесін 
қалыптастыруда анағұрлым елеулі мағынаны келесі мәлелелер көрсетеді: 

- барлық бюджет жүйесінің тұрақтылығының кепілдігі ретінде мықты (күшті) 
мемлекеттік бюджетті қалыптастыруды, нарық экономикасын реттеудің қуатты құралы 
және мемлекеттің жалпы ұлттық функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету; 

- әлеуметтік және инвестициялық бағдарламаларды бірлесіп қаржыландыруға 
жергілікті және республикалық бюджет ресурстарын аумақтарға шоғырландыру, мақсатты 
қаржылық трансферттерге ( гранттарға) өту. 
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Бюджетаралық қатынастарды реттеудің барлық жоғарыда аталған жолдары отандық 
және шетелдік тәжірибеге және қазіргі теориялық көзқарастарға да қайшы келмейді. 
Сондай-ақ, әлемде бюджеттік өзара қатынастарды реттеудің мінсіз формуласы жоқ екенін 
атап айту керек. Мынандай негіз қалаушы элементтерді кірістер мен шығыстарды бөлу 
принципі, дотациялар, субвенциялар, трансферттер және басқа да қаржылық көмектерді 
бөлу критерийлері және т.б. 

Қаржы ресурстарын қайта бөлудің қолданыстағы жүйесінің кемшіліктері мұқтаж 
аймақтарға қаржылық көмек көрсету, жергілікті бюджетті тиімді реттеуді жүргізетін 
бюджетаралық қатынастардың ұстанымпазды жаңа механизмін жасау қажеттігін 
келтіреді. Егер, қазақстандық дәстүрлер мен жағдайлар жергілікті басқару органдарын 
Орталықпен бюджетаралық қатынастарда тең құқылы серіктес болуға рұқсат етпесе, онда 
олардың өзара қатынастарындағы бағынышты міндетті заңды түрде рәсімдеу, олардың 
арасындағы кірістер мен шығыстарды нақты бекіту, жоғары тұрған бюджеттермен қарым-
қатынастарда олардың құқықтарының кепілдігі мен құқықтарын тұжырымдау қажет. 
Қандай жағдай болмасын, бюджеттік өзара қатынастардың үлгісіне тәуелсіз, төменгі 
бюджет деңгейіндегі үлкен тапшылықтың шоғырландырылуы мемлекеттік аймақтық 
саясат пен аймақтарға бюджеттік көмек жүйесін, аймақтардың объективті бюджеттік 
қажеттіліктермен олардың анағұрлым тығыз үйлесуін талап етеді. 

Өзінің тарихи және шетелдік тәжірибесі, сондай-ақ нарық экономикасының заңдары 
есебінен бюджетаралық қатынастарды реттеу әдістері мен принциптерінің ғылыми 
негізделген әзірленімі әрбір деңгей бюджетінің дербестігі  принципін жүзеге асыруға 
себебші болады. 

Бюждет жүйесінің проблемалары олардың серпінінде зерттеу, біздің көзқарасымыз 
бойынша, Қазақстаннның нарыққа өту жағдайында, оның ішінде экономикалық 
реформаларды тереңдетуде бюджеттік құрылғыны қалыптастырудың қатынастардың 
проблемаларын шешуде осы реформаларды жетілдіру жолдарын белгілеу табылады және 
олардың негізгілері болып: 

1) Қаржы-бюджет және салық заңнамасын өзірлеуді жетілдіру. Бұл жағдайларда 
объективті қажеттілік болып: а) ақша қорланымдарын реттеуге мемлекеттің араласуы, 
қаржы ресурстарын салық жүйесі арқылы қайта бөлу мен инвестицияларды 
қаржыландыру, ал қажетті жағдайларда бюджет жүйесінен операциялық шығыстарға да 
араласу; б) салық төлеушілерге инфляцияға қарсы көзқарас қалыптастыру, жинақтарды 
капиталдандыру және өндірісті дамытуға салықтарды ынталандырма рөлін күшейту; 

2)  Осы кезеңде бюджет жүйесі шығыстарын қалыптастырудың жолдарын 
анықтайтын үнемдеу режимін сақтау және мемлекеттік шығыстарды оңтайландыру қаржы 
ресурстарының тапшылығы болып табылады; 

3) Халықты әлеуметтік қорғау. Өйткені, осы мақсаттарға бөлінетін бюджеттік қаржы 
бөлулер жалпы әл-ауқаттық кепілдік бола алмайды, мемлекеттік шығыстарды 
оңтайландыру мақсатында оларды бюджет жүйесіне жұмылдыру қажет және 
республикалық және аумақтық бюджеттерден олардың мақсатты әрі тиімді жұмсалуының 
пәрменді бақылау жүйесін құру маңызды болып табылады; 

4)  Қазақстан Республикасы Конституциясымен көзделген, республикалық және 
жергілікті билік органдары өкілеттігі мен енгізу іс-әрекеттерін бөлуден шығатын 
жергілікті басқару органдары бюджетімен және республикалық бюджет арасындағы 
шығыстарды заңдық деңгейде нақты бөлуді жүргізу; бұл өзіндік көздердің кем дегенде 30-
50%-ы есебінен жергілікті бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз ету есебінен аумақтық 
салықтар мен алымдар тізімін қайта қарау; 

5)  Жергілікті бюджетке республикалық салықтардан аударымдардың белгіленген 
сараланған нормативтеріне бірдей есептеу принциптері мен біртұтас әдіснаманы қолдану, 
өйткені әр түрлі салықтық әлует, әр түрлі халық саны бар, басқарма мен олардың билік 
органдарының сіңірген еңбегіне немесе оның кінәсі бойынша емес әр түрлі аймақтарда 
бірдей емес бастапқы шарттар қалыптасқанын ескермеуге болмайды [2]. 
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Дотация түріндегі қаржылық көмек көрсетудің әдіснамалық талдауы бұл кейбір негіз 
қалаушы мәселелерді шеше алмайды, ал тікелей айтсақ: 

- республикалық және жергілікті бюджет арасындағы қайта бөлінетін қаражаттарды 
қысқарту, керісінше, қарсы қаржы ағындарын ұлғайтады; 

- аумақтар бюджетінің теңгерімділігі басқаларда кіріс бөлігі елеулі қысқарғанда 
жекелеген аумақтар бюджетіне негізделмеген артық аударымдар үшін жағдай жасайды. 

Осыған байланысты бюджетаралық қатынастар мәселелерін шешу жолдарның 
негіздеуі болып: 

- жергілікті және республикалық билік органдарының тізбектеліп бөліну 
жауапкершілігі және осының негізіндегі жергілікті және республикалық билік органдары 
экономика, қаржы және салық саясатында жергілікті кең дербестік алуы үшін әр түрлі 
деңгейдегі бюджет шығыстарын бөлу. Шығыстардың бөлінуі мынадай түрде жүзеге 
асырылуы керек, шығыстарды халық мүддесі үшін жүзеге асыратын және сол арқылы 
олардың қажетсіз орталықтандырылуынан алшақтатуды жүргізетін сол әкімшілік-
аумақтық бірлікке жақындату үшін жүзеге асырылады; 

-  мемлекеттік қаржының тұрақтығы және аймақтардың экономикалық дамуына 
теңестіру үшін жалпы мемлекеттік және жекелеген аймақаралық экономикалық және 
әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында республикалық деңгейде 
табыстарды орталықтандыруды жүзеге асыру; 

- жергілікті салықтар мен алымдар және олардың ставкаларын енгізу мәселесінде 
жергілікті басқару органдарына заңдық ресімдеу бойынша құқық беру. 

Осы аталғандардың барлығы, біздің ойымызша, аумақтарға қаржылық қолдау 
көрсетудің ұйымдастырылған және сандық жүйеленуін, сондай-ақ қаржылық көмекті 
қажет ететін аумақтық бюджеттерден негізделген шығындармен бюджеттік жоспарлау 
үдерісіне бақылауды күшейтуді іске асырады. 

Бюджеттік құрылғы мен бюджетаралық қатынастарды ұйымдастыру проблемаларын 
щешу қазақстандық мемлекеттілікті тұрақтандырып, нығайтады, болашақта нарықтық 
экономика жүйесін басқаруды және объективтілікті жоғарылатады. 
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 Қазіргі кезде көптеген банктер халыққа қаржылық қызмет көрсету кезінде банктік 

қызметтің барлық аспектілерін қамтитын түрлі өнімдерді ұсынып отыр. Дәл осы кезде 
басқа банктер бәсекеге қабілеттілігін сақтап қалу  мен жаулап алу мақсатында қатаң түрде 
тек белгілі бір қызмет түрлерін көрсетуге тырысады.   

 Екінші деңгейлі банктер халыққа қызмет көрсетумен байланысты несиелік, есептік 
және қаржылық операциялардың барлық түрлерін орындайды. 

 Екінші деңгейлі банктер орындайтын қызметтерді топтау арқылы олардың 
орындайтын функцияларын құрауға болады: 

- уақытша бос ақшалай қаражаттарды, жинақтар мен салымдарды шоғырландыру 
(депозиттік операциялар); 

- халыққа несие беру (активті операциялар); 
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- қолма- қолсыз есеп айырысуларды ұйымдастыру мен жүргізу; 
- халыққа басқа да қаржылық қызмет көрсету.  
 Банктің қызметін экономикалық тұрғыдан келесілерге бөледі. 
- ссудалық (есептік ссудалық); 
- есептік; 
- кассалық; 
- инвестициялық және фондтық; 
- кепілдемелік [1]. 

 Банктік қызметтің бастыларының бірі халыққа депозиттерге қаражаттарын тарту 
болып табылады. Банктің бұл қызметінің маңызыдылығы банктің ресурстарын 
қалыптастыруда. Банктің ресурстары өзіндік қаражаттардан, тартылған және өзінің 
айналыстан түскен құралдарынан қалыптасады.  

Резервтерді құру кезінде, бір жағынан, төленетін салық және, сәйкесінше, ақшалай 
қаражаттар шығындары төмендейді. Бұдан басқа, резервтерді құру таза табыстың сәйкес 
бөлігі нақты капиталын ұлғайта отырып, банк қолында қалатынын білдіреді және оны 
күтілмеген қаржылық қиындықтардан кепілдік ретінде қолдануға болады. Басқа жағынан, 
резервтер сомасы қаншалықты үлкен болса, соншалықты банктің таза пайдасы төмен 
болады, ал бұл таза пайдадан банк акционерлеріне дивидендтер төленеді, сондықтан 
құрылатын резервтер мөлшерін анықтауда осы екі факторды да ескеру қажет. 

1-кестеде Банк қызметінің таза табысы құрамында резервтердің үлестері 
көрсетілген. Кесте мәліметтері бойынша банктің таза табысы құрамында резервтердің 
үлестері 2014 жылы 3,13%, 2015 жылы 10,05% құраса, 2016 жылы 1,97% құрады, яғни 
Банк 2015 жылы құрылған резервтер мөлшерін анықтауда жоғарыда айтылған екі 
факторды ескермеген. 

 
1 кесте - 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ-ның таза табысы 

құрамында резервтердің үлестері 
Жылдар Резервтерді құруға дейінгі пайда, мың 

теңге 
Басқа резервтерді құру, мың 

теңге Үлесі, % 

2014ж. 888469 27866 3,13 
2015ж. 1382111 138958 10,05 
2016ж 18472288 365240 1,97 

Ескерту: 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   
 
Банктің есепті кезеңде пайдасы туралы мәліметтерді оның баланстық есептемесі 

мен кірістер мен шығыстар туралы есептемесінен алуға болады. Банк жұмысы сапасына 
объективті баға беру үшін пайданың алынған сомасын оның жоспарланған 
(болжамданған) мәнімен, егер ол анықталған болса, және өткен жылдардағы мәндермен 
салыстыру қажет. 2-кестеде «Каспи банк» АҚ-ның пайдасы туралы мәліметтер берліген.  

2 кесте - 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ-ның таза табысы және 
оның өсім қарқыны 

Таза табыс, мың теңге Өсім қарқыны (есе) 

01.01.2016ж. 01.01.2017ж. 01.01.2015ж. 
2015

ж. 
2

016ж. 

860603 1599186 13307048 
1,858

22 
8,

3211 
Ескерту: 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды [2].   

 
«Каспи банк» АҚ-ның таза табысы 2014 жылға қарағанда 2015 жылы 1,85 есе 

артып, 2014 жылы 860603 мың теңгеден 1599186 мың теңгеге дейін жетті, ал 2015 жылмен 
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салыстырғанда 2016 жылы бұл көрсеткіш 8,32 есе күрт өсіп, 13307048 мың теңгеге дейін 
жетті. 

Есепті кезең қорытындылары бойынша банк активтерінің табыстылығы 
бухгалтерлік баланс немесе кірістер мен шығыстар туралы есептеме мәліметтері бойынша 
анықтауға болады. Есепті кезеңде банк активтерінің  табыстылығын анықтаған соң, бұл 
шамаларды өткен жылдармен салыстыру қажет. 3-кестеде 2014-2016 жылдар аралығында 
Банк активтерінің табыстылығы жөнінде мәліметтер берілген.  

 
3 кесте - 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ активтерінің 

табыстылығы 
 

Жылдар Активтер, мың теңге Таза табыс, мың теңге Таза табыс / активтер, % 

2014ж. 119859763 860603 0,7 
2015ж. 333070534 1599186 0,4 
2016ж. 921769186 13307048 1,4 

Ескерту: 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды 
[2].   

 
Банк активтерінің табыстылығы 2014 жылы 0,7% құраса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 

0,4%-ға дейін төмендеді, ал 2016 жылы ол қайта 1,4%-ға дейін өсті. Банк активтерінің 
табыстылығы қарастырылып отырған кезеңдерде төмен деңгейлі болып табылады.    

Табыстылықтың басқа жалпылама көрсеткіші табыстың меншікті капиталға 
қатынасы болып табылады. Бұл көрсеткішті баланстық есептеме мәліметтері бойынша 
анықтауға болады. Оны анықтағаннан кейін көрсеткіштің өткен жылдар бойынша 
мәндерімен салыстыру қажет. Кесте мәліметтері бойынша банктің таза табысының 
меншікті капиталына қатынасы мәні 2014-2016 жылдар аралығында қатты өзгерген. 
Меншікті капитал табыстылығы 2014 жылы 5,3%, 2015 жылы 5,7% құраса, 2016 жылы 
16%-ға дейін күрт өсті. Оның себебі 2014 жылға қарағанда 2016 жылы меншікті капитал 
15988082 мың теңгеден 82984955 мың теңгеге дейін 5,2 есе  өсті, сонымен бірге таза 
табыс та 2014 жылы 860603 мың теңгеден 2016 жылы 13307048 мың теңгеге дейін 15,5 есе 
өсті.  

Табыстылықтың жоғарылауының себебі 2016 жылы 2014 жылға қарағанда таза 
табыстың өсімі қарқыны меншікті капиталдың өсімі қарқынынан 2,9 есе артық болуы.  

Төмендегі кестеде 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ капиталының 
табыстылығы жөнінде мәліметтер берілген. 

 
4 кесте - 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ капиталының 

табыстылығы 
 

Жылдар Меншікті каптал, 
мың теңге Таза табыс, мың теңге Таза табыс / Меншікті 

капитал, % 

2014ж. 15988082 860603 5,3 

2015ж. 28034577 1599186 5,7 

2016ж. 82984955 13307048 16,0 
Ескерту: 2014-2016 жылдар аралығында «Каспи банк» АҚ қаржылық есептемесінен алынды 

[2].   
 
Бір жағынан, өтімділік банк өз міндеттемелерін, оның ішінде пайыздар түрінде 

сәйкес сыйақыны төлеумен бірге салынған қаражаттарды қайтару ғана емес сонымен 
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қатар несиелерді ұсыну бойынша да, уақытында орындай алу мүмкіндігін білдіреді. Басқа 
жағынан, өтімділік бірдей мерзімдегі активтер мен пассивтер сомаларының арақатынасын 
білдіреді. Активтердің ақшалай қаражаттарға тез айналу мүмкіндігі жағынан банктің 
жоғары өтімді және төмен өтімді активтері туралы айтылады. Бұл анықтамалардан көрініп 
тұрғандай, олар негізінен өзара байланысқан.  

Банк өтімділігі қаражаттарды тарту мен орналастыру көлемдері мен мерзімдерінің 
сәйкес келу деңгейімен анықталады [3, 6б б.]. 

Банк өтімділігін жинақтауға және қаржылық нарықтарда сатып алуға болады. 
Өтімділік қысқа мерзімді категория болса да, болашақтағы қажеттіліктерді есепке ала 
отырып, өтімділіктің мөлшерлерін жүйелі түрде жоспарлау қажет. Мұнда мүмкін болатын 
жоғалтулар банктік қаражаттардың көздерінде немесе оларды қолдануда өзгерістер 
нәтижесінде болуы мүмкін.  

Банктік өтімділіктің негізгі бағытталуы несиелерге сұраныс және салымшылардың 
депозиттерді алу қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Өтімділіктің Арнайы 
(жанама) қызметтері банкке клиенттердің сенімін, активтерді табысты емес сатудан 
қашуды, қаражаттарды тарту кезінде тәуекелдер үшін сыйақыларды шектеуді қамтамасыз 
ету. 

Өтімділіктің қажетті деңгейін сақтауда максималды табыстылық деңгейіне жету 
мақсатында нетто-өтімді бағыт түсінігі пайдаланылады. Бұл түсінікте банктің 
қаражаттарды тарту және орналастыру бойынша банктің әр операциясы бейнеленеді: 

 
)()( dpndprtasnddspt RRRSSPPPDPLLL ++++−++++=−= ,           (1) 

 
мұндағы, Lt – нетто-өтімді бағыт; 
Lp – өтімді қаражаттарды ұсыну; 
Pd – депозиттердің түсімдері; 
Dnd – депозиттік емес банктік қызметтерді сатудан түскен табыстар; 
Ps – бұрын берілген қарыздарды өтеу; 
Pa – банк активтерін сату; 
Pr – ақшалай нарықта қаражаттарды тарту; 
Ls – өтімді қаражаттарға сұраныс; 
Sr – клиенттердің шоттарынан ақшаларды алу; 
Sp – несиелерді алуға тапсырыстар; 
Rnd – депозиттік емес қаражаттарды тарту бойынша шығындарды төлеу; 
Rp– банктің басқа операцияларына шығындар; 
Rd – акционерлерге дивидендтерді төлеу. 
Басқаша айтқанда,  өтімді бағыт белгілі бір мерзімдегі қаражаттар көздері мен сол 

мерзімдегі көздерді пайдаланудың айырмашылығы ретінде анықталуы мүмкін. Өтімді 
бағытты басқару өтімді қаражаттардың артықшылығы мен жетіспеушілігі көлемдерін 
реттеуге негізделеді [4, 425 б.]. 

Егер банк өтімділігі оның белгілі бір уақыт кезеңіне немесе болашақта қаржылық 
жағдайының сипаттамасын білдірсе, баланс өтімділігі нақты мерзімге анықталады. 

Активтер өтімділігі олардың сапасының маңызды сипаттамаларының бірі болып 
табылады. Активтердің қолма-қол ақшаға айналу мүмкіндігіне байланысты олар жоғары 
өтімді, өтімді, ұзақ мерзімді өтімді активтер және өтімді емес активтер деп бөлінеді. 

Отандық банктердің тәжірибесінде жоғары өтімді активтер қолда бар 
қаражаттардан, Ұлттық банктегі шоттардағы қаражаттардан, шет елдер банктерінің 
корреспонденттік шоттарындағы қаражаттардан құралады.  

Өтімді активтерге жоғары өтімділерден басқа банк өтеу мерзімі жақын 30 күн 
ішінде ұлттық валютада немесе шет ел валютада берген несиелер, сонымен қатар жақын 
30 күнде төленуге тиіс басқа да төлемдерден тұрады.  
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Ұзақ мерзімді өтімді активтерге келесілер жатады: банк ұлттық валютада немесе 
шет ел валютасында берген барлық несиелер; бағалы қағаздарға инвестицияланған және 
қарыздық міндеттемелерді сатуп алуға жұмсалған қаражаттар; орналастырылған 
депозиттер, оның ішінде қалған өтеу мерзімі бір жылдан жоғары, қымбат металдарда. 

Өтімсіз болып келесілер табылады: мерзімі өткен несиелер, қайтарылуы сенімсіз 
қарыздар, банктің ғимараттары, жылжымайтын мүлікке инвестициялар. 

Банктің өтімділігін сипаттайтын және Базельде халықаралық банктік 
қауымдастықпен қабылданған негізгі көрсеткіш өтімділік коэффициенті төмендегі 
формула арқылы анықталады: 
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мұндағы, Лс – ақшалай қаражаттар, банкаралық несиелер және жеңіл өтімді бағалы 

қағаздар сомасы; 
А – банктің жиынтық активтері. 
Екінші деңгейлі капиталға кіретін субординарлық мерзімді қарыздың бастапқы 

қайтарылу мерзімі 5 жылдан кем болмауға тиіс және соңғы бес жылдың әрбір жылында 
меншікті капиталдың 20%-дай көлемінде субординарлық қарыздың бастапқы сомасы 
қайтарылады. 

Меншікті қаражаттардың (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі төмендегідей екі 
коэффициенттің көмегімен есептелінеді: 

Банктің бірінші деңгейлі капиталының, оның барлық активтерінің сомасына 
қатынасы 0,06 – дан кем болмауға тиіс  
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мұндағы, КІ – бірінші деңгейлі меншікті капитал; 
ИК – банктің акцияға жұмсаған инвестициялары және басқа да заңды тұлғалардың 

субординарлық қарызы; 
А – банктің жиынтық балансына сәйкес барлық активтерінің сомасы; 
Банктің меншік капиталының, оның тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген 

активтеріне қатынасы, 0,12-ден кем болмауы. 
 

 
Ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4) өтімділігі жоғары активтердің орташа 

айлық шамасының талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық шамасына қатынасы 
арқылы есептелінеді. Ағымдағы өтімділік коэффициентінің ең төменгі мәнін Ұлттық 
Банктің Басқармасы бекітеді. 

Ағымдағы өтімділік коффициенті (к4) төмендегідей түрде есептеледі: 
 

îð
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мұндағы, Аор – активтердің орташа айлық шамасы; 
Мор – талап етілетін міндеттемелердің орташа шамасы; 
К4 – ағымдағы өтімділік коэффициенті [4, 426 б.]. 
Сонымен, өтімділік көрсеткіштерін тек нормативтер ретінде ғана қарастыру қажет 

және нормативтерді реттеуші органдар бекіткендіктен, олар есепке алынуы тиіс.  Банктің 
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активтер мен міндеттемелерін басқару процесінде банкке салынған қаражаттардың 
өтімділігін қамтамасыз ету үшін ,біріншіден, талап етуге дейінгі міндеттемелер бойынша 
мүмкін талаптарды орындау үшін банк кассасында және Ұлттық банкте шоттарда ақшалай 
қаражаттар сомасы болу қажет және, екіншіден, болашақта белгілі бір күні төлеуі тиіс 
ақашалай қаражаттар сомасын және осы күнге болжамданатын банк салған 
қаражаттардың қайтарылуынан, сонымен қатар жаңа депозиттерден ақашалай қаражаттар 
түсімдер сомасын  білуі қажет.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
7 «Банктер және банктік қызмет туралы» ҚР-сы Заңы. 31.08.1995ж. – Алматы: 

Юрист, 2015. 
8 www.kaspibank.kz 
9 Коробов Ю. И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Издат. центр 

Сарат. экон. академии, 2015. – 298 с. 
10 Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. – Алматы: Жеті Жарғы, 2009. – 552 б. 
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На современном этапе финансово-банковская система страны является важнейшей 

составляющей экономики любого государства. Как известно, банковская система- это 
совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 
действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма.Банковская система 
включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных 
центров.Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную 
политику, является ядром резервной системы.Коммерческие банки осуществляют все 
виды банковских операций. Существуют одно и двухуровневая банковские 
системы.Одноуровневая системасуществует в условиях, когда государство является 
собственником банков. И является единственным игроком на этом поле.Двухуровневая 
банковская система существует в условиях рыночных отношений на верхнем уровне 
Центральный банк государства, нижний ярус занимают коммерческие банки и 
небанковские кредитно-финансовые учреждения, например пенсионный, инвестиционный 
фонды, страховые компании.[1] 

В мировой практике известны следующие типы банковских систем:  
- Распределительная централизованная банковская система; 
- Рыночная банковская система; 
- Банковская система переходного периода. 
 Характеризуя централизованную банковскую систему, распределительного 

типа, мы отмечали главенство государства в регулировании банковской и кредитно-
денежной политики, его монопольное право на эти действия при полном отсутствии 
конкуренции. 

Банковская система рыночного типа характеризуется отсутствием монополии 
государства на банковскую деятельность. 

Для банковской системы в условиях рынка характерна банковская конкуренция. 
Эмиссионные и кредитные функции разделены между собой. 
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Что касается казахстанской финансово-банковской системы, то она прошла все 
вышеперечисленные этапы и, в данный момент характеризуется рыночной банковской 
системой. [2] 

До недавнего времени финансовая система Казахстана была признана одной из 
самых прогрессивных среди стран СНГ, что подтверждают ведущие международные 
эксперты. Казахстан первым создал Национальный фонд для обеспечения стабильного 
социально-экономического развития и снижения зависимости от неблагоприятных 
внешних факторов. Финансовая система Казахстана отвечает основным международным 
стандартам, при этом наиболее развитым сектором является банковский сектор. Но, тем 
не менее, в настоящее время назрела острая необходимость в пересмотре позиций 
отдельных сегментов казахстанской финансовой системы. 

Также и банковская система Казахстана считалась устойчивой и стабильной по 
сравнению с другими странами СНГ, но если характеризовать ее современное состояние, 
то надо констатировать, что банковская система Казахстана уверенно вошла в период 
системного кризиса, выход из которого участники финансового  рынка видят в срочных 
мерах. В противном случае, экономика Казахстана может серьезно пострадать. 

Проанализируем основные показатели современной финансово-банковской 
системы Казахстана. Надо отметить, что Казахстан занимает первое место в мире 
по объему необслуживаемых кредитов, выданных экономике, – 31,7%, и как следствие 
подорванное доверие со стороны иностранных инвесторов. Банки несколько лет не могут 
списать безнадежные кредиты из-за несовершенства налоговых требований. Постоянные 
нововведения Национального банка РК из-за своей несогласованности ломают внутренние 
системы бизнес-процессов БВУ. Высшее руководство страны требует от банковского 
сектора поддерживать малый и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические 
провизии, которые уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного 
участия в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать 
деньги предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если 
не последует кардинальных изменений. [3] 

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. 
Безусловно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших 
объемах. Зачем нужны эти динамические провизии? Конечно, можно посмотреть 
на международный опыт, например, в Испании вводили подобный инструмент, правда, 
быстро свернули, так как он доказал свою несостоятельность. 

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок 
вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге 
в розничном портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то 
запрет на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень 
с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, 
что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных 
свопов) может стать запрет валютных депозитов. 

Нехватка тенге уже ощущается сейчас. Уже известно, что некоторые банки 
объявили о сворачивании ипотеки, то есть перестают кредитовать экономику страны 
длинными деньгами в тенге и предлагают валютные инструменты. В этом нет ничего 
хорошего, если кредитование будет осуществляться в иностранной валюте, то риски будут 
перекладываться на заемщика. И в случае любого кризисного момента подобные займы 
в инвалюте ухудшат кредитные портфели банков. 

Причина отсутствия длинных денег объясняется тем, что рынок внешних 
заимствований стал очень дорогим для банков. С другой стороны, нет «длинных» денег 
и в тенге, так как в августе 2013 года, когда возник ажиотаж в связи с ускорившейся 
девальвацией казахстанской валюты к доллару, население перевернуло депозитную 
политику. Поэтому роль двигателей ипотеки должны взять на себя сейчас 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


587 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

государственные финансовые институты – «Жилстройсбербанк Казахстана», 
«Казахстанская ипотечная организация» и другие. 

В настоящее время необходимо пересмотреть кредитные и ипотечные программы. 
Некоторые банкиры утверждают, что если динамические провизии не отменят, то может 
возникнуть ипотечный кризис и ипотека будет потеряна в Казахстане. 

К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще растущую конкуренцию 
со стороны российских банков, ограничения, вводимые на розничном рынке и многое 
другое. Если отойти подальше и посмотреть на общую картину банковского сектора 
со стороны, то становится очевидным факт несогласованности в глобальных действиях 
регулятора. Почему в банковском регулировании возникла такая ситуация? Дело в том, 
что в самом регуляторе присутствует конфликт интересов,  масса инициатив, идущих 
от участников рынка, зачастую не воспринимается регулятором. Да, реформы идут, но 
они носят не рыночный характер, а лишь усиливают государственный монополизм 
на банковском рынке. В итоге, находясь в финансовом застое, Казахстан может растерять 
передовые позиции сектора: сокращается число игроков, инструментов, рынок ценных 
бумаг не работает как следует. 

В среднем на одного казахстанца сейчас приходится более 700 долларов 
потребительских кредитов. К сожалению, отслеживать целевое назначение беззалоговых 
потребительских кредитов невозможно. Банки практически этим не занимаются. [4] 

Между тем, темпы роста потребительских займов не подкреплены ростом доходов 
населения, который сильно замедлился с  2012 года. Так, за 12 месяцев 2015 года доходы 
казахстанцев выросли на 4,8 %, что на 6,9% ниже показателей 2014 года, и на 22,5% ниже 
2013 года. 

В Казахстане, к сожалению, нет информативной статистики по состоянию сектора 
потребительского кредитования. Возможным риском в конфликте сложившейся ситуации 
является угроза повторения сценария кредитного пузыря наблюдаемого на Западе.  

В связи с чем предлагается разработка современной новой системы оценки 
качества рисков. Необходимо, на наш взгляд, введение понятия «качество риска», 
позволяющее произвести градацию риска даже в одной группе показателей и в рамках 
однородных структур.  

Инвестиционный потенциал, необходимый для роста отечественной экономики, 
был аккумулирован преимущественно в банковском секторе, который является 
доминирующим сегментом финансового рынка. На практике это означает, что здесь 
концентрируются системные риски, и именно самочувствием банковской системы 
определяется финансовая стабильность и инвестиционный климат в стране.  

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной 
целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных 
проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных 
инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей 
деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится 
непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового 
обеспечения инновационной деятельности предприятий и научных организаций.  

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в 
целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе,  а также разработка 
соответствующей методики.  

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность 
системы выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера 
внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. 
Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, 
отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом 
основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.  
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Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в 
национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление 
позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе 
в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную 
перспективу. Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в 
ходе мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, 
характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на 
региональном уровне, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а 
также прогнозное развитие банковской системы по выделенным параметрам. Следует 
отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, 
стратегический характер.  

Одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового 
сектора является дальнейший  переход на принципы контрцикличного регулирования и 
надзора. Новый  подход будет заключаться в максимальном снижении рисков, 
возникающих на уровне финансовой системы в целом, и минимизации негативного 
воздействия внешних факторов на состояние экономики и финансовой системы страны. 
Данное направление  приобретает особую актуальность в свете создания Таможенного 
союза.    

Самое основное событие, которое относится к положительным тенденциям, 
наблюдаемым в настоящее время в финансовом секторе РК, следует отметить 
постепенное возобновление банковского кредитования. Так, за 2015 год кредитный 
портфель банков второго уровня увеличился на 6,8 %. Данный процесс во многом 
определяется благоприятными условиями, складывающимися в экономике страны в 
целом, включая рост корпоративного сектора, увеличение внутреннего спроса, а также 
соответствующую внешнюю конъюнктуру. Тем не менее, говорить о полноценном 
восстановлении банковского кредитования в Казахстане после недавних кризисных 
явлений еще рано. Потенциал банковского сектора по предоставлению кредитных 
ресурсов субъектам экономики и населению по–прежнему ограничивается высоким 
уровнем неработающих кредитов. Так, на долю последних приходится более четверти 
совокупного ссудного портфеля банковского сектора. В свою очередь, накопленный 
объем сомнительных активов и необходимость поддержания соответствующего объема 
провизий являются факторами, сдерживающими кредитную экспансию.  

В современных условиях развития финансово-банковского сектора РК активизация 
процессов оздоровления кредитного портфеля банковского сектора приобретает особую 
актуальность. Для эффективного урегулирования данной проблемы необходим системный 
подход, предусматривающий не только реализацию банками собственных стратегий 
работы с «плохими» займами (реструктуризация обязательств заемщика, списание долга и 
др.), но и соответствующие стимулирующие механизмы со стороны  государства.  

Национальным Банком РК в последние годы были предприняты серьезные и 
конкретные  меры по обеспечению стабильности и ликвидности банковского сектора. Был 
разработан и утвержден Пошаговый план улучшения качества активов второго уровня, 
действие которого направлено на стимулирование банков к очистке балансов от «плохих 
долгов» и на привлечение инвесторов, в том числе зарубежных. 

Первое, что было сделано – это создание двухуровневой системы по выкупу 
проблемных активов банков, в соответствии с которой неработающие активы могут быть 
переданы в АО «Фонд проблемных активов» (далее - ФПК) и/или в дочерние организации, 
приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - 
ОУСА). 

ФПК, созданный Национальным Банком РК, который является единственным 
учредителем и акционером в рамках Концепции улучшения качества активов банков 
второго уровня, считается централизованным механизмом очистки балансов и 
представляет собой первый уровень указанной системы. Деятельность ФПК направлена на 
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выкуп у банков кредитов, классифицированных как сомнительные кредиты 5-й категории 
и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуществом и 
потребительских кредитов. При этом для усиления эффекта от деятельности ФПК за счет 
увеличения объема приобретаемых проблемных активов Национальным Банком РК было 
принято решение о повышении уставного капитала ФПК. [5] 

В рамках разработанной нормативной правовой базы для функционирования ФПК 
и ОУСА уже началась работа по реализации пилотного проекта выкупа пула проблемных 
активов ФПК. Со своей стороны, банки, заинтересованные в создании ОУСА, также 
представляют проекты соответствующих бизнес-планов на согласование в Комитет по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка. 

Вторая существенная мера заключается в том, что в качестве еще одной опции 
очистки балансов банков Национальным Банком был внедрен специальный механизм, 
облегчающий порядок прощения безнадежной задолженности. В рамках данного 
механизма установлены максимальный размер соотношения  общей суммы прощенной 
безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному показателю и условия 
прощения безнадежной задолженности. При этом в результате прощения безнадежной 
задолженности по кредиту провизии, ранее отнесенные на вычеты, не признаются 
доходом от снижения размеров провизий за налоговый период.  

Успешная реализация перечисленных мер позволила не только ускорить процессы 
санации банковских балансов от неработающих активов, но и создаст необходимые 
предпосылки для наращивания банками «качественного» кредитного портфеля, т.е. 
оживления кредитной активности.   

Надо отметить, что деятельность Национального Банка сконцентрирована на 
создании условий, необходимых для преодоления финансовым сектором структурных 
проблем и недостатков, а также на реализацию задач его посткризисного развития в целях 
возобновления качественного и последовательного роста, а также стабильности и 
прозрачности финансового рынка. 

Принятые и принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на 
финансовом рынке Казахстана. Так, активы банков за 2015 год увеличились на 6,5 % (за 
2010 год – рост 4,1 %) и составили 14,8 трлн. тенге. 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2015 год повысился на 
12,3 % до 8385,4 млрд. тенге. Дальнейшей положительной динамике данного показателя 
будет способствовать сохранение на постоянной основе суммы гарантированного 
возмещения по депозитам физических лиц в размере 5 миллионов тенге. 

Общий объем кредитования банками экономики за 2015 год вырос на 12,7 %, 
составив 8781,4 млрд. тенге, что свидетельствует о восстановлении кредитной активности 
банков, снижавшейся на протяжении трех предыдущих лет. 

Национальным Банком РК ведется работа по изучению рекомендаций Базельского 
комитета по банковскому надзору, предусматривающих повышение достаточности 
собственного капитала и смещение акцента в сторону акционерного капитала, введение 
новых инструментов ликвидности и подходов формирования резервов банков второго 
уровня. 
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Соңғы уақытта түрлі елдердің банкілерінде несие тәуекелін басқару проблемасы жиі 
байқалып жүр. Бұл мәселе отандық банкілер үшін тіпті де маңызды, себебі соңғы 5-7 жыл 
көлемінде мерзімі өткен несие қарыздарының тұрақты өсуі байқалуда. Салынған 
қаржының пайдалылығы көрсеткіштері бойынша, банк қоржынындағы проблемалы 
несиелер деңгейі және басқа да критерилер бойынша бағаланатын несие мәмілесінің 
тиімділігі сыртқы ортаның факторларына да, несие тәуекелін басқару әдісінің 
жиынтығына да қатысты. Сыртқы факторлардың ықпалынан құтылу практика жүзінде 
мүмкін емес болуы себепті банкілердің бірінші кезектегі міндеті ретінде ішкі 
мүмкіндіктерді ескере отырып әлеуетті несие тәуекелділігіне баламалы басқару әдісі 
жүйесін әзірлеуі қажет. 

Соңғы жылдарда баспасөз материалдарында несие тәуекелін басқарудың 
қолданбалы аспектісіне назар аударылуда. Мәселенің теориялық жағы әңгіме де 
болмайды. Бірақ тәуекелді басқару теориясы қазір жай теория ретінде емес, одан да кең 
ауқымда қарастырылуда. Оның шектеулілігін мойындай отырып, көптеген банк 
мамандары бұл тәуекелді сандық жағынан өлшеуге ықпал етеді, оның дәрежесін анықтау 
мүмкіндігіне, дұрыс шешім қабылдауға ықпал етеді. 

«Тәуекелді басқару» деген ұғымның анықтамасын бергенде, банк несие тәуекелін 
басқару дегеніміз - қатаң нысандандырылған дәйекті кезеңдері, механизмдері, басқару 
әдісі бар процесс екенін естен шығармаған жөн. Сондай-ақ тәуекелді басқару - нақты сол 
кезеңдегі басқарудағы мақсатқа сай келетін, сол деңгейді ұстап тұруға бағытталған әрекет 
жасау деген пікір де ақылға қонымды. Тәуекелді басқару - процесс ретінде тәуекел 
саласында стратегияны жоспарлау, жиынтық тактикалық әдістердің көмегімен банктің 
стратегиялық бағдарын жүзеге асыру, тәуекел факторын анықтау және талдау, ескерту 
бағытындағы шараларды әзірлеп, жүзеге асыру, өлшеу, бағалау, болжау, тәуекелділік 
болған жағдайда оның салдарын барынша азайту, төмендету, салдарын болдырмау тәрізді 
кезеңдерден тұрады [1, 165 б.].  

Сондықтан оны бағалау, өлшеу, болжау әдістері банктің несие тәуекелін басқару 
әдістері жүйесінің ажырамас элементі болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, егер 
басқару процесі қатарына несие тәуекелін талдау кезеңін жатқызатын болсақ, оны іске 
асырудың әдістері банк несие тәуекелін басқарудың жиынтық әдісіне жатқызылады.  

Несие тәуекелін басқару әдісі деп әдетте банктің алға қойған мақсатына жету үшін 
басқарып отырған объектіге (несие тәуекелдігі) әсер ету жолдары мен тәсілдерінің 
жиынтығын айтады.  

Банктің несие тәуекелін басқаруда үш негізгі мақсат бар. 
1.Тәуекелді ескерту. Бұл мақсатқа болашақтағы несие тәуекелінің пайда болуының 

алғы шарттарын жою арқылы жетеді.  
2.Тәуекелді белгілі бір деңгейде ұстап тұру.  
Бұл мақсат орталық банк белгілеген банктің тәуекел деңгейіне лайықты талапты 

сақтауын көздейді, талапты банк өзінің тәуекел стратегиясына сәйкестендіріп те айқындай 
алады. 

3. Несие тәуекеліне тікелей әсер ететін кешенді шараларды қамтыған кейбір 
тапсырысты жағдайда тәуекелді азайту.  

Банктің несие тәуекелін басқару әдістерін сипаттағанда олардың бағыттарын, 
мазмұнын, ұйымдық формасын ашып көрсету қажет. 

Басқарудың бағытталған әдісі - басқару объектісіне несие тәуекелінің қандай да бір 
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көрінісіне де арналған.  
Осыған орай, банк несие тәуекелін басқару теориясындағы осы олқылықтың орынын 

толтыру үшін банктер пайдаланатын несие тәуекелін басқару әдістерін ашып көрсету, 
оның мазмұны мен ұйымдық формасын ашу жөн болады.  

Несие тәуекелінің пайда болу себептерін зерттегенде әкімшілік және дербес 
себептердің салдарынан тәуекел пайда болатыны анықталған.  

Банктер дәстүр бойынша тәуекелді хеджерлеудің нақты құралдарына лимиттерді 
есептеу, оларды бақылауға, орталық банк тарапынан болатын бақылаудың жаңа 
тәсілдеріне, ішкі бақылау жүйесін әзірлеуге көп мән береді.  

Ал несие тәуекелін басқаруды ұйымдастыру мамандарды басқарумен 
байланыстырылып қарастырылмайды.  

Дәл осы несиелік қарым-қатынастар саласы банктің несие тәуекелін ескерту әдісі 
арқылы реттелетін объект болып табылады (1 кесте). 

 
1 кесте - Банктің несие тәуекелін басқару әдісінің жүйесі 
 

Әдістер Бағыттары Ұйымдық форма 
Тәуекелді ескерту 

 
Несие тәуекелі + операциялық 

тәуекел 
 

Жанама әсер ету 
 

Тәуекелді бағалау, өлшеу және 
болжау 

 

Несие тәуекелі 
 

Жанама әсер ету 

Тәуекелден жалтару 
 

Несие тәуекелі 
 

Тікелей әсер ету 

Тәуекелді азайту 
 

Несие тәуекелі + банктің 
өтімділік тәуекелі 

 

Тікелей әсер ету 

Тәуекелді сақтандыру Несие тәуекелділігі 
 

Жанама әсер ету 

Тәуекелді ұстау 
 

Несие тәуекелділігі + банк 
беделін жоғалту тәуекелділігі 

Жанама әсер 

Ескерту – [2, 471 б.] әдебиет негізінде автормен құрастырылған 
 

Шығынды ескерту - несие тәуекелін басқару әдісі ретінде кездейсоқ болатын 
жағдайлардың алдын алатын әрекеттердің көмегімен сақтауға мүмкіндік береді. Несие 
тәуекелінің алдын алу немесе оны ескерту жөніндегі шаралар бірінші кезекте банк 
қызметкерлеріне бағытталған, сондай-ақ несие қызметкерлері мен банк клиенттері 
арасындағы қарым-қатынасты дамытуға бағытталған. Ұйымдық формасы жағынан бұл 
әрекеттер қызметкерлерге қолайлы қызмет етуге жағдай туғызуды ойлайтын жанама әсер 
әдісіне жатады. Банктің несие тәуекелін ескерту әдісінің мазмұны қатарына мына шаралар 
жатады: 

-  Жоғары білікті мамандарды іріктеу, бағалау (несие менеджерлері, несие 
бөлімдерінің басшылары); 

-  Тапсырысты қарау, қажетті құжаттарды толтыру процедурасы, несие жөнінде 
шешім қабылдауға байланысты еңбек процесін оңтайландыру; 

-  Қызметкерлерді тұрақты дамытуға көңіл бөлу; 
-  Әлеуетті клиентті зерттеу; 
-  Клиент туралы тұрақты мониторингі; 
Жоғарыда аталған ескерту әрекеттерін іске асыру банк мекемелерінде несие 

тәуекелділігі пайда болуының алғышарттарын жоюға көмектеседі. 
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Коммерциялық банкте несие тәуекелін басқару әдісі жүйесінде өзінің мазмұны 
жағынан күрделі болып саналатыны – бағалау, өлшеу және болжау әдістері. Тәуекел 
жағдайда талдау нәтижесінде алынған банктің несие тәуекелінің көрсеткіштері (жеке және 
жиынтық) тәуекелді реттеу әдістерінің белгілі бір түрлерін қолдануға негіз болады. Несие 
тәуекелін бағалауды бірін бірі толықтырып тұратын екі түрге бөлуге болады: сапалық 
және сомдық. Біріншісі несие тәуекелінің барлық мүмкін болатын факторларын 
сәйкестендірушілігін, сондай-ақ несие процесінің тәуекел пайда болатын кезеңін көрсетсе, 
екіншісі ақша бірлігі, сан, балл бойынша болуға тиісті шығындарды білдіреді.  

Кейде сапалық және сандық бағалау сыртқы және ішкі факторлардың әсерін талдау 
негізінде жүзеге асырылады, мұнда әр фактордың жиынтық үлес салмағы, олардың несие 
тәуекелділігі көрсеткішіне әсер ету дәрежесі анықталады. Бұл әдіс көп еңбектенуді қажет 
еткенімен, оны қолдану оң нәтижелер әкеледі.  

Несие тәуекелділігін өлшеу нәтижелері қолайлы деңгеймен сәйкес келмеген 
жағдайда, банктің тәуекел стратегиясына қарама қайшылықта болса, оның төлем 
қабілетіне нақты шын мәнінде қауіп төндіретіндей жағдайда болса, басқару әдісінің несие 
тәуекелінен жалтару әдісіне көшу тиімді болмақ.  

Несие тәуекелінен жалтару әдістері дегеніміз клиенттер аясын кеңейтуден, 
орындалуы қауіпті болып көрінетін жобаларды қаржыландырудан бас тарту. Бұл әдістер 
банкті өзінің сенімділігін дәлелдеп шыққан клиенттермен ғана жұмыс істеуге бағыттайды. 
Дегенмен, көп жағдайда тәуекелден жалтару, әлеуетті тәуекелмен жиі-жиі қатар келетін 
табыстардан қолды қағады.  

Сондықтан көп ретте несие тәуекелін төмендету (азайту) әдістері  қолданылады. 
Оның мазмұнын мына шаралар құрайды:  

-   Несиелерді оңтайландыру; 
- Күмәнді қарыздар бойынша мүмкін болатын шығындарды жабатын қаржыны 

резервте ұстау; 
-   Несиелерді әртараптандыру; 
-   Несиелерді құрылымдау [3, 512 б.]. 
Несиелерді оңтайландыру дегеніміз лимитті белгілеуді көрсетеді. Банктің несие 

қызметіне белгілі бір шектеулерді орталық банктің бір немесе бірімен бірі байланысты 
қарыз алушылар тобының жоғары тәуекелділігі, акционерлерге, басшы қызметкерлерге 
несие беру лимиттерін және т.б. талаптарды да қоя алады. Сонда да болса банк несие 
мекемесі үшін ақылға қонымдысы - банктің өзі белгілеп, өзі өзгерте алатын несие 
қызметінің лимиттері жүйесін құру. Бұған несие беру туралы шешім қабылдау өкілеттілік 
лимитін, бір қарыз алушыға несие беру, салаға, аймаққа несие беру лимиттерін және 
орталық банк тарапынан жасалған шектеулер аясында ірі несиелер беруге шектеу қоюды 
жатқызуға болады.  

Банк үшін несие тәуекелділігі дәрежесін төмендету әдісінің мәні үлкен. Бұл әдіс ішкі 
ресурстар арқылы банктің меншікті резерв қорын жасау деген сөз. Мұндай резервтер 
банктің өніміне қарайтын пайданың көлемін азайтқанымен, несиені қайтару проблемасы 
туындай қалған жағдайда пайда болатын қиындықтарды жедел шешуге мүмкіндік береді. 
Несие тәуекелін төмендету бағытындағы тактикалық тәуекелді басқарудағы шешуші 
құрал несиені әртараптандыру әдістері болып саналады. Бұл бөліністі көрсетеді, бір 
жағынан банк несиесі кең ауқымдағы клиенттердің арасында бөлуді (тұрғын халық, 
шаруашылық субъектілері, меншіктің әртүрлі формасындағы кәсіпорындар, әр саладағы 
кәсіпорындар, қамтамасыз етудің әртүрлі түрлерін пайдалану), екінші жағынан мәмілеге 
қатысушылар арасындағы жауапкершілікті қарастырады.  

Банктің несие тәуекелін басқаруды сақтандыру әдісі екі түрлі жүзеге асырылады:  
-    Несие тәуекелін сақтандыру ұйымының көмегімен сақтандыру; 
- Несие тәуекелін туынды қаржы құралдарын пайдалану арқылы сақтандыру. 
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Сақтандыру немесе тәуекелді сақтандыру ұйымына беру деп тәуекелдің бір басқару 
субъектісінен (сақтанышудан) екіншісіне (сақтанушыға) ауысуын айтады. Несие тәуекелін 
сақтандыру сондай-ақ шұғыл нарықта туынды қаржы құралдарын (опцион, своп және т.б.) 
пайдалана отырып, мәміле жасаған кезде мүмкін болады.  

Несие тәуекелін ұстап тұру әдістері дегеніміз - несие беріп отырған жоба бойынша 
барлық жауапкершілікті банктің өз мойнына алуы. Менеджерлердің кәсіби біліктілігіне 
арқа сүйеп, тәуекелді өз күшімен төмендетеді. Несие тәуекелін белгілі бір деңгейде ұстап 
тұру мақсатында банк мынадай шараларды қолдануы мүмкін:  

-   Жоғары тәуекелді қызметтерді уақытын тоқтата тұру;  
-   Несие нарығының жаңа секторларын ұйымдастыру, жаңа несие өнімдерін жасау 

жұмысын жүргізу;  
- Проблемалы несиені қайтарумен шұғылданатын кішкене құрылымдық бөлімше 

құру.  
Тәуекелді ұстау экономикалық жағынан егер несие бойынша мүмкін болатын 

залалдар несиегердің қаржылық жағдайына зиянын тигізбейтін меншікті қаржы арқылы 
жабылатын болса тиімді болып саналады.  

Сонымен банк несие тәуекелін басқару проблемасы басқару объектісіне- несие 
тәуекеліне тікелей және жанама әсер ететін шаралар жүйесі - басқару әдістерінің 
жиынтығы ретінде қаралғанда басқаша мазмұнға ие болатындығын көрсетеді. Бұл 
мәселелерді зерттеу отандық банкілер практикасында жанама әсер ету әдісіне жататын 
басқарудың жекелеген әдістері (ескерту, сақтандыру, тәуекелді ұстап қалу) жеткіліксіз 
қолданылатынын көрсетті. Алайда жанама әдістерді қолдану, оның негізін құрайтын 
тәуекелді ескерту әдісі белгілі дәрежеде банкте несие тәуекелділігі туындаған жағдайда 
оның пайда болуының алғы шарттарын жоюға мүмкіндік тудырады.  

Несиелік тәуекел бұл қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын 
немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің 
зиян шегуін сипаттайды.   

Қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің келесі тәсілі бұл мүдделердің 
қақтығыстарын болдырмау. Мүдделердің қақтығыстарын болдырмау негізінен банктің 
несиелік қызметіне байланысты қойылатын талаптарды банк қызметкерлерінің 
орындауын көздейді. Мүдделердің қақтығыстарын болдырмаудың мынадай жолдары бар:             
 - несиелік үдеріске қатысушы несиелік қызметкерлердің несиелеуге байланысты 
заңдар мен нормативтік актілерді қатаң сақтауы;  

- несиелік мәміле туралы шешім қабылдаушылардың арасында құзіреттердің 
бөлінуі;  

- жеке басының байланысы бар немесе қаржылық мүддесі бар банк қызметкері 
аталған ұйымды немесе тұлғаны несиелеу үдерісіне қатыстырмау, не болмаса ондай 
несиелік мәмілені өзге бір банк қызметкерінің қарауына беру және аталған қызметкердің 
ол іске араласуына тиым салу;  

- несиелеу үдерісі барысында алынған клиенттер немесе олардың коммерциялық 
қызметі туралы ақпараттарды жеке мүддеге немесе өзге заңды және жеке тұлғалардың 
мүдделеріне пайдалануға жол бермеу;  

- несиелік қызметке қатысушы қызметкерлерді әдептілікке үйрету және мүдделік 
қақтығыстарды болдырмауға шақыру;  

- мүмкін болатын мүдделік қақтығыстарға қатаң тәуелсіз бақылау жасау.  
Қарыз алушы заңды тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен 

жүзеге асады [4, 87 б.]:  
1) қарыз алушының іскерлік тәуекелін бағалау;  
2) қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;   
3) несиені қамтамасыз ету көздерін бағалау.  
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Отандық банктік тәжірибеде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы басты 
факторға оның қаржылық жағдайы жатады. Ол қарыз алушының қызметін көрсететін 
көрсеткіш ретінде қызмет ете отырып, меншікті және заемдық қаражаттарды орналастыру 
және пайдалану құрылымдарымен, сондай-ақ пайданы алу, бөлу, және тиімді 
пайдаланумен сипатталады. 

Екінші деңгейдегі банктердің тәжірибесінде ірі бизнес-жобалар бойынша несиелеуде 
қарыз алушылардың өтініштерін талдауда Project Expert бағдарламасы пайдаланылады. 
Бұл бағдарлама жобаның тиімділігін қайта есептеуге мүмкіндік жасаумен қатар, қарыз 
алушының несиелік тәуекелін анықтауға және оған ықпал етуші факторларды сандық 
тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді. 

Қарыз алушы жеке тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен 
жүзеге асады [5, 273 б.]: 

- қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау, cоның ішінде: 
- сауалнама негізінде бағалау; 
- скоринг жүйесі көмегімен бағалау; 
- несиелік тарихын білу негізінде бағалау; 
- төлем қабілетін сипаттайтын көрсеткіштер негізінде бағалау. 
- скоринг  бұл - банкке «бұрынғы» клиенттердің несиелік тарихы негізінде әлеуетті 

қарыз алушының несиені уақытында қайтармау ықтималдығының қаншалықты жоғары  
екенін анықтауда көмек беретін математикалық немесе статистикалық үлгі. Несиелік 
скорингті жүргізу барысында қарыз алушының қаржылық қызметін сипаттайтын бес 
параметр пайдаланады.  

Несиелік қоржынды секьюритизациялаудың мынадай тиімділіктерін айту қажет: 
қарыз алушылардың негізгі қарыздары бойынша пайыздарды төлеуіне бақылауды 
күшейтіп, коммерциялық банктерде қаржылық менеджменттің тиімділігін арттырады, 
облигацияларды шығарушы эмитенттер мен оларды сатып алушы банктер үшін 
облигацияның тиімділігі арта түседі, банктердің активтердің өтімділігін реттеу құралы 
ретінде қызмет етеді, сондай-ақ  банктердің несиелік қоржындарының тиімді басқару 
құралдарының біріне жатады.  

Несиелік тәуекелді басқару үдерісінің соңғы кезеңі несиелік тәуекел деңгейіне 
бақылау және мониторинг жүргізу. Несиелік тәуекел деңгейіне жасалатын бақылау және 
несиелік мониторинг шаралары несиені берген күннен бастап, оны толық қайтарған 
уақытқа дейін жүзеге асады.  
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 Банк қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни 

оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақытылы қайтарылмауы 
банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару 
шараларымен уақытылы айналысып отыруға тиіс. Тәуекел – кез келген өндірушінің, 
соның ішінде банктің болжаусыз, қолайсыз жағдайлардың салдарынан зиян шегуін 
сипаттайды. Тәуекел банктің берген несиелері бойынша төлемсіздік туындаған 
жағдайларда, ресурстық базасы жеткіліксіз болғанда, жалпы міндеттемелері бойынша 
жауап беру мүмкіндігі азайған жағдайларда пайдасынан айырылып қалу ықтималдығын 
бейнелейді. Дей тұрғанмен, қаншалықты тәуекел деңгейі төмен болса, соғұрлым банктің 
жоғары мөлшерде пайда табуы да мүмкін емес болады. Сондықтан да кез келген кәсіпкер, 
соның ішінде банк менеджерлері басқару шешімдерін қабылдау барысында табыс пен 
тәуекел деңгейінің оңтайлы қатынасына мән беруге тиіс [1, 435 б.]. 

  Тәуекел бұл банктің өз ресурстарының бір бөлігін жоғалту, белгілі бір 
қаржылық операцияны жүргізу барысында көзделмеген қосымша шығын шығару немесе 
табысты толық ала алмау қаупі.Тәуекелдің сандық көрсеткіші ретінде мөлшері жасалатын 
шараның қауіптілігі деңгейін көрсететін банктің шығыны мен тәуекел саласындағы 
стратегияның сапасы алынады. Кірістің кіруін банк қызметкерлері қауіпті әрекеттің 
мүмкін салдары ретінде қарастырмайды. Тәуекел мен шығын, бір жағынан, табыс табу 
мүмкіндігіне қарама қайшы қойылады, екінші жағынан кірістің пайда болу табиғаты қауіп 
табиғатынан өзгеше. Дұрыс басқара білгенде әжептәуір табыс әкелетін несие 
операциялары банк ісінде айрықша орын алады. Сондықтан, басқару көп жағдайда банк 
қызметінің тиімділігін анықтайтын несие тәуекелі, негізгі банк тәуекелі болып табылады. 
Несие тәуекелі, ең бірінші кезекте қаржы ресурстарын басқарумен байланысты 
экономикалық тәуекел болып табылады. Алайда, экономикалық тәуекелдің басқа 
түрлеріне қарағанда, оның өзіндік ерекшелігі – ол несие мен қарызды қабылдап алатын 
несие қозғалысымен байланыстылығы.  

 Банк несие операцияларын өзінде бар ақша қаражатын орналастыру кезінде 
ғана емес, осындай қаржы көздерін құрау үшін де жасайды. Банктер белсенді операциялар 
жасап, несие алушыларға несиелер береді де, өздерінің борышкерлерінен несиені 
қайтарып алып, пассивті операциялар жүргізеді. Бұл жағдайда, банк өзі банкаралық нарық 
пен орталық банктен алатын қарызымен қоса, жеке салымшылар мен кәсіпорындарын 
сақтаудағы және есеп айырысу үшін қолданылатын есептік, ағымдағы, депозиттік және 
басқа да есепшоттардағы есептерінен ақшалай қаржы да тартады. Ақша тартудың мұндай 
түрі де қайтарылым принципіне, жеделдікке, ақылы және еріктілікпен болуына 
байланысты несиелік сипатқа ие, ал банк бұл жерде өз клиенттеріне борышкер ретінде 
қарастырылады.  

 Бүгінгі таңда коммерциялық банктер бәсекелестікте үстем болуы үшін 
қатынастың жаңа құралдарына, бизнес процесінің жетілдірілген технологиясына және 
соған сәйкес бағдарламалармен қамтамасыз етілуі тиіс. Экономикалық процестерді талдау 
және болжау методологиясы белсенді дамығанына қарамастан әлі де банк несие  тәуекелін 
болжаудың тиімді әдістері, оның ішінде кез келген несие құрылымындағы тіпті арнайы 
дайындықтан өтпеген маман практика жүзінде қолдана алатындай тиімді әдістер 
жетімсіздігі байқалуда. Бұл жерде әңгіме, көп материалдық және интеллектуалдық 
шығынды қажет етпейтін, бірақ сонымен бірге бір мезетте коммерциялық банктегі 
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жиынтық несие  тәуекелін болжайтын тиімді құралы ретінде әдістер мен әдістемелер 
туралы болып тұр.  

 Несие  тәуекелінің банк мекемелері қызметінде кездесетін жалпылама 
көрсеткіштерінің бірі – берілген несиенің жиынтық көлеміндегі қайтару мерзімі өткен 
несие қарызының үлес салмағы. Соңғы жылдардағы Қазақстандық банкілердің және ТМД 
елдерінің банкілерінің қызметінің қорытындысы – олардың несие қоржындарында 
қайтару мерзімі кешіктірілген күмәнді несиелердің мөлшері дамыған батыс елдерімен 
отандық экономиканы салыстыра келгенде үш – төрт есе бұл мемлекеттердің банк 
мекемелерінің басшылары алдында проблемалы несиелердің санын азайту және бұл 
көрсеткішті дамыған батыс елдеріндегі банктердегі көрсеткіш қатарына жеткізу тұр. 
Әлемдік банк практикасында несие қоржынында 10-15% қайтарылуы кешіктірілген 
несиенің болуы қалыпты жағдай болып саналады [2, 110 б.].  

 Қарастырылып отырған көрсеткіш банк несие саясаты – сапасының 
қаржылық – экономикалық индикаторы, банк несие тәуекелдігі дәрежесін сипаттаушы 
болатындықтан болашақтағы қайтарылуы кешіккен несие қарызының деңгейіндегі 
өзгерістерді болжап көрелік. Бұл мақсатта төмендегідей көрсеткіштерді пайдаланамыз.  

 Сст – стандартты несиелер, мезгілінде толығымен жабылған, немесе төлем 
мерзімі әлі жетпеген несиелер;  

 Сжн – жіктелген (мерзімі кешіктірілген) несиелер, қарыз алушының несие 
шартында көрсетілген мерзімде төленбеген несиелер;  

 Сжал -  жалпы несие салымдары, қарызға берілген, стандартты және мерзімі 
кешіктірілген несиелер сомасы. Мерзімі кешіктірілген несиелер үлесінің көрсеткіші (Үмн) 
стандартты емес несиелер көлемінің (Сжн) барлық несие салымының (Сжал) көлемінің 
қатынасы ретінде есептеледі мына формуламен: 

                                %100%100
СжнСст

Сжн
Сжал
СжнYмн

+
==                                    (1) 

 
Үмн көрсеткішінің мәні көлеміне сыртқы және ішкі факторлар әсер ететін стандартты 

немесе стандартты емес және банктің жалпы несие салымының мөлшеріне байланысты. 
Сыртқы факторлар әсері экономика дамуының жалпы тенденциясына байланысты оны f1 
(a, в, с, d,…) деп белгілейміз. Ішкі факторлардың әсері – банкі мен қарыз алушы 
арасындағы байланыстан туындайды, оны f 2 (R, L, m, n) функциясы делік.  

f 1 функциясының аргументі төмендегі факторлар: 
- экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы; 
- орталық банкінің қаржы несие саясатындағы өзгерістер; 
- салық жүйесіндегі өзгерістер, кәсіпорындар мен банкілер салығының деңгейіндегі 

өзгерістер; 
- халықаралық қаржылық дағдарыс, форс-мажорлық, дефолттық жағдайлар. 
- Осы жағдайдың бәрі банктің несие қайтарылмау  тәуекелін құрайды. 
- f 2 функциясының аргументі ретінде төмендегі факторлар алынады: 
- қарыз  алушының материалдық, қаржылық жағдайының өзгеруі; 
- қарыз  алушының теріс несие тарихы және оның болмауы; 
- кәсіпорын-қарыз  алушыны басқару сапасының қанағаттанғысыздығы; 
- несиені қамтамасыз ету сапасының өзгеруі; 
- несие шартының жағдайының өзгеруі; 
- банктің несие саясатындағы өзгерістер (басқарудың ұйымдық құрылымы, меншік 

формалары, банктің несие қоржынының құрылымы және құрамы, жаңа несие құралдары); 
- жеке факторлар [3]. 

Қазіргі заманға сай банктердің несиелік тәуекел-менеджментті басқаруды 
жетілдіруге байланысты келесідей ұсыныстар жасауға болады деп ойлаймыз: 
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1. Несиелік тәуекелдің мәнін түсінуге екі тәсіл тұрғысынан келу қажет. Оның 
біріншісі, банктік несиелік тәуекелін мынадай тар мағынада қарастыру болып табылады: 
а) несие бойынша төлемдердің төленбей қалу қаупі;  б) банктің несиелік әрекетінің оның 
активтерінің құнын жоғалту мүмкіндігін және кепілдік міндеттемелерінің орындалмауын 
көрсететін оқиғалық сипаттамасы. Осы мақсатта несиелік тәуекелдің типтерін мына 
белгілерге қарап анықтаймыз: талдауды жүзеге асыру деңгейімен; пайда болу саласымен; 
қарыз алушының типімен; тәуекелдің пайда болу сипатымен; операцияның түрлерімен; 
қарыз алушының іс-әрекеті сипатымен, тәуекелдің қауіптілік деңгейімен және тәуекелдің 
басқарылу деңгейімен.  

2. Талдауды жүзеге асыру деңгейіне қарай несие тәуекелін жиынтық (жалпы) және 
жеке типтеріне бөлуге болады. Жиынтық (банктік несие қоржыны мөлшеріндегі) несие 
тәуекелі банктің барлық несие қоржынынің сапасы жағынан берілген барлық несиенің 
көлемін бағалаудан туындайды. Жиынтық несие тәуекелінің сараптамасы несиелердің 
әртүрлі категориялары бойынша төленбеген қаражаттың көлемін сипаттайтын бірқатар 
көрсеткіштердің есебі негізінде өткізіледі. Жеке (әр нақты несиенің деңгейінде) несие 
тәуекелі жекелеген қарыз алушыға тән тәуекел мөлшерін сипаттайды. Жеке несие 
тәуекелін талдау коммерциялық, саяси және басқа да сыртқы әсерлерді ескере отырып, 
оның көп нұсқалы үлгісін жасауды талап етеді.  

3. Банк несие тәуекелінің факторларын жинақтай келгенде оның төмендегідей 
түрлерін атап айту маңызды: жеке несие тәуекелінің факторлары: жеке тұлғаға несие беру 
кезіндегі несие тәуекелінің факторлары;  заңды тұлғаларға несие беру кезіндегі несие 
тәуекелдігі факторлары; банк несие тәуекелінің жиынтық факторлары:  банк несие 
қоржыны тәуекелдігі факторлары. Мәселен, банкке қатысы жөнінен сыртқы факторлар 
болып саналатын несие операцияларын жүргізетін 1,2 факторлар банк ішкі 3 және 4 
факторлармен салыстырғанда алар орны 58,9 пайыз, ал банк ішкі факторлар тиісінше 41,1 
пайызды құрайды.  Алынған нәтижелер банк несие тәуекелін басқаруға қатысты 
шешімдерді жоспарлап жүзеге асыру үшін белгілі ақпараттық базаны көрсетеді.   

4. Көптеген банкілерде несиені қайтаруды қамтамасыз ету мәселесі жоғары 
маңыздылыққа ие болып тұрғанымен, әлі де несиелік тәуекелді басқару жүйесін құруға 
онша мән берілмейді. Мұндай жағдайда банктің несие тәуекелін басқару жүйесін 
өзгертудің негізгі бағыттары ретінде төмендегі бағыттарды алған жөн. Бұл бағыттар 
несиелік тәуекелді басқару жүйесін жетілдіре түседі . Негізгі бағыттар:  

 - отандық банк тәжірибесіне халықаралық несие беру тәжірибесін кіргізіп, 
бейімделу;   

 - банктің несие тәуекелін басқару жүйесін несиенің мәнді шегін және банктің 
несие тәуекелінің өзгешелігін есепке ала отырып құру;  

 - несие принциптерінің орындалуын қамтамасыз ету (қайтарымдылығы, 
еріктілігі, жеделдігі, ақылы, қаржының мақсатты бағытқа берілуін қамтамасыз ету);  

 - банк қызметі рыногының сұранысына сәйкес несие берудің жаңа формаларын 
дамыту, сондай-ақ бұл жерде несие беруші банктің және несие алушының мүддесі есепке 
алынуы тиіс;  

 - несие тәуекелдігі басқару құрылымын өзгеру және несие процесін ықшамдау;  
 - банк несиесін пайдалануды қадағалау функциясын банк тарапынан күшейту. 

5. Қазіргі кезде банк тәуекелін бақылау тәуекелді өлшеу және есептеу әдістемесі 
саласына кірген жаңалықтар әсерінен үлкен өзгерістерге ұшырады. Осының ішіндегі 
маңызды бір ноу-хау банк қызметіндегі тәуекелді өлшеудің жаңа әдіснамасы болды, ол 
VaR (Value at Risk - тәуекел астындағы құн) деп аталады. VaR-ды банкті қадағалау 
жөніндегі Базель комитеті қаржы нарығындағы конъюнктураның жағымсыз жаққа өзгеруі 
нәтижесінде пайда болатын әлеуетті шығындар тәуекелін бағалау үшін кіргізді. VaR 
әдіснамасының негізгі мәні – ол инвесторларға несие тәуекелінің көлемін өлшеуге, 
капиталдың жалпы табысындағы әр несиенің үлесін көрсетуге, банктің несие 
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қоржынындағы әр жекелеген позицияны тәуекелдіктен қорғауын қамтамасыз ету үшін 
қажетті мөлшердегі капиталды анықтауға мүмкіндік береді. 

6. Тәуекелдік жағдайдың туындау мүмкіндігін математикалық ықтималдық теориясы 
әдістерінің көмегімен анықтауға болады. Несие тәуекелін өлшеудің бірін бірі 
толықтыратын үш әдісін бөліп айтуға болады. Тура ықтималдық әдіс. Ол жағдайдың 
дамуы және оның ықтималдығы туралы барлық сценарийлер туралы сенімді ақпарат 
болғанда пайдалануға оңтайлы деп есептеледі. Жақындатылған ықтималдық әдіс. Кейбір 
себептермен барлық көптеген сценарийлер үшін ықтималдылықтың белгіленген шамасын 
анықтау мүмкін болмаған жағдайда бұл көптеген жағдайды есептеуді сапалы түрде 
жеңілдету нәтижесінде алынған модель дөрекі болса да өзін өзі ақтайды. Жанама (сапалы) 
әдіс. Егер дәл ықтималдық әдістер практикалық түрде мүмкін болмаса, тәуекелді сандық 
өлшеуге қол жеткізу мүмкін емес. Бұл жағдайда аталған тәуекелді жанама сипаттайтын 
және практика жүзінде қолдануға қол жетімді  басқа көрсеткіштермен шектелу дұрыс 
болады. Аталған әдіс бар болғаны сапалық баға бергенімен, біраз жағдайларда ол бірден-
бір мүмкін әдіс саналады .  

Қарастырылған экономикалық–математикалық әдістер тәуекелдің объективті 
ықтималдығын көрсетеді және несие бойынша шығын немесе банкроттық статистика 
туралы ақпарат болған кезде пайдаланылады. Егер қолда ондай деректер болмаса, 
тәуекелдік жағдайының объективті ықтималдығын есептеу мүмкін болмағанда тәуекелді 
субъективті бағалауға негізделген әдістерді қолдану қажет болады. Банк несие тәуекелін 
өлшеудің жанама (сапалық) әдістері негізінен экспорттық бағалау әдісі негізінде 
құрылады. Бұл әдіс күрделі, стандартты емес экономикалық жағдайларды шешу үшін 
кәсіби біліктілігі жоғары мамандардың интеллектуалдық әлеуетін қажет еткен кезде 
сондай-ақ эксперттер пікірі практикалық жақтан жалғыз ақпарат көзі болған кезде 
пайдаланылады.  
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 Қазақстандық факторинг рыногы қазіргі таңда ұлттық қаржы жүйелерінің 

дүниежүзілік қаржы рыногына интеграциялану процесіндегі ролін одан әрі күшейту үшін 
үлкен мүмкіндіктер ұсынатын бастапқы сатыда тұр. Отандық несие институттарының 
басым көпшілігінің факторингтік қызмет көрсетуді дамытуға дайын еместігі негізгі 
проблема болып қалып отыр. Мұндағы негізгі проблема – таза әдістемелік проблема: 
факторингті бірде несиелік, бірде дисконттық немесе басқа банктік операцияларға 
жатқызып келеді. Солай болғанмен де, факторинг банк ісінің бір бөлігі еместігімен қатар, 
оған қатысты «операциялар» деп айту да дұрыс емес, себебі ол бір реттік мәміле емес, 
тұрақты қызмет көрсетуді білдіреді. Мұның барлығы шешімдер қабылдау мен 
тәуекелдерді басқарудың арнайы процедураларының болуын талап етеді. Қазақстандық 
факторинг рыногының дамуы негізгі екі фактордың жұмысымен байланысты – 
біріншіден, қаржы рыногының жағдайымен және тәуекелдерді басқарудың барынша 
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қажеттілігімен, екіншіден, факторинг рыногында жаңа қаржылық қызметтердің және 
құралдар мен жаңа технологиялардың енгізілуімен. 

 Мұндағы негізгі кедергі факторингтік қаржыландыру емес (ол анықтамасы 
бойынша «қысқа» ақшаларды білдіреді), ол кәсіби команда болғанның өзінде 6 айдан 12 
айға дейінгі уақытты алатын істі жолға қоюмен байланысты, ұзаққа созылатын және көп 
шығынды талап ететін «нольдік цикл» болып табылады. Екінші   проблема –  еліміздің 
банктерінің басым бөлігінің өздері үшін жаңа қызмет саласына орташа мерзімді 
инвестиция салуға дайын еместігі. 

 Қазақстандағы факторингтің жалпы келешегін қалыпты-оптимистік деп бағалауға 
болады. Бұған, жекелеп алғанда, әр алуан тауар рыноктарында бірнеше мыңдаған 
тауарлар жеткізілімін қамтамасыз ететін банктердің жекелеген факторингтік 
операциялары дәлел бола алады. Қазақстан Республикасындағы қаржы жағдайының 
тұрақтылығы да факторингтің одан әрі дамуына қызмет ете алады [1, 70-72 б.]. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы факторинг баяу дамуда. Бұл, бірінші кезекте, банктердің 
тұрақсыздық жағдайында ақталуы қиын жоғары тәуекел жүктеп отырғандықтарымен 
байланысты. Ал екінші себебі – бұл факторингтік несиелеу недәуір тиімді болып 
табылатын экономиканың нақты секторының жеткіліксіз дамуы. Бірақ біздің 
экономикамыз тұрақтану тенденциясына және өндірістің барлық салаларының даму 
потенциалына ие. Әрине, экономиканың тұрақтануымен бірге факторинг те 
кәсіпорындарды несиелеудің ерекше формасы ретінде қарқынды дамиды деп сенгіміз 
келеді. Бұл оған қатысатын барлық тараптар үшін тартымды болар еді.             

2015-2016 жылдардағы факторингтік қызмет көрсетуге арналған басым салаларды 
атап өтуге болады: 

–  тамақ өнеркәсібі; 
–  телекоммуникациялар; 
–  химия өнеркәсібі (фармацевтика, тұрмыстық химия тауарлары, 

косметика, парфюмерия); 
–  транспорт; 
–  жеңіл өнеркәсіп; 
–  сыртқы сауда; 
–  көтерме сауда. 
Біздің еліміздегі факторинг тәжірибесінің одан әрі дамуының негізгі алғы шарттарын 

да сипаттауға болады: 
– факторингті кең масштабты пайдалану, оның толық потенциалын іске қосу басқару 

есебін сапалық тұрғыдан жақсартусыз және банктер мен фактор-фирмалардың тарапынан 
клиентурамен, сондай-ақ факторинг бойынша серіктестердің – кәсіпорындар мен 
ұйымдардың өзінде талдау жұмыстарын жүргізусіз мүмкін емес; 

–  халықаралық факторингпен қатар мүмкіндігі өте аз пайдаланылып келе жатқан 
ішкі факторингті де белсенді түрде дамытуға баса көңіл бөлу қажет. Бұл факторингтік 
қызмет көрсету шеңберінле (ең әуелі, консалтингте) қамтамасыз етілетін қызмет 
көрсетулер спектрін едәуір дамытуда жүзеге асырылуы мүмкін; 

–  факторингтік операцияларды бір мезгілде басқа да шаруашылық операцияларды 
жүзеге асыруға жауапкершілік жүктейтін банк аппаратының орындауы өзін-өзі 
ақтамағандықтан, күнделікті жұмысқа факторингке маманданған, өзін-өзі қаржыландыру 
негізінде әрекет ететін, сондай-ақ тек қана ұйымдардың факторингтік операцияларына 
маманданған арнайы банк бөлімшелерін кеңірек енгізу керек, олар басқарудың бұл 
құралының барлық мүмкіндіктерін толық пайдалана және дамыта алар еді (әдетте бұлар – 
коммерциялық банктерден бөлініп шыққан факторинг бөлімдері); 

–  банктер мен фактор-фирмалардың факторингтік буындары өз бизнесін қызмет 
көрсетілетін кәсіпорындар мен ұйымдардың қажеттіліктеріне сәйкес, осы саладағы жаңа 
потенциалдарды айқындау және сыртқы салада жүріп жатқан өзгерістерді толық есепке 
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алу негізінде диверсификациялау мен қайта инжинирингтеу есебінен өздерінің нарықтық 
қызметтерінің нәтижелілігін арттырудың үлкен резервіне ие; 

– факторинг тәжірибесіне бизнесті программалық жарақтандыруды біртіндеп енгізу, 
оны үнемі жетілдіріп отыру өте маңызды және ол шығындарды қысқартуға және 
жинақтарды арттыра түсуге көмектеседі. Бұл процестерге қызмет көрсететін маман-
программистерді даярлау және қайта даярлау да үлкен мәнге ие; 

–  факторинг тәжірибесінің құқықтық негізін де, оны жетілдіруге кедергі келтіретін 
нәрселердің бәрін жоя отырып, үнемі жақсартып отыру қажет.. 

Факторингтік қызмет көрсетумен жеткізушінің мынадай қосымша табыстары мен  
пайдасы байланысты: 

- фактордан қажетті айналым құралын алғаннан кейін, сауда көлемін ұлғайту 
мүмкіндігі есебінен қосымша пайда алу; 

- банктік несие алумен байланысты ақталмайтын шығындарды үнемдеу; 
- тауарды өз жеткізушілерінен төмен бағамен алу мүмкіндігінің пайда болуы 

есебінен үнемдеу. Мұндай мүмкіндік факторинг клиентінің жеткізілім сомасының басым 
бөлігін жеткізілім жүзеге асырылған күні ала отырып, сол арқылы дебиторларының төлем 
тәртібін сақтауынан тәуелсіз бола отырып, тауарларды сатып алу барысында төлемді 
кейінге қалдыру мерзімін қысқарту және өз жеткізушілерінен сатып алынатын тауарға 
үздік баға шартын талап ете алу мүмкіндігіне ие болуы есебінен пайда болады. Оның 
үстіне, ол кредиторлармен касса үзілісі салдарынан дер кезінде есептесе алмаған кезде 
қолданылатын айып санкциясынан қорғаныс алады; 

- дебиторлар оларға жеткізілген тауарды төлемеген немесе дер кезінде төлемеген 
кезде туындайтын зияннан қорғаныс; 

- қосымша орындар үшін (офистік құрал-жабдықтарды қоса алғанда) және 
дебиторлық қарызды бақылауға, қаржы ресурстарын тартуға жауапты қызметкерлердің 
қосымша жұмыс уақыты үшін төлем жасаудағы үнем;  

- айналым құралдарының тапшылығы салдарынан сатып алушыларға төлемді 
бәсекелестік кейінге қалдыру ұсына алмау және қоймада тауарларды жеткілікті 
ассортиментін ұстай алмау нәтижесінде клиенттерді жоғалту есебінен жіберіліп 
қойылатын пайдадан қорғаныс; 

- саудаға және төлемдерге бақылаудың жоқтығы немесе жеткіліксіздігіне 
байланысты жоғалтулардан қорғаныс. Тіпті егер жеткізуші өзінде бүгін ағымдағы қызмет 
үшін  адам және қаржы ресурстары жеткілікті деп есептесе де, айналым өскен кезде 
ресурстардың жеткіліксіздігі факторинг компаниясының қолдауынсыз дамудың басты 
кедергісіне айналуы мүмкін. 

Қазіргі кезде, факторинг – бұл төрт (кем дегенде – екі) қосындының жиынтығы: 
қаржыландыру, тәуекелдерден қорғау (сақтандыру), дебиторлық қарызды басқару және 
ақпараттық қызмет көрсету.  Бұл жерде факторингтік компанияның өз клиентінің өсуіне 
мүдделі екендігі түсінікті, себебі тек осылайша ғана өз табысын арттыра алады. 
Факторинг шеңберінде қаржыландыру кезінде тек дебиторлық қарыз ғана кепіл ретінде 
әрекет ететін болғандықтан, факторинг компаниясы өз клиентінің сапалық өсуіне де 
мүдделі. Ал мүліктік және басқа да материалдық кепілдермен қорғанысқа үйренген несие 
институттары болса, факторингтік қызмет көрсету кезінде несиелік операцияларға ұқсас 
шешім қабылдайды және, ең әуелі,  факторинг шеңберінде қаржыландыруға 
бағдарлананып, оның басқа құрамдас бөліктерін назардан тыс қалдырады. Факторингтік 
операцияларды әмбебап несие ұйымы формасында жұмыс істемейтін арнайы факторинг 
компаниялары жүзеге асыратын елдерде факторингтік операциялардың недәуір өсуі, 
факторингтік ЖІӨ-ге қатынас көлемінің жоғарылағандығы байқалады [2, 48-50 б. ].  

Факторингтік операциялардың әмбебап коммерциялық банктерден, кем дегенде, 
мамандандырылған банктің факторинг компаниясы формасында (мұны заң талап ететін 
болса) бөлініп шығуы жалпыәлемдік тренд болып табылады. Бұл, сондай-ақ, факторинг 
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бизнестің негізгі түрі болып табылмайтын банктерде факторингтік операциялармен әдетте 
несие бөлімдерінің мамандары айналысады. Әдетте, олардың сәйкес білімі мен біліктілігі 
жоқ, олар несиені дұрыс көреді, факторингке қаражат салуды оның күрделілігіне, соның 
ішінде бухгалтерлік есеп тұрғысынан күрделілігіне, сондай-ақ, олардың пікірінше, 
операциялардың тәуекелділігінің жоғарылығына байланысты тиімсіз деп есептейді [3, 41-
49 б.]. 

Қазақстандағы факторингтік қызмет көрсету рыногын дамытудың келесі маңызды 
бағыты факторинг компанияларының қызметін диверсификациялау болып табылады. 
Факторингтік операциялардың басқа дәстүрлі емес қызмет көрсетулермен үйлесімі соңғы 
кездерде коммерциялық банктердің инвестициялық қаржы институттарына тән қызметтері 
ұсынуының күрт жоғарылауымен байланысты. Бұларға мыналар жатады: бірігуге 
тартымдырақ нысаналарды анықтау; басқа компаниялардың сатып алуларын 
қаржыландыру; клиенттің бағалы қағаздарымен операциялар жүргізу (мысалы, бағалы 
қағаздарды сақтандыру); маркетинг стратегиясын әзірлеуде кеңес беру; пайыздық 
қойылымдар мен дүниежүзілік валюталар бағамының тербелісімен байланысты тәуекелді 
хеджирлеу жөніндегі қызметтерді ұсыну. Осыған байланысты, біздің пікірімізше, 
факторинг компанияларының  мынадай бағыттары перспективалы болып табылады: 
кепілдемелер мен кепілдіктер ұсыну; тәуекелді (венчурлық) несиелеу (жеткізушінің 
акциясына инвестициялау және жедел несиелер ұсыну); сақтандыру қызметтерін сату; 
факторинг компаниялары агенттік (көтерме) факторинг туралы мәміле немесе шот-
фактураларды есепке алу туралы мәміле жасасқан жеткізушілерге де, өздерімен келісім-
шарттық қатынастармен байланысты емес кәсіпорындарға да (соның ішіндеірі 
компаниялар мен ТНК) кеңес беру қызметтерін көрсету; жеткізушілердің өткізулері мен 
несиелерін жоспарлауларына көмектесу; рынокқа қатысушылардың төлем қабілеттілігін 
бағалау, оларды дәстүрлері, салттары, рыноктағы өкілеттілігіне қатысты, құқықтық 
аспектілері мен рынокқа бақылау жүргізетін органдары туралы ақпараттар беру; 
аутсорсинг; сот және салық органдарындағы ұсынылуы; РR-акциялар мен жарнамалық 
кампаниялар өткізу, соның ішінде бірлескен семинарлар мен конференциялар өткізуді, 
мақалалар жариялауды және басқаларды қоса алғанда. 

Осылайша, қазақстандық факторинг рыногы факторлар арасындағы қатаң 
бәсекелестік күрес, олардың ұсынылатын қызмет жиынтықтарын диверсификациялауға 
және қызмет көрсету сапасын арттыруға тырысуларының ықпалымен недәуір өзгерістерге 
ұшырауда. Бұл факторингтің (ұлттық және халықаралық) құқықтық базасын одан әрі 
жетілдірусіз, сондай-ақ факторингтік операциялар жүргізу мен оларды бухгалтерлік 
есепке алу тәжірибесін біріздендірусіз мүмкін емес. 

Осылайша, қазақстандық факторинг рыногының негізгі бағыттары мыналар болып 
табылады: 

– 2015-2016 жылдары факторингтік қызмет көрсету үшін экономиканың басым 
бағыттарын дамыту; 

– факторингті кең масштабта қолдану, оның барлық потенциалын басқарушылық 
потенциалын және банктер мен фактор-фирмалар тарапынан клиентурамен аналитикалық 
жұмыстар жүргізуді сапалық тұрғыдан жақсартуды ескере отырып іске қосу; 

–  халықаралық факторингпен қатар факторингтік қызмет көрсету (ең әуелі, 
консалтинг) аясында қамтамасыз етілетін қызмет көрсетулер спектрін недәуір дамыта 
отырып, ішкі факторингті де дамыту; 

–  күнделікті әрекетке банктердің факторингке мамандандырылған, өзін-өзі 
қаржыландыру негізінде жұмыс істейтін, сондай-ақ ұйымдарда факторингтік операциялар 
жүргізуге мамандандырылған бөлімшелерін кеңінен енгізу; 

–  факторинг тәжірибесіне бизнесті программалық жарақтандыруды біртіндеп енгізу, 
оны үнемі жетілдіріп отыру да өте маңызды, ол, жекелеп алғанда, шығындарды азайтып, 
жинақтарды өсіруге ықпал етеді; 
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– факторинг тәжірибесінің құқықтық негізін де, оны біртіндеп жетілдіруге кедергі 
келтіретіннің бәрін жоя отырып, үнемі жақсартып отыру қажет; 

– факторингтік операцияларды жүзеге асыру барысында бағалаудың скорингтік 
жүйесін пайдалану және несие тарихы бюроларының жұмыс істеуі; 

– факторинг компанияларының қызметін диверсификациялау. Оның мәні 
факторингтік операциялардың басқа дәстүрлі емес қызмет көрсетулермен үйлесімінде 
болып табылады;  

–  факторингтің (ұлттық және халықаралық) құқықтық базасын одан әрі жетілдіру, 
сондай-ақ факторингтік операциялар жүргізу тәжірибесін және олардың бухгалтерлік 
есебін біріздендіру; 

–  Қазақстандық экспортшылардың сәйкес елдерге экспорттық факторинг қызметін 
көрсетулерін белсендіре түсу үшін жұмыс істейтін фактораралық келісім-шарттарға қол 
қою қажеттігі; 

–  Қазақстандық қаржы рыногында факторингті сақтандыру қажеттігі [4]. 
Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Таипов Т. Факторинг на товарном рынке Казахстана // Экономика и статистика. – 
Алматы, 2015. – №5. – С. 70-72 

2. Савельев В.М. Финансы. 2015. – №2. – С. 48-50. 
3. Пятанова В.И. Современные аспекты международного факторинга //  Финансы и 

кредит. 2015. – №5, май. – С. 41-49. 
4. www.afn.kz  
 

 
 

Қазақстан Республикасындағы банктердің бәсекеге қабілеттілі 
 

Серикболова М.М., Манап А.С. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 
Қазіргі банк жүйесі – бұл кез келген дамыған мемлекеттің ұлттық 

шаруашылығының аса маңызды саласы. Оның тәжірибелік рөлі, оның мемлекеттегі 
төлемдер мен есептерді басқаруымен; өзінің коммерциялық келісімдерінің көп бөлігін 
салымдар, инвестициялар және несиелік операциялар арқылы жүзеге асырумен; басқа да 
қаржылық делдалдармен қатар, банктер халықтың сақталымдарын фирмалар мен 
өндірістік құрылымдарға бағытталуымен анықталады.  Коммерциялық банктер 
мемлекеттің қаржылық-несиелік саясаты бойынша әрекет ете отырып, айналымдағы 
эмиссияның, қолдағы бар ақша көлемін қосып жалпы массаның айналым жылдамдығына 
әсер етіп, ақша ағынының қозғалысын реттейді. Ақша массасы өсуінің тұрақтануы – бұл 
инфляция қарқынының төмендеуінің кепілі, баға деңгейі тұрақтылығының қамтамасыз 
етілуі және  оған қол жеткізілген жағдайда нарықтық қатынастар халық 
шаруашылығының экономикасына ең тиімді түрде әсер етеді. [1]    
Қазақстанның жеке банк жүйесі 1990 жылдың желтоқсанында егемендік алғаннан кейін 
пайда болды. 1991 жылдың қаңтарында еліміздің банктік реформасының бастауы болып 
табылған банктер мен банк қызметтері туралы алғашқы заң қабылданды. Республикалық 
Мемлекеттік банк облыстық басқармалар мен бөлімдерімен Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі болып құрылды. 1993 жылы акционерлік-коммерциялық банктер 
акционерлік банктер болып қайта құрылды, ал Сбербанк Қазақстан Республикасының 
Халық банкі болып атауы өзгертілді.   
1995 жылғы 31 тамыздағы №2444 «Банктер мен банк қызметтері туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңының 3-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының екі деңгейлі 
банк жүйесі бар/5/. Ұлттық банк мемлекеттің орталық банкі болып табылады және банк 
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жүйесінің ең жоғарғы деңгейін көрсетеді. Ұлттық банктің міндеттері, қызметтерінің 
қағидалары, құқықтық статусы мен құзіреті 1995 жылғы 30 наурыздағы №2155 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Заңымен анықталады /6/. Қалған 
банктердің барлығы банк жүйесінің төменгі деңгейін көрсетеді.  
Қазіргі таңда тауарлық және қаржылық нарықтың даму жағдайында банктік жүйенің 
құрылымы бірден қиындайды. Қаржылық мекемелердің жаңа түрлері, жаңа несиелік 
құралдар мен клиенттерге қызмет етудің жаңа түрлері пайда болды. Коммерциялық 
құрылымға қызмет көрсетудің жаңа әдістері мен капитал нарығынд атиімді жұмыс 
істейтін механизмнің несие жүйесінің институционалды құрылғысының оптималды 
нысандары ізделуде. Тұрақты, әрі икемді және тиімді банк инфрақұрылымының құрылуы 
– Қазақстандағы экономикалық реформаның маңызды (әрікүрделі) мәселелерінің бірі.     
Қазақстанның бүгінгі қаржы және банк секторы ТМД мемлекеттері арасында 
мойындалып отырған, барынша бәсекеге қабілетті саласы. Дей тұрсақ та, 
антимонополиялық заңнамаға енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елдегі екінші 
деңгейлі банктер мен шетелдік банктердің еншілестерінің қызметіне қолайсыздық 
тудыруда. 

ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында жанбасына шаққандағы инвестиция 
тарту бойынша алдыңғы орында тұрған Қазақстанның ішіндегі банктер арасында үлкен 
бәсекелестік бар. Бұл мемлекет үшін аса қолайлы жағдай, елдегі инвестициялық климатты 
әлі де жақсарта түсу керек.[4] 

Кез келген елдің экономикасының дамуы несие нарығының тиімді дамуымен тығыз 
байланысты. Осыған байланысты, нарыққа өту жағдайында коммерциялық банктердің 
несие саясатын жетілдіру мәселесі өте маңызды болып табылады. Ол ақша 
ресурстарының тиімді қозғалысына, халық жинақтарының, банк жүйесінің несие 
ресурстарына құйылуына болысады. 

Қазіргі экономикалық даму барысындабанк жүйесі еліміздің экономикалық 
сұраныстарын қанағаттандыра алмай отыр.Қазақстанды халықаралық ұйымдармен 
бірлесіп жұмыс істеуге енгізу қаржы саласындағы ұлттық мүддені қорғау жөніндегі 
шараларды қабылдауды талап етеді. Ол бірінші кезекте банк жүйесінде жасалуы тиіс. 
Сонымен бірге банк жүйесінің ауқымы елдің экономикалық сұранысына сәйкес келмейді 
және дамыған нарықтық экономикасы бар елдердегі банк жүйелерінің ауқымынан 
айтарлықтай аз. [2] 

Банк жүйесінің еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуына қолдау 
жасаудың орнына, қайта оны шабандататынын байқау қиын емес қой деп ойлаймын. 
Сонымен, қатар қазақстандық банктердің шет ел капиталына тәуелділігі өсу үстінде. Бұл 
олардың инвестициялық шешімдер қабылдаудағы дербестігін шектейді де. Менің 
ойымша, Елбасының 50 бәсекеге қабілетті елдің қатарына кіру туралы ұсынысын іске 
асыру үшін алдымен банк қауымдастығынан «Қазақстан Республикасы ұлттық банк 
жүйесінің бәсекеге қабілетін дамыту бағдарламасын» жасап, қабылдауын талап етеді. Ол 
бағдарлама Үкімет, ҚР Ұлттық банк, ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу 
мен бақылау агенттігі және банк қауымдастығының ортақ мәселелерді шешуде бәсекеге 
қабілетті бірлесе жұмыс істеуінің үлгісі болуы тиіс. Банк жүйесінің дамуына тосқауыл 
болып тұрған мына мәселелерге жіті назар аударылса деймін. Олар: • Банк заңдарының 
бүгінгі талапқа банк жүйесін мемлекеттік басқару құралы ретінде сай келмеуі; • 
мемлекеттік экономикалық саясат элементі ретінде ақша-несие және валюталық саясат 
рөліне байланысты мәселелер; • банк секторындағы бәсеке мен монополизмге қатысты 
реттеу деңгейінің жеткіліксіздігі; • тұрғындар мен кәсіпкерлер үшін банк қызметі 
бағасының жоғары болуы; • аймақтар, әсіресе, ауыл тұрғындарының банк қызметіне қолы 
жетпейтіндігі; • қайта қаржыландыру жүйесінің сылбыр дамуы 
Әлемдік практикада банк қызметін реттейтін органдар жүргізетін негізгі 3 концепция бар. 
Атап айтсақ, олар – қоғамдық мүдделер теориясы, «бітісу» теориясы және қоғамдық 
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таңдау теориясы. Реттеудің алғашқы концепцияларының бірі қоғамдық мүдделер 
теориясы болып табылады. Бұл теорияны басшылыққа алған реттеуші органдар бүкіл 
қоғам игілігі үшін жұмыс істейді. Өйткені оның басшыларын жариялы түрде заңдық 
ұйымдардың депутаттары сайлап, реттеуші ұйымдар қоғам мүддесін басшылыққа ала 
отырып шешім қабылдайды. Бұл теория қоғамдық мүдделердің сақталуын бақылап 
отырған әр түрлі комиссия, комитеттердің тәуелсіз қоғамдық мүддесіне қолдау ретінде 
жұмыс істеді. Ал рыноктық құралдар бұл теорияға сай жұмыс істемеген жағдайда 
бақылау органдары араласады да, банк қызметін пайдаланушылар мүддесін 
қанағаттандыратын мәселелерді жүзеге асырады. Екінші реттеу теориясы – «бітісу» 
теориясы деп аталады. Оның авторы Нобель сыйлығының лауреаты Джордж Стиглер 
деген ғалым. Ол мұндай реттеу теориясын ұстанған елдерде реттеуші органдар қоғамның 
емес, өзінің мүддесі үшін жұмыс істеп кететінін дәлелдеп шыққан. Қоғамға мұндай реттеу 
тиімді емес, оның пайдасын тек ат төбеліндей ғана бақылау объектілері ғана көреді. Ал 
шығынды оның өнімін тұтынушылар шегеді. Бұл тұжырымдама бойынша реттелетін 
субъектілер бақылау шараларынан пайда көру үшін бақылау органдарымен бітісіп кетуге 
тырысады. Концепцияның тағы бір ерекшелігі – бақылау органдарының шенеуніктері 
мемлекеттік органдардағы өздерінің қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін келісімге 
байланысты өздерінің бұрынғы реттеп келген субъектілеріне ауысып ала қояды. Үшінші 
теория – қоғамдық таңдау теориясы. Бұл теорияның жақтастары қоғамдық мүдде 
концепциясын ұстануды мақсат етеді, бірақ тербелмелі уақыт келе қалса, бітісу 
теориясына ауысып кетулері оңай. Олар реттеуші органдар алдында балама бар деп 
есептейді. Екі теңнің басы бірдей кезде олар қоғам үшін игілікті болатын істі жасауы 
мүмкін. Әйтсе де олар көбіне өздері реттеп отырған субъектілердің қойған бағасын 
қорғауға бет бұрып кетеді.  [3] 

Қоғамдық таңдау теориясында шын мәніндегі қоғамдағы тұтынушылардың емес, 
қоғамдағы банктердің мүддесі көбірек қорғалады. Нәтижесінде, бақылау органдары 
субъектілердің бәсеке рыногы деңгейінен бірнеше есе жоғары, бірақ бекітілген 
монополиялық бағаларды қамтамасыз ететін деңгейден бірнеше есе төмен табыс алуына 
жол ашатын рынок жасап, соны реттеп отырады. 
Жәнемұндайтеорияныұстанатынбақылауоргандарыбәсекерыногына да, таза монополия 
рыногына да артықшылықбермейді 
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Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  қаржылық жағдайын зерттеу 
 

Серикболова М.М., Манап А.С. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 
Кез  келген саланың  құраушы  бөліктері  мен  құрамдас  бөлшектері  арасында  бәскелестік  

туындайды.  Бұл  экономикамыздың  дамуының  басты  шарты  болып  келеді,  себебі, бәсекелестік  
бар болған  жағдайда тауар мен  қызмет  көрсетудің  сапасы да, бағасы  да  тиімді  болмақ.  Бұл  
ретте  бәсекелестік  құраудағы негізгі  факторлар әр  түрлі  болып  келеді.  Әрине, ол ең  алдымен  
кәсіпорынның   өнімінен  басталып, ары  қарай  технологиялар  дамыған  сайын,  халықтың  
сұранысы мен тұтынушының қоятын  талаптары  жоғарылаған  сайын  жалғасып  жатады. [1] 

Қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің келешек уақытқа 
даму жорамалы банк ұйымының  бәсеке және бәсекеге қабілеттілік өзектілігін көрсетеді. 
Банк бәсекесі  және банктердің бәсекеге қабілеттілігі – бұл табысты  және динамикалық  
дамуының банк болудағы ең негізгі мақсаттың, яғни ойға қоңымды тәуелденген 
максималды пайда табудағы  ең негізгі фактор. Әр банк дамыған банк атануға тырысады. 
Контрагеттерге  және де клиенттерге өтемді және көп қызықтыратын бағдарламалар 
дайындау: банк жүйесінің стратегиясының дамуы; жан-жақты да, жаңа өнімдер ұсынысы; 
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі бекіткен нормаларды қадағаланып, оның 
жүзеге асырылуы; банк жарнамасы және банктік қызмет; шұғыл да, тез жұмыс 
атқарылуы; клиенттермен жұмыс атқарушы менеджердің мамандылығы және т.б. – бұлар 
банктік бәсекелесті көтерудегі басты міндеттер. Алға қойған мақсаттарымызға бәсекелі 
экономикамыздың арқасында жетеміз. Алдымен банк бәсекелестігін экономикалық 
категория ретінде анықтау үшін ең алдымен орынды бәсеке түсінігін тәжірибелі 
қолдануылуын және банк бәсекесінің зерттеу тәжірибесінде қарау қажет 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  және қаржылық жағдайына тоқталатын болсам 2017 
жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) таза табысы 184,1 млн теңгені 
құрады. Банктің активтері 167,5 млрд теңгені құрады, олардың ішінде 37% клиенттерге 
ұсынылған қарыз болып табылады. Банктің міндеттемелері 152,6 млрд теңгені құрады, 
олардың ішінде 55% - банк шоттары мен клиенттердің салымдары. Банктің жарғылық 
капиталы өзгерген жоқ және 27,3 млрд теңгеге тең болып табылады. Есепті кезеңге қорды 
құрғаннан кейін таза пайыздық табыс 1,6 млрд теңгені құрады, өткен жылдың осындай 
кезеңімен салыстырғанда 675 млн теңгеге таза пайыздық  

Өткен жылдың аяғында ВТБ Қадағалау кеңесі Қазақстандағы еншілес Банк ВТБ-ң 
стратегиясы үшін негіз болып қаланған Топтың 2017—2019 жж. арналған даму 
стратегиясын бекітті. Онда бизнесті жүргізудің жаңа тәсімдерін пайдалану.ВТБ Тобы 
қазақстандық экономикадағы және нарығындағы зор әлеуетті көруде, және де өзінің 
Қазақстандағы қатысуын күшейтуге ниетті, осылайша трансшекаралық бизнес ауқымын 
және өз серіктестерінің қызметін кеңейтуге өз үлесін қосу арқылы республика 
экономикасының оң дамуына септігін тигізбек.Бүгінгі таңда Банк ВТБ (Қазақстан) 
реттеуші капиталы ҚР Ұлттық банкі нормативтерінен 4 есе асады, бұл жағдай бизнес 
көлемін 2 есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Банктің «өтімділік қоры» талап етілетін 
нормалардан 10 есе асады. ВТБ (Қазақстан) S&P Global Ratings деректері бойынша 
Қазақстандағы барлық ЕДБ арасында ең жоғары кредиттік рейтингке ие. Бұдан бөлек, 
өткен жылды аяқтай отырып, біз кредиттік портфельді сауықтыру туралы маңызды шешім 
қабылдадық. Соның арқасында, банк дамудың жаңа кезеңін проблемалық активтерден 
тазартылған, жаңарған күйінде бастайды, - дейді Банк ВТБ (Қазақстан) Басқарма 
Төрағасы Дмитрий Забелло. 
2017-2019 жж. арналған стратегияда банктің кредиттік портфелін 2 есе өсіру және бизнес 
рентабельділікті жақсарту белгіленген. Жоспарларды іске асыру кезінде, Қазақстанда ВТБ 
әлем бойынша Топтың үздік тәжірибелеріне сүйенетін болады (ВТБ-ң халықаралық – 20 
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елден артық 30 астам қаржы ұйымдары кіретін үлкен филиалдық желісі бар). Стратегияға 
сәйкес, алдағы үш жыл ішінде Банк ВТБ (Қазақстан) ірі инвестициялық бизнес – 20%, 
орта бизнес – 40% және бөлшек бизнес – 40% үлесімен бизнес-желілер тепе-теңдігін 
сақтай отырып, бірегей банк ретінде үйлесімді өркендеуін жалғастырады. ВТБ-ң 
Қазақстандағы бизнесті белсендірудің негізгі бағыттарының бірі – ел экономикасының 
дамуында айрықша рөл атқаратын шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсету болмақ. 
Сонымен қатар ірі инвестициялық бизнеспен жұмыс жасауға және бөлшек клиенттерге 
арналған жаңарған өнімдер мен қызметтерді ендіруге ден қою ұйғарылып отыр 

      Банк ВТБ (Қазақстан) Басқарма Төрағасы Дмитрий Забелло жаңа тәсімдер 
жайында сөз қозғағанда, 2016 жылы банктің барлық негізгі бизнес желілеріне жаңа 
басшылар тағайындалып, орта буын басқару персоналының әрі банк басқармасының 80%-
ға жаңартылғанын айта келе, - «Біз бизнесті сапалы басқарушы командалар айналасына 
шоғырландыру бойынша әлемдік трендті ұстанамыз. Банктің Басқарма құрамы жаңарды, 
оның негізгі қызмет құзыреті – барлық Топ үшін жүйеқұраушы параметр ретіндегі 
кәсібилілік болып табылады» - деп қорытындылады.[2] 

Қазіргі кездегі коммерциялық банктер сатушы мен сатып алушы ролінде барлық 
дерлік рыноктық секторларға шығып отыр. Нарықтық секторларға кіретіндер мыналар: 
өндірістік құралдар және өндірістік қызмет нарығы  және тұтыну заттары және 
тұтынушыларға қызмет көрсету нарығы, еңбек нарығы, интеллектуалдық және 
ақпараттық өнімдер нарығы (программалық жабдықтау, кеңес беру т.б.) жылжымайтын 
дүние мүлік нарығы, қаржы нарықтары. Қаржы нарықтарында яғни несиелік капитал, 
бағалы қағаздар, құнды металдар мен валюта нарықтарында банк негізгі тұлғалардың бірі 
болып есептеледі. 

   Банктер арасындағы бәсекелестік күшейген шақта, банктің жақсы атағын шығару 
үшін, яғни тұтынушыларға және қоғамдық ұйымдарға психологиялық әсер ету үшін, 
банкте жүргізілетін операциялармен таныстара отырып жасалған несие институттарының 
жарнамаларының ролі арта түседі. 

Банктің жаңа стратегиясы нарық пен сұраныстың терең талдауына негізделген. 
Жақын арадағы үш жылда Банк ВТБ (Қазақстан) ірі инвестициялық бизнестің– 20%, 
орташа бизнестің– 40% және бөлшектелген бизнестің– 40% арасында бизнес желілерінің 
теңгерімін сақтай отырып, әмбебап банк ретінде үйлесімді дамуын жалғастырады. 
Қазақстандағы ВТБ бизнесінің жандануының негізгі бағыттарының бірі шағын және орта 
кәсіпкерліктің қолдауы болып табылады. Сонымен қатар, ірі инвестициялық бизнеспен 
жұмыс жасауға екпін жасалған. Банк басқарушыларының жаңартылған тобы Банктің 
клиенттеріне арналған топтың үздік тәжірибелерін енгізуге қарай жұмыс істейді. Банк 
ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ – халықаралық ВТБ қаржы тобына кіреді. Банк Қазақстан қаржы 
нарығында 7 жылдан астам уақыт бойы жемісті қызмет жасап келеді, және Қазақстанның 
барлық ЕДБ арасында активтердің көлемі жағынан 20 орында тұр. Бүгінгі таңда Банк ВТБ 
(Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның 35 құрылымдық бөлімшеден тұратын, оның ішіндегі 17-і филиал 
болып келетін филиалдық желісі бар. Банктің орталық кеңсесі Алматы қаласында 
орналасқан. [3] 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1)Сейтқасымов Г.С. Ақша, несие, банктер. Алматы: Экономика, 2009ж. 
2)http://vtb-int.vtb-bank.kz/ 
3) zaemonline.kz/banks/vtb-bank.html 
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Переход к информационному обществу является необходимым условием 

дальнейшего развития Республики Казахстан, важным фактором преодоления ее 
технической, экономической и социальной отсталости. Данный переход должен 
сопровождаться соответствующими изменениями денежной системы страны, 
основанными на развитии электронных денег как самостоятельной формы стоимости.  

Электронные деньги возникли на основе кредитных в результате бурного развития 
безналичного оборота (в особенности, чекового) и научно- технического прогресса, 
позволившего сократить издержки безналичных расчетов. Они не имеют выраженной 
материально-вещественной формы, а специфической средой их существования и 
функционирования являются специализированные электронные устройства.  

В настоящее время электронная форма стоимости находится на этапе своего 
становления, и поэтому электронные платежные средства не приобрели еще все свойства 
денег, способных самостоятельно обращаться между экономическими субъектами. 
Характерными чертами современного этапа развития электронных денег является 
необходимость банковского посредничества в транзакциях, а также использования 
кредитных денег как окончательного средства платежа. Однако, как показывает 
исторический опыт и логика развития мировых денежных систем, в будущем переход на 
электронные деньги неизбежен, что будет способствовать разрешению многих мировых 
финансовых и геополитических проблем и противоречий.  

Среди существующих электронных платежных средств наибольшее 
распространение получили банковские пластиковые карты. Средства, которыми 
оперирует держатель банковской пластиковой карты, обладают чертами электронных 
денег в закрыто циркулирующих системах и относятся к той форме электронных денег, 
которую они представляют собой на этапе становления. Поэтому успешное развитие 
рынка пластиковых карт будет способствовать и дальнейшему развитию и 
институционализации электронных денег так же, как в свое время развитие вексельного 
обращения способствовало становлению кредитных денег как самостоятельной формы 
стоимости.  

Рынок банковских пластиковых карт в Республике Казахстан демонстрирует в 
настоящее время высокие темпы роста. Однако в его развитии имеются и некоторые 
диспропорции, сохранение которых чревато сокращением темпов роста в будущем. Так, в 
структуре платежных карт с существенным перевесом преобладают расчетно-дебетовые, 
эмитированные в рамках зарплатных проектов. Как следствие, такие карты используются 
своими держателями не для оплаты товаров и услуг, а преимущественно для снятия 
наличных денег в банкоматах, что тормозит развитие платежного оборота с 
использование карточных технологий. На казахстанском рынке пока что доминируют 
карты международных платежных систем, что отрицательно сказывается на доходности 
отечественных.  

Также неравномерность уровней социально-экономического развития различных 
регионов Казахстана проецируется на состояние рынка платежных карт. Основной объем 
их эмиссии и эквайринга приходится на г. Алматы, г. Астана и еще насколько крупных 
городов с развитой инфраструктурой. Вдали от региональных центров и слаборазвитых 
регионов пластиковые карты практически не используется, что, естественно, затрудняет 
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их институционализацию электронных денег как формы стоимости, которая по 
определению должна быть всеобщей.  

Тенденции изменения доли безналичных платежей с использованием платежных 
карточек казахстанских эмитентов за последние 5 лет таковы, что наблюдается 
постепенный рост доли количества безналичных платежей, в то время как доля суммы 
особо не меняется.  

Сложившаяся ситуация связана с тем, что подавляющая часть платежных карточек 
была выдана держателям в рамках «зарплатных проектов», которые традиционно 
привыкли при поступлении денег снимать всю сумму наличными. В этой связи, рост 
заработной платы указанных держателей напрямую влияет на структуру платежей с 
использованием платежных карточек. 

При этом увеличение доли количества безналичных платежей также связано с 
развитием функциональных возможностей банкоматов и появлением на рынке банковских 
киосков, посредством которых возможно осуществление безналичных платежей. Однако, 
указанные платежи, как правило, совершаются на небольшие суммы. 

Так в 2015 году посредством банкоматов осуществлено 42,4% количества и 24,2% 
суммы всех безналичных платежей с использованием платежных карточек казахстанских 
и иностранных эмитентов в Казахстане, в то время как посредством POS-терминалов, 
изначально предназначенных для осуществления безналичных платежей, осуществлено 
46,1% количества и 66,1% суммы указанных платежей. 

Характерной особенностью рынка платежных карточек в Казахстане является 
планомерный рост платежных карточек в обращении не менее 10% в год, общее 
количество которых на 01.01.2015 года составило 12,1 млн. единиц, что на 26,9% больше 
их количества по состоянию на 01.01.2014 года. При этом количество держателей 
платежных карточек составило 11,1 млн. человек, что на 2 млн. больше экономически 
активного населения страны.  

Обращает на себя внимание значительное (с 11,4% до 17,6%) увеличение в 2014 
году доли кредитных платежных карточек в обращении [6]. 

Следует отметить, что значительное увеличение (в 2,2 раза) в Казахстане 
кредитных платежных карточек в обращении в 2014 году схоже с ситуацией в России, где 
по итогам 9 месяцев 2014 года количество кредитных платежных карточек увеличилось на 
рекордные 60,3%, а по прогнозам экспертов к концу года рост может превысить 80%. 

Основную долю платежных карточек в обращении составляют международные 
платежные системы – 95,4%, которые представлены платежными карточками VISA 
International (83,2%), MasterCardWorldwide (11,9%), ChinaUnionPay (0,1%) и 
AmericanExpressInternational (0,2%). Локальные системы занимают 4,6% рынка.  

Региональный разрез рынка платежных карточек в Казахстане показывает, что 
более трети платежных карточек в обращении и их держателей приходится на г. Алматы. 
На Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую области и г. Астана 
приходится 7,7%, 7,0%, 6,8% и 6,8% соответственно от общего количества платежных 
карточек в обращении. В остальных регионах данный показатель составляет менее 5% [6]. 

Другим важным шагом для развития рынка банковских платежных карт является 
создание национальной платежной системы в виде ассоциации - некоммерческой 
организации, главной целью деятельности которой является содействие развитию рынка 
пластиковых карт в Казахстане и интеграция его в мировое сообщество. 
Функционирование национальной платежной системы может позволить с наибольшей 
эффективностью работать кредитным организациям с населением и предприятиями 
торговли и сервиса, а так же совершенствовать собственные технологии. В рамках 
национальной платежной системы возможно качественное развитие и повышение 
доходности операций с использованием банковских карт как за счет роста валового 
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объема комиссионных от увеличения числа транзакций, так и за счет отказа от их 
отчисления в пользу международных платежных систем.  
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 Қазақстандық экономиканың реформалануы және оның жүйелік 

дағдарыстан шығуы біршама экономикалық жүйелердің даму жолында боп келеді, соның 
ішінде қаржы нарығының инфрақұрылымы маңызды рөл атқарады. Ол қаржы 
ресурстарының қозғалысын қамтамасыз етіп, нарықтық қатынастар дамуына ықпалын 
тигізеді. Бүгінгі күнде нарық инфрақұрылымына, оның әрекетінің сапасына жоғары 
талаптар қойылады, сондықтан да оны терең зерттеуде мәжбүрміз.  

Қаржы нарығы - өте күрделі жүйе, онда ақша және басқа қаржы активтері нақты 
тауарлар айналымнан тәуелсіз жеке дербес айналымда. Бұл нарық әр түрлі қаржы 
құралдарын пайдаланады, онда арнайы қаржы институттар қызмет көрсетеді, 
инфрақұрылымы әр түрлі және тармақталған. Қазақстандық экономикалық әдебиетте 
қаржы нарығы әр нысандағы ақша капиталы мен құнды қағаздардың қозғалысымен 
байланысты экономикалық қатынастар ретінде көрінеді. 

 Бірнеше жыл бұрын біреу бізден экономикалық дағдарыс жайлы қандай да бір 
мәлімет сұраса, біз ойланып, яғни дұрыс жауап та бере алмас та едік. Ал қазіргі таңда 
көшеде кетіп бара жатқан кез-келген адамды тоқтатып, сұрайтын болсаңыз, бұл мәселе 
жайлы еш кідірместен айтып бере алады.  

 Баршамызға мәлім ағымдағы әлемдік қаржы дағдарысы ешбір мемлекеттке оң 
қырымен танылып қойған жоқ. Қазіргі таңда әлемнің ең ірі, алпауыт елдерінің өзі қомақты 
қаржылық және өндірістік тоқырауларды бастан кешуде, сонымен қатар жүз мыңдаған 
адамдар жұмыссыз қалуда, көптеген шарушылық орталықтары жабылуда. Дағдарыстың 
қауіпті әсерлерінен Қазақстан да шет қалған жоқ, дегенмен де оның соққыларына қарсы 
төтеуге лайықты екенін де байқатып үлгерді. 

 Қаржы даңдарысының дамуы қаржы нарығының өзін өзі реттейтін 
механизмдерімен иемденетін, салымдарды инвестицияларға ауыстыруға көмектесетін, 
инвестициялық салымдардың тәуекелдерін төмендететін жетілген инфрақұрылымы қажет 
екенін көрсетіп отыр. Сондықтан да қаржы нарығы инфрақұрылымының даму мәселелері, 
яғни аймақтағы нарықтық өзгерістерге ықпал етуі, сыртқы ресурстармен бірге халықтың 
жинақтарын шақыру арқылы  экономиканық нақты секторына тиімді инвестициялау 
актуалды болып келеді.    
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 Қазақстанда жаһандық дағдарыстың алғашқы толқыны былтырғы жылы байқалған 
болатын. Қазақстанның экономикасы дағдарыс барысында дамыды, бұл іскерлік және 
тұтынушылық көздердің белсенділігінің күрт төмендеуіне әкелді, сонымен қатар 
қаржылық секторға да әсер етіп, экономика салаларының динамикалық өсуінің 
бәсеңдеуіне негізгі себеп болды. Әлемдік нарықта қолданыстағы өнімдердің бағасының 
лезде қымбаттауы салдарынан ұлттық экономикамызда инфляциялық қысым күшейді. 
Осының барлығының әсерінен отандық экономикамызды тұрақтандырып, күшейту үшін 
Қазақстанға тиімді шаралар қолдану керектігін аңғартады. 

 Қазіргі әлемдік қаржы дағдарысы барысындағы Қазақстан экономикасы, яғни 
соның ішінде дағдарыс салдарына бейімделген жаңа қаржы жүйесі: ұлттық бюджет, банк 
жүйесі сонымен қатар ұлттық өндірістер, шетелдік инвестиция және әлеуметтік 
инфрақұрлымға әсерінің деңгейі көптеген өзгерістерді талап етеді. Яғни жаһандық 
дағдарыс барысындағы Қазақстан экономикасының салаларын және антикризистік 
бағдарламаның принциптерін, қазіргі қаржы жүйесінің дамуын қарастыру, дағдарыстың 
Қазақстанға берер перспективалары, оның ұтымды жақтары және Үкіметтің антикризистік 
бағдарламасы Үкіметіміздің басты мәселелері болып анықталады. 

 Еліміздің экономикалық дамуындағы соңғы уақыттағы өзгерістер қаржы нарығы 
инфрақұрылымын анықтауға және осы процесті мемлекеттік реттеуде шетел тәжірибесін 
пайдалануға ынталандырды.  

 Қаржы нарығының дамуы халықтың көпшілік бөлігінің тұрмыс деңгейінің 
төмендігінен тежелеп отыр, мұның өзі жеке инвесторлардың санын азайтады. 
Кәсіпорындардың төлеуге созылмалы қабілетсіздігі жағдайында олардың қаражаттарды 
бағалы қағаздарға салуы екі талай. Ақша қаражаттарының тапшылығы қысқа мерзімді 
кредиттер мен депозиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің өсуіне жеткізеді, мұның 
нәтижесінде бағалы қағаздардың табыстылығы банктердің ақша – кредит операциялары 
жөніндегі мұндай табыстылықпен бәсекелесе алмайды [1, 65 б.]. 

 Қаржы нарығының жандануы корпоративтік бағалы қағаздарды – экономиканың 
нақты секторы кәсіпорындарының акциялары мен облигацияларын шығару және олардың 
айналысын жандандыру кезінде мүмкін. Қазақстанда соңғы уақытқа дейін қаржы 
рыногінің бұл сегменті жақсы дамымады, бұл жалпы экономикалық әлуетті тежейді. 
Инвестициялық институттар, қор биржалары, биржадан тыс сауда, депозит мекемелері 
түріндегі құрамды элементтерді қамтитын ұлттық қор жүйесін қалыптастыру бір мезгілде 
басқа нарықтық құрылымдардың, ең алдымен әр түрлі тұрпаттағы акционерлік 
қоғамдардың қалыптасуымен, бұл жүйенің қызметін мемлекеттің экономикадағы оң 
құрылым жасаушы рөлі кезіндегі сенімді заңнаналық қамтамасыз ету жағдайында 
жүргізілуі тиіс. 

 Қазақстан экономикасының қазіргі замаңғы даму кезеңінде елдің қаржы секторы өз 
дамуында сапалы жаңа деңгейге көшкені байқалып отыр. Болашақта тиімді дамып және 
оның негізін құруына баңытталған реформалардың көбісі орындалды, соның ішіндегі бірі 
-  «Халықтық» IPO. 

 Отандық қор нарығын дамыту мақсатын көздей отырып, Қазақстан ірі мемлекеттік 
компаниялардың акцияларын көпшілік арасында орналастыру бағдарламасын әзірлеп, 
жүзеге асыруға жақында бастама көтерген болатын. Бұл бағдарлама – "Халықтық IPO" 
деген атауға ие болды, өйткені оған бастапқы сатыда қатысуға рұқсат тек қана 
Қазақстанның азаматтарына және еліміздің зейнетақы қорларына берілген 2013 жылдан 
бастап 2016 жылды қоса алғанда Қазақстан 10 мемлекеттік компаниялары акцияларының 
кішігірім пакеттерін орналастыруға ниеттенді. Бұл аталған компаниялардың мемлекеттік 
мәртебесінен басқа келесідей сипаттамалары бар: олардың ірілігі, тұрақтылығы мен өз 
салаларындағы келешектерінің ғаламаттығы. Нарықтық бағамының тұрақты өзгеруіне 
байланысты акцияларға инвестициялау белгілі тәуекелдерге ие екендігіне қарамастан, 
ұсынылып отырған мемлекеттік компаниялардың акциялары жоғарыда аталып кеткен 
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сипаттамаларына (тұрақтылығына және келешігіне сенімділігіне) байланысты ықтималды 
негативті оқиғаларға сезімталдығы төмен болады. Ұзақ мерзімге олар өздерінің 
инвесторлары үшін қолайлы табытылықты әкеледі деп болжамданады «Халықтық IPO» 
бағдарламасы аясындағы алғашқы орналастыру – Қазақстандағы мұнай мен мұнай 
өнімдерін тасымалдаудың ұлттық операторы  болып табылатын "ҚазТрансОйл" АҚ 
акцияларынан басталды [2]. 

  IPO (ағылш. Initial Public Offering, көпшілікке бастапқы ұсыну) – қандай да бір 
компанияның акцияларын сату үшін көпшілікке бастапқы ұсынуы. Бұл ретте «бастапқы» 
сөзі компанияның өз акцияларын биржаға бірінші рет шығаратынын білдіреді. 

 Дәлелденді: осы бағдарламадан азаматтың өзі де пайда көреді, яғни біріншіден- 
азаматтардың тұрғын жағдайына әсер ететін инвестициялаудың жаңа тұрақты және 
табысты құралы, екіншіден – қор нарығының дамуы халыққа қосымша құрал көзі және 
үшіншіден -  бұл қаражат экономиканың дамуына мүмкіндік береді.  

«Халықтық» деген қосымша ІРО кезінде сату үшін шығарылатын акциялар бірінші 
кезекте эмитент-компаниялар операция жүргізетін мемлекеттің тұрғылықты халқына 
ұсынылатынын білдіреді. Әдетте, Халықтық ІРО кезінде сату үшін акцияларының толық 
немесе бақылау пакетін мемлекет иеленетін кәсіпорындар шығарылады.  

- Халықтық IPO - азаматтарға табысты кәсiпорындардың акцияларына ие 
болудан пайда алу мүмкiндiгi. 

- Халықтық IPO - инвесторлардың санын көбейту және құнды қағаздар нарығын 
дамыту. 
- Халықтық IPO - мемлекеттiк компанияларға қаржыларын өндiрiстi кеңейтуге және 

жаңартуға салу мүмкiндiгi. 
«Халықтық IPО» — «Самұрық-Қазына» қорына кiретiн ұлттық компаниялардың 

акцияларын тұрғындар арасында орналастыру бағдарламасын дайындау туралы шешiм 
алғаш рет 2012 жылдың ақпан айында айтылды. 2 Жыл бойы осы бағыттағы жұмыстарды 
белсендi түрде жүргiзу бойынша бiрқатар шаралар жүзеге асырылды . 

Халықтық IPO - әрбiр қазақстандыққа iрi мемлекеттiк компанияларды басқаруға 
қатысу және қызметiнен қосымша пайда табу мүмкiндiгi. 

Халықтық IPO бағдарламасын жүзеге асыру қазақстандық қор биржасы (KASE) 
арқылы кезең-кезеңмен 2013-2016 жылдар аралығында жүзеге асырылады. Мемлекеттiк 
компаниялар акцияларының 5-тен 15-ке дейiнгi пайызы орналастырылатын болады. 2013 
жылы «КазТрансОйл», «KEGOC» және «Air Astana» сияқты компаниялардың акциялары 
орналастырды. 2014 жылы «КазТрансГаз», «Казмортрансфлот» және «Самрук-Энерго», 
2015 жылы «ҚазақстанТемiрЖолы» және «Казтемиртранс» компанияларының акциялары 
орналастырылады [3]. 

 «Халықтық IPO» - капиталды көбейтудiң кепiлдiгi емес, мүмкiндiгi. Әрбiр сатып 
алушы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып ала отырып, олардың иелерiнiң бiрi 
болады және стратегиялық шешiмдер қабылдау кезiнде дауыс беру құқығына ие. Iрi 
мемлекеттiк компаниялардың акцияларын сатып алған адам оларды одан әрi пайдалы сата 
алатын болады. 

Сонымен қатар «Халықтық IPO» бағдарламасының негiзгi қатысушыларының бiрi 
жинақтаушы зейнетақы қорлары болып келеді. Бағдарламаға зейнетақы қорларының 
қатысуы — қорларды оң бағытта дамыту мен инвестициялаудың қосымша мүмкiндiгi, 
сәйкесiнше, олардың қатысушылары — Қазақстан тұрғындарының да қосымша 
мүмкiндiктерi. 

«Халықтық IPO» – бұл бірегей Бағдарлама, ол Қазақстан азаматтарына ірі ұлттық 
компаниялар акцияларын сатып алуына, сондай-ақ олардың ықтимал пайдасының бір 
бөлігін алып қана қоймай, сонымен қатар олардың дамуына қатысуға да мүмкіндік береді. 
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«Халықтық IPO» өзінің жалпы түсінігінде мемлекеттің ұлттық байлығын олардың 
азаматтары арасында бөлу дегенді білдіреді. Көптеген дамыған батыс елдері, мысалы, 
Ұлыбритания осындай бағдарламаларды ойдағыдай өткізді. 

Халықтық – акция ең алдымен жеке тұлғаларға – Қазақстан азаматтарына сатылады 
дегенді білдіреді. 

Қазақстан үшін «Халықтық IPO» – бұл экономиканы дамытуға халықтың ақшаларын 
тарту тәсілі. 

Тартылған ақшаларды ұлттық компаниялар өзінің одан әрі дамуына, қызметін 
жаңғыртуға және кеңейтуге салуы мүмкін.  

Одан басқа, «Халықтық IPO» қазақстандықтарды қор нарығының қызметіне тарта 
отырып, өздерінің қаржы сауаттылығын арттыруға ынталандырады. Халықтың 
белсенділігі ірі инвесторларды тартады, олар біздің нарығымызға үлкен ақшалар әкеледі. 
Бұл біздің экономикамыз үшін принципиалды маңызды.  

«Халықтық IPO» Бағдарламасы -  бұл Қазақстан азаматтарына өзінше 
инвестициялар, бұл капиталды көбейтудің жаңа қаржылық құралы. Құралдардың 
әртүрлілігі өз қаржы жоспарларын іске асыру үшін көбірек мүмкіндіктер береді.  

Ал егер табыс болмаса? Акционер, компанияның иесі бола отырып,  жеке кәсіпкер 
тәуекелге бара отырып өзіне шешім қабылдайды, бұл деген пайда түспеген жылы жеке 
кәсіпкер өзінің акциясынан үлесақы ала алмайды. Компанияның кірісі кезінде жағымды 
және жағымсыз көптеген факторлар әсер етеді:  нарықтағы өзгерістерге әсерін тигізетін 
жағдай, бәсекелестердің әрекеті, технологиялардың дамуы және т.б.  
Одан басқа, кәсіпорын табыс алған күннің өзінде, акционерлердің жалпы жиналысында 
үлесақыға төлем төлемеу туралы шешім қабылдауы мүмкін, керісінше түскен барлық 
табысты дамуға жіберуі мүмкін.   

Бір жағдайды ескеру қажет: «Халықтық IPO-дан» стратегиялық маңызды 
кәсіпорындар шықпай жатса, әрине, мемлекет сол компанияның пакеттеріне бақылау 
жасауды жалғастырады. Бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еліміздегі 
экономиканың дамуы  үшін қажет. 
Сатылымда акцияның  15 пайыз үлесі ұсынылатын болады. 

IPO бастамасының көтерілуіне бірнеше фактор әсер етеді. Солардың бірі, акция 
салынып, сатылатын қор нарығын міндетті түрде іске қосуға деген қажеттілік, халықтың 
белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен, депозитттерден тыс жатқан еркін қаржысы бар. 
Сарапшылар мұндай қаржының көлемі шамамен 5-10 млрд. АҚШ долларын құрайды 
деген ақпарат береді, бұқараға қаржылық сауаттылық арқылы пайда табу мүмкіндігін 
көтеру үшін, халықты қаржылық сектор туралы толыққанды ақпаратпен қамтамасыз ету 
және елді және оның экономикасын басқаруға қарапайым азаматтарды араластыру. 

Қорытындылай, Халықтық IPO – экономиканың түрлі салаларында жариялылық пен 
ашықтықты қамтамасыз етудің алғашқы қадамы боп келеді.  
Акцияларды сатылымға шығару туралы бастама негізінен халықтың ұсыныс негізінде 
анықталуы қажет. Халыққа бастаушы инвестор қандай болуы керек, қандай 
инвестициялық стратегияға сүйену керек, қаншалықты инвестициялап, не нәрсеге арқа 
сүйеу қажет деген тұрғыда толыққанды, әрі шынайы ақпарат берілуі қажет. Мемлекеттік 
компаниялар БАҚ-пен сұхбат, қоғамдық тыңдаулар, кездесулер секілді ақпараттық  
шаралар ұйымдастырып, банкирлер шетелге презентациялар жасап, шетелдік 
потенциалды инвесторлардың сауалына жауап берсе, мұның өзі көп нәтиже береді. 
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Эффективная работа коммерческого банка зависит от правильно выбранного 

соотношения риска и дохода. Риски имеют отношение ко всему разнообразию 
ожидаемого дохода по всем видам активных и пассивных операций и представляют 
вероятность того, что финансовые проблемы могут отрицательно сказаться на показателях 
деятельности и финансовом положении банка. Поэтому, планируя операции банка, 
следует определить выгодность и затратность каждого вида активных операций и 
операций по привлечению ресурсов, необходимых для достижения целей и выполнения 
задач банка, соблюдения ликвидности и платежеспособности. 

Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, превращения 
материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. Понятие 
«платежеспособность» включает еще и способность банка своевременно и полностью 
выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных 
операций денежного характера. Таким образом, ликвидность выступает как необходимое 
и обязательное условие платежеспособности. [1, с. 14] 

Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов и пассивов 
банка, степенью соответствия сроков размещенных активов и привлеченных пассивов. 

Банк, имеющий достаточный запас ликвидных активов для поддержания текущей 
ликвидности, может ее утерять с течением времени в связи с превышением потока 
обязательств над потоком превращения вложений в ликвидные активы. Оценка 
ликвидности является наиболее проблематичной, так как она связана с оценкой риска 
активных операций банка. 

При подобном подходе характеристика ликвидности должна учитывать не только 
данные отчетных балансов банка, но и информацию о структуре счета прибылей и 
убытков, отчет о движении источников финансирования, отчет об изменении 
акционерного капитала и другую финансовую информацию. 

Для оценки степени риска срочной трансформации целесообразно регулировать 
отражение в учете сроков активных и пассивных операций. Качественное и 
количественное равновесие прилива и отлива средств кредитного потенциала является 
важным фактором в практике поддержания ликвидности банка. 

Финансовую информацию для выбора решений представляет бухгалтерский 
баланс, который должен в полной мере использоваться для принятия управленческих 
решений, способствовать получению прибыли, сокращению финансовой и статистической 
отчетности. 

При группировке статей баланса по методу ликвидности активы и пассивы банка 
имеют следующий вид (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Группировка статей баланса банка 
 

Активы Пассивы 
Первичные резервы (кассовая наличность,  
резервы в центральном банке, средства на 
корсчетах, денежные документы в 
процессе инкассирования) 

Депозиты, включающие все  
виды вкладов различных  
категорий контрагентов  

Вложения в краткосрочные ценные бумаги  
– это активы, которые могут быть 
оперативно обращены в кассовую наличность 

Депозиты, в основном размещенные 
в банке на срок  

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:tuktybaeva.b@mail.ru


614 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Статьи, связанные с минимальным 
риском и приближающиеся к ликвидным  
активам  

Прочие привлеченные средства 

Кредиты, выданные торгово-промышленным 
организациям, финансово-кредитным 
учреждениям, частным лицам (мало  
ликвидные активы) 

Постоянные фонды и резервы 
(акционерный капитал и  
долгосрочные займы)  

Иммобилизация – инвестиции в движимое 
и недвижимое имущество  

 

Примечание – составлено автором на основе  [2] 
 
Коммерческий банк, заимствуя свободные средства своих комитентов, берет на 

себя обязательство по своевременному возврату этих средств, т.е. должен соблюдать 
принципы ликвидности и платежеспособности. 

Банкам, ориентированным на коммерческий успех, необходим постоянный поиск 
новых форм работы на рынке капиталов, новых форм обслуживания предприятий и 
населения, что требует создания устойчивой и в то же время гибкой банковской системы. 
Требуется качественная отработка всего кредитно-денежного механизма и 
совершенствование структуры управления им. 

Рыночная модель экономики предполагает, что прибыльность является важнейшим 
стимулом работы банков. Однако развитие рыночных отношений всегда связано с 
некоторой нестабильностью различных экономических параметров, что соответственно 
порождает серию банковских рисков. Постоянно меняются спрос и предложение, 
финансовые условия заключения сделок, платежеспособность клиентов и т.п. Поэтому 
коммерческий банк при совершении определенной сделки никогда не может быть до 
конца уверен в ее результате, или, другими словами, несет риск финансового результата 
сделки. 

Риски в банковской практике – это опасность потери ликвидности и доходов банка 
при наступлении определенных событий. Поэтому риски в большой степени связаны с 
ликвидностью и платежеспособностью банка 

В деятельности коммерческих банков существует очень большое количество 
различных рисков. Перечислим некоторые из них. 

Риск ликвидности эмитента – уверенность или неуверенность в том, что активы 
банка могут быть проданы по рыночной или близкой к ней цене. 

Систематический риск – риск, возникающий в результате колебаний или 
отклонений в деятельности банка по отношению к результатам деятельности банковской 
системы в целом. 

Процентный риск – изменчивость доходов и цен финансовых активов, которая 
вызвана изменением уровня процентных ставок, т.е. это риск того, что средняя стоимость 
привлеченных средств может превысить доходы по работающим активам. 

Базовый риск – возникает тогда, когда стоимость внутренних ресурсов 
(собственного капитала) более высока, чем стоимость капиталов на внешнем рынке. 

Экономический риск – долго-, средне- и краткосрочный риск, которому 
подвержена конкурентоспособная позиция банка в результате изменения процентных 
ставок или идентичных внешних рыночных факторов. 

Портфельный риск – риск концентрации портфеля активов в одном направлении 
деятельности. 

Риск неплатежеспособности возникает тогда, когда у банка нет расчетных средств 
и для выполнения текущих обязательств и используются для этой цели собственные 
средства. 

Риск аффеляции – риск, возникающий в процессе управления совокупностью 
дочерних банковских структур. 
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Риск стратегии – возникает в случае неадекватного определения банком 
собственного сектора рынка, неудовлетворения потребности того сектора рынка, на 
котором он желает работать. 

Риск рыночной конъюнктуры – риск несвоевременной реакции на изменение 
конъюнктуры рынка банковских услуг. 

Риск эффективности текущих операций – риск неэффективности текущих 
операций, необходимость в корректной информации, оперативном определении 
прибыльности деятельности банка. [3] 

Наиболее распространенными финансовыми рисками являются: риски 
неплатежеспособности заемщика, кредитный, процентный, валютный, риск 
несбалансированной ликвидности, технологический, законодательный, инфляции, 
финансового рычага. 

Возникает необходимость постоянного отслеживания рисков, выделения из их 
множества тех на которые возможно воздействовать с целью их уменьшения. Но нельзя 
забывать, что наиболее доходными являются именно рисковые операции, поэтому 
соблюдение ликвидности и платежеспособности банка требует выработки оптимального 
соотношения между рискованностью и доходность операций. 

Эффективность средств кредитного потенциала достигается при соблюдении 
следующего комплекса условий: обеспечивается необходимый минимум ликвидности, 
используется вся совокупность средств кредитного потенциала, достигается максимально 
высокая прибыль на данный кредитный потенциал. 

Понятие «ликвидность» означает легкость реализации, продажи, превращения 
материальных ценностей и прочих активов в денежные средства. Понятие 
«платежеспособность» включает еще и способность банка своевременно и полностью 
выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных 
операций денежного характера. Таким образом, ликвидность выступает как необходимое 
и обязательное условие платежеспособности. 

Понятия ликвидность и платежеспособность следует рассматривать как 
динамичные понятия, изменяющиеся во времени. 

Банк, имеющий достаточный запас ликвидных активов для поддержания текущей 
ликвидности, может с течением времени ее утерять. 

Оценка ликвидности связана с оценкой риска активных операций банка. 
Поэтому, планируя операции банка, следует определить рискованность каждого 

вида активных операций и операций по привлечению ресурсов, необходимых для 
достижения целей и выполнения задач банка, обеспечивающих соблюдения ликвидности 
и платежеспособности. Эффективная работа коммерческого банка зависит от правильно 
выбранного соотношения риска и дохода. 

Коммерческий банк несет риск финансового результата любой совершаемой им 
сделки. Именно риски составляют для банка опасность потери ликвидности и 
платежеспособности. Поэтому банки постоянно должны отслеживать риски, выделяя из 
их множества те, на которые возможно воздействовать с целью их уменьшения, и 
обеспечения необходимого минимума ликвидности. 

В целом существуют две наиболее распространенные точки зрения. Одна 
заключается в ее отождествлении с объемом имеющейся наличности. Так, ликвидность 
банка определяется как «возможность использования некоего актива банка в качестве 
наличных денежных средств или быстрого превращения его в таковые, а также как 
способность актива сохранять при этом свою номинальную стоимость неизменной». 
Согласно этой точки зрения, банк считается ликвидным, если суммы его денежных 
средств, которые он имеет возможность быстро мобилизовать, позволяют полностью и 
своевременно выполнять обязательства по пассиву. При этом обязательства должны 
погашаться без ущерба для прибыли банка. В данном определении отражен существенный 
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момент: в нем подчеркивается, что ликвидным может считаться только такой банк, 
активы которого не обесцениваются, т.е. обладают высоким качеством. Следовательно, 
внимание заостряется на качестве активов. [4] 

Ликвидность коммерческих банков регулируется в основном путем 
рефинансирования (воздействие на спрос и предложение заемных средств) и влияния на 
их кредитоспособность (воздействие на предложение кредитов). Изменение ликвидности 
банков выступает стержнем денежно-кредитной политики, проводимой Центральным 
банком.  

Применительно к балансу банка ликвидность означает способность активов 
последнего превращаться в денежные средства. Банк считается ликвидным, если суммы 
его наличных средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро 
мобилизовать средства из иных источников, достаточны для своевременного погашения 
долговых и финансовых обязательств. Статьи активов любого коммерческого банка 
располагаются в балансе в порядке убывания ликвидности, т.е. возможности их 
обращения в наличность для производства платежей.  

Как известно, коммерческие банки являются учреждениями, которые не могут 
функционировать изолированно от экономической среды. Это вытекает из 
предназначения как финансовых посредников, соединяющих косвенным образом 
заемщиков и кредиторов. Поэтому не удивительно, что неудовлетворительное состояние 
производства, нарушения хозяйственных связей, падение уровня жизни обусловили 
кризисное состояние банковской системы республики. За истекшие два года существенно 
сократилось количество коммерческих банков вследствие сужения экономического поля 
их деятельности, снизилась рентабельность, возросли риски. Исчезновение ряда 
белорусских банков было обусловлено неумелым управлением активами и пассивами, 
недостатками в учете и отчетности, слабым внутренним аудитом, отсутствием 
необходимых резервов, непомерно высокими административно-хозяйственными 
расходами. Одной из основных причин явилось и недостаточное внимание при 
управлении рисками.  

Основным показателем ликвидности банковской системы является величина 
остатка средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в Национальном 
(Центральном) банке. Регулируется Национальным банком путем изъятия излишних или 
предоставления дополнительных денежных средств банкам посредством различных 
финансовых инструментов: норма резервирования, депозитные операции (сделки РЕПО, 
ломбардное кредитование под залог ГКО), сделки СВОП.  

В отношении баланса коммерческого банка различают ликвидность активов и 
ликвидность пассивов. Ликвидность пассивов – легкость, с которой банк может выпустить 
долговое обязательство для приобретения клиринговых остатков по разумной цене. 
Ликвидность активов – это возможность их использования в качестве средства платежа 
(либо быстрого превращения в средство платежа) и способность активов сохранять свою 
стоимость. 

Банк считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой 
реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву. Все активы 
можно расположить по порядку от наиболее до наименее ликвидных. Самыми 
ликвидными активами являются остатки денежных средств в кассе и корреспондентских 
счетах банка, краткосрочные межбанковские кредиты (овернайты), ценные бумаги 
правительства и Центрального банка страны. К числу наименее ликвидных относят 
вложения в недвижимость и долгосрочные ссуды. Интересно, что Национальный банк РБ 
в методике расчета коэффициента ликвидности (К2) принимает ГКО как неликвиды, давая 
тем самым свою оценку уровню развития ценных бумаг в республике. Ликвидность банка 
обусловлена структурой его активов: чем больше доля первоклассных ликвидных средств 
в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка. Ликвидность зависит и от 
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структуры пассивной части баланса, например, увеличение доли срочных вкладов 
повышает банковскую ликвидность.  

Общественное признание деятельности банка как самостоятельного субъекта 
предполагает, что цена производимого  продукта в виде банковских услуг должна быть 
как минимум неотрицательной.  

Таким образом, каждый коммерческий банк сталкивается с проблемой 
ликвидности по меньшей мере дважды: во-первых, в качестве технического исполнителя 
своей роли на денежном рынке, осуществляя платежи участников рынка друг другу. Во-
вторых, в качестве самостоятельного субъекта финансово-кредитной сферы, получающего 
прибыль или убытки от своей деятельности, банк сталкивается с ликвидностью своего 
собственного товара – банковских услуг. Следовательно, ликвидность коммерческого 
банка связана, с одной стороны, с обеспечением наличного и безналичного денежного 
оборота по счетам своих клиентов, а отсюда с поддержанием соответствия между 
активными и пассивными операциями по срокам окончания обязательств, а с другой – с 
обеспечением стабильного минимума прибыльности.  

Деятельность коммерческих банков подвергается определенным рискам. Как 
любые коммерческие предприятия, они могут разориться, и соответственно может 
возникнуть разрыв в цепочках оборота денег. Поэтому средства, находящиеся на четах в 
коммерческих банках, нельзя однозначно назвать высоколиквидными из-за 
нестабильности политической и экономической ситуации.  

Приложение денег с целью получения прибыли выгодно как производителям, так и 
банкирам, но часть высоколиквидных средств они все же вынуждены накапливать в виде 
резерва на своевременное покрытие обязательств и на непредвиденные платежи. Здесь 
обнаруживается основная проблема управления ликвидности различными субъектами: с 
одной стороны, нужно иметь достаточное количество высоколиквидных средств, как 
правило, не приносящих прибыль, а с другой, - наличие и размеры этих средств не 
должны наносить ущерб самому субъекту экономики в виде существенного снижения 
прибыльности или даже возникновения убытков.  

С учетом этих обстоятельств и исходя из приведенного ранее определения, под 
ликвидностью коммерческого банка понимается способность банка выполнять свои 
обязательства (в любой момент по обязательствам до востребования и в соответствии со 
сроками по срочным обязательствам), имея для этого достаточное количество наличных и 
безналичных денежных средств. На первый взгляд, ликвидность коммерческого банка в 
такой трактовке не отличается от платежеспособности, т.е. способности банка ответить по 
своим обязательствам на конкретный момент времени (сегодняшний или вчерашний 
день). Но ликвидность понятие более широкое, оно включает в себя платежеспособность 
не только в прошлом, настоящем, но и в будущем.  

Сегодня одним из наиболее важных понятий, используемых при обсуждении тех 
или иных аспектов функционирования как отдельных кредитных организаций, так и 
кредитно-финансовой системы в целом, является ликвидность.  

Своевременное выполнение обязательств предопределяет необходимость 
максимального соответствия привлеченных пассивов и вложений по срокам банка так, 
чтобы средств от реализации активов в любой промежуток времени хватило на то, чтобы 
удовлетворить потребности вкладчиков банка и ответить по остальным обязательствам с 
наступившим сроком. Очевидно, что без такой сбалансированности о нормальной работе 
банка речи быть не может. Поэтому ее достижение долгое время считалось первоосновой 
банковской политики. Отсюда следовало, что банки, имеющие в своей пассивной части 
долгосрочные источники, могут проводить инвестиционные операции и выдавать 
долгосрочные кредиты. Напротив, банки, ресурсную основу которых составляют 
краткосрочные средства, могут осуществлять только краткосрочные операции.  
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Данный подход имеет существенный недостаток, не учитывающий специфику 
банковского дела. Источников инвестиционных операций банки либо совсем не имеют, 
либо имеют в ограниченных количествах, недостаточных для вложений на эти сроки. 
Особенностью же банковских пассивов является то, что все средства вкладчиков не 
бывают востребованы одновременно, а потому в распоряжении банка всегда есть 
некоторый постоянный остаток средств клиентов. Благодаря предоставлению услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию клиентов банки имеют определенные суммы на 
счетах, которые на практике оказываются долгосрочными. Размер этой условно 
постоянной суммы может меняться под влиянием ряда факторов, в числе которых 
различаются как внешние, касающиеся экономической ситуации в регионе, стране 
(конъюнктура рынка, колебание деловой активности, развитие кредитной системы), так и 
внутренние, относящиеся к уровню работы банка, качеству, количеству предоставляемых 
услуг, эффективности организации работы по привлечению ресурсов. Учитывая эти 
факторы, можно достаточно точно определить объем средств клиентов, который будет 
постоянным и который можно использовать для вложений в средне- и долгосрочные 
операции.  

Подобно пассивным, некоторые долгосрочные активы имеют сроки весьма 
относительного значения. К примеру, вложения в акции предприятий являются 
бессрочными, но благодаря развитости фондового рынка этот вид вложений может быть 
легко реализован и фактически оказаться краткосрочным. Таким образом, ликвидность 
активов не всегда зависит от их срока, поскольку срок реализации во многих случаях 
обусловлен развитостью и конъюнктурой денежного и фондового рынков, а также 
уровнем рискованности вложений.  

Соответствие по срокам активов и пассивов на конкретный момент времени 
характеризует ликвидность банка только с одной стороны. Этот подход можно 
использовать для оценки ликвидности баланса в целом. Ликвидность баланса отражает 
способность банка на конкретную дату обеспечить погашение обязательств своими 
активами без вмешательства со стороны, она характеризует запас своих собственных 
средств, запас (портфель) активов и определенную структуру обязательств, а также 
соответствие сроков востребования пассивов срокам погашения активов.  

Вместе с тем деятельность банка характеризуется не только структурой и запасом 
вложений и обязательств, но прежде всего движением активов, их постоянным 
вложением, изъятием, т.е. потоком заемных средств, а потому и ликвидность банка 
следует определять, учитывая эту текучесть. Таким образом, ликвидность баланса 
является составной и неотъемлемой частью ликвидности банка, но ликвидность банка 
служит более широким понятием, включающим в себя дополнительные характеристики 
активов и пассивов, относящиеся к их способности к «перетеканию». [5] 

Для обеспечения одной из сторон ликвидности – платежеспособности в будущем, 
очевидно, следует знать с достаточной степенью точности, какова будет потребность в 
наличных и безналичных денежных средствах. Естественно, что рассчитать эту проблему 
невозможно, поэтому банк должен иметь некоторый запас активов, реализовать которые 
без потерь он может в любое время иметь возможность приобрести недостающие средства 
на денежном рынке. При этом активные операции, как правило, различаются по степени 
доходности и степени рискованности. В качестве самостоятельного субъекта банк должен 
иметь возможность своевременно реализовать свой собственный капитал. Чем больше 
абсолютный объем собственных средств и их удельный вес в структуре пассивов баланса, 
тем выше устойчивость банка и ниже его зависимость от внешних потрясений. При 
продолжительной и стабильной прибыльной деятельности банка растет абсолютный и 
относительный размер собственных средств, что в свою очередь повышает его 
устойчивость.  
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Итак, платежеспособность обеспечивается путем полной сбалансированности 
активных и пассивных операций на ближайшие промежутки времени и в разумных 
пропорциях на долгосрочную перспективу, а также путем поддержания разумного уровня 
риска активных операций, достаточности собственных и стабильности привлеченных 
средств.  

Наряду с перечисленными мероприятиями для обеспечения платежеспособности в 
будущем необходима взвешенная стоимостная политика привлечения и размещения 
ресурсов. Что в совокупности должно привнести к положительным финансовым 
результатам деятельности банка.  

Ликвидность банка помимо платежеспособности характеризуется такими чертами, 
как надежность и финансовая устойчивость. Под надежностью понимается гарантия того, 
что банк в своей деятельности наряду с собственными коммерческими интересами 
обеспечивает сохранность средств, доверенных ему вкладчиками, и выполняет другие 
принятые на себя обязательства, обычно это достигается посредством 
диверсифицированного подхода при размещении привлеченных ресурсов.  

Финансовая устойчивость характеризуется уровнем собственных средств в пассиве 
баланса, соответствием собственного капитала активам с точки зрения рискованности, 
способностью банка в дальнейшем увеличить собственный капитал за счет полученной 
прибыли, а также стабильностью клиентуры банка, которая является гарантией 
устойчивости ресурсной базы.  

Платежеспособность банка обычно определяется как его способность бесперебойно 
и в полном объеме выполнять свои платежные обязательства и выступает как форма 
существования ликвидности. И если ликвидность оценивается в данной ситуации при 
помощи различных коэффициентов, базирующихся на сравнении активов с учетом сроков 
их погашения и пассивов – сроков востребования, то критериями платежеспособности 
выступают показатели, характеризующие платежную дисциплину: состояние 
корреспондентского счета, наличие картотеки неоплаченных в срок расчетных 
документов из-за отсутствия средств на корсчете кредитной организации; наличие 
задолженности по межбанковским кредитам и кредитам рефинансирования 
Национального банка РК.  
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Жобалық қаржыландыру – бұл бөлінген активтер деп аталатын, жобаны іске 

асырудан түсетін болашақ жүйелі ақша ағымдары бойынша талап ету құқықтарын беру 
нәтижесінде тартылған қаржыны өтеу және қайтарудың негізгі көзі болып табылатын 
ұзақ мерзімді жобаларды қаржыландыру әдісі. Жобалық қаржыландыру келісімдерін іске 
асыру үшін жаңа заң жобасы бойынша жеке арнайы қаржы компаниясы (АҚК) құрылады. 
Заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша ұсыныстар жобалық қаржыландыру негіздерін 
құруға, кредиторлардың тәуекелдерін төмендетуге және олардың құқықтарын қорғауды 
күшейтуге, жеке инвесторлар үшін жобалардың тартымдылығын арттыруға бағытталған 
[1].  

Жобалық қаржыландыру – бұл несие беруші осы объектінің ақша түсімдері мен 
кірістерін (қарыз берушінің ақша түсімдері мен активтері/кірістерін емес) несиені 
төлеудің негізгі көзі ретінде қарастыратын және бағалайтын, белгіленген шаруашылық 
объектінің (инвестициялық жобаны) қаржыландыруы.Яғни несие берушілер несиенің 
қайтарымдылық ықтималын бағалап, жобаның акционерлерін емес, сол жобаның 
тиімділігі және тіршілікке қабілеттілігін қарастырады. 

Жобалық қаржыландырудың үлгілі сызбасы:  
- ҚР Үкіметі және компаниялар басқа да қаржы институттарымен бірлесе, 

акционерлік қоғам ретінде жобалық компанияны құрайды. қр заңнамасымен жобалық 
компанияның тиімді қызметі үшін белгіленген жеңілдіктер (салықтық жеңілдіктер және 
т.б.) қарастырылуы тиіс. 

- жобалық компания қмж (құрылыс-монтаждау жұмыстары), қажетті құрал-
жабдықты жеткізу бойынша тендерлерді және т.б. өткізеді. жобалық компания тиісті 
келісімдер мен шарттарды жасайды. 

- жобалық компания шетел банктері арасында қаржылық кеңесшіге және бүкіл 
жобаны қаржыландыруды ұйымдастырушыға тендер жариялайды, бұл ретте қр тарапынан 
даму банкі шығады. жобалық компания жобаны қаржыландыру үшін қарыздарды 
ұйымдастыруға мандат береді. 

- жобалық компания түрлі әлеуетті өнім берушілермен жоба бойынша объектінің 
құрылысы аяқталған соң, қызмет көрсетуге шарт жасасады. жобалық компания арнайы 
шот ашады, онда көрсетілген қызметтерден түскен түсімдер шоғырланады және 
міндеттемелерге қызмет көрсетіледі. 

- шетел банкі (банктері) қдб бірлесе қарыз алысуды жүзеге асырады: қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығару бағдарламасы, несие желілері, бірлесіп қаржыландыру. 

- жобалық компания есебіне қмж және жабдықтарды жеткізу және т.б. бойынша 
жұмысты төлеуге жұмсалатын, тартылған қаражаттар түседі. 

- объектіні пайдалануға берген соң, қызмет тұтынушылардан түскен түсімдер 
арнайы шортқа түседі, одан қаражаттар тартылған қаражаттарға қызмет көрсетуге 
бағытталады [2].  

Жобалы-бейімделген ұйым өз мақсаттарына түрлі жобаларды жүзеге асыру 
есебінен жетеді. Сондықтан осындай ұйымдарда жобаларды басқару жүйесі стратегиялық 
басқарудың жалпы жүйесінің ажыратылмайтын бөлігі болып табылады. Оның өзіне тән 
ерекшеліктері: ұйым мақсаттарымен тығыз байланыстылығы. Болашаққа бейімділігі мен 
сыртқы орта факторларының жоғары дәрежедегі белгісіздігі. 

Стратегиялық басқару жүйесінде қабылданатын шешімдер толығымен ұйымға да, 
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оның жеке бөлімшелеріне де әсерін тигізеді. Стратегиялық шешімдер категорияларына 
келесілер енеді: жақсартылған немесе жаңа өнімдер, тауарлар, қызметтер немесе 
ұйымдық үрдістерді жасап шығару; құрал-жабдықты сатып алу және орналастыру; жаңа 
арықтарды айқындау және игеру; өткізудің жаңа каналдарын табу; кәсіпорынның 
реинжинирінгі; ұйымдық құрылымды өзгерту; стратегиялық серіктестік, қосылу мен бір 
ұйымның басқа ұйымға енуі; компания капиталының құрылымын қайта ұйымдастыру; 
сапаны басқару жүйесін құру; өндірістен өнімнің жеке түрлерін алып тастау; персоналды 
оқыту және т.б. 

Ұйымды стратегиялық басқару жүйесі мен жобаны басқару жүйесі бір-бірімен 
өзара әрекет ете отырып, кәсіпорынның қалыпты стратегиялық әрекет етуі мен дамуына 
негіз болады. Ұйымның таңдалған стратегиясы, жүзеге асыруға қабылданған жобалар, 
сонымен қатар стратегиялар ұйымның стратегиялық мақсатына жету үшін «жұмыс істеуі» 
қажет. 

Жоба стратегиясы оның өмірлік циклының басында жасалынады және 
бейнеленеді. Оған келесі негізгі элементтер кіреді: жобамақсаты мен оның демеушілерін 
нақты тұжырымдау; осы мақсаттарға қалай жету керектігі жайлы ақпарат; қоршаған орта 
проблемалары мен оларды шешу стратегиясы; жоба сапасының саясаты мен оны жүзеге 
асыру стратегиясы; жобаның қауіпсіздік саясаты; меншік иесі мен үшінші тұлғалардың 
рөлі; жобаның қаржылық және экономикалық мақсаттары; оның қаржылық стратегиясы; 
сақтандыру проблемалары мен оларды шешу стратегиясы; техникалық стратегия мен 
саясат; жоба дизайнын жасап шығару философиясы; жобаны бөлу құрылымы мен оның 
жұмыстарын бөле құрылымы; бақылау нәтижелерінің графигі мен басқарудың түрлі 
деңгейлерінде қорытынды жасау графигі; тәуекелді басқару стратегиясы; келісім-шарттар 
мен жеткізу жұмыстарының стратегиясы; логистика саясаты; жұмысқа жалдау 
стратегиясы мен өндірістік қатынастар стратегиясы; коммуникациялық (сыртқы және 
ішкі) саясат; ақпараттық технологиялар саясаты. 

Осы элементтердің тізімі, жобаны орындаудың бастапқы кезеңінде шешуді талап 
ететін стратегиялық сипаттағы мәселелердің аса көптігін сипаттайды. Жобаны жүзеге 
асыруда алдында қабылданған стратегияларға қажетті түзетулер енгізіле алады. Бұл 
түзетулер тек жоба менеджері және/немесе басқарушысының рұқсатымен орындала 
алады. 

Жобаны стратегиялық басқарудың құрауыштары: болашақты көру, миссия, 
стратегиялық мақсаттар, стратегиялар, тактикалық мақсаттар мен мәселелер. Стратегияны 
жүзеге асыру кезеңінде ұйымдастыру дизайны, жеке және ұжымдық рөлдер, басқару 
стилі, көмекші жүйелер, ұйымдық қорлардың мәні ерекше. 

Стратегиялық жоспарлау мен жобаны іріленген үлгілеудің басты құралдары – оның 
стратегиялық жоспары мен негізгі кезеңдері бойынша жоспар. 

Стратегиялық жоспар немесе жобаның мастер-жоспары – компанияның 
стратегиялық мүддесіндегі жобаны жүзеге асыратын негізгі кезеңдерінің тізімі бар құжат. 

Сонымен қатар бұл жоспарда жобаны жүзеге асырудың жетістіктері мен түсімдері, 
оның стратегиясын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін шаралар, оған қажетті қорлар мен 
шығындар бейнеленеді. 

Негізгі кезеңдер бойынша жоспарда жоба қорлары бойынша бақыланатын  
шетеулер, сонымен қатар оның негізгі кезеңдері – жобаның басталуы мен аяқталу күні, 
белгіленген келіссөздер, кездесулер, көрмелер, келісім-шарттар мен қорларды жеткізудің 
мерзімдері, климаттық мезгілдердің басталуы бейнеленген [3]. 

Негізгі кезеңдер бойынша жоспардың көмегімен жобаны орындаудың тәптіштелген 
күнтізбелік жоспары жасалынады және орындаушыларға жұмыс тапсырмалары құрылады. 

Негізгі кезеңдерді айқындау жобаның орындалуын тиімді ағымдық бақылауды 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Жобалық командалардың стратегиялық ықыласы стратегиялық басқарудың 
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картасы сияқты көрнекті құралды пайдалану арқылы жасалынады және жүзеге 
асырылады. Олардың көмегімен кәсіпорын дамуының жалпы жолы белгіленеді, сәйкес 
стратегиялар таңдалады және қойылған мақсаттарға жету немесе өзгеруінің үрдісін 
бағалау үшін Бақылау нүктелері тағайындалады. Стратегиялық карталардың 
құрауыштары: болашақты айқындау, бәсекелестікті бағалау, ұйымның күшті және әлсіз 
жақтары, салыстырмалы талдау, орындаудың стратегиялық стандарттары, білімнің түрлі 
саласындағы хабардарлық, болашақ жайлы көріністі іздеу, қызығушылық білдірген 
жақтармен өзара әрекеттестік, нарық қажеттіліктері, өнімдерді, қызметтер мен үрдістерді 
жетілдіру, кері байланыс. 

Жобалық командалардың белсенді жұмысы компанияның ұйымдастырушылық 
мәдениетінде өз ізін қалдырады да, былай айтқанда триггерлі әсер пайда болады. 
Басқарудың дәстүрлік бюрократтық құрылымдары икемді және жетілгендерге 
ауыстырылады. Дербес бөлімшелер көбірек ықылас білдіреді және бір-бірімен жақсырақ 
әрекет етеді, сонымен қатар клиенттермен, жеткізушілермен, басқа да қызығушылық 
танытқан тұлғалармен жақсырақ әрекет етеді. Ескірген идеяларды жаңамен алмастыру 
тенденциясы пайда болады, өзгерістерге кедергі әлсірейді, ұжымның игілігіне айналатын 
кәсіби білімдер жинақталады, персоналдың шығармашылық және инновациялық 
белсенділігі күшейеді.Компанияның жобалары сәтті жүзеге асырылған сайын, оның 
бәсекелік артықшылығы күшейеді [4]. 

Егер ұйым іс-әрекеті көптеген мүмкін жобалардан нақтысын жүзеге асырумен 
байланысты болса, тиімді жобалардан негізделгенін таңдау үшін жобаларды ранжирлеу 
мәселесін шешу қажет. Мұнда жобаны бағалаудың түрлі критерилері пайдаланыла алады. 

Негізінде мұнда келесі көрсеткіштер қолданылады: жоба шығындары, күтілетін 
пайда, инвестицияны қайтару мерзімдері, олардың тиімділігі және т.б. Сонымен қатар 
жобалардың бизнеске әсерінің дәрежесі, компанияның қабылданған стратегиясына 
сәйкестігі, тәуекел дәрежесі және т.б. есепке алынады. 

Таңдалған критерилердің жиынтығын есепке ала отырып, олар бойынша 
жобаларды бағалаудың сәйкес шкаласы, бағалаудың сәйкес принциптері мен таңдалған 
критерилерінің коэффициенттері жасалынады. 

Осының негізінде жобаларды ранжирлеу жолымен оларды шоғырланған бағалау 
жүзеге асырылады. Осындай түрде ұйымның стратегиясын орындауға таңдалған жобалар 
арқылы тиімді жүзеге асыру қамтамасыз етіледі. 
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 Банк активтері мен пассивтерін басқаруды жүйелі түрде зерттеуге келсек, ол 
кез келген басқару түрі сияқты белгілі бір элементтерді қамтуға тиіс. Бүгінгі күні банк 
активтері мен пассивтерін басқару жүйесі туралы бірде бір әдебиетте берілмеген. 
Сондықтан да біздің ойымызша банк активтері мен пассивтерін басқару жүйесінің 
құрылымдық элементтері мынадай болуға тиіс. 

 «Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі» (ПАББ) сияқты басқару 
құрылымдары шетелдік банктер тәжірибесінде бөлім түрінде кездеседі. Ондай бөлім 
ретінде отандық банктер тәжірибесінде «проблемалық несиелермен жұмыс бөлімі» алуға 
болады. Олар екінші деңгейдегі банктер тәжірибесінде бертінде ғана құрылып қызмет 
етуде және оның тиімділігі де дәлелденіп отыр. Демек,  «Проблемалық активтерді басқару 
бөлімшесінің» құзіреті жоғарыда аталған бөлімге қарағанда кең, яғни ол бөлімнің сол 
бөлімшенің құрылымына жатқызуға толық негіз бар. 

 «Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі» бұл кез келген банктің 
проблемалық активтерін басқарумен тікелей айналысатын өкілетті ұйым болып табылуға 
тиіс. «Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі» өз қызметінде банктік 
заңдылықтарды, ҚҰБ ҚҚД-нің нормативтік актілерін, банктің жарғысын, Басқарманың 
шешімдерін, өзге банктің нормативтік және үкімдік құжаттарын және аталған бөлімше 
туралы ережесін басшылыққа алады [1, 11 б.]. «Проблемалық активтерді басқару 
бөлімшесі» мынадай типтік міндеттерді шешуге тиіс: 

1) Жоғары мөлшерде пайда табу мақсатында банктің тиімді несиелік-
инвестициялық стратегиясын қалыптастыруға және іске асыруға қатынасу. 

Бұл жерде ең бастысы проблемалық активтердің пайда болуының алдын алу және 
пайда болған жағдайларда оларға мониторинг жұмыстарын ұйымдастыру шараларының 
іске асырылуы көзделеді. Ал енді пайда табу мақсатына келсек, мұнда аталған бөлімшенің 
ықпалымен банктің шығындарын азайта отырып, проблемалық активтерді барынша 
қайтаруға жағдайлар жасау туралы айтылады. 

2) Проблемалық активтермен жұмыс бойынша қызметін жүзеге асыру барысында 
банктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің қатынасу қағидаттарын, стратегияларын, 
нысандары және әдістерін жасау. 

Жұмысты ұйымдастырудың негізгі қағидаттарына мыналар жатады: 
- Активтердің проблемалық активтер тобына өтуін ескерту, яғни ПАББ активтік 

операцияларды жүргізетін банктің өзге негізгі бөлімшелерімен бірге активтерді 
орналастыру туралы шешімдерді қабылдау үдерісіне қатысып, банк активтері 
қоржынының жағдайына жүйелі түрде бақылау жасауға және төлемді кешіктірген күннен 
бастап қарыз алушылармен жүргізілетін жұмыстарына қатысуға тиіс. Егер де қарыз 
алушының қарызды кешіктіруі техникалық себептерге байланысты болса, онда әрі қарай 
бақылау жұмыстарын жалғастыра береді. 

- Проблеманы шешу тәсілдерінің толықтығы мен кешенділігі, яғни банктің, заңдар 
мен нормативтік актілер шегінде қарыз алушыға ықпал ету мүмкіндіктерін жасау. 
Нақтырақ айтсақ, банктің экономикалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, өндірістік-
техникалық  ерекшеліктерін, қарыз алушының жеке басының мінез құлқын және 
психологиясын ескеретін әр түрлі стратегияларды жасап қомай, сондай-ақ проблеманы 
шешудің әр түрлі нысандары мен әдістерін жүргізуге тиіс. 

- Қабылданатын шаралардың өз уақтылығы,  яғни проблемалық активтермен жұмыс 
жасау барысында, кейде қарызды толық қайтару немесе проблемалық активтен қалыпты 
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активке айналдыруға мүмкіндік беретін тез арада шешім қабылдау қажет болады. Егер 
уақыт өтіп кететін болса, онда активтердің үмітсіз санатына айналуы мүмкін. 

- Қабылданатын шешімдердің тиімділіг, яғни бөлімшенің жұмысының нәтижесі 
банктің табысының нақты өсуімен сипатталуға тиіс. Ең басты назар аударатыны бұл 
жерде уақыт факторы. Банк өз қызметінде кейде ағымдағы шығыстарды басынан кеше 
отырып, нәтижесінде стратегиялық оң нәтижеге қол жеткізуі қажет. 

- Оң тиімділіктің артуы, яғни уақтында банктің алдындағы қарызын қайтара алмаған 
қарыз алушы, қарызын бөлшектеп, бірақ келісілген кесте бойынша қайтаруға және 
комитеттің қатаң бақылауында болуға тиіс. 

3) несиелердің қайтарылмау тәуекелі мен бағалы қағаздарды өтеуге байланысты 
дефолттарды төмендету бойынша кешенді шараларды жүзеге асыру барысында өзінің 
қарамағындағы бөлімшелермен немесе филиалдармен өзара байланысты дамыту; 

 Аталған бөлімше банктің өзге де бөлімшелер және филиалдарымен ақпарат алмасуды 
дұрыс жолға қоя білуі қажет. Егер филиал проблемалық активтерді қайтаруға байланысты 
шараларды жүргізуге қатысатын болса, онда оның атқаруына тиісті іс-әрекеттерді және 
міндеттерді айқындауға араласуы керек. ПАББ-нің орталық аппаратының қызметкерлері 
өңірлердегі филиалдарда жиі бола отырып, ондағы әріптестеріне тәжірибелік көмек 
көрсетуге тиіс. Проблемалық активтермен жұмыс жасау барысында банк 
қызметкерлерінің білікті маман ретінде бір-біріне деген сенімдерінің болуының маңызы 
зор. 

4) проблемалық активтердің пайда болуы тәуекелдерден қашу және оларды 
төмендетуге байланысты операцияларды жүзеге асыруда шетел банктерінің тәжірибелерін 
үйрену және ПАББ-нің жұмысына енгізу. 

ПАББ-нің қызметкерлері жүйелі түрде өздерінің білімдерін жетілдіріп отыруға тиіс. 
ПАББ қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда орталық аппараттың және филиалдардың 
қызметкерлердің, сондай-ақ шетелдік банктердің осы саладағы әріптестерінің бірігуімен 
семинарлар өткізген дұрыс.   

 5) ПАББ қызметінің барлық бағыттары бойынша әдістемелік, нормативтік, нұсқаулық 
және талдамалық материалдармен банктің құрылымдық бөлімшелерін ақпараттық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыру.  

ПАББ өзінің құзіретінің шегінде банктің нормативтік және үкімдік құжаттарын 
жасауға қатысады және оларды өзінің қарамағындағы бөлімшелердің міндетті түрде 
орындауына бағыттайды. Ондай құжаттарға ПАББ-не жетекшілік жасайтын банк 
басшысы қолын қояды. 

ПАББ-тің жоғарыда ұсынылған типтік міндеттеріне байланысты, оның атқаруға тиісті 
мынадай қызметтерін бөліп қарастыруға болады: 

1. бөлімшенің қарауында болатын проблемалық активтер бойынша қарыздарды 
қайтару жұмыстарымен байланысты кешенді шараларды жүзеге асыру; 

2. өзге бөлімшелермен бірлесе отырып, проблемалық қарыздарды қайтаруға 
байланысты жұмыстарды ұйымдастыру және өзінің құзіретіне қарай банктің жоғарғы 
коллегиялық ұйымдарына арналған сараптамалық қорытынды даярлау; 

3. активтердің проблемалық топқа ауысу кезеңінен бастап, олардан нақты нәтиже 
шыққанша жұмыс жүргізу; 

4. проблемалық активтермен жұмыс жасауға қатыстырылатын банктің құрылымдық 
бөлімшелерінің қызметіне бақылау жасау және есепке алуды ұйымдастыру; 

5. бөлімшенің қарауында есепке алынатын қарыздарды қайтаруға байланысты 
туындайтын зияндардың орнын жабуға арналған резервтермен есеп айырысуды, есептеуді 
және бақылау қоюды жүзеге асыру.   

Банктерде ПАББ жұмысының сызбасын әр түрлі жасауға болатыны белгілі.  
Біздің ойымызша, 6 ай және одан жоғары мерзім ішінде қайтару кестесі бұзылған кез 

келген банктің жіктелетін активі осы ПАББ-нің тікелей құзіретіне берілуге тиіс.  
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Сонымен қатар проблемалық активтермен байланысты мәселелерді шешуде арнайы 
«Проблемалық активтер комитетін» (ПАК) құрудың да аса қажеттігі бар. Аталған комитет 
нақты қарызгерлермен жұмыс бойынша стратегиялық сипаттағы шешім қабылдауға тиіс. 
ПАК құрамы банктердегі несиелік комитет құрамынан саны жағынан аздау болады. Оның 
құрамына ПАББ-нің жетекшісі, несиелік, заң департаментінің, қауіпсіздік қызметінің, 
стратегиялық талдау, тәуекел басқармасының  және ішкі аудит бөлімдерінің жетекшілері 
кіргені дұрыс. ПАК-тің кейбір ерекше отырыстарына өзге де мүдделі бөлімшелердің 
жетекшілерін шақыруға болады.  ПАК-тің отырысын айына бір рет немесе қажет болған 
жағдайларды өткізу қажет. ПАК-тің қарамағында үнемі жиналып отыратын коллегиялық 
ұйымды ұйымдастыруға да болады. Коллегиялық ұйымның төрағасы ретінде ПАББ-нің 
жетекшісін сайлау қажет.  

Коллегиялық ұйымға мүшелері оның құрамына кіретін бөлімшелердің 
орынбасарларының арасынан сайланады. Коллегиялық ұйым аптасына бір рет жиналуы 
тиіс.  

Оның болуы мүмкін құрамын қарастырамыз [1, 13б.]. 
1. Бөлімшенің жетекшісі – банктің жұмысында  тәжірибесі көп, жүйелі ойлауға 

қабілетті, бас ұйымдастырушы.  
Проблемалық активтерді басқару бөлімшесінің жетекшісі мынадай қызметтер 

атқарады: 
- ПАББ-нің қызметіне жалпылама жетекшілік жасай отырып, жұмысын 

ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және жоспарлау жұмыстарын ұйымдастырады, сондай-
ақ шұғыл мәселелерді шешеді; 

- Бөлімшенің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша істердің жағдайына жүйелік 
талдау жасайды, және оның негізінде банктің қызметін жетілдіруге бағытталған шешімдер 
қабылдауға арналған ұсыныстарды банктің жетекшісіне, комитеттерге және басқармаға 
жасайды; 

- Бөлімшенің қызметіне қатысты нұсқаулық материалдарын жасай отырып, оларды 
тәжірибеге енгізу шараларын қабылдайды; 

- Банкте өтетін мәжілістер мен жиналыстарда өкіл ретінде қатысады. Проблемалық 
активтер жөніндегі комитет пен Несиелік комитеттің шешуші дауысы бар мүшесі болады. 

- Банктің өзге де бөлімшелерімен өзара қарым-қатынаста жұмыс жасай отырып, 
оладың жетекшілерінің келісімімен мамандарды жұмысқа тартады; 

- Бөлімшенің штаты, кадрларды таңдау және тағайындау, көзге түскен  
қызметкерлердің қызметін өсіру, марапаттау жұмыстан босату туралы мәселелерді банк 
басшыларының қарауына береді; 

- Банк басқармасы мен комитеттерінің шешімдерінің уақтылы орындалуын 
ұйымдастырады және операцияларды жүргізу ережелерінің сақталуына бақылау жасайды 
[2]. 

2. Экономикалық білімі бар маман проблемалық активтерді есепке алып, есептік 
құжаттарын жасайды, резвертерді құрады, ПАББ-нің жұмысының нәтижелерін 
жоспарлайды және болжайды. 

3. Бухгалтерлік білім бар маман банктің бухгалтерлік есебін жетік білуге және 
бөлімшенің ұсынған проблемалық активтермен жұмысының сызбасының үлгісін жасай 
білуі тиіс. Ол банктің бухгалтерлік бөлімінің негізгі опоненті болып табылады. Мұндай 
маманның басты артықшылықтары ретінде оның кәсіпорынның бухгалтерлік есебін білуі, 
себебі қарызды қайтару сызбасын іске асыру қарыз алушы-кәсіпорынның қызметін 
талдайды және есебін жүргізеді.  

4. Несие бойынша маман несиелеу тәжірибесін жетік білуге, банктің нормативтік 
материалдарын, экономиканың өнеркәсіптік секторының қызметінің ерекшеліктерін және 
күрделі қаржыландыру сызбасын құра білуге тиіс. 
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5. Салық саласының маманы тек қана банктік емес корпоративтік секторға салық салу 
тәжірибесі мен заңдылықтарын білуге, сондай-ақ банктің ішкі аудит қызметімен өзара 
байланысты болуы тиіс. 

6. Арбитраждық білімі бар заңгер банктің атынан арбитраждық сотта банктің 
мүдделерін қорғай білуі және банктің заң қызметімен тікелей байланыста болуы қажет. 

7. Қауіпсіздік мәселелері бойынша маман банктің қауіпсіздік қызметі мен 
мемлекеттік билік ұйымдарының құқық қызметкерлерімен өзара қарым-қатынаста болуға 
тиіс. 

Бұл жерде біздің ойымызша, әрбір банктің өзіндік ерекшеліктеріне қарай ПАББ-ні 
өзінше құруға және оның құрылымына қажеттілігіне байланысты өзге де өзгерістерді 
енгізуде өзіндік тәсілді қолдануға болады. 

Сонымен қатар, ең маңызды мәселе бұл аталған бөлімшенің мамандарына еңбек ақы 
төлеу, яғни банктің қызметкерлеріне қарағанда көп төлейтін болса, онда өзге 
бөлімшелерден осы бөлімшеге ауысу мәселесі орын алуы мүмкін. Дегенмен де ПАББ 
қызметкерлерінің өмірінің тәуекелмен байланыстығын және өте күрделілігін ескере 
отырып, біздің ойымызша қайтарылған проблемалық активтердің көлеміне қарай 5-10% 
мөлшерінде сыйақы төлеуді банк жетекшілерінің келісімі негізінде шешуге болады. Оған 
қоса банк жетекшілерінің рұқсатымен әр түрлі марапаттау шараларын қолдану қажет. 

ПАББ жұмысының тиімділігіне қол жеткізуде материалдық-техникалық 
жабдықталуының да маңызы зор. Бөлімшенің қызметкерлеріне орын беру, дербес 
компьютермен жабдықтау және телефон, Интернет және факс желілерін қосу қажет. Бұл 
жерде олардың банктің мәліметтер базасына қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселесін де 
шешкен дұрыс.  

Сонымен қатар ПАББ қызметкерлерінің іс-сапар және өзге де жол жүру шығыстарын 
төлеу, көлік бөлу және т.с.с. мәселелерін бірінше кезекте шешуге мән беру қажет. 

Жоғарыда аталған материалдық-техникалық қамтамасыз ету нысандары батыс 
банктерінде бұрыннан нормаға енгізілген және оларды біздің тәжірибемізге енгізу қажет 
деп санаймыз. Біздің тәжірибемізде аталған бөлімше басқару субъектілері ретінде 
активтер мен пассивтерді басқару жүйесінің жаңаша құрылымынан орын алуға тиіс. 

Кейбір банктер бастапқыда мұндай жаңа бөлімшенің басқару құрылымында болуын 
бәсекелестік тұрғыдан қаламауы мүмкін. Бірақ та уақыт өте келе ондай құрылымының 
қызметінің тиімділігіне көздері жететіне күмән келтіруге болмайды. Қазақстандық 
банктерінің активтерінің бүгінгі жағдайы немесе сапасы ПАББ сияқты активтерді, оның 
шінде жіктелетін (проблемалық) активтерді жаңаша басқару бөлімшесінің құрылуын 
қажет етіп отырғаны сөзсіз. 

Қорыта айтқанда ұсынылып отырған активтер мен пассивтерді басқару жүйесін үш 
ішкі жүйеге бөлуге болады: ұйымдастырушылық, уақыттық және ақпараттық. 

Ұйымдастырушылық жүйе негізінен басқаруға қатысушы тиісті бөлімшелердің, 
соның ішінде Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі мен Проблемалық активтер, 
онымен тығыз байланысты өзге де бөлімдерінің болуын білдіреді.  

Уақыттық жүйе ағымдағы қысқа және ұзақ мерзімдерде қабылданатын басқарушылық 
шешімдерді қамтиды.  

Ақпараттық жүйе құрылған басқару жүйелеріне негізделеді. Ағымдағы басқару - 
ұстанымдарды басқаруды, ал ұзақ мерзімді басқару – шығындарды, табыстылықты 
басқаруды,  қашықтан және барып тексеру шаралары мониторинг негізінде басқаруды 
сипаттайды.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
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Бүгінгі күні өнеркәсіп салаларының басты міндеті импорт алмастырушы және 

экспортқа бағытталған өнім өндірісінің көлемін арттыру, толық қуатын қамтамасыз 
ету болып табылады. Бұл қазіргі уақытта кез-келген кәсіпорынның өмір сүруі мен 
оның нарықтағы тұрақтылығы қаржылық ресурстары тиімді пайдалану және 
инвестициялық жоба тиімділіктерін анықтау, инвестициялық қаржылық көздерін 
пайдалану болып табылады. Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігін кепілмен 
даму сатыларының негізі оның қаржы тұрақтылығы болып табылады. Ол ақша 
қаражаттың еркін орын  алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен 
өнімді өндіру мен сатудың үздіксіз процесін   қамтамасыз   ете   алатын   өзінің   қаржы   
ресурстары жағдайын көрсетеді. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, 
инвестициялық жобаларды талдау объективті, ғылыми негізделген және үйлесімді 
басқару өндірістік, әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау және инвестициялык 
жобаларды жүзеге асыру үшін оның қаржылық жағдайын талдауы қажет. 

Нарықтық экономиканың құрамдас бөлігі ретінде инвестициялық процесті басқару 
мен реттеудің көздерін кеңейту проблемаларына әлемнің түрлі елдерінің ғалымдары 
назарын аударуда. Қазіргі заманның экономикалық ғылымындағы аталмыш бағыттың 
теориялық негізін А.Маршалл, Дж.М.Кейнс, А.Пигу, П.Самуэльсон қалаған болатын. 
Инвестициялық іс-әрекеттің ғаламдық аспектілерін, өндіріс пен қор рыногының дамуына 
арнап қаражаттарды ұзақ уақыт салымдаудың қолайлы жағдайларын қалыптастырудың 
терең зерттеулерін Э.Дж.Долан, Л.Дж.Гитман, М.Джонк, Н.Г.Мэнкью, У.Ф.Шарп және 
өзге де жетекші шетелдік ғалымдар жүргізген болатын. Олардың қатарына Ресейде 
Л.И.Абалкин,  В.П.Красовский, Т.С.Хачатуров, Я.Уринсон, Ю.Плышевский, В.Фальцман 
және өзге де бірқатар ғалымдарды жатқызуға болады. 

Инвестициялық саясаттың және оның Қазақстанның қазіргі кездегі 
экономикасында жүзеге асырылуының тиімділігін арттырудың басты проблемалары ең 
алдымен академиктер Н.Ә.Назарбаев, Я.А.Әубәкіров, А.К.Қошанов, К.А.Сағадиевтың 
ғылыми еңбектерінде ашылған. Оларды шешудің түрлі теория мен тәжірибесі жайлы 
мәселелерін келесі экономист-ғалымдар зерттеген: Н.К.Мамыров, У.Б.Баймұратов, 
С.С.Сатыбалдин, Г.А.Сейтқасымов, Э.А.Түркебаев, М.Б.Кенжеғозин, К.О.Оқаев, 
А.Е.Есентүгелов, Н.К.Кучукова, Ж.О.Ихданов, Н.К.Нұрланова, П.С.Пасеченко, 
Н.Н.Хамитов, А.Д.Шелекбай, Б.П.Чумаченко, Чанг-ЧунгНгиа, А.К.Қанатчинова, 
Т.И.Мұхаметов және өзге де бірқатар ғалымдар. 

Сонымен қатар, проблеманы шешудің басқарушылық аспектісі қазіргі кезде 
экономикадағы нарықтық қайта құрулардың талаптарынан кейін қалып отыр, ал 
мемлекеттік реттеу механизмінде қолданылатын қаржылық-несиелік тетіктер тиісті 
дәрежеде өндірістік инвестицияларды жұмсауға ынталандырмайды және әлемдік 
жетістіктерді ескерумен өздерін жетілдіруді қажет етуде. 

Инвестиция түсінігі мен оның әлеуметтік – экономикалық мәні жөнінде әртүрлі 
пікірлер мен көзқарастар бар. Осыған байланысты инвестицияны зерттеумен айналысып 
жүрген отандық және шетелдік ғалымдар әртүрлі сипаттайды. Үлкен экономикалық 
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сөздікте «инвестиция» түсінігі біршама өзгеше сипатталады. Бұрынғы  экономикалық  
ғылымда ол«күрделі қаржы бөлу» деген  түсінікте болып, «негізгі қорлар бойынша 
біржолғы шығын» секілді мағына берген. Қазірдің  өзінде де, шаруашылықпен 
айналысудың нарықтық жағдайына өткен кезде, инвестиция негізін материалдық немесе 
материалдық емес  белсенділікке  түрлі  қаржы бөлу, яғни, нағыз  капитал  деп түсінеді. 
Атап айтсақ, инвестиция «капиталды өндіру үшін (өндірісті  жаңартуға және ұлғайтуға) 
берілген ақшалай қаражат шығыны» үлгісі болып саналады. Дж.М. Кейнстің «Жұмыспен 
қамту, процент және ақша туралы жалпы теория» атты еңбегінде «инвестиция-бұл 
берілген кезеңдегі өндірістік жұмыстың нәтижесіндегі капиталдық  мүлікті бағалау 
деңгейінің ағымды түрде өсуі», не болмаса, берілген кезеңдегі, тұтынуға  
пайдаланылмаған, яғни, халық-кәсіпорын-қоғамға  арналған  әлеуметтік  тиімділік. 
Басқаша айтқанда, инвестиция-бұл бағалы капиталдық мүліктің негізгі, айналмалы, өтімді 
капиталдан құрылуына қарамастан оның өсуі-деп анықтама берді. 

Қазақстан Республикасының  «Инвестиция туралы» Заңына сәйкес инвестициялар-
ақша қаражаттары, арнаулы банктік ақша қаржылары, жарна, акция және басқа да құнды 
қағаздар, технологиялар, машиналар, құрал-жабдықтар, айналым құралдары, лицензия, 
соның ішінде  тауарлық белгілерге беретін, несиелер, кез-келген  мүлік немесе мүліктік 
құқық, интеллектуалдық құн, өнеркәсіп обьектілеріне салым немесе кәсіпкерлік, өзге де 
іс-әрекет түрлерінен табыс табу және әлеуметтік оң нәтижеге қол жеткізу мақсатына 
жұмсалатын зияткерлік құндылық [1]. 

Нарықтық экономикада ең кең тараған және  жалпылама ұғым бойынша бұл табыс 
табу немесе басқа да бір нәтиже алу мақсатында кез келген түрдегі қаржы жұмсау үдерісі. 

Осының бәрі пайда табу мен әлеуметтік жақсы әсерлерге жетуді көздейді. Осы 
тұрғыдан инвестиция түсінігі нарықтық тәсілге едәуір жақын келеді. Келтірілген 
анықтамалар нарықтық және жоспарлық жүйелерде инвестицияның мәнін түсінудегі 
айырмашылықты көрсетеді. Ресурстардың  бөлінуі әкімшілік жүйесі жағдайында 
меншіктің бір түрімен жүзеге асатындықтан, инвестицияландырудың  қаржылық және 
басқа түрлерінің бар екендігін отандық экономикалық ғылым қарастырмады.  

Жоспарлық экономика жағдайында инвестициялар ағымдағы шығындардан тек бір 
уақыттық  сипатымен ғана айрықшаланатын залал түрінде көрінді. Экономика ғылымы 
мен тәжірибесі дәлелдеп отырғандай, капиталдық салымдар инвестицияның синонимі 
болып табылмайды, берілген терминдер ұқсас емес. Капиталдық салынымға қарағанда  
инвестиция түсінігі әлдеқайда кең. Батыс әдебиеттерінде қор нарығын қарастыруға баса 
назар аударады, себебі нарықтық экономикасы дамыған елдерде (АҚШ, Канада, 
Ұлыбритания, Жапония) инвестицияландыру бағалы қағаздар арқылы іске асады. 

Қазақстан Республикасында қалыптасқан инвестициялық жағдайдың негізгі 
белгілерін және сипаттамасынан бұрын экономикалық әдебиеттердегі «шетел 
инвестиция» туралы ұғымды анықтаған дұрыс.  

Республикамыздағы 1997 жылғы «Шетел инвестициялары туралы» заңына сәйкес, 
шетел инвесторлары тауар өндіруге және басқа қызметтерге әкелген мүліктердің барлық 
түрлері мен валюталық қаржылары шетелдік  капиталға жатады. 

Инвестициялық қызмет-шаруашылық жүргізуші субъектілер жүзеге асыратын 
табыс алу және меншікті капиталын өсіру мақсатындағы қаражат жұмсау қызметі. ҚР-ң 
«Инвестиция туралы» заңына сәйкес инвестициялық қызмет деп инвестициялық 
бағдарламалар мен жобаларға капитал  жұмысымен байланысты, сондай-ақ оларды іске 
асыру жөніндегі тәрбиелік іс-әрекеттердің жиынтығын айтады. Бөлінген инвестициялар 
және оны іс жүзінде игерудегі қызметтер жиынтығы инвестициялық қызметті білдіреді.  

Мемлекет, инвестициялық ресурстар нарығындағы жағдайды  реттейтін, негізгі 
операторлардың бірі болып бой көрсетеді, ал оның шетел инвестицияларына деген 
саясаты көбіне елдегі инвестициялық ахуалдың күйін анықтайды, әлеуетті 
инвесторлардың шешім қабылдауларына әсер етеді [2]. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


629 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Нарық қатынастарын дамытудың қазіргі кезегінде Қазақстанда инновациялық-
инвестициялық саясатты құру және жүргізу үшін  алғышарттар қалыптасты: 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін реттеудің нарық құралдарын пайдалану; 
макроэкономикалық процесстер арқылы басқарудың нарықтық әдістерін әзірлеу және 
енгізу; қос деңгейлі банк жүйесіне өту; мемлекеттік бюджетті қалыптастыруды және оны  
қаржыландыру көздерін әзірлеу; инновациялық және инвестициялық саланың ролін 
түсіну және елдің ішкі резервтерінің есебінен инвестициялау көздерінің қажеттілігі. Бірақ, 
қалыптасқан алғышарттарға қарамастан, экономиканың инновациялық және 
инвестициялық тартымдылығы қалай ішкі, солай сыртқы инвесторлар үшін әлі төмен. Бұл 
жағдайдағы, мемлекеттің, аймақтағы өкімет органдарының міндеттері ресурстарды 
ғылымның және өндірістің басымдырақ салаларына шоғырландырудан және инвесторлар 
бұл процесстерге қатысу үшін қолайлы инновациялы-инвестициялық ахуал 
қалыптастырудан тұрады.  

Мемлекеттік реттеу тетіктерінің жоқтығы, қаржылы-несиелік саясаттағы 
жаңсақтықтар нарық жағдайында тұрақтылықты қамтитын кәсіпорындардың инвесторлар 
үшін тартымдырақтығына алып келді, себебі, өз өніміне сұраныс шектеулері жоқ. Бұл 
көбінесе, үлкен экспорттық мүмкіншіліктері бар және осыдан шығатын, инвестиция 
көздерін қалыптастырудағы, артықшылықтары бар мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптері. 
Осы мұнай мен газ өндірісінің өнеркәсібі инвестиция белсенділігінің деңгейін анықтады. 
Ол экономиканы ұзақ уақытқа қалыптастырушы фактор болып келеді. Нарық 
қатынастарына өту жағдайында инвестициялардың өндірістік емес және кен өндіруші 
өнеркәсіп салаларына қайта бағдарлануы болған. Бұл, өңдеуші өнеркәсібіне капитал 
салымдарының қысқаруына алып келіп, инвестиция қызметінің сапалы параметрлерінің 
жақсыруына жағдай жасамады. 

Инвестицияның салалық құрылымы біздің толықтай тиімді емес құрылымымызды 
бекітеді де, түбінде экономика өсіміне жағымсыз әсер етеді. Осы құрылымдық 
қиғаштықтар консервациясының себептерінің біреуі-аймақ экономикасының дамуындағы 
артықшылықтарды анықтайтын және шетел инвестицияларын тартуға сараланған 
тәсілдемені іске асыратын экономикалық саясат шараларының жоқтығы. Шетел 
инвесторлары салынған капиталға жоғары табыс нормасын басшылыққа ала отырып, 
салаларды өздері таңдайды. Өкінішке орай біздің мемлекет бұл процесске елеулі әсер 
етпейді.  

Отандық өндірістің құлдырауынан болған ішкі ұсыныстың жеткіліксіздігі, сол ішкі 
сұраныстың көп бөлігі импорт есебінен өтелуіне алып келеді. Екіншіден инфляцияның 
жоғары қарқыны, отандық өндіріс тиімділігінің төмендігі және тұрақсыздығы, ел 
капиталының кемуіне алып келетін, инвестициялауға жағымсыз жағдай жасайды.  

Индустриалды-инновациялық дамытудың мемлекеттік инвестициялық саясатының 
мақсаты, жеке меншік секторы мемлекеттің араласуынсыз жүзеге асыра алмайтын 
тауаршаларына, қаржыландыру көздерін және инвестицияны қолдау және тартудың 
қатысты механизмдерін анықтаудан тұрады. Мемлекет қолдауы мен нарық ынтасының 
сәйкестігінде ғана мүмкін болатын, инвестиция белсенділігін арттыру арқылы 
экономикалық дағдарыстан шығуға және өндірісті жандандыруға болады [3]. 

Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің негізгі бағыттары болып, 
жоғары техникалық және технологиялық деңгейді сақтаған, салалар мен өндірістің 
экспорттық және импорттық орнын алмастырушы, бәсекеге қабілетті салаларында  
қолдау табылады. 

Дүниежүзілік тәжірибені талдау, құрылымының қайта құрылуының шешуші 
шарты болып қарастырылатын, экономикадағы инвестициялық үрдістерді мемлекетпен 
қолдау экономика өсуінің тұрақты қарқындарын қолдау және жетістік түріндегі нақты 
нәтиже береді. Қазақстанда инвестицияларды ынталандырудың заңды және 
экономикалық негіздері2011 жылы  8 қаңтарда қабылданған ҚР-сының “Инвестициялар 
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туралы” заңында анықталған. Бұл заң ҚР-дағы инвестицияларға байланысты 
қатынастарды реттейді, инвестицияларды ынталандырудың құқықтық және 
экономикалық негіздерін айқындайды, ҚР-да инвестицияларды жүзеге асырған кезде 
инвестициялардың құқықтарын қорғауға кепілдік береді, инвестицияларды мемлекеттік 
қолдау шараларын, инвесторлар қатысатын дауларды шешу тәртібін белгілейді.  

Қазіргі технологияларды пайдаланатын қолданыстағы өндірісті жаңарту, кеңейту 
және жаңаларын жасаудағы инвестицияны ынталандыру үшін және экономиканы дамыту 
үшін жағымды инвестициялық ахуалды қалыптастыру мақсатымен инвестицияны 
мемлекеттік қолдау жүзеге асырылады.  

Инвестицияны мемлекеттік қолдау келесі преференцияларды ұсынумен 
тұжырымдалады: 

− инвестициялық салықтық преференциялар; 
− кеден баждарымен салық салудан босату; 
− мемлекеттік натурдық гранттар; 
Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту үшін инвестицияға сұраныс ұсынатын тауарларын 

экспорттайтын салаларға бағдарлану қажет, оларға бюджеттік қаржыландыру, салықтық 
престі төмендету, мемлекеттік тапсырыс беруді кеңейту және сыртқы экономикалық 
саясаттағы орынды қолдампаздық(протекционизм) түрлерінде көмек көрсету қажет. 
Халықтың әл-ауқаттық деңгейін және отандық өнімдерге деген оның төлем қабілеттілігі 
бар сұранымын қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдануы қажет. Бұл 
мультипликативті әсер беріп, кәсіпорындарға инвестициялар іздеуге, оларды төлеуге, 
несие берушілермен және мемлекетпен төлеп құтылуға, өндірісті дамытуға мүмікіндік 
беретін еді. 

Инвестициялық процеске кәсіпорынның өз қаражатын және халықтың жинақ 
ақшаларын тарту халықтың әл-ауқатын жоғарлату және экономикалық өсу үшін маңызды 
болып келеді. Зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, инвестициялық қорлар 
және басқа да институционалдық инвесторлар капиталдың отандық нарығын дамытуға 
жәрдемдесу керек және осы арқылы-сапалы экономикалық өсуге, басқа ТМД елдерімен 
салыстырғанда Қазақстан Республикасы, инвесторлар үшін тартымды болып келетін, 
жоғары несиелі рейтингке ие. Батыс сарапшылардың көзқарасы бойынша саяси дамудың 
тұрақтылығы ҚР- сының артықшылықтарының бірі болып табылады. Салық 
тәртіптемесінің тұрақтылығы, қоғамның демократияландырылуы, нарық 
реформаларының жалғасуы жағымды инвестициялық ахуалды қалыптастыруға мүмкіндік 
туғызады. Әлеуетті инвесторлар алдында тұрған проблеммаларды мемлекетпен ұғыну 
қажет. 

Қазақстан шетелдік инвесторларға күрделі қаржылардың технологиялардың, 
басқару мен маркетинг саласындағы тәжірибенің маңызды көзі ретінде қарай отырып, 
дәйексіз және бұлыңғыр саясат нәтижесінде өзінің ұлттық мүдделеріне қысым жасуына 
жол бермеуге тиіс.  

Үкіметтің саясаты, ұлттық түдде тұрғысынан қарағандағы құқықтық және 
әкімшілік шаралар шетел инвестициялардың тарту міндеттеріне және  инвесторлар өз 
мүдделеріне жауап беретін жағдайларды қамтамасыз етуге тиіс. Сонымен берге шетел 
инвесторлары операцияларының Қазақстан экономикасына тигізетін қажеттсіз 
зардапттарын болдырмауға немесе, ең болмағанда, бәсеңдетуге мүмкіндік беретін тетіктер 
әзірлеу қажет. 

Инвестициялық ахуалды жақсарту мынадай шаралар қолдануы тиіс: 
- Заңнаманың даму дәрежесі мен тұрақтылығы, мемлекеттік саясаттың 

болжамдылығы инвестициялық ахуалды салауатты жай-күйінің кепілі болуға тиіс; 
- Заңнаманы тиімді қолдану мәселесі шешілуге тиіс; Қазақстанның іскер 

қауымдастығы иен Үкіметтің беделін арттыру үшін жергілікті және халықаралық сот 
шешімдерін орнатуды, шарттарды сақтауды және күшіне енгізуді қамтамасыз ету қажет; 
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- Заңнамаға шетелдік және ішкі инвесторлар үшін бірдей жағдай жасайтын 
түзетулер енгізу қажет; 

-Инвестициялық қызмет туралы заңнаманы жетілдіру әлемдік стандарттарға жауап 
беретін нақты айқын және бір мәнді құқықтық нормалардың бар болуын қамтамасыз 
етуге тиіс; 

- Шетелдік күрделлі қаржы және инвесторлардың құқықтары заңнамамен кепілді 
қорғалуға тиіс; 

-Тіркелген сауда маркалары мен патентерді қорғау қарақшылық өнімдердің заңсыз 
айналымына қарсы күрес маңызды міндет болып табылады. Бұл үшін авторлық 
құқықтарды қорғау саласында жұмыс істейтін мамандықтар біліктілік деңгейін арттыру 
талап етіледі; 

-Инвесторлар үшін қаржы ақпаратының айқындығының, уақытылы болуының, 
толықтығы мен дұрыстығының аса маңызды мәні бар. Осы орайда бухгалтерлік және 
статистикалық есеп беру стандерттарын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды жалғастыру 
қажет. 

- Шетелдік инвестицияларды тартуда өнеркәсіптің өңдеуші, салаларына басымды 
берілуге тиіс. Жаңа ірі инвестициялар есебінен маркетиг пен менедженттің осы заманғы 
әдістер қолданылатын технологиялық жағынан күрделі өндірістер құрылуы мүмкін. 

Шетелдік тікелей инвесторлар қызметін реттеу кезінде олардың кәсіпорынның 
негізі капиталына инвестиция салуы жөніндегі және экологиялық қауіпсіздік нормаларын 
орындауды, жөніндегі міндеттемелерін атқаруына бақылау жасау шараларын заң бекіту 
қажет. 

Инвестициялық преференциялар (салық және кеден жеңілдіктері, мемлекеттік 
заттай гранттар) мемлекеттік инвестициялық саясаттың маңызды құралы болады. 

Шетелдік және отандық инвесторларды мемлекеттік қолдау жүйесі инвестициялық 
  преференциялар мемлекеттік инвесторлардың негізі құралдарға инвестиция салу, 
сондай-ақ салық төлеуден босатуды оның мерзімін кейінге қалдырумен (жедел 
амортиция) алмастыру және жер салығы бойынша жеңілдіктерді алып тастау есебінен 
бәскелестік ортаны сауықтыру жөніндегі міндеттемелерді орындауына неғұрлым қатаң 
тәуелді болуын көздейтін болады. 

Тікелей инвестициялардағы едәуір үлесті және қойнауын пайдалану инвестициясы 
иеленді, ол басқа салаларды дамытуға мультипликативтік (еселеген) нәтижесін тигізе еді. 
Бұл нәтижеге ие болу үшін жер қойнауын  пайдаланушылармен келісімшарт жасаған 
кезде кәсіпорындарға жабдықтар мен қосалықы бөлшектер беруге, отандық жұмысшылар 
мен мамандықды тартуға, әлеуметтік объектілерді салу мен жөндеуге қаражат аударуға 
тапсырыстар орналастыру бөлігінде инвесторлардың міндеттемелерін ескерту қажет. 

Ұлттық мүдделерді сақтау үшін шетелдік инвесторлардың нарыққа монополистік 
бақылау орнатуына жол беруге болмайды,салық төлеуден жолтару мақсатында 
трансферттік баға белгілеуді пайдаланудың жолын кесу керек. 

Сонымен қатар, Қазақстан ұлттық мүдделеріне қолайлы келген жағдайға шетелдік 
инвесторлармен жасалған келісімшарттарды қайтақарауға батыл болуы қажет.  

 Қазақстан инвестиция арқылы дамып қана қоймай. Біз Қазақстандық 
мамандардың біліктілігін арттыруымыз керек. Ол үшін шетелдік алдыңғы қатарлы 
тәжербиелерін игеру маңызды. Сонымен қатар, мемлекетте өндіріс қарқынды өсуі үшін 
кәсіби шеберлігі жоғары мамандарды дайындап, жаңа идеяларды жүзеге асыруымыз 
керек. Кадрлардың біліктілігін көтеру, Қазақстандық кәсіпорындардың қатарын көбейтуге 
және оларды технологиялық жағынан дамытуға негіз болады. «Біздің стратегиялық 
міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан лайықты орын алу. Сондықтан да 
мемлекет пен жеке меншік сектор өзара сенім мен тиімділікке негізделген әріптестік 
қатынастарын жолға қою керек»,-деп жолдады Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 
экономикалық, әлеуметтік және жедел жаңару жолында» атты 2005 жылғы 18 қаңтардағы 
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жолдауында. Осындай стратегиялық бағдарламаны ойдағыдай жүзеге асыруда инвестиция 
басты роль атқарады. 
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Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ| 
олардың меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық  серіктестер және де басқа 
контрагенттер алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық 
жауапкершілікте болуымен байланысты [1, 258 б]. 

Профессор Н.А Русак [2, 115 б] «... кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы 
ресурстарын жасау, тарату және пайдаланумен сипатталады. Қаржылық жағдай 
кәсіпорынның қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін 
қажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді 
тарату, пайдаланумен, сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-
қатынаста болуымен, міндеттемелерді төлеу қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылықпен 
сипатталады. Кәсіпорынның өз міндеттемелерін уақтылы төлеу мүмкіндігі оның 
қаржылық жағдайының жақсылығын көрсетеді» деп көрсеткен болатын. 

В.М. Радионова мен М.А. Федотова кәсіпорынның қаржылық жағдайы    «... қаржы 
ресурстарының қалаптасуымен, бөлінуі және олардың пайдалануымен көрсетіледі» деп 
жазады [3, 95 б]. 

Профессор И.Т. Балабанов «Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы - бұл 
оның қаржы бәсекелестік қабілеттілігінің сипаттамасын, (яғни, төлем қабілеттілігі, несие 
қабілеттілігі) қаржы ресурстары мен капиталды пайдалану, мемлекет алдында және басқа 
да шаруашылық субъектілерінің алдында өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі» деп 
жазады [4, 128б]. 

С.А. Стуков осы ұғым бойынша өзінің көзқарасын былайша түсіндіреді                 
«... кәсіпорынның қаржылық жағдайы - бұл бірқатар көрсеткіштермен сипатталатын оның 
саулығы мен өмір сүру қабілеттілігін кешенді түрде бағалау» [5, 113б]. 

Жоғарыда берілген анықтамалар қарастырылып отырған ұғымның мәнін жеткілікті 
дәрежеде ашпайды, бірақ олардың әрқайсысында бұл ұғымды дәлірек анықтауға 
мүмкіндік беретін ұтымды тұжырымдамалар бар. Қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық 
жағдайы қатаң бәсекелі нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның сенімді болуын, 
тұрақтылығын және болашағына кепіл беретін жағымды көрсеткіштер жүйесі. 

Жоғарыда берілген ғалымдар мен тәжірибешілердің ой-пікірлерін қорыта келе біз 
кәсіпорынның қаржылық жағдайын былайша түсіндіргіміз келеді, яғни «... кәсіпорынның 
қаржылық жағдайы оның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және 
шаруашылық қызметінің үздіксіз жүргізілуін, сондай-ақ қарыз міндеттемелерін уақтылы 
өтеуі үшін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілу дәрежесі». 
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Енді біреулер «...өз қаражаттары есебінен активтерге жіберілген қаражаттарды 
жабатын, сондай-ақ өтелмеген дебиторлық және кредиторлық қарыздарға жол бермейтін 
және міндеттемелерін уақтысында қайтаратын шаруашылық субъектілері қаржылық 
тұрақты болып табылады» деп жазады [6, 87б]. 

Бұл ұғымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин былайша түсіндіреді:                      
«... қаржылық тұрақтылық - бұл әрдайым төлем қабілеттілігін кепілдендіретін 
кәсіпорынның белгілі бір шоттар жағдайы» [7, 342б]. 

В.М. Родионова мен М.А. Федотова «Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың 
шығыннан артуының өзіне тән айнасы - қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша 
қаражаттарын еркін пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу 
процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ қәсіпорынды кеңейтуге және 
жаңартуға қажетті шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржылық-ресурстық 
жағдайын сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының 
негізгі бөлігі болып табылады» деп көрсетеді [8, 125б].      

В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендир бұл ұгымды былай түсіндіреді:                       
«... қаржылық тұрақтылық - табыстың шығыннан тұрақты дәрежеде артуы. Ол ақша 
қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану 
арқылы өндіру мен сату процесінің үздіксіз болуына жағдай жасайды. Сондықтан да 
қаржылық тұрақтылық барлық өндірістік-шаруашылық қызмет процесінде қалыптасады 
және кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады» [9, 112б].  

Сонымен жоғарыда айтылған ғалым дар мен тәжірибешілердің ой-пікірлерін 
қорыта отырып, біз қаржылық тұрақтылық бұл – кәсіпорынның табысының шығындардан 
артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысы және ол ең алдыменен өнімді 
(жұмыс, қызмет) өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап ете отырып, оның 
мөлшері мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және 
тағы басқа да кредиторлармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. 
Сонымен қатар кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық 
міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның 
материалдық-техникалық базасын жаңартуға, әлеуметтік климатты жақсартуға және 
басқаларға мүмкіндік беретіңдей дәрежеде табыс қалуы қажет» деп санаймыз. 

Нарық жағдайында қаржылық жоспарлау кәсіпорынға оның қызметі жөнінде 
көптеген параматрлерді сырттан бекітетін орталықтандырылған әкімшілік сипатты 
жояды. Ол, ең алдымен бәсекелестік нәтижесінде қарқынды өзгеріп отыратын нарықтық 
коньюнктура жағдайында өзінің хал-жағдайын нығайтуға ұмтылатын кәсіпорынның 
шаруашылық әрекетінің икемді стратегиясы мен тактикасын жасауға қызмет етеді. 
Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану кәсіпорынның өз еркінде, сондықтан 
нормативтер туралы ақпараттар коммерциялық құпияға айналады. Жоспарланған 
нормативтерден ауытқуды талдау, кәсіпорынның ішкі талдауының құрамдас бөлігі болып 
табылады. Бухгалтерлік есеп беруге негізделген қаржылық жағдайды талдау, сыртқы 
талдау сипатына ие болады, яғни бұл кәсіпорынның қызметі туралы ақпараттардың 
шектеулі бөлігінен тұратын есеп мәліметтері негізінде осы кәсіпорынның мүдделі 
контрагенттерінің – меншік иесі немесе мемлекеттік органдардың берілген кәсіпорынның 
шегінде жүргізетін талдауы. Қаржылық жағдайды ішкі талдау әдістемесі, әрбір кәсіпорын 
үшін тек потенциалды әріптестерін бағалау мақсатында ғана емес, сонымен қатар 
қаржылық есепті сыртқы пайдаланушылардың көзқарасы тұрғысынан алғандағы өзін-өзі 
бағалау үшін де қажет. 

Тереңдетіліп нақтыланған талдау экспресс-талдаудың бөлек тәртібін кеңейтеді, 
толықтырады және дәлелдейді. Оның мақсаты – шаруашылық субъектісінің қаржы 
жағдайы туралы, оның өткен есепті кезеңдегі қызметінің нәтижесі, сондай-ақ 
кәсіпорынның болашақтағы даму мүмкіндіктеріне соңғы толық баға беру болып 
табылады. Осыған орай нақтылау дәрежесі аудитордың өзінің ықыласына байланысты. 
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Қорыта айтқанда, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдауда аудитордың түрлі 
әдістер мен тәсілдерді қолдануға еркі бар. Оларды ұтымды пайдаланып, осы талдауды 
жүргізудің дәйектілігіне байланысты дұрыс әдісті таңдай отырып, аудитор қаржылық 
жағдайға терең, жан-жақты әрі кешенді талдау жүргізе алады, сондай-ақ объективті және 
анық баға береді, қаржылық тұрақтылықтың нығаюы мен кәсіпорынның 
табыстылығының өсуі жөнінде ұсыныстар дайындайды. 

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларынын бірі - бұл қаржы 
ресурстарының құрамы мен құрлымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының 
дұрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 
қаншалықты көп болса соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. Сонымен бірге тек таза 
табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату құрылымы, әсіресе өндірісті 
дамытуға бағытталған бөлігі де өте маңызды болып табылады. 

Сонымен, қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның 
іскерлік қарымқатынастағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның өзінің және оның 
серіктестерінің қаржылық және басқа қатынастар тұрғысындағы экономикалық 
қызығушылықтары қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгенін бағалайды. Кәсіпорынның 
қаржылық жағдайының объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі бұл - талдау, ол 
кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық қызметіне кешенді түрде баға 
беруге мүмкіндік береді және осындай жолмен басқарушылық шешімдерді өңдеумен 
кәсіпорынның өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметі арасында байланыстырушы қызметін 
атқарады. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындардың қаржылық жағдайын 
талдаудың басты міндеті келесілер болып табылады: 

- қаржылық  жағдайға  баға  беру  және   оның   есеп беру мерзіміндегі өзгерісі; 
- активтер   мен   олардың   қалыптасу   көздері   арасындағы   сәйкестікті,   оларды   

таратудағы   рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу; 
- айналым    капиталының    көлемін,     оның     өсу (кемуін)   және   ағымдағы   

міндеттемелермен   арақатынасын анықтау; 
- қаржы-есептік және несие ережесін сақтау; 
- кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу; 
- ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде дебиторлық борыш 

және қорлар есебі; 
- баланстың   өтімділігін,   кәсіпорынның   қаржылық  тұрақтылығының  және  

төлеу  қабілеттілігінің абсолюттік     және     салыстырмалы     көрсеткіштерін анықтау; 
- кәсіпорын табыстылығын бағалау; 
- кәсіпорын   табысының   салыстырмалы   көрсеткіштерін,   сондай-ақ   олардың   

деңгейінің   өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару; 
- кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау; 
- кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын және оның қаржылық 

стратегиясын анықтау. 
Кәсіпорынның шаруашылық қызмет жағдайы мен қаржылық көрсеткіштеріне 

талдау жүргізу үшін, алдыменен нақты дәйектелінген және айғақталынған мәліметтер 
жүйесі қажет болады. Бұл мәліметтер, әрине ұйымның қаржылық есептілігінен алынады. 

Кәсіпорынның қаржылық есептілігі бұл оның өткен кезеңдегі қаржылық- 
шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін 
айтамыз. Есеп беру процесін жасау - есеп жұмысының соңғы сатысы. Оның деректері 
бойынша кәсіпорынның қызметін қорытындылайды; ол талдау жасаудың, күнделікті және 
алдағы уақыттарға жоспарлаудың ақпарат көзі болады.  

Кәсіпорын қызметіндегі нақты нәтижелердің шынайы да дәл көрініс беруі, барлық 
көрсеткіштердің тығыз байланысты болуы, бухгалтерлік есеп беру мен статистикалық 
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жедел есеп берудің бір-біріне сәйкес келуі, әдістемелік және басқа ережелердің сақталуы 
есеп беруге қойылатын негізгі талаптар болып табылады [10, 23 б].  

Есептемені және баланс баптарының бағалауын бұрмалап беру, басқа да әдейі 
бұрмаланып көрсетілген есеп деректерін беру мемлекет ке зиян келтіретін, мемлекетке 
қарсы әрекет ретінде қаралады, ал бұған жазықты басшылар мен бас бухгалтерлер 
қолданылып, жүрген заңдарға сәйкес жауапты болады. Берілген есептің тазалығы, есеп 
деректерінің инвесторлар мен акционерлерге түсінікті болуы есеп беруге қойылатын 
маңызды талап болып табылады. Есеп белгіленген мерзімдерде беріліп отыруга тиіс.  

Кәсіпорындардың беретін есебі жедел-статистикалық және бухгалтерлік болып 
бөлінеді. Жедел-статистикалық есеп беру кәсіпорынның өндірістік және қаржылық 
қызметінің жекелеген жақтарын бухгалтерлік және жедел-статистикалық есепке алудың 
деректері бойынша сипаттайды. Қаржылық есептілік кәсіпорындардың өндірістік және 
қаржылық қызметін бастапқы бастапқы құжаттармен және есепке алу жазбаларымен 
расталған жинақтау және талдау еептерінің алып сипаттайды.  

Қаржылық есептіліктің негізгі элементтеріне біз диссератциялық жұмысымыздың 
бірінші бөлімінде толық сипаттама беріп өткен болатынбыз. Дегенмен де, қаржылық 
талдаудың негізгі ақпарат көздеріне ұйымның бухгалтерлік балансы, пайда және зиян 
туралы есебі, ақша қаражаттарының қозғалысы есебі және меншікті капиталдың өзгерісі 
туралы есеп жатады. Енді осы аталған есеп жинақтарының құрамына қысқаша сипаттама 
бері өткенді жөн көріп отырмыз. 

Бухгалтерлік баланс - кәсіпорынның жылдық есеп беруінің негізгі үлгісі. Баланс 
жасалғанға дейін есепке алу тізімдеріндегі барлық синтетикалық шоттары бойынша 
толтырылған айналымдар мен қалдықтарды талдау есебінің деректерімен салыстыру 
қажет. Баланстың активінде айналым қаражатының және айналымнан тыс активтердің 
синтетикалық шоттары бойынша толтырылған қалдықтары, ал пассивінде меншікті 
капитал мен міндеттемелер көрсетіледі. 

Бухгалтерлік баланс сияқты қаржылық есептілікті дайындауда пайда және зиян 
туралы есеп аса маңызды элементтерінің бірі болып саналады. 

Пайда және зиян туралы есепте өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) өткізуден кіріс, 
өткізілген өнімнің өзіндік құны, жалпы табыс, жалпы және әкімшілік шығындар, салық 
салынуға дейінгі табыстар, төтенше жағдайлардан кіріс немесе зиян, таза табыс (зиян), 
бөлінбеген пайда немесе жабылмаған зиян көрсеткіштері көрсетіледі. 

Ұйымның жылдық есеп беру құрамында ақша қозғалысы туралы есеп те 
көрсетіледі. Бұл есеп берудің негізгі мақсаты ішкі және сыртқы ақша қозғалысы туралы 
ақпараты ұсыну болып табылады. Ұйымның ағымдағы инвестиция және қаржылық 
қызметі белгілі бір есеп беру кезеңіндегі оның жағдайына және оның ақшаларының 
қозғалысына әсер етеді және осы кезеңдегі қаржы құралдарының өзгерісін түсінуге 
мүмкіндік береді.  

Ақша қозғалысы туралы есепте ұйымның операциялық, қаржылық және 
инвестициялық қызметтері бойынша ақшаның түсімі және шығысы, сондай-ақ есепті 
мерзімнің соңында осы қызметтерден қалған ақша сомасы көрсетіледі. 

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп беру ұйымның меншікті 
капиталының қозғалысы мен жағдайы туралы, жарияланған капитал, төленбеген және 
қосымша төленген капитал өзгерістері туралы, сонымен қатар резервтік капиталдағы және 
есепті және өткен жылдағы бөлінбеген таза табыстың (зиянның) құрылуы туралы 
көрсеткіштерді қамтиды.  
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О развитии пенсионного обеспечения  в странах Евразийского 
экономического союза 

 
Алыбекова Ш. 

Бишкекская  финансово-экономическая  академия 
(г.Бишкек, Кыргызская Республика) 

 
Сегодня пенсионное обеспечение в странах входящих в Евразийский 

экономический союз не может удовлетворить даже скромные потребности пожилых 
Причем никаких улучшений в обозримом будущем не просматривается. По оценкам 
ряда авторитетных специалистов, в средней и долгосрочной перспективе 
государственное пенсионное обеспечение будет становиться все менее дееспособным. 
Это подтверждается статистикой: коэффициент замещения перешел критическую 
черту в 30% и в дальнейшем продолжит снижение на фоне крайне низкой 
покупательной способности пенсий. 

Даже средняя пенсия позволяет приобретать лишь один набор потребительской 
корзины пенсионера. 

Трансформация пенсионной системы в странах входящих в Евразийский 
экономический союз (начавшаяся с 1 января 2002г.) в трех-компонентную модель, 
сочетающую в себе базовый, страховой и накопительный элементы, не привела к 
достижению продекларированных реформаторами целей. Создана малопонятная, 
малопрозрачная и малоэффективная система. Ее нельзя назвать страховой, поскольку 
она не обеспечивает даже в приемлемой мере увязку страховых взносов и пенсионных 
выплат. Работники, получающие зарплату, которая превышает среднюю ее величину 
по стране, могут рассчитывать на пенсию в размере 25-10% (и ниже) их заработной 
платы. 

Важнейшей мерой, с помощью которой ситуацию можно изменить к лучшему, 
является существенное увеличение ресурсной базы пенсионного страхования. Но при 
этом возникает вопрос о финансовых источниках. Надежды на дотации из 
федерального бюджета представляются весьма наивными. Достаточно вспомнить, что 
на фоне профицита федерального бюджета изначительности ресурсов 
Стабилизационного фонда размеры бюджетных дотаций ПФР непозволили сохранить 
размеры пенсий в 2005г. Даже на уровне 2004г. Если называть вещи своими именами, 
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то федеральный бюджет не только невозместил в полном объеме выпадающие доходы, 
он недодал пятую часть тех объемов дотаций, которые требовались для сохранения 
сложившегося в 2004г. Уровня пенсионного обеспечения. 

Главный фактор глобализации это внутренняя и внешняя  трудовая миграция, 
являющаяся значительной частью трудовых ресурсов, а в некоторых странах чуть ли не 
лучшей частью ресурсов, и они должны быть частью социально  справедливой системы 
социального страхования.  Важно учитывать, что в проводимых в европейских странах 
реформах система социального благосостояния рассматривается в качестве 
производительного фактора. А это является фактическим признанием того, что принцип 
социальной справедливости, который положен в основу европейской модели, несмотря на 
изменения в политике, может способствовать росту экономической эффективности. 
Продуктивный баланс между экономической и социальной политикой, характерный для 
этой модели, обеспечивается, в том числе, за счет роста социального капитала, который 
является важным фактором социального диалога и эффективных компромиссных 
решений. В условиях глобализации произошел сдвиг в сторону активного 
взаимодействия, возврата к практике социальных пактов между государством и 
социальными партнерами. В политическом плане происходит переход от 
макроэкономического регулирования спроса на меры, связанные с регулированием 
предложения на рынке труда, активизацией занятости и региональной политикой. 
Основной принцип состоит в том, что именно занятость обеспечивает наилучшую защиту 
от бедности.  

Либеральная экономика в нынешних условиях не может обеспечить рабочими 
местами всех желающих представителей трудоспособного населения.  Периодические 
витки экономических и финансовых кризисов ведут к еще большей изоляции государств. 
При этом большой неконтролируемый выброс  рабочих сил сопровождается усилением 
социальной незащищенности граждан. Государство сужает социальные выплаты до 
минимума и некоторые риски как пособия по безработице   исчезают вообще, 
медицинское страхование в основном переходит на частный сектор, а пособие по случаю 
профессиональных травм и болезней переходят в ранг роскоши. Стандартным 
результатом этого является отток трудоспособного населения в поисках альтернативных 
источников доходов.  Это сопровождается феноменом глобальной экономики - массовым 
оттоком населения из стран со слабой экономикой в страны с развитой экономической 
структурой. Это наблюдается во всем мире и это не исключение для нашего региона. 
Другой феномен глобализации это свобода передвижения в поисках более выгодного 
рынка по интересам. Большая доля таких передвижений приходится на частный сектор. 
Частные предприятия, частные предприниматели открывают для себя соседние рынки и 
успешно ведут бизнес международный бизнес.  В таких условиях бизнес и миграционные 
процессы действуют в рамках национальных законодательств.  Как только бизнес и люди 
становятся мобильными, то национальные системы социальной защиты становятся 
препятствием.  

Значительное  количество  трудящихся-мигрантов  остаются  недостаточно 
защищены  формальными  программами  социальной  защиты  в  случае  наступления  
старости,  инвалидности,  потери  кормильца,  болезни, производственного  травматизма,  
безработицы,  материнства,  семейных обязанностей,  и   необходимости  получения  
медицинской  помощи.   Данная ситуация  часто  вызвана  не  только  наличием  
нерегулируемой  миграции  или неформальной  занятостью,  но  также  и  отсутствием  
двусторонних  соглашений между  страной,  принимающей  трудящихся-мигрантов,   и  
страной,  из  которой прибывают  трудящиеся-мигранты,  работающие  в  рамках  
официальных процедур. Даже  в  тех  странах,  где  право  на  социальное  обеспечение  и  
условия назначения,  требуемые  для  получения  пособий,  признаются  на  национальном 
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уровне,  механизмы,  обеспечивающие  перевод  накопленных  прав   из  одной страны в 
другую зачастую отсутствуют или неэффективны.  

Принимая  во  внимание  ценности,  принципы  и  стандарты  защиты  мигрантов,  
закрепленные  в  соответствующих  юридических  инструментах, разработанных  в  ООН,  
в  конвенциях  и  документах  МОТ,  а  также  в  других документах  Европейского  Союза  
и  Совета  Европы [1] ,  важно создание многосторонних и двухсторонних 
координирующих  инструментов, административных механизмов для улучшения 
социальной  защиты  трудовых мигрантов. В качестве одного из таких документов 
предлагается Конвенция по социальной защите трудовых мигрантов в странах СНГ [2]. 
Это позволит:    

• Это позволит национальным  законодательствам  включать  нормы,  
затрагивающие вопросы защиты трудящихся-мигрантов в условиях глобализации.  

• Заключение  двусторонних  и  многосторонних  соглашений, установление  
механизмов  для  консультаций,  и  развитие  двустороннего  и  многостороннего  обмена  
данными  должны  усилить  социальную  защиту трудящихся-мигрантов и их семей.  

• Должен  осуществляться  обязательный  взаимный  обмен  данными в случае 
переезда трудоспособного мигранта. Более  широкое  применение  двусторонних  и  
многосторонних  механизмов, осуществляющих  учет  данных  и  признание  страховых  
периодов  в  странах, принимающих  рабочую  силу,  а  также   в  странах,  из  которых  
она  прибывает,  должно активнее поощряться.  

• Принцип  суммирования  всех  страховых  периодов  и финансирования  
пособий на  соответствующей  пропорциональной   основе  организациями  социального 
обеспечения  тех  стран,  где  эти  права  были  приобретены,  должен  стать 
приоритетным. Право на экспорт пособия должно быть закреплено.   

• Особое  внимание  должно  быть  также  уделено  социальной  защите  таких 
категорий  трудящихся,  как  самозанятых  или  работающих  непродолжительное время 
на территории другой страны.   

• Необходимо  укрепить  отношения между  органами  социального  обеспечения  
и различными  миграционными  и  пограничными  службами,  а  также  обеспечить 
взаимный обмен информацией между ними.  
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Пенсионное обеспечение  в странах ЕврАзЭС в условиях   рынка 
(Российская практика) 

 
Алыбекова Ш.  

 Бишкекская финансово-экономическая академия 
(г.Бишкек, Кыргызская Республика) 

 
Исторические аспекты развития пенсионного обеспечения позволяют 

установить его состояние и перспективы в той или иной стране, место отдельных 
пенсионных институтов, результативность соответствующих реформ. 

Рассмотрим, к примеру, роль института накопительной части трудовой пенсии, 
который формируется в настоящее время в России. В большинстве случаев основное 
внимание уделяется финансовой стороне его функционирования. В официальных 
документах подчеркивается, что финансовый ресурс накопительной пенсионной 
системы за четыре года (2013 -2016) составил около 310 млрд. руб. В 2017г. и в 
дальнейшем ожидается существенное приращение объемов данного вида финансовых 
ресурсов - около 1% ВВП ежегодно. 

В то же время публикуется крайне мало аналитических материалов, 
посвященных оценке эффективности этого института с точки зрения обеспечения 
пенсионеров, что является его главным критерием. Так, для застрахованных весьма 
проблематично узнать: какая прибавка к пенсиям будет обеспечена за счет этого 
компонента пенсионной системы. Результаты экспертных и актуарных исследований 
широким слоям населения, как правило, недоступны. 

Как показывают расчеты, государство в полном объеме не обеспечивает 
реализацию пенсионных прав значительной доли пенсионеров, заработная плата 
которых в период трудовой деятельности была выше средней зарплаты по стране, 
работники угольной, горной, металлургической, нефтяной, газовой и ряда других 
отраслей (рис.1). Диапазон нереализуемых прав составляет 40-60% от тех объемов 
страховых сумм, которые были накоплены в течение трудового периода. В дальнейшем 
положение будет только ухудшаться (рис.2). 

 
Рис. 1 Динамика коэффициента замещения пенсий и финансовое поле  

нереализованных прав пенсионеров. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 за
ме

щ
ен

ия

Коэффициент замещения в среднем по стране 

Коэффициент замещения у работников угольной, горнорудной и металлургической 
отраслей экономики

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


640 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

 
Рис. 2   Динамика коэффициента замещения пенсий в России в 1950-2020гг. 

 

Таким образом, долгосрочной тенденцией в пенсионном обеспечении России 
остается снижение коэффициента замещения, что свидетельствует о глубоком кризисе 
национальной пенсионной системы, преодолеть который возможно лишь путем ко-
ренных ее преобразований, а также с помощью государственного регулирования 
оплаты труда. 

Для сравнения: стратегической установкой западноевропейских стран является 
ориентация на сохранение достигнутого уровня пенсий (принцип выполнения 
обязательств по ранее заработанным пенсионным правам), что можно 
проиллюстрировать динамикой стабильно высокого коэффициента замещения на 
протяжении последних 50 лет и положительными перспективами в течение ближайших 
25-30 лет (рис.3).  

 
Рис. 3   Динамика коэффициента замещения пенсий в системе обязательного 

пенсионного страхования в странах Западной Европы в 1950-2020гг. и прогнозные 

оценки его измерения 

Каковы причины столь крупных неудач в осуществлении пенсионной реформы? 
Их несколько. Во-первых, перевод страховых взносов с 2005  г. в налоговый режим 
(ЕСН) существенно подорвал страховые мотивационные механизмы сбора взносов. Во-
вторых, неоправданное с позиций обязательного пенсионного социального 
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страхования отвлечение финансовых ресурсов на базовую (фактически социальную) и 
на накопительную (для молодых поколений работников) пенсию не обеспечивает 
возможности в полном объеме выполнять обязательства перед застрахованными. 

В-третьих, две вышеуказанные причины не позволили сформировать институт 
пенсионного страхования, который в состоянии справиться с генеральной задачей по 
установлению тесной зависимости между величиной пенсии и размером взносов. 

Таким образом, пенсионная система России, если рассматривать ее с 
институциональных позиций, остается крайне чувствительной к воздействиям 
властных органов. Например, сформированная в результате пенсионной реформы 2001 
г. и последующих законодательных изменений пенсионная система приводит к 
неоправданно завышенному перераспределению ресурсов от работников с высокими 
уровнями заработной платы в пользу низкодоходных слоев населения. 
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Ұйымның нарықтық экономика жағдайында қызмет етуінің экономикалық 
пайдалылығы табыс табумен анықталады. Ұйымның табыстылығы абсолютті және 
салыстырмалы көрсеткіштермен сипатталады. Табыстылықтың абсолютті көрсеткіші – 
бұл табыстар немесе пайдалардың сомасы. Табыстар дегеніміз қаржының келуі немесе 
активтер құнының өсуі, не болмаса пассивтердің азаюы түріндегі есепті кезеңдегі 
экономикалық пайданың ұлғаюы болып табылады, бұл акционерлер салымдарының 
есебінен өсуден басқа жағдайдағы капиталдың өсуіне әкеледі[1]. 

Табыстылықтың көрсеткіштер жүйесі ең алдымен қаржылық нәтижелердің 
абсолютті көрсеткіштерінен тұрады, олар: өнімді өткізуден алынатын табыс; жалпы 
табыс; негізгі қызметтен алынатын табыс; салық салынғанға дейінгі дағдылы қызметтен 
алынатын табыс; салық салынғаннан кейінгі дағдылы қызметтен алынатын табыс; 
төтенше жағдайлардан алынған табыс; ұйым қызметінің соңғы қаржылық нәтижесі болып 
табылатын таза табыс. 

Табыс жинақталған түрде шаруашылық жүргізудің нәтижесін, жанды және затқа 
айналған еңбектің өнімділігін көрсетеді. Оны кейбір экономистер экономикалық тиімділік 
көрсеткіштері қатарына жатқызса, енді біреулері оны ұйым жұмысының тиімділігіне 
жатқызады. Біздің ойымызша, алғашқылардың айтқаны дұрыс, өйткені табыстың 
абсолютті сомасы салынған қаржылардың қайтарымдылығы туралы болжауға мүмкіндік 
бермейді. 

Нарық жағдайында табыстың ролі айтарлықтай артты. Өзіміз білетіндей жоспарлы 
– директивті экономика жағдайында оның ролі төмендетілген болатын. Табыс табу кез – 
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келген ұйымның мақсатты қызметі ретінде төмендетілді. Нарықтық экономикаға көшумен 
табыс оның, яғни ұйымның қозғаушы күшіне айналды. Тек табыс қана өзара байланысқан 
үш мәселенің шешімін анықтайды: нені, қалай және кім үшін өндіру керек? Табыс табу 
кез – келген ұйымның қызмет етуінің мақсаты болып қалыптасты, ал нарықтық 
экономика ұйымның негізгі өндірістік және әлеуметтік дамуының көзі болып табылады. 
Бұл принцип өнімді өндірудегі шығындардың толық ақталуын және ұйымның өндірістік – 
техникалық базасының кеңеюіне негізделеді. Бұл әр ұйым өзінің ағымдағы және күрделі 
шығындарын өзінің меншікті қаржы көздерінен жабатының білдіреді. Уақытша қаржы 
тапшылығы кезінде, оларға деген қажеттілік, егер бұл ағымдағы шығындар болса, олар 
банктің қысқа мерзімді ссудаларымен және коммерциялық несиелерімен, сонымен қатар 
капитал салымдары банктің ұзақ мерзімдік несиелерімен жабылуы мүмкін. 

Табыс есебінен, сондай – ақ ұйымның бюджет алдындағы, банктер мен басқа 
кәсіпорындар, ұйымдар алдындағы міндеттемелері орындалады.  Сонымен, табыс 
ұйымның өндірістік және қаржылық қызметін бағалаудағы негізгі көрсеткіші болып 
табылады. 

Ол оның іскерлік белсенділігі мен қаржылық тұрақтылығын сипаттайды. Табыс 
бойынша авансталған қаржылардың қайтарымдылық деңгейі мен осы ұйымның 
активтеріне салынған салымдардың табыстылығы анықталады.  

Нарықтық экономика жағдайында табыстың ролі ол атқаратын қызметтерімен 
анықталады. ТМД елдеріндегі арнайы әдебиеттерде табыс қызметі туралы мәселе жөнінде 
бірыңғай пікір жоқ. Біздің ойымызша ол тек екі қызмет атқарады: біріншіден мемлекеттік 
бюджет табысының көзі, екінші ұйым мен бірлестіктердің өндірістік және әлеуметтік 
даму көзі. 

Функциялардың және олардың өзара шарттылығындағы бірлігі, табысты 
шаруашалық жүргізуші қоғамның, ұйымның және әр жұмысшының экономикалық 
мүдделері байланысатын элементі ретінде көрсетеді. Осыдан табысты құру және бөлу 
(тарату) мәселелерінің маңыздылығы көрінеді, оның (тәжірибелік) шешілуі 
шаруашылықты жүргізуші субъектінің тиімділігінің алынған және оның иелігінде 
қалатын табыс көлеміне қажетті тәуелділігін қамтамасыз етеді. 

Табыс өз қызметтерін тиімді орындай алуы үшін келесідей негізгі шарттар қажет 
болады [2]: 

1.Жуықтаудың белгілі–бір дәрежесінде, өнім бағасы еңбектің қоғамдық қажетті 
шығындарын көрсетуі тиіс және ол сондай–ақ еңбек өнімділігінің үздіксіз өсуі мен өзіндік 
құнының төмендеуін ескеруі қажет. 

2.Бұйымдарды калькуляциялау және өнімнің өзіндік құнын анықтау жүйесі 
ғылыми негізделген болу керек. 

3.Табысты бөлу (таратау) механизмі белсенді роль атқаруы керек және өндірістің 
дамуы мен оның тиімділігін арттыруда ынталандырушы фактор болуы тиіс.  

4.Табысты тиімді пайдалану тек қалған барлық қаржы тұтқаларының жүйесінде 
ғана мүмкін. 

Бірақ табыстың абсолютті мөлшері ұйымның қаржы – шаруашылық қызметінің 
тиімділігінің емес, экономикалық тиімділігінің көрсеткішіне жатады. Алынатын табысты 
нақты бағалау үшін ұйым қызметінің тиімділігін сипаттайтын және табыстылық деңгейін 
көрсететін рентабельділіктің әртүрлі көрсеткіштері жататын табыстылықтың 
салыстырмалы көрсеткіштері қолданылады. 

Ұйымның табыстылық көрсеткіштерінің өсуіне шаруашылықты жүргізуші 
субъектінің өзі де, мемлекет те мүдделі. Сондықтан әр ұйымда табыстылықтың абсолютті 
және салыстырмалы көрсеткіштеріне жүйелі түрде талдау жасау қажет.  

Табыстылық көрсеткіштерін талдау  міндеттеріне мыналар жатады: 
-табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерінің жоспарының орындалуын бағалау; 
- таза табыстың қалыптасуының құрамдас элементтерін зерттеу; 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


643 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

-табысқа әсер ететін факторлардың әсерін анықтау және сандық өлшеу; 
-табысты бөлу бағыттарын, пропорцияларын және тенденцияларын зерттеу; 
-табыстың өсу резервтерін анықтау; 
-ұйымның даму перспективасын ескере отырып, табысты тиімді пайдалану жөнінде 

ұсыныстар жасау; 
-табыстылықтың әртүрлі коэффициенттерін және олардың деңгейлеріне әсер етуші 

факторларды зерттеу. 
Нарықтық экономика жағдайында ұйымның шаруашылық қызметінің негізгі және 

түпкі мақсаты табыс алу болғандықтан, барлық назарды осы көрсеткішті талдауға аудару 
керек. 

Табыстылықтың бірінші абсолютті көрсеткіші өнімді өткізуден алынатын табыс 
болып табылады. Ол қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте қосымша 
құн салығы, акциздер және тағы сол сияқты салықтар мен міндетті төлемдер, сондай – ақ 
қайтарылған тауарлардың құны, сату шегерімдері және баға шегерімдері алынып 
тасталып көрсетіледі. 

Қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есептің осы бабы бойынша 
негізгі қызметтен түсетін табыс көрстіледі. 

Табыс құрылымында ең үлкен үлес салмақты өнімдер мен тауарларды өткізуден 
түсетін табыс алады, оның мөлшері өнім өндіру деңгейімен, оның сапасы мен және 
төменде қарастырылатын басқа да факторлармен анықталады. 

Өнім өткізуден түсетін табыс сомасына қоймадағы өтпеген бұйымдар 
қалдықтарының және сатып алушының жауапты сақталуындағы тиеліп жіберілген 
тауарлардың өзгерістері белгілі бір әсер етеді. Тауарлы – материалдық құндылықтардың 
азаюы немесе керісінше өсуі бірінші жағдайда өткізуден түсетін табыс сомасының өсуіне, 
екіншіден – азаюына әсер етеді. 

Ұйымда өнімді өткізуден түскен табыс жоспарланған тауар өндірісінен және 
бұйымдардың өтпеген бөлігінің қалдықтарының өзгерісінен шығуы керек. Бірақ өнімді 
өткізуден түсетін табыс көлемі жоспарының төмендеуі ауыспалы тауарлы – материалдық 
қорлардың тым артуы есебінен болатын жағдайлар да кездеседі.  

Қаржы есептілігін дайындау және таныстыру принциптерінде акционерлердің 
салымдарымен қатысы жоқ капиталдың көбеюіне әкеліп соқтырған есепті кезеңінің 
ішінде активтердің көбеюі немесе азаюы немесе міндеттемелердің азаюы нысанында 
табыс экономикалық пайданың ұлғаюы ретінде танылады. Табысқа компанияның түсімі 
де, басқа түсімдер де кіреді. Компанияның түсімі - олар қызметтің әдеттегі түрлерінен 
келіп түскен қаражаттың түсуі, олар әр түрлі аталады, оның ішінде сату, сыйақы, 
пайыздар, дивидендтер және лицензиялық төлемдер.  

Түсімді есепке алу кезіндегі басты мәселе оны тану кезеңін анықтаудан тұрады. 
Түсім компанияның сенімді түрде өлшенетін болашақ пайданы алу мүмкіндігі болған 
жағдайда танылады. Ұйымның негізгі қызметтен алынған кірістеріне мынадай 
операциялар және жағдайлардан пайда болатын кірісетрі жатады: 

- тауарларды сатудан; 
- қызметтерді көрсетулерден; 
- пайыз, лицензияланған төлемдер және дивидендтер әкелетін компания активтерін 

басқа жақтарымен пайдаланудан . 
Тауарларға компанияның сату үшін шығарған, немесе қайта сату үшін сатып 

алынған өнімі кіреді, оның ішінде, бөлшек саудамен айналысатын саудагер қайта сату 
үшін сатып алынған тауарлар немесе жер және басқа да мүлік. 

Кіріске тек компаниямен алынған және оның өз жеке шотына түсуі міндетті 
экономикалық түсімдердің жалпы түсімі. Үшінші тараптың пайдасына түскен сатылым 
салығы, тауарлар және қызметтерден алынатын салық және қосымша құн салығы сияқты 
сомалар компанияға түсетін экономикалық пайда болып табылмайды, және жеке 
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капиталдың өсуіне әкелмейді. Сондықтан олар түсімнен алынып тасталды. Агенттік 
қарым-қатынас кезінде тап осылай экономикалық пайданың жалпы ағыны компанияның 
өз капиталының ұлғаюына әкеліп соқтырмайтын принципал пайдасына жиналатын 
сомадан тұрады. Принципал пайдасына алынған сомалар түсім болып табылмайды. 

Түсім  алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы ұсыну әділ құны бойынша 
бағалануы тиіс. 

Операциядан пайда болатын түсім сомасы, әдетте, компания және сатып алушы 
немесе акцияны пайдаланушы арасындағы шартпен анықталады. Ол компаниямен 
ұсынылатын қандай да бір сауда жеңілдігінің сомасы немесе санға жеңілдіктерді ескере 
отырып, алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы ұсыну әділ құн бойынша  бағаланады. 

Көпшілік жағдайда қарама-қарсы ұсыну ақша қаражаты немесе оның баламалары 
нысанында ұсынылады, ал түсім сомасы - алынған немесе алынуы күтілетін ақша 
қаражаттарының немесе оның баламаларының сомасы. Алайда, ақша қаражаттарын 
немесе оның баламаларының түсімін кейінгіге қалдырған жағдайда қарама-қарсы 
ұсынудың әділ құны алынған немесе алынуы күтілетін  ақша қаражаттарының номиналды 
сомасынан азырақ болуы мүмкін. Мысалы, компания сатып алушыға пайызсыз кредит 
ұсынуы мүмкін немесе тауарларды сату кезінде қарама-қарсы ұсыну ретінде одан 
нарықтағыдан төмен пайыз ставкасын алуға вексель қабылдай алады. Шарт шын мәнінде 
қаржы операциясы ретінде болғанда, қарама-қарсы ұсынудың әділ құны шартты пайыз 
ставкасының көмегімен барлық болашақ түсімдердің дисконттауымен анықталады.  

Тауарлар немесе қызметтер сипаты және көлемі жағынан бірдей тауарлар немесе 
қызметтерге айырбасталған жағдайда, айырбас түсім пайда болатын операция ретінде 
қаралмайды. Бұл белгілі бір жерде уақытша негізде сұранысты қанағаттандыру үшін әр 
түрлі жерлерде жабдықтаушылар  қорды ауыстырған кезде май немесе сүт өнімдерінде 
жиі болады. Ерекшеленетін тауарлар немесе қызметтер тауарлар сатылғанда немесе 
қызметтер көрсетілгенде айырбасталса, онда айырбас түсімді жасайтын операция ретінде 
қаралады. Түсім ауыстырылған қаржы құралдары немесе оның баламасы сомасына 
түзетілген алынған тауарлар немесе қызметтердің әділ құны бойынша өлшенеді. Алынған 
тауарлардың немесе қызметтердің әділ құны сенімді өлшене алмаған жағдайда, түсім 
ауыстырылған қаржы құралдары немесе оның баламасы сомасына берілген тауарлардың 
немесе қызметтердің әділ құны бойынша өлшенеді.  

Тауарларды сатудан түскен түсім мынадай аталған талаптар 
қанағаттандырылғаннан кейін танылуы тиіс: 

- компания сатып алушыға тауарларды иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді 
және сыйақыларды аударғанда; 

- компанияның әдетте иелену құқығымен байланысты қауымдасатын және 
сатылған тауарларды бақыламайтын дәрежеде басқаруға қатыспағанда; 

- түсім сомасы сенімді өлшенгенде; 
- компанияға мәмілемен байланысты экономкалық тиімділіктің пайда болуы 

ықтимал болып табылғанда; 
мәмілемен байланысты кеткен немесе күтілетін шығындар сенімді өлшенуі мүмкін 

болғанда. 
Компанияның сатып алушыға иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді және 

сыйақыларды аударғанда беру кезін бағалауы мәміленің шарттарымен танысуын талап 
етеді. Көпшілік жағдайда иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерді және сыйақыларды 
аударғанда меншіктенудің заң құқығын берумен немесе меншікті сатып алушыға берумен 
сәйкес келеді. Бұл көпшілік бөлшектеп сатуда болады. Иеленумен байланысты елеулі 
тәуекелдерді және сыйақыларды аударудың басқа жағдайларында бір уақытта 
меншіктенудің заң құқығын берумен немесе меншікті сатып алушыға берумен сәйкес 
келмейді. 
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Егер компания иеленудің елеулі тәуекелдерін сақтап қалса, мәміле сату болып 
табылмайды және ол бойынша түсім танылмайды. Компания бірқатар жағдайда иеленудің 
елеулі тәуекелін сақтай алады.  

Егер компания иеленумен байланысты елеусіз тәуекелдерін сақтап қалса, мәміле 
сату болып табылады және ол бойынша түсім танылады. Мысалы, сатушы оған тиесілі 
соманың жинақталуын қамтамасыз ету  үшін өзіне меншіктік заң құқығын қалдыруы 
мүмкін. Осындай жағдайда егер компания иеленумен байланысты елеулі тәуекелдерін 
және сыйақыларын аударса, мәміле сату болып табылады және түсім танылады. 
Иеленудің елеусіз тәуекелін сақтайтын компанияның тағы бір мысалы ретінде, клиенттің 
сатып алғанына қанағаттанбаған жағдайда, ақшаның қайтарылуына кепіл болатын бөлшек 
сауда дүкені бола алады. Егер сатушы болашақ қайтарымдарды сенімді бағалай алса және 
алдыңғы тәжірибе мен басқа да елеулі факторлар негізінде қайтару бойынша міндеттемені 
өзіне алса, мұндай жағдайларда түсім сату кезінде танылады. 

Компанияға экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті ағынның пайда 
болуы ықтимал болған жағдайда ғана түсім танылады. Кейбір жағдайларда қарама-қарсы 
ұсыныс алмағанға дейін немесе бар белгісіздік жойылмағанға дейін ол ықтимал бола 
алмайды. Мұндай белгісіздік, мысалы, осы шетел мемлекетінде жүзеге асырылған сату 
бойынша тиісті қарама-қарсы ұсыныстарды жіберуге шетел мемлекеттерінің органдары 
рұқсат беруіне қатысты болуы мүмкін. Рұқсат берілгеннен кейін белгісіздік жойылады 
және түсім тиісінше танылады. Алайда түсімге қосылып кеткен соманы инкассациялау 
туралы белгісіздік пайда болған кезде соңына дейін алынбаған сома, немесе алынуы 
ықтимал болған сома басынан танылған түсім сомасының түзетуі сияқты емес, шығыс 
ретінде танылады. 

Сол мәмілеге немесе басқа жағдайға қатысты түсім және шығыстар бір мезгілде 
танылады; бұл процесс әдетте түсім және шығыстың сәйкестігі деп аталады. Егер түсімнің 
танылуы үшін керекті басқа талаптар орындалса, шығыстар, соның ішінде кепілдік 
міндеттемелері және тауарларды тиеп жөнелтуден кейін пайда болған басқа шығындар 
сенімді бағалануы мүмкін. Алайда шығындардың сенімді бағалабаған жағдайда түсім 
таныла алмайды, мұндай жағдайда тауарды сатқаннан кейін алынған кез келген қарама-
қарсы ұсыну міндеттеме ретінде танылады. 

Қызмет көрсету болжанатын мәміленің нәтижесі сенімді бағалана алған жағдайда, 
осы мәмілемен байланысты түсім есеп беру күніне мәміленің аяқталу сатысына  қатысты 
танылуы тиіс. Мынадай талаптар орындалса, мәміленің нәтижесі сенімді бағалануы 
мүмкін: 

- түсім сомасы сенімді өлшенсе; 
- компанияға экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті ағынның 

пайда болуы ықтимал болып табылса; 
- есепті күнгі жағдайы бойынша мәміленің аяқталу сатысын сенімді өлшеу 

мүмкіндігі болса; 
мәмілені жүзеге асыру үшін кетірілген шығынды және оны аяқтау үшін қажетті 

шығынды сенімді өлшеу мүмкіндігі болса. 
Мәміленің аяқтау кезеңі бойынша түсімді тану көбінесе «дайын болуына қарай» 

әдісі деп атайды. Осы әдіске сәйкес түсім қызмет көрсету кезінде танылады. Осы негіздегі 
түсімді тану қызмет көрсету бойынша қызмет масштабы туралы және есеп  кезеңі ішіндегі 
қызмет нәтижелері туралы маңызды ақпаратты қамтамасыз етеді.  

Сәйкес келетін ағымның компанияға мәмілемен байланысты экономикалық 
пайданың шығуы ықтимал болған кезде ғана түсім танылады. Алайда, түсімге кірген 
соманың инкассациялануы жөнінде белгісіздік туған жағдайда, соңына дейін алынбаған 
сома немесе өтелу мүмкіндігі жойылған сома, басынан танылған түсім сомасының түзетуі 
сияқты емес, шығыс ретінде танылады. 
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Компания мәмілеге қатысқан басқа жақтармен мынадай: ұсынылуы және 
тараптардың алуы тиіс қызметке қатысты әрбір жақтың пікір айту құқығын; болжанып 
отырған қарама-қарсы ұсынуды;  өзара есеп айырысу тәртібін және талаптарын 
келістіргеннен кейін әдетте сенімді бағалауды жүзеге асыра алады. 

Компанияда әдетте қаржылық жоспарлау мен есептіліктің тиімді ішкі жүйесі 
болуға тиіс. Мәміленің орындалуына қарай шарт бойынша түсім мен шығындарды 
бағалауды тексереді және қажеттілігіне қарай қайта қарайды. Мұндай қайта қараулардың 
қажеттілігі шарттың нәтижесі сенімді түрде бағалана алмайтынын білдірмейді. 

Тәжірибелік мақсат үшін, белгілі бір кезең аралығында қызметтер саны белгісіз 
мөлшерде көрсетілсе, егер қандай да болмасын басқа бір әдіс аяқталу сатысын жақсырақ 
көрсеткені туралы дәлелдеме болмаса,  белгілі бір кезең ішінде түсім түзу сызықты әдіс 
негізінде танылады. Белгілі бір  әрекет басқаға қарағанда маңызды болып саналса, түсімді 
тану осы әрекетті жүзеге асырғанға дейін кейінге қалдырылады . 

Қызмет көрсетуді шамалайтын операция нәтижесі сенімді бағаланбаған кезде түсім 
тек өтелген шығыстардың тану шамасына ғана танылуы тиіс. 

Мәмілені орындаудың бастапқы кездерінде оның нәтижесін сенімді бағалау көп 
ретте қиын болады. Соған қарамастан мәмілені жүзеге асыру барысында жұмсалған 
шығындар компаниямен өтелу ықтималдығы болуы мүмкін. Сондықтан шарт бойынша 
жұмсалған шығындардың күтілетін орнын толтыру қаншалықты деңгейде болса, түсім 
соншалықты танылады. Мәміле нәтижесін сенімді бағалау мүмкін болмағандықтан, пайда 
танылмайды. 

Ұйымға экономикалық пайданың мәмілемен байланысты тиісті ағынның пайда 
болуы ықтимал болған жағдайда ғана түсім танылады. Алайда, түсімге кірген соманың 
инкассациялануы жөнінде белгісіздік туған жағдайда, соңына дейін алынбаған сома 
немесе өтелу мүмкіндігі жойылған сома, басынан танылған түсім сомасының түзетуі 
сияқты емес, шығыс ретінде танылады.  

Өндірістік кәсіпорындарда барлық өндірістік шығындар өнімнің өзіндік құнына 
қосылып, ал өндірістік емес шығындар кезең шығындарының құрамына қосылады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1.№18 «Түсім» ҚЕХС. 
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Переход от плановой экономики к рыночной, обусловил переориентацию 

бухгалтерского учета на потребителей информации: от экономистов-плановиков к 
инвесторам, банкам, акционерам и другим заинтересованным лицам, субъектам рыночных 
отношений. Последствия не могли не сказаться на методологии бухгалтерского учета, его 
теоретико-практической основе в целом, и на методике учета и контроля источников 
формирования  активов субъектов хозяйствования в частности. Это объясняется тем, что 
существенно изменились не только характер проводимых операций, но и сама сущность 
операций, появились новые формы капитала, которым не было места в плановой 
экономике и ставят перед учеными-бухгалтерами, бухгалтерами-практиками множество 
нерешенных задач и вопросов. Как вести учет собственного и заемного капитала? Как 
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учитывать плату за заемный капитал? Какой метод использовать при учете собственного и 
заемного капитала? Какая оптимальная пропорция между ними и как измерить их 
эффективность? Эти основные и другие важные вопросы встают перед теорией и 
практикой учета источников формирования активов.  

Формирование объективной информации о капитале  предприятий, в которой 
исключена возможность одностороннего удовлетворения интересов каких-либо 
пользователей во многом обеспечивается эффективной организацией бухгалтерского 
учета. Эти обстоятельства требуют новых разработок по актуальным проблемам теории и 
методики учета и анализа  эффективности использования капитала, ибо, во-первых, 
практически отсутствуют методологические аспекты учета, анализа и контроля капитала, 
что отрицательно влияет на состояние бухгалтерского учета, документального контроля и 
экономического анализа в целом, во-вторых, действующие методики не адаптированы к 
реалиям и особенностям рыночного механизма хозяйствования  Кыргызской  Республики 
в переходный период, в третьих, теоретико-методологические и организационно-
методические исследования по учету, контролю и анализу эффективности использования 
капитала в условиях перехода на МСФО практически не проводятся. 

Развитие системы  организации бухгалтерского учета элементов  капитала во 
многом зависит от тщательной оценки ее состояния в настоящее время. Такая оценка 
способствует выявлению наиболее существенных проблем в этой системе, без научного и 
практического осмысления и разрешения которых невозможно дальнейшее 
совершенствование действующего порядка учета. Его основой является  План  счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий  с 
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий  (далее по тексту Инструкция), которые должны 
обеспечивать всестороннее, взаимосвязанное и единообразное отражение процессов и 
явлений финансово-хозяйственной жизни организаций в системе бухгалтерского учета. 
Однако в Инструкции имеются рекомендации по использованию счетов для отражения в 
учете движения элементов  капитала, несоответствующие реальным процессам, происхо-
дящим у хозяйствующих субъектов. В этом документе отсутствуют важные, на наш 
взгляд, требования к организации аналитического учета,  позволяющие группировать 
информацию по просроченным кредитам, займам, кредиторской задолженности. В 
Инструкции не учтены отдельные положения других нормативных актов, регулирующих 
порядок отражения движения  капитала в учете организаций. Все это не способствует 
формированию полной и достоверной информации об одном из важных источников 
средств хозяйствующих субъектов. В некоторых нормативных документах, призванных 
также обеспечивать системность учета  капитала имеются разночтения, которые 
затрудняют решение вопросов его организации на практике. Необходимость исследования 
этих вопросов обусловлена также недостаточной их освещенностью в экономической 
литературе. 

Оценку действующей системы организации учета этого источника средств 
предприятия, а также разработку и обоснование рекомендаций для дальнейшего ее 
развития целесообразно, на наш взгляд, осуществить, опираясь на исследования 
структуры заемного капитала, в параграфе 60-65  МСФО-1 "Представленная финансовая 
отчетность". Такой порядок позволяет учесть особенности каждого его элемента, 
имеющие определяющее значение для организации их учета. 

Как уже было отмечено, для учета элементов заемного капитала Планом счетов 
предусмотрены следующие счета: 3000 "Краткосрочные обязательства", 4000 
"Долгосрочные обязательства". Методология организации учета такова, что независимо от 
условий погашения они должны быть отнесены и показаны на соответствующих счетах. В 
противоречии с методологией текущая часть долгосрочных долговых обязательств 
учитывается или рекомендуется учесть в составе краткосрочных обязательств и для этой 
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цели предусмотрен в Плане счетов специальный счет 3330 "Текущая часть долгосрочных 
долговых обязательств" и в течении отчетной даты по кредиту этого счета отражается 
часть долгосрочных долговых обязательств в корреспонденции с соответствующим 
счетом учета долгосрочных обязательств: 

ДТ 4100  "Долговые обязательства"    КТ   3330 
Нам представляется излишней включение в состав краткосрочных обязательств 

текущей части долгосрочных обязательств. 
МСФО-23 "Затраты по займам", который регламентирует порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета не предусматривает отнесение текущей части долгосрочных 
обязательств в состав краткосрочных. Мы предлагаем выполнение бухгалтерских записей 
по мере осуществления хозяйственной операции по погашению обязательств и при этом 
выполнит запись:   

ДТ 4100   КТ   1210   "Денежные средства в банке"     
В этом случае отпадает необходимость открытия и использования счета 3330 

"Текущая часть долгосрочных долговых обязательств" и выполнения абстрактной 
бухгалтерской записи: ДТ 4100   КТ   3330. 

Мы не должны забывать о том, что любая запись это есть отражение суммы в 
соответствующих журналах-ордерах и вспомогательных ведомостях. Отказ от счета 3330 
избавит нас от ненужных и излишних регистраций сумм в соответствующих учетных 
регистрах. 

В инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета рекомендации по 
использованию групп счетов 3100  " Счета и оплата" практически не соответствует 
предъявленным требованиям. В ней отсутствуют основные положения методических 
рекомендаций МСФО 23 "Затраты по займам" и МСФО 24 "Раскрытие информации о 
связанных сторонах", а именно, по МСФО 23 – основной порядок учета затрат по займам, 
допустимый альтернативный порядок учета займов, затраты по займам, разрешенные для 
капитализации, семь шагов капитализации процента и др. А по  МСФО 24 – отражение на 
счетах операции связанных сторон, метод сопоставимой неконтролируемой цены, метод 
цены перепродажи, метод "Затраты плюс" и др. 

Рекомендация к группе счетов 3100 "Счета к оплате" охватывает только основные 
положения МСФО 21 "Влияние изменений валютных курсов". Если учесть, что долговые 
обязательства образуются в сомах и суммы счетов к оплате формируются в  кыргызских 
сомах, то рекомендация к счету 3100 становится практически не приемлемой, а сама 
методика разработки – просто абсурдной. Впрочем, такая тенденция наблюдается в 
рекомендациях по ведению бухгалтерского учета с применением многих счетов. 
Например, открываем первую страницу методической рекомендации – группа счетов 1100 
"Денежные средства в кассе". Начиная со второго абзаца и до конца этого подраздела 
говорится только об иностранной валюте. Группа счетов 1200 "Денежные средства в 
банке" - полностью посвящена счетам в иностранной валюте. По другим счетам 
наблюдается такая же картина. 

Нам также представляется абсурдным основное назначение счета 3220 
"Задолженность заказчикам по договорам на строительство". В инструкции говорится, что 
этот счет предназначен для учета и представления в финансовой отчетности субъекта 
валовой суммы, подлежащей выплате заказчикам при выполнении работы по договорам 
на строительство.  Если исходить из методической рекомендации по применению МСФО 
11 "Договоры на строительство", рекомендованной Постановлением Коллегии 
Госкомиссии при Правительстве КР по стандартам финансовой отчетности и аудиту от 30 
мая 2003г. №7, то "… сумма дохода, согласованная в договоре между заказчиком и 
подрядчиком, поступающая подрядчику в виде расчетов, четко определяется в договоре с 
фиксированной ценой. Форма и порядок расчетов также определяется в договоре. В 
договоре типа "затраты плюс" предполагаемый доход от основной деятельности 
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рассчитывается как сумма предполагаемых затрат и фиксированного процента от них. 
Поскольку доход, обусловленный выполнением договора, получен от операционной 
деятельности строительной организации, то данный доход можно считать выручкой от 
реализации работ. Независимо от типа договора первоначально измеренный доход 
подвержен влиянию различных неопределенностей, которые могут его уменьшить или 
увеличить. 

Выручка по договору на строительство должна включать: 
1) первоначальную сумму, согласованную в договоре; 
2) отклонения от условий договора, претензии и поощрительные платежи: 
- в той степени, в какой они могут привести к возникновению дохода; 
- поддающиеся надежному измерению (МСФО 11 п. 11)…" и соответственно 

любую сумму, полученную подрядчиком от заказчика нужно считать выручкой и следует 
отразить как выручку по договорам на строительство, и для этой цели предусмотрен в 
Плане счетов счет 6140 "Выручка по договорам на строительство". Поступившую от 
заказчика сумму промежуточного платежа рекомендуем сопровождать записью:          

 ДТ 4100   "Авансы, полученные от покупателей и заказчиков" 
 КТ 1210   "Выручка по договорам на строительство" 
Такой порядок учета, во-первых, систематизирует порядок учета полученных 

авансов, и, во-вторых, позволяет исключить из Плана счетов бухгалтерского учета, не 
нужного или излишнего счета 3220 "Задолженность заказчикам по договорам на 
строительство". 

Среди всей совокупности видов резервов особое место занимают финансовые 
резервы – как объект бухгалтерского учета, в числе которых выделяют: 

- уставные резервы; 
- резервы предстоящих расходов; 
- оценочные резервы. 
Переход бухгалтерского учета в КР на МСФО предопределила необходимость 

значительных изменений в процессах формирования финансовой информации 
хозяйствующих субъектов. Так, были укрупнены в один счет (3700 "Резервы")три 
структурные разновидности резервов, которые по экономической природе являются 
совершено разными. 

Рекомендованные Инструкцией субсчета и счет 3700 "Резервы": 
3710 "Резерв на гарантийное обслуживание" 
3720 "Резерв на оплату судебных исков" 
3730 "Прочие резервы" 
не отвечают структурному или методологическому направлению резервов. 
В связи с этим предлагается распределение счета 3700 на следующие субсчета, 

которые соответствуют структурному назначению резервов: 
а) 3710 "Уставные резервы" 
Смысл введения субсчета под таким названием заключается в обозначении 

известных свойств актива, а именно – недвижимости актива в качестве дивиденда. Как 
отметил проф. Исраилов М.И., что, "… некоторая часть ценностей может обособляться в 
особый, неприкосновенный для иных целей запас, предназначенный для обслуживания 
резервного фонда. Это обособление совершается в форме помещения в надежные 
высоколиквидные ценные бумаги в размере определенной квоты резервного фонда, что 
должно находить отражении в Уставе хозяйствующего субъекта" [10]. Полностью 
поддерживая точку зрения проф. Исраилова М.И. отметим, что только в этом случае 
можно через соответствующий учетный регистр (журнал-ордер №12) обозначить 
неприкосновенность обособленной части актива, его строгое целевое направление в 
дальнейшем и все те отчисления (через ж/о №15) из чистой прибыли, которые сделаны до 
известного момента. 
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Введение такого субсчета приобретает определенное значение в том случае, если 
сумме резервного фонда могут соответствовать неликвидные и обесценившиеся активы. В 
нынешних условия хозяйствования такие ситуации встречаются часто. В этом случае 
хозяйствующий субъект безболезненно использует сумму уставного резерва для 
погашения облигаций. 

б) резервы предстоящих расходов. 
Инструкция к Пану счетов предполагает учет резервов предстоящих расходов в 

составе отсроченных доходов и для этой цели предусмотрен счет 4200 "Отсроченные 
доходы". Методологически такой порядок учета не соответствует предъявляемым 
требованиям первичного наблюдения и стоимостного измерения и противоречит 
экономической природе формирования и использования резервов предстоящих расходов. 
Однозначно они должны быть учтены в составе резервов счета 3700 на отдельном 
субсчете, пусть это будет 3720. 

Использование отдельного субсчета способствует резервированию на основе 
специальных расчетов и смет, регистрацию сумм резерва в соответствующем учетном 
регистре (ж/о №12), что способствует обоснованности, правильности образования и 
использования сумм по тому или иному резерву периодически. Такой порядок учета 
способствует оперативной корректировке сумм резервов с помощью соответствующего 
учетного регистра. 

в) оценочные резервы. 
Как известно, МСФО предполагает использование различных стоимостных 

измерений, которые требуют определенных расчетов. Одним из конкретных проявлений 
данного требования в международной бухгалтерской практике является так называемый 
ассиметричный учет прибылей и убытков: прибыль отражается в учете только после 
совершения хозяйственных операций, а убыток может отражаться с момента 
возникновения предположений о его возможности. Покрытие таких убытков требует 
образования оценочных резервов или можно называть это вид резервов по другому. Для 
этой цели можно использовать субсчет 3730 "Оценочные резервы". 

Оценочные резервы существенно повышают финансовую устойчивость 
хозяйственного субъекта, а значит, достоверность и качество финансовой отчетности. Это, 
в свою очередь, позволяет пользователям видеть не затратную, а реальную оценку активов 
организации. 

Впрочем, рекомендованные Инструкцией субсчета: 
3710 "Резерв на гарантийное обслуживание" 
3720 "Резерв на оплату судебных исков" 
3730 "Прочие резервы" 
практически не имеют под собой методологическую почву, поэтому их можно 

безболезненно объединить в один субсчет под названием, например, "Прочие резервы" и 
присвоить №3740. 

Итак, нами рассмотрены некоторые вопросы существующей практики организации 
учета заемного капитала, которая обусловлена: современными преобразованиями в 
экономике КР, переориентацией управления на рыночный механизм хозяйствования; 
переходом к свободному предпринимательству, расширением участия работников во 
владении собственностью через акционирование и приватизацию; трансформацией 
системы бухгалтерского учета КР и переходом его к МСФО. Все это требует надлежащего 
контроля на предприятиях за эффективностью формирования структуры и улучшения 
практики учета.    
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Организация производственного учета на перерабатывающих предприятиях 
зависит от особенностей технологии производства. В теоретическом аспекте проблемы 
организации учета производственных затрат на предприятиях по переработке  
исследованы мало.  А что касается отходов производства они в Кыргызской Республике 
вообще не изучались. . Отсутствует научно-обоснованная классификация затрат отходов 
отрасли по переработке продукции аграрного сектора экономики, не разработаны также 
вопросы учета и анализа отдельных статей затрат; учета и распределения накладных 
расходов; исчисления себестоимости   жома, патоки  и др. Видов отходов; формирования 
трансфертной цены. Приведенные проблемы приобретают огромную значимость в 
рыночных условиях хозяйствования иособенно в условиях МСФО. Поэтому исследование 
и разработка методических основ формирования и распределения издержек производства, 
учета, калькуляции и анализа себестоимости продукции и отходов, организации 
внутреннего контроля и обоснование реальных путей их совершенствования в  
перерабатывающих предприятиях, представляется актуальным и имеет важное научное и 
практическое значение, что и определило выбор темы диссертационной работы. 

В современных условиях реформирования экономики Кыргызстана особое 
внимание уделяется агропромышленному комплексу. Среди продуктовых подкомплексов 
АПК выделяется томатное, консервное и свеклосахарное производство, представляющий собой 
интегрированную систему, включающую производство и переработка.  

Анализ функционирования сахарного подкомплекса АПК в данный период 
показывает на значительное снижение его эффективности. Средняя урожайность за 
последние годы составила около 150 ц/га, тогда как в странах Европы – около 500 ц/га. 
Свекловодство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную. Материально-
техническая база промышленности изношена: значительная часть технологического 
оборудования сахарных заводов эксплуатируется свыше 20 лет - в два раза дольше нор-
мативного срока; современному техническому уровню соответствует лишь треть 
оборудования. В последние годы ускорился процесс старения и износа основных фондов. 

Деятельность человека оказывает существенное влияние на процессы глобального 
потепления на планете. Сейчас спорят уже не о том, имеет ли место изменение климата, а 
о том, что можно и необходимо сделать, чтобы приостановить этот процесс. Наиболее 
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актуальной проблемой современного этапа развития экологической политики в мире 
являются принципы и механизмы борьбы с вредными парниковыми выбросами, в целях 
обеспечения безопасности ныне живущего и будущего населения планеты, в соответствии 
с реализацией Закона о Киотском протоколе. 

По данным исследователей Кыргызстан занимает один из последних мест  по 
количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и  среди 
экологически чистых стран мира. Одной из причин данной ситуации является утрата 
экономического потенциала страны, низкий уровень технического прогресса в результате 
внедряемых реформ. Экологические проблемы по глубине негативного воздействия на 
человечество и катастрофическими последствиями несравнимы ни с какими проблемами. 
Однако в настоящее время в нашей стране  не разработаны методы развития 
общественного хозяйства, учитывающие природно-экологическое равновесие с 
минимальными воздействиями вредных выбросов на окружающую среду. Поэтому 
необходимо принять меры по экологизации оценки выбросов углекислого газа в 
атмосферу, учета сертификатов сокращения выбросов и т.д. Основным инструментом, 
призванным решить эту проблему на уровне хозяйствующего субъекта является научная 
разработка и постановка экологического учета. 

В настоящее время при регулировании бухгалтерского учета и отчетности 
экологические аспекты отражаются в некоторой степени бессистемно, при отсутствии 
разъяснений учетной терминологии, комплексной методики экологизации учета, 
требований к раскрытию в отчетности экологической информации. Отсюда возникает 
необходимость рассмотрения экологических вопросов финансово-бухгалтерской системы 
как составной части учетных процессов предприятий и организаций. 

В современных условиях экономики Кыргызской Республики, ее вхождения 
в мировое пространство и в связи с переходом на международные стандарты учета и 
отчетности предприятиям  необходимо разрабатывать экологическую политику, 
составлять ее комплексную программу, разрабатывать план ее реализации. С 
внедрением прогнозной составляющей всех мероприятий по охране окружающей среды 
усилится обеспечение экологической безопасности, которую впоследствии необходимо 
будет учитывать, анализировать, аудировать, контролировать. Учетно-финансовая 
практика не выработала методы, принципы, положения, процедуры, стандарты и правила, 
охватывающие все компоненты учета,  аудита, анализа, налогообложения 
природопользования и той природоохранной деятельности, которые имеется на 
предприятиях и в организациях. 

В условиях становления рыночных отношений, особенно важно совершенствовать 
систему бухгалтерского управленческого учета,  в частности, учета затрат на производство 
и калькулирование  себестоимости отходов  во всей технологической цепи «производство-
заготовление-переработка». 

Как известно, одним из наиболее сложных участков бухгалтерского учета являются 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции, 
(работ, услуг). Недаром в практике работы фирм и предприятий в странах с рыночной 
экономикой, эти участки учета выделены в системе бухгалтерского учета, в так 
называемый, производственный учет, где формируется базисная величина рыночной цены. 

Изучение  результатов зарубежных исследований свидетельствует, что как на 
протяжении всей истории, так и в современности экономическая деятельность связана с 
проблемой деградации природной среды и экологических ограничений. В ходе 
теоретических исследований научных подходов к оценке состояния природной среды 
сформированы этапы развития экономических взглядов на экологию, которые позволяют 
сделать заключение, что эволюция экономики под влиянием окружающей природной 
среды обусловлена формированием «критических точек» развития. В этой связи в на 
сегодня необходимо выработать  модели, отражающие эколого-экономическое 
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взаимодействие человека и природы с целью предотвращения негативного влияния на 
окружающую среду. Все это позволило-бы сделать вывод о необходимости надлежащего 
порядка учета экологической направленности хозяйственной деятельности. На основании 
использования модели жизненных циклов такая  модель, способствует  реализацию учета 
экологического фактора на предприятии по фазам жизненного цикла, учитывать  
дополнительные возможности экологического характера при переходе от одной фазы к 
другой, и в итоге  способствует оптимизации происходящих перемен и возрождении 
предприимчивости.  

Проведенные исследования дали возможность обосновать необходимость 
обособленного отражения в учете экологических активов и определить их, как ресурсы, 
обусловленные совокупностью взаимоотношений с окружающей природной средой 
и природоохранной деятельностью, используемых в процессе производства продукции, 
выполнения работ или оказания услуг и способные приносить в будущем 
экономические выгоды, а также снижать экологические риски. 
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Қазақстан  Республикасы  таңдаған  бәсекелестігі  жоғары  елу елдерінің  және  тез 

дамитын мемлекеттер қатарына қосылу бағыты кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметінің 
экономикалық тиімділігі, табыстылығы сұрақтарының алға шығуын талап етеді. 

Еліміздің жоғары деңгейде өзіндік жолы бар мемлекет ретінде танылуы, оның 
әлеуметтік-экономикалық үстемелеп дамуы, халықтың әл-ауқатын, тұрмыс жағдайын 
жақсартудың негізі болып табылады.  Бұл үшін қаржылық және әлеуметтік тұрақтылықты 
сақтай отырып шаруашылық жүргізудің қолайлы жолдарын туғызу қажет, халықаралық 
еңбек бөлінісіне, ел экономикасының өсуіне тиімді жағдай орната отырып, белсене қатысу 
керек. 

Кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрінде пайда табу басты мақсат болып 
табылады. Сонымен бірге бухгалтерлік есептің басты міндеті осы мақсатқа жетудегі 
кәсіпорын қызметінің нәтижелерін анықтау мен есепте бейнелеу болып табылады. 
Сондықтан қазіргі қоғам өмірінде кіріс пен шығыс есебі маңызды орынды алады да, осы 
дипломдық жұмыстың өзектілігін анықтайтын болады. 

Пайда  түсінігі  жалпы  экономикалық  тілімен айтқанда, өзінің еңбегінің 
нәтижесіндегі алыңған сыйақы болып табылады. Бұл табыстардың негізін  ұйымдардың 
табыстарын құрайды. 
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Кіріс пен шығыс көптігі, түрлілігі және қиындығы бойынша ең алдымен  
кәсіпкерлікпен айналысатын шаруашылық субъектілер, ұйымдар, кәсіпорындар, банктер 
және т.б. үшін маңызды.  

Нарықтық экономикаға өту, қазақстандық есептің халықаралық стандарттарға 
бейімделуі бүгінгі күннің көкейкесті мәселесіне «кіріс» түсінігін маңызды есеп 
категориясы ретінде қойды. Кәсіпорындар мен ұйымдардың басқа заңды немесе жеке 
тұлғалардан оларға сатқан тауарлары, көрсеткен қызметтері, сондай-ақ аванс ретінде 
алдын ала алынған төлемдері бұның бәрі кірістер.  

Кіріс кәсіпорын қызметінің соңғы қаржылық нәтижесі ретінде табысты алудағы 
алғашқы және елеулі қадам болып тұр. Іскерліктің кез келген саласында кірістер мен 
шығыстар арасында логикалық байланыс бар. Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен 
кірістерді қалыптастыру қаржылық есеп пен басқарушылық есеп жүйелерімен қамтылған 
кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық механизмінің дамуының және қалыптасуының 
басты және біруақытта күрделі элементі болып табылады.  

Тақырыптың өзектілігі бухгалтерлік есеп жүйесіндегі кіріс пен шығыс есебін 
бағалау мен талдау әдістерін өзіне енгізудің қажеттілігімен сипатталады. Оның көмегімен 
кіріс пен шығыс арасындағы оңтайлы үйлесімділік табылып, ақша қаражаттарының 
пайдалануының одан әрі жоғары тиімділігіне жетуге мүмкіндік алуға болады. 

Осылайша кәсіпорын есебінде кірістер мен шығыстар есебі маңызды мәнге ие, 
өйткені осы обьектілер қаржылық есептіліктің маңызды элементтері болып табылады 
және кәсіпорын немесе ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін тікелей бағалаумен 
байланысты. 

Кіріс пен шығыс есебінің негізгі мақсаты - өнімді өндіру мен қызмет көрсету үрдісі 
барысында осы өнімдер мен қызметтердің өзіндік құнына кіретін шығыстардың және 
оларды жауып, пайданы қалыптастыратын кірістер арасындағы байланысты айқындау. 
Кіріс пен шығыс есебі көмегімен біз өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын жасау 
барысында пайданы мейлінше арттыру үшін резервтерді анықтауға мүмкіндік аламыз. 

Кірістер  кәсіпорынның  өмір сүруінің қайнар көзі болып табылады. Кіріссіз пайда 
жоқ, пайдасыз кәсіпорын жоқ. 

Бухгалтерлік  есеп  субъектілердің   қызметінің    сандық    және   сапалы    
мінездемесін   көрсетеді. Осы   екі   мінездемесі   табыстарға   әкелуі   мүмкін. 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жүйесін «Бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 
234 заңы анықтайды. Осы заң Қаржылық есептілікті дайындау мен оны пайдалану 
кезіндегі сақталуы тиіс есептің жалпы ережелері мен принциптерін, сыртқы аудит пен 
ішкі бақылау бойынша талаптарды, Қазақстан Республикасының резиденттері болып 
табылатын және сонымен бірге резидент емес Қазақстан Республикасының 
территориясында тіркелеген өкілдіктер мен филлиалдардың, заңды және кәсіпкерлік 
қызметпен заңды тұлғаны құрамай айналысатын жеке тұлғалардың міндеттері мен 
құқықтарын бекітеді. 

Қазақстанда бухгалтерлік есеп ортақ принциптер мен қаулылар негізінде 
құрылады. Олар бухгалтерлік есеп стандарттарында субьектілердің қаржы-шаруашылық 
қарекетінің бухгалтерлік есеп типтік шоттар жоспарында, «Салықтар мен бюджетке 
міндетті түрде төленетін басқа да төлемдер туралы» кодексте, Қазақстан 
Республикасының жетік органымен шығарылған бухгалтерлік есеп бойынша нұсқаулар, 
қаулылар, кепілдемелерде бекітілген. Сонымен бірге іс әрекет етуші бухгалтерлік есеп 
жүйесі халықаралық стандарттарға сай келеді. 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы бухгалтерлік есепте бұрын болған шығындарды 
есепке алудың нормативті тәсілі пайдаланылмай, халықаралық қабылданған директ-
костинг шығындарды есепке алу жүйесі қолданылады. Есепке алудың осы жүйесінде 
өндірістік шығындар тұрақты және өндіріс көлеміне пропорционалды өзгеретін 
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шығындарға бөлінеді. Өнімнің өзіндік құнына тек тікелей негізгі шығындар мен өзгермелі 
үстеме шығындар қосылады. Қалған шығындар «Жиынтық табыс» шотына апарылады. 
Талдау кезінде негізгі назар «Жиынтық табыс» шотына апарылған сомаларға аударылады, 
өйткені қалдықтардың бар болуы өндіріс процесінде кемшіліктер бар екенін көрсетеді 
[1,106б]. Осылайша жасалған шолу отандық және шетелдік бухгалтерлік есеп 
тәжірибесіндегі ерекшеліктерді көруге көмектесіп,  олар арасындағы айырмашылықтар 
мен ұқсастықтарды, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көруге көмектесті. 

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің мақсаты – мүдделі тұлғаларды дара 
кәсіпкерлер мен ұйымдардың қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері мен қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып 
табылады [1].  

Бухгалтерлік есеп өзімен субьектінің активтері, меншікті капиталы, 
міндеттемелері, табыстары мен шығындары туралы бухгалтерлік есеп стандарттарымен 
және «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңға сәйкес шығарылған басқа 
да нормативті-құқықтық актілерімен регламенттелген ақпаратты жинау, тіркеу және 
жалпылау жүйесін білдіреді. 

Бухгалтерлік жазулар мен құжаттар қолмен немесе компьютерленген жүйе 
көмегімен жасалған бастапқы құжаттарды, кітаптарды, журналдарды, жазуларды, және 
субьектінің шаруашылық қызметі туралы ақпаратты қамтитын басқа да материалдарды 
қосады. 

Қаржылық есептілік тұжырымдамасы 7 элементті (активтер, міндеттемелер, 
капитал (таза активтер (н. №1), табыстар, шығындар, пайда, залалдар (н. №2) қосады. 
Олар қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпаратты пайдаланушылар үшін осы ақпаратты 
пайдалы болып жасайтын атрибуттар болып табылады  

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес келесі 
принциптер қабылданған: 

- Есептеу. Кірістер олар табысталған кезде танылады (бейнеленеді), ал шығыстар 
мен залалдар, операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте бейнеленіп, өздері жататын 
кезеңдердің қаржылық есептіліктеріне кіргізіледі. Есептеу принципі бойынша 
құрастырылған қаржылық есептілік болған операциялар мен басқа да оқиғалар туралы 
ақпарат пайдаланушыларды үшін ақшалай қаражат қабылданған немесе төленген кезде 
емес экономикалық шешімдер қабылданған кезде өте маңызды ақпаратпен қамтамасыз 
етеді. 

- Үздіксіз қызмет. Субьект өз қызметін анықталмаған уақыт кезеңі ішінде 
жалғастыратыны және онда оны жақын болашақта жою ойы немесе оның көлемін елеулі 
қысқартуға ойы жоқ екені болжамданады [2]. 

Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық мінездемелері: 
Түсініктілік. Қаржылық есептілікте ұсынылған ақпарат пайдаланушыларға 

түсінікті болуы қажет. 
Орындылық. Болған бағалауларды түзетіп немесе растап, болған, қазіргі немесе 

болатын оқиғаларды бағалауға көмектесіп, пайдаланушылардың экономикалық 
шешімдеріне әсер етуі. 

Ақпараттың орындылығына оның елеулілігі мен мінезі әсер етеді. Ақпарат елеулі 
болып табылады егер оны жіберіп қою немесе дұрыс емес ұсыну пайдаланушылардың 
экономикалық шешімдеріне әсер етсе. 

Сенімділік. Ақпаратта елеулі қателер мен бұрмаланулар жоқ және 
пайдаланушылар оған дұрыс ұсынылған ақпаратқа сияқты сене алса. 

Шынайы ұсыну. Сенімділікті қамтамасыз ету үшін қаржылық жағдай, операциялар 
нәтижелері, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат операциялар мен басқа 
оқиғаларды шынайы бейнелеуге міндетті. 
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Мәннің нысаннан басым болуы. Операциялар мен басқа оқиғалардың шынайы 
бейнеленуі үшін олар өзінің тек заңдық нысанына сәйкес ғана емес, сонымен бірге өзінің 
мәні мен экономикалық нақтылығына сәйкес есепке алынып, ұсынылуы қажет. 

Бейтараптылық. Сенімділікті қамтамасыз ету үшін қаржылық есептілікте жатқан 
ақпарат бейтарап, яғни біреудің қызығушылығын қорғамауы керек.  

Мұқияттылық. Анықталмағандық жағдайында талап етілетін есеп айырысулар 
үшін пікірді білдіру кезінде активтер мен табыстар әдейі кем, ал міндеттемелер мен 
шығыстар әдейі артық болып көрсетілмеуі үшін сақтылықтың анықталған дәрежесін 
сақтау [3]. 

Активте жатқан болашақ экономикалық пайдалар келесі операциялардың 
нәтижесінде алынуы мүмкін: 

 1.Егер актив субьектімен өткізілетін дайын өнім (тауар, жұмыс, қызмет) 
өндірісінде бөлек немесе басқа активтермен бірге пайдаланылса; 

 2.Басқа активтерге айырбасталса; 
 3.Міндеттемелерді өтеуге жұмсалса; 
 4.Субьект иелері арасында бөлінсе; 
Міндеттеме – дара кәсіпкердің немесе ұйымның өткен оқиғалардан туындайтын 

мойнында тұрған міндеті, оны реттеу экономикалық пайданы қамтитын ресурстардың 
шығып қалуына әкеп соғады [1]. 

Қаржы-шаруашылық іс әрекеттің нәтижелерін бағалаумен тікелей байланысты 
қаржылық есептілік элементтері болып келесілер табылады: 

- табыстар – есепті кезең ішінде активтердің түсімі немесе өсімі немесе 
міндеттемелердің азаюы нысанында экономикалық пайданың ұлғаюы, олар капиталға 
қатысушы тұлғалардың жарнасымен байланысты ұлғаюдан өзгеше капиталдың ұлғаюына 
әкеледі; 

- шығыстар – есепті кезең ішінде активтердің қолдан кетуі немесе азаюы немесе 
міндеттемелердің пайда болу нысанында экономикалық пайданың азаюы, олар капиталға 
қатысушы тұлғаларға бөлумен байланысты азаюдан өзгеше капиталдың азаюына әкеп 
соғады [1]. 

Қаржылық есептердің элементтерін тану – бұл бухгалтерлік балансқа немесе 
элементтің бөлінуіне сәйкес келетін бап қызметінің нәтижелері туралы есепке қосу үрдісі. 
Осы бап келесі критерийлерге жауап беруі тиіс: 

- баппен байланысты кез келеген экономикалық пайда субьектімен алыну немесе 
жоғалу ықтималдығы бар; 

- обьектінің сенімді өлшенуі мүмкін құны немесе бағалауы бар. 
Қаржылық есептілік элементтерін бағалау – есептілік элементтері бухгалтерлік 

есеп пен қаржылық есептілікте танылатын және тіркелетін ақша сомаларын анықтау [1]. 
Қаржылық есептердің элементтері бағаланады: 
-алғашқы (бастапқы) құн бойынша. Активтер төленген ақша қаражаттар сомасында 

немесе оларды сатып алу кезіндегі жақтардың келісімі бойынша орнатылған ағымдық құн 
бойынша, ал міндеттемелер – міндеттеменің орнына қабылданған түсім сомасы бойынша 
немесе шарттармен анықталған жағдайларда (мысалы, салық), жағдайлардың қалыпты 
өтуі кезінде міндеттемені орындау үшін төленетін ақша қаражаттарының сомасы 
бойынша бейнеленеді; 

-ағымдық құн бойынша. Активтер есепте егер осы немесе оған ұқсас актив жаңа 
ғана сатып алынған болса, төленуі тиіс ақша қаражаттардың сомасы бойыншы, ал 
міндеттемелер міндеттемені өтеу үшін қажетті ақша қаражаттарының дисконтталмаған 
сомасы бойынша бейнеленеді; 

-өткізудің (өтеудің) мүмкін сомасы бойынша. Активтер сатудан алынуы мүмкін 
ақша қаражаттарының сомасы бойынша бейнеленеді. Міндеттемелер міндеттемені өтеу 
үшін қажетті ақша қаражаттарының дисконтталмаған сомасы бойынша бейнеленеді. 
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-дисконтталмаған құн бойынша. Активтер субьектінің қалыпты қызметі барысында 
активтер тудыруы міндетті ақша қаражаттарының болашақ дисконтталған құнын беретін 
ағымдық құн бойынша бейнеленеді. Міндеттемелер субьектінің қалыпты қызметі 
барысында міндеттемелерді өтеуге пайдаланылатын ақша қаражаттарының болашақ таза 
төлемдерінің дисконтталған құнын беретін ағымдық құны бойынша бейнеленеді; 

-баланстық құн бойынша. Активтер мен міндеттемелердің бухгалтерлік баланста 
бейнеленетін құны [4]. 

Кәсіпорын қызметінің қаржылық  нәтижелері  кірістер  мен шығыстар есебінде 
бейнеленеді және өзіне негізгі қызметтен түскен, яғни өнімді өткізу (жұмыс атқару, 
қызмет көрсетуден) түскен кірістер мен шығыстарды да қосатын бірнеше есеп 
категориясымен ұсынылған. 

Қорыта айтқанда,  қаржылық есеп тәжірибесін жалпылау және жан-жақты зерттеу 
түрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану ұйымдардың қызметіндегі салықты төлемеумен 
байланысты бұзушылықтарды бақылаудың тиімділігін арттыруға ықпал етеді.  
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Нарықтық экономика жағдайларында кез келген ұйым экономикалық пайда алуға 

ұмтылады. Бұл жағдай кез келген ұйымның қаржылық ресурстарын, оның қаржылық 
капиталын қалыптастыру көзқарасынан қарағанда маңызды болып табылады. Ішкі 
мазмұны бойынша қаржылық есептілік бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
үйлестер тұжырымдамаларының жалпы методологиялық  қағидаларының талаптарына 
сәйкес тұжырымдамаларға негізделеді. Олар бірдей қағидалық мәселелерді бірдей және 
сол тәртіпте қарайды. 

Нарықтық қатынастардың қатысушыларына қатысты пайдалы ақпаратты беру – 
бұл экономикалық тауар болып есептеледі. Есептік ақпараттың тиімділігін өлшеп бағалау 
қиын. Сонда да, бухгалтерлік есеп жүйесінде жиналған пайдалы ақпарат шоттан бастап 
талдау үшін және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті нүктені қамтамасыз 
етеді. Біз егер бірдей құны бар екі ұсыныс бар болса, онда айтарлықтай пайда әкелетін 
ұсынысқа басымдық берілетінін білеміз. Бухгалтер өзінің қызметін іштей немесе сырттай 
қарауы мүмкін. Бухгалтердің ішкі қызметі активтерді барынша тиімді басқару үшін 
ұйымның өзіне қажет. Сыртқы қызметке қатынасы бойынша бухгалтер ұйымның әр түрлі 
активтеріне инвестициялардың пайдалылығы үшін алаңдайды. 
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Сонымен, ақпарат бухгалтерлік есеп іргелі тұжырымдамалық негіздер және 
методологиялық нұсқаулардың және басқа да бухгалтерлік есеп тәсілдерінің тепе-
теңдігіне негізделеді.  

Тұжырымдамалық негіздеме – бұл бухгалтерлік есеп стандарттарын 
қалыптастыратын негізгі ережелер үшін конституцияны құруға арналған қазіргі заманғы 
талаптың бірі. Тұжырымдамалық негіздеме стандарттарын белгілеу процесі осы 
активтерге талаптардың тиісті ұсынуына септігін тигізуі қажет. Баланс есебі немесе 
бухгалтерлік баланс белгілі бір уақыт кезеңіндегі ұйымның қаржылық жағдайының суреті 
ретінде қаралуы мүмкін.  Балансқа шоттар сальдосы, оның ішінде активтер, пассивтер мен 
капитал кіреді. Бухгалтерлік есептің жекелеген шоттарында жиналған ақпарат қаржылық 
есептіліктің тұтынушыларына әрдайым қажет емес; себебі оқылуын жеңілдету үшін 
шоттарды топтастыру тәсілі қолданылады. Нәтижесінде инвесторлар мен несие 
берушілер, сондай-ақ басқа да қаржылық есептің пайдаланушылары шоттар топтары 
арасындағы қатынастарды зерделейді және бағалайды. Осыған байланысты, жалпы 
мақсаттағы сыртқы қаржылық есептілік бухгалтерлік есеп шоттары бойынша 
шоғырланған деректер негізінде жасалады және ол жүйеленген қаржылық есептілік деп 
аталады. Баланс бухгалтерлік есеп әдістері мен рәсімдерін дұрыс және нақты  қолдану 
арқылы құрылады.  

Пайда мен шығындар туралы есеп. Есептік бағалардағы өзгерістерді көрсетеді, 
бұған қарапайым шаруашылық қызметінен түскен пайда немесе зиян кіргізілуі тиіс. 
Сыртқы пайдаланушылар үшін кірістер мен шығыстар туралы есеп қысқаша жасалады. 

Кірістер мен шығыстар туралы есеп есептеу жүйесі негізінде жасалады. Сондықтан 
ақша қаражаттарының жай-күйі мен өтімділігіне ағымдағы қызмет әсері көрсетілмейді. 
Кірістер мен шығыстар міндетте түрде ақша қаражаттарының ұлғаюымен немесе 
азаюымен ілесіп жүрмейді. Ақша қаражаттарының ұлғаюы немесе азаюы бухгалтерлік 
шоттардың «активтердің» өзгеруіне алып келеді. Кірістер мен шығыстар сомасының 
өзгеруі «Капитал» шотының өзгерісіне алып келеді. Сол себептен, тағы бір есеп қажет, ол 
«Ақша қозғалысы туралы есеп»деп аталады. Осы есептің негізгі мақсаты сыртқы және 
ішкі пайдаланушыларға ақша қозғалысы туралы ақпаратты беру болып табылады. Ұйым 
ақшасының жай-күйі мен қозғалысына оның ағымдағы, инвестициялық және қаржылық 
қызметіне ықпалын тигізеді және осы кезең үшін ақша қаражаттарының өзгерісіне 
түсініктеме беруге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, әкімшілік осы есепті өтімділікті есептеу 
кезінде, дивидендтерді анықтау кезінде, басқа ұйымдарға қосымша инвестициялар және 
қандай да бір бағдарламаны қаржыландыру туралы ұйымның жалпы жай-күйіне әсерін 
бағалау кезінде пайдаланылады. Сонымен, осы есептің мақсаты ағымдағы есепті кезеңдегі 
ақша қаражаттарының ағындары бойынша есеп беру болып табылады. 

Қаржылық есептіліктің жалпы мақсаты Халықаралық Стандарттар Есебі жөніндегі 
комитет (ХСЕК) атап көрсеткендей, тиімді экономикалық шешімдерді қабылдау болып 
саналады. 

Яғни, қаржылық бақылау шешімдерді қабылдау процесіндегі айтарлықтай 
маңызды шарттардың бірі ретінде шығады. Алайда, қаржылық бақылау және бухгалтерлік 
есептің  әдістері мен қағидаларын қолдану дұрыстығы талданатын және қабылданатын 
шешім деректерінің сапасына тәуелді. Осыған байланысты қаржылық есептілік туралы 
ақпаратты түсінік беру және дұрыс пайдалану мәселесі шешім қабылдаушыға жүктеледі. 
Бухгалтер пайдалы және сапалы ақпаратты ұсынады, ал пайдаланушы шешімдерді әзірлеу 
кезінде оны түсініп қолдануы қажет. 

Қазақстанның Тұжырымдамалық негіздемелерінде халықаралық тәжірибеде 
қабылданған қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық ережелерін құру және оның 
мазмұны қаралады. Қаржылық есептіліктің тұжырымдамасы елімізде қалыптасқан нақты 
экономикалық жағдайлардағы бухгалтерлік есеп жүйесінің құрылу негіздерін баяндауды 
ұсынады.  
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Сондықтан да, Қаржылық есептілік тұжырымдамасының мәнін жете бағаламауға 
болмайды. Әлемдік тәжірибе тұжырымдамасыз тәжірибеде қаржылық есептілік 
стандарттарын әзірлеу мен пайдалану, сондай-ақ нарықтық қатынастардың тиімді жұмыс 
істеуі мүмкін емес екендігін көрсетті.  

Егер ақпарат барлық нарық қатысушылары үшін сапалы және оны қол жетімді, 
түсінікті және анық жасалған болса, онда осындай санаттардың жиынтығы қаржылық 
есептіліктің мөлдірлігі деп аталады. Қаржылық есептіліктің мөлдірлігі мынадай: 
ашықтылықжәнеесеп берушілік түсініктерімен толықтырылады. 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында ашықтылық ақпаратты 
қолдану мен ұсыну методологиясына жатады, сондай-ақ ашықтылық қазіргі заманғы және 
оларды ашық тарату арқылы стратегиялық шешімдерді қабылдау үшін болжамды 
құндылыққа ие. Болжамды құндылық кері байланысқа негізделген. Өз кезегінде кері 
байланыс пайдаланушыға қажет уақытында келіп түсетін алдағы күтулер қаншалықты 
анық болып шығатындығы туралы ақпараттан тұрады деп болжанады. Егер уақыттылық 
сақталмаса, онда мәндер келесі әрекеттер үшін маңызды болып табылмайды. 

Есеп берушілік – бұл есептің дұрыс жасалуына жауапкершілік және нарық 
қатысушыларының, оның фискальдық органдарының  қажеттіліктеріне жатады. Есеп 
берушілік тұжырымдамасы негізінен нарық қатысушыларының үш негізгі топтарына, атап 
айтқанда қарыз жинаушы, эмитенттер мен инвесторлар, және мемлекеттік органдар мен 
басқа да қаржылық институттар үшін бағытталған. Сыртқы пайдаланушылар үшін 
қаржылық есептердегі деректерді әдейі бұрмалау жасанды қаржылық есептілік деп 
аталатынын ескерген жөн. 

Ашықтылық пен есеп берушілік өзара байланысты және қаржылық есептіліктің 
фактілерін нығайтатын санаттары. Ашықтылық мониторингті жеңілдету арқылы есеп 
берушіліктің деңгейін арттырады, ал есеп берушілік бастапқы себептер немесе 
ауытқушылықтар жарияланғанын және түсіндірілгенін растайтын актіні ұйымдардың 
өздері беру арқылы ашықтылықтың деңгейін арттырады. Өзара негізделген категориялар 
ашықтылық, есеп берушілік ретінде жоғары деңгейде қабылданған шешімдердің 
сапалылығын растайтын есептік ақпараттың тәртібін анықтайды. Бұл категориялар 
экономикалық қайтарымды арттыруға көмектеседі, сондай-ақ инвестициялық саясаттың 
жай-күйін және қаржылық тәуекелдерді басқаруды жақсартады. Ашықтылық қаржылық 
жүйелердің ішкі табиғатын өзгертпейтінін ескерген жөн. Алайда, ашықтылық алдын ала 
жағымсыз жаңалықтарға нарық қатысушыларының ұстамдылық реакциясын 
қалыптастырады.  

Сонымен, қаржылық есептіліктің ашықтығы ұйымның қаржылық жағдайы 
(бухгалтерлік баланс), қаржылық нәтижелер (кірістер мен шығыстар туралы есеп), 
меншікті капиталдағы өзгерістер туралы (ақша қоғалысының есебі) ақпаратты беруден 
тұрады. 

Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары. Негіздемеде 
пайдаланушылар шешімдер қабылдауда әсер ететін қаржылық есептіліктің сапалық 
сипаттамаларға ерекше назар аударылған.  

Негізгі түсініктерді қарастырайық. Ең алдымен, тұжырымдама қаржылық есептілік 
туралы ақпарат пайдалы ретінде қаралуы мүмкін шекараларды анықтайды. Бұл үшін оны 
алуына байланысты шығындарға қарағанда барынша пайда әкелетін ақпарат 
пайдаланылады. Сондықтан да барлық пайдаланушылар егер ақпарат түсінікті болса, оны 
дұрыс бағалап, қолдана алады. 

Қаржылық есептіліктің тұжырымдамалық негіздемелері - негізінде бухгалтерлік 
есеп және есептілік стандарттары әзірленетін логикалық тәсілдер мен талаптарды анықтау 
қажеттілігі болып табылады.  

Тұжырымдамалық негіздеме өз алдына стандарттар болып табылмайды, оны 
бекітпейді, ауыстырмайды және жоймайды.  
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Тұжырымдамалық негіздемелердің міндеттері келісілген қаржылық есеп пен 
есептілікті жасауға алып келуі мүмкін өзара байланысты мақсаттар мен түсініктер 
жүйесін сипаттау болып табылады. Есептің тұжырымдамалық негіздемесі ескерілуі тиіс 
жағдайларды басқаруға, осы жағдайларды өлшеуге, сондай-ақ оларды жалпылау 
тәсілдерін және мүдделі пайдаланушылармен байланысты іздестіруге мүмкіндік береді. 

Ақпараттың негізгі сапалық сипаттамалары: түсініктілік, орындылық, сенімділік 
және салыстырмалылық және осы бөлімде егжей-тегжейлі сипатталатын қаржылық 
есептіліктің сапалық сипаттамасының басқа да қағидалары болып табылады.  

 
3 кесте   – Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік қағидалары 
 

Негізгі (методологиялық) 
қағидалар 

Сапа қағидалары Талап қағидалары 

1. Екі жақты 
2. Ақша өлшемі 
3. Автономдылық және 
мүліктік оқшаулық 
4. Үздіксіздік 
5. Өзіндік құны 
6. Консерватизм 
7. Материалдық 
8. Сату және есептеу әдісі 
9. Сәйкестігі 

1. Түсініктілік 
2. Орнықтылық 
3. Сенімділік 
4. Салыстырмалылық  

1. Толықтығы 
2. Маңыздылығы 
3. Дұрыс ұсынылуы 
4. Нысан түрінде мәннен  
артықшылығы 
5.  Бейтараптылық  
6.  Сақтық 
7.  Уақытылы  
8.  Пайдалар        мен шығындар  
арасындағы баланс 
9. Сапалық сипаттамалар 
арасындағы баланс 
10. Нақты    және объективті 
ұсыну 

 
Тұжырымдамалық негіздеме бухгалтерлік есеп жүйесін жасауға арналған, яғни: 
- мүдделі мамандарды  бухгалтерлік есептерді жүргізу тәсілдері туралы ақпаратпен 

қамтамасыз етуге; 
- бухгалтерлік есеп бойынша жаңа нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және 

қолданыстағы нормативтік актілерді қайта қарау үшін негіздеме болуға; 
- нормативтік құқықтық актілермен реттелмеген мәселелер бойынша шешімдер 

қабылдау үшін негіз болуға; 
- бухгалтерлік есеп мазмұнындағы деректерді бухгалтерлік ақпарат 

тұтынушыларына түсіндіруге бағытталған. 
Қазақстан Республикасында жоғарыда айтылған міндеттерді шешу мақсатында 

Қаржы министрлігінің бұйрығымен«Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсыну үшін 
тұжырымдамалық негіздеме» жарияланды. 

Осы Тұжырымдаманың кіріспе бөлімінде қаржылық есептіліктің жалпы 
мәселелері, мақсатымен мәртебесі, қолдану саласы, сондай-ақ қаржылық ақпаратты 
пайдаланушылардың орны мен рөлі және олардың мүдделері ашылады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский  учет. Учебноепособие.  
-Алматы, 2005. 
2. Кеулімжаев Қ.К.,Әжібаева З.Н.,Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.Э. Қаржылық 

есеп. Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2007. 
3. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары – Алматы: Раритет, 2003. 
4. Дүйсембаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау.Оқу құралы.- 

Алматы:Экономика,2011. 
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Практика организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 
жилищно-коммунальной сферы 

 
Аширбеков Н.Б. 

Международного университета Кыргызстан 
г.Бишкек, Кыргызская Республика 

 
Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского общества и при учете 

производственных ресурсов, затрат на производство продукции и калькулировании 
себестоимости продукции малые предприятия руководствуются отраслевыми указаниями, 
разработанными министерствами и ведомствами на основе типовых по согласованию с 
Минфином Кыргызской Республики для предприятий подведомственных отраслей. 

Для организации учета по упрощенной форме учета малым предприятиям 
рекомендуется составить на основе типового Плана счетов рабочий план счетов. В связи с 
переходом на сокращенный план счетов малым предприятиям рекомендуется внести ряд 
изменений в общепринятый порядок учета производственных ресурсов, затрат на 
производство продукции и финансовых результатов. 

На счете 2100 “Основные средства” рекомендуется обособленно учитывать 
нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов учитывается обособленно 
на счете 2150 “Амортизация основных средств”. 

Выбывающие основные средства списываются со счета 2100 “Основные средства” 
в дебет счета 2150 “Амортизация основных средств”. Расходы, связанные с выбытием 
основных средств, а также недоамортизированная часть основных средств списываются в 
дебет счета 6100 “Выручка”. В случае продажи основных средств их остаточная 
стоимость и расходы по продаже списываются в дебет счета 6100. Выручка от продажи 
учитывается по кредиту счета 6100. 

Все производственные запасы на малых предприятиях рекомендуется учитывать на 
одном синтетическом счете 1620 “Материалы”. 

Все затраты на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг на 
малых предприятиях рекомендуется учитывать на счете 1630 “Основное производство”. 
При этом затраты на проведение всех видов ремонтов основных производственных 
средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим 
статьям затрат (материалы, заработная плата и др.). 

Если ремонтные работы выполняются подрядным способом, то затраты на ремонт 
рекомендуется включать в состав общехозяйственных расходов. 

При кассовом методе учета доходов и расходов затраты, связанные с 
производством и реализацией продукции (работ, услуг), отражаются на счете 1630 
“Основное производство” только в части оплаченных материальных ценностей, услуг, 
выплаченной оплаты труда, начисленных амортизационных отчислений и других 
оплаченных затрат. Фактическая себестоимость отгруженных (проданных) ценностей (ра-
бот, услуг) отражается обособленно на дебете счета 1640 “Товары” до момента 
поступления денежных средств. 

При поступлении денежных средств дебетуют счета учета денежных средств и 
кредитуют счет 6100  “Выручка”, после этого списывают себестоимость проданной 
продукции (работ, услуг) с кредита счета 1640 в дебет счета 6100. 

В случае выполнения своих обязательств покупателем иным способом (по 
договору мены, зачету взаимной задолженности и т.п.) кредитовая запись по счету 6100 
“Выручка” корреспондируется с дебетом счета 1400 “Счета к получению”. 

Малые предприятия, имеющие значительное количество объектов учета, 
недлительный цикл производственного процесса и учитывающие общехозяйственные 
расходы обособленно от прямых, могут списывать общехозяйственные расходы на 
затраты по продаже продукции (счет 6100 “Выручка”). При таком списании 
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производственная себестоимость продукции исчисляется без учета общехозяйственных 
расходов и будет несопоставима с производственной себестоимостью предприятий, не 
учитывающих общехозяйственные расходы на отдельном синтетическом счете. 

Учет готовой продукции и товаров осуществляется на счете 1640 “Товары”. 
Товары, приобретаемые для продажи, принимаются к учету по стоимости 

приобретения с дальнейшим их списанием при выбытии по методу средневзвешенной 
себестоимости. 

Учет продажи продукции (работ, услуг) и любого другого имущества малого 
предприятия, а также определение финансового результата по этим операциям 
осуществляются на счете 6100 “Выручка”. 

Финансовые результаты и их использование могут учитываться непосредственно 
на счете 9000 “Прибыли и убытки”. 

В течение года суммы прибыли и ее использование отражаются в соответствующем 
регистре развернуто: по кредиту счета нарастающим итогом показывают прибыль, а по 
дебету счета — ее использование. 

По окончании года на дату составления бухгалтерской отчетности оставшаяся 
часть прибыли перечисляется со счета 9000 на счет 6000 “Доходы от операционной 
деятельности”. 

Учет всех видов дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется на 
счете 1500 «Дебиторы и кредиторы». Расчеты производятся в развернутом виде: по дебету 
— возникновение дебиторской задолженности и погашение кредиторской, по кредиту — 
возникновение кредиторской задолженности и погашение дебиторской. 

Учет ссуд банка, заемных и целевых средств осуществляется малым предприятием 
на счете 3300 “Краткосрочные долговые обязательства” по их видам и срокам погашения. 

При упрощенной форме учета в качестве регистра синтетического учета 
используют Книгу учета фактов хозяйственной деятельности (ф. № К-1), а в качестве 
регистров аналитического учета — следующие ведомости: 

учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (ф. №В-1); 
учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по 

ценностям (ф. № В-2); 
учета затрат на производство (ф. № В-3); 
учета денежных средств и фондов (ф. № В-4); 
учета расчетов и прочих операций (ф. № В-5); 
учета реализации (ф. № В-6 (оплата) и В-б (отгрузка)); 
учета расчетов с поставщиками (ф. №> В-7); 
учета оплаты труда (ф. № В-8); 
шахматную (ф. № В-9). 
Ведение Книги учета фактов хозяйственной деятельности и ведомости учета 

заработной платы является обязательным, остальные ведомости ведутся по мере 
необходимости. В этом случае Книга учета фактов хозяйственной деятельности является 
регистром не только синтетического, но и аналитического учета. 

В Книге учета фактов хозяйственной деятельности по каждой хозяйственной 
операции записывают ее порядковый номер, номер и дату документа, содержание 
операции, сумму, увеличение и уменьшение по счетам учета имущества, обязательств и 
процессов. Форма Книги учета фактов хозяйственной деятельности приведена ранее. При 
открытии Книги в ней записывают остатки по каждому счету. 

Книгу можно вести в виде ведомости, открывая ее на каждый месяц, или- в форме 
Книги, предназначенной для учета операций за весь отчетный год. В этом случае Книга 
должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице Книги записывают 
число содержащихся в ней страниц, заверяемое подписями руководителя малого 
предприятия и лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, а также оттиском 
печати малого предприятия. 
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Ведомости ф. № В-1 — В-9 предназначены для аналитического учета имущества, 
обязательств и процессов. В них записывают показатели характеристики 
соответствующих объектов учета, их наличия на начало периода, поступления или 
расхода и наличия на конец периода. Например, в ведомости учета производственных 
запасов и товаров указывают порядковый номер каждого вида материалов и товаров, 
единицу измерения, цену, остаток на начало месяца в количественном и стоимостном 
выражении, приход, расход и остаток на конец месяца также в количественном и 
стоимостном выражении. 

Запись в учетные регистры производят на основании должным образом 
оформленных бухгалтерских документов (в соответствии с Положением о документах и 
документообороте) на второй день после совершения хозяйственных операций. Порядок 
записи зависит в основном от количества ежедневно совершаемых хозяйственных 
операций. 

Если количество хозяйственных операций незначительно, то их вначале 
записывают в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, а после этого — в 
соответствующие ведомости. Например, операция по поступлению денежных средств в 
кассу с расчетного счета будет отражена в графе “Сумма”, по дебету счета 1110 “Касса”, 
кредиту счета 1210 “Расчетный счет” Книги учета фактов хозяйственной деятельности, а 
затем в ведомостях по учету денежных средств и фондов (ф. № В-4), открываемых 
отдельно на кассовые операции и на операции по расчетному счету. 

Если на предприятии совершается значительное количество хозяйственных 
операций, их можно записывать вначале в соответствующие ведомости, а итоговые 
данные ведомостей за месяц записывать в Книгу учета фактов хозяйственной 
деятельности. Для правильного переноса данных из ведомостей в Книгу можно 
использовать кредитовый принцип записи оборотов ведомостей в Книге учета фактов 
хозяйственной деятельности. В этом случае из каждой ведомости в графе “Сумма” Книги 
учета фактов хозяйственной деятельности записывают общую сумму кредитового оборота 
счета ведомости, а затем расшифровывают ее частными суммами по соответствующим 
счетам Книги. 

Таким же образом переносят кредитовые обороты из соответствующих ведомостей 
по каждому синтетическому счету.Существующая практика организации учета на 
предприятиях малого бизнеса свидетельствуют о том, что в отечественной науке не 
выработано единства подходов к организации  бухгалтерского, управленческого, 
налогового учета, к формированию отчетности. С одной стороны, это кажется 
нормальным явлением, поскольку все субъекты малого бизнеса – слишком специфичны, 
каждый имеет свои особенности, организационно-правовую форму, форму собственности. 
С другой стороны, все большее количество  предприятий стремится к привлечению 
иностранных инвестиций и выходу на зарубежные рынки, что требует признания 
отчетности, ее идентификация в соответствии с требованиями международных 
стандартов. Поэтому необходимо соответствующим органам решить  вопросы 
методического обеспечения бухгалтерского учета  субъектов малого 
предпринимательства.  

Основываясь на вышеизложенном, считаем, что актуальными вопросами  остаются 
разработка новых подходов к организации учета  малых предприятий. 

Список использованных источников 
1.   Методические рекомендации по подготовке и представлению  финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО, утвержденные постановлением Госфиннадзора от 
25.01.2011 года №2; 

2.  Постановление Госфиннадзора от 28 июля 2010 года № 18 «О Международных 
стандартах финансовой отчетности».   

3.  Приказ  Госфиннадзора от 23 августа 2010 года № 135 –  Положение о порядке 
ведения реестра нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в Кыргызской Республике; 
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Қазақстан халқының туу көрсеткіштерін этностары бойынша талдау 
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Демографиялық зерттеудің негізгі көрсеткіші болып халықтың саны жатады. 

Халықтың саны әрқашанда уақыт өткен сайын өзгерісте, яғни туғандар мен өлгендер 
және көші-қон фактілері арасындағы көрсеткіштер қосындысына байланысты болады. 
Мұнда халықтың табиғи өсімі үлкен рөл атқарады. Халықтың табиғи өсімі деп- белгілі бір 
кезеңде тірі туылғандар мен өлгендер санының арасындағы айырмашылықты айтады. 
Табиғи өсім оң шамада болады, егер тірі туылғандар саны өлгендер санынан артық болса, 
немесе кері,онда оны табиғи кему деп те атайды. Туу көрсеткіші, бұл туудың жекелеген 
жағдайларының үлкен санынан тұрады, яғни үзілмейтін,тоқтамайтын процесс. Халық 
тұрақты, үзілмейтін қозғалыста болады. Адамдар туылады және қайтыс болады. 
Адамдардың өмірінде көптеген өзгерістер болады. яғни, жасы, отбасы жағдайы, білім 
деңгейі, жұмысы, тұратын жері, денсаулығы және т.б. Туу процесіне көптеген факторлер 
әсерін тигізеді.Оған мыналар жатады:халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы, 
әлеуметтік-психологиялық орнатулар, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар және т.б.[1,15 
б.] 

Қазақстан халқының саны дүниежүзі мемлекеттері арасында 63 орынды иеленуде. 
2016 жылдың 1 мамырындағы мәліметтері бойынша 17753 мың адамды құрайды және бір 
шаршы километрге 6,5 адамнан келуде және  орташа тығыздығы жағынан 184-ші орында. 
Қазақстан көп ұлтты мемлекет болып саналады және мұнда бірге бейбіт өмір сүріп, 
табысты еңбек етіп келе жатқан 100-дан астам ұлттар мен ұлыстар тұрады. Соңғы 
деректер бойынша Қазақстандағы этностордың 66,5%-ын қазақтар, орыстар 20,6%, 
өзбектер 3,1%, украиндер 1,6% , ұйғырлар 1,5%, татарлар 1,2% және тағы басқа ұлт 
өкілдері құрайды. Біз бұдан Республикамызда тұратын ұлттардың басым бөлігін қазақтар 
мен орыстар құрайтынын байқаймыз. Демек, еліміз бойынша өмірге келген балалардың 
көпшілігі осы екі ұлттардан тұратынын және оны төменде келтірілген 1-кесте 
көрсеткіштерінен көруге болады: [2] 

1-кесте 
2011-2015жылдар аралығында Қазақстандатуған балардың ұлттық құрамы 

бойынша саны мен туу коэффициенттері 

 Туғанбалалардың саны, мыңадам 1000 адамға шаққандағы туу 
коэффициенттері, ү 

Жылдар 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Барлығы 
соныңішінде
: 

372,8 381,0 387,2 399,9 397,6 22,7 22,8 22,9 23,2 22,5 

Қазақтар 272,7 280,3 288,2 301,1 305,2 25,8 25,9 25,9 26,3 25,6 
Орыстар 47,6 47,7 46,3 45,8 42,1 12,7 13,6 13,4 13,4 12,3 

Басқаұлттар 
52,5 53,0 52,7 53,0 50,3 24,3 22,7 22,3 22,3 21,4 

Ескерту:Авторлармен есептелінген. Демографиялық жылнамалық,- Астана,2014 -74 б. 

1-кестеде берілген көрсеткіштерге талдау жасайтын болсақ, онда Қазақстан 
бойынша туған балалардың саны жылдан жылға өскенін көруге болады,яғни 2011 жылмен 
салыстырғанда 2015 жылы туған балалардың саны 24,8 мың адамға көбейген. Егер осы 
көрсеткіштерді ұлттық құрамы бойынша жеке қарастыратын болсақ, онда қазақтардан 
туған балалар саны 32,6мың  адамға өскен немесе жалпы туған балалардың ішінде 76,8%-
ын құрайды. Ал орыстардан туған балалардың саны 1,8 мың балаға кеміген немесе үлесі 
жағынан  13,0%-дан 10,6% - ға дейін азайған. Демек, жалпы туған балалардың 87,4 %-ы 
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қазақтар мен орыстардың үлесіне тиетіндігі, ал қалған бөлігі басқа ұлттардың үлесіне 
келген. 

Егер 2015 жылдың туу коэффициенттерін 2011 жылмен салыстыратын болсақ, онда 
республика көлемінде айтарлықтай өзгерістердің болмағандығы, яғни 22,5ү мөлшерінде 
тұрақты түрде болғандығы. Ал ұлттары бойынша жеке қарастыратын болсақ, онда 
қазақтарда өзгермеген,  яғни 25,0 ұ 0,6ү мөлшерінде, орыстарда 12,7ү-ден 12,3ү-ге 
төмендеген.  

Сонымен қатар бұл кесте бойынша басқа ұлттарға қарағанда қазақтар мен 
орыстардың үлесі көпекенін байқауға болады. Егер осы ұлттарды облыстары бойынша 
орналасуын жеке қарастыратын болсақ, онда қазақтардың көпшілігі оңтүстік пен батыс 
облыстарында орналасқан.Орыстардың басым бөлігі Солтүстік Қазақстан, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарында, Алматы, Астана қалаларында өмір 
сүруде. Орыстар үшін туу көрсеткіші төмен, өлу саны көп, табиғи өсім аз. Бұл 
көрсеткіштер КСРО-ның бұрынғы мемлекеттерінде және Ресейдің өзіндегі орыстарда да 
байқалуда.Қазақстаннан кеткен басқа ұлттардың қалғандарының басым бөлігін орыстар 
мен орыс тілділер үлесіне келеді. Сыртқы мигранттардың 71,7% -ын орыстар, 7,6%-ын 
украиндер, 5,5%-ын немістер, 2,4%-ын татарлар құрайды. Олардың үлкен бөлігі Ресейге 
қоныс аударды. 2012 жылдан бастап сыртқы көші-қон айырымы минусқа ауысты, яғни 
1426 адамға жеттіжәне жылдан жылға бұл көрсеткіш біртіндеп өсуде. Демек, 2015 жылы 
минус 5595 адамға жетті, соның ішінде Шығыс Қазақстан облысынан 1377 адам, 
Қарағандыдан 1370 адам, Қостанайдан 894 адам, Солтүстік Қазақстан 702 адам, Ақмола 
облысынан 201 адам, Павлодар облысынан 1051 адам көшіп кетті. Халық саны қала және 
ауыл болып бөлінетіні баршамызға мәлім. Қала халқы деп қалалық жерлерде 
тұратындарды айтады, ал ауыл халқы деп ауылдық жерлерде тұратындар. Сондықтан 
төменде қалалық және ауылдық жерлерде туған балалардың  ұлттық құрамын 2-кестеде 
келтіреміз: 

2-кесте 
  2011-2015 жылдар аралығында қалалық және ауылдық жерлерде туғандардың 

ұлттық құрамы бойынша саны,мың бала 
 

Жылдар 
Қалада Ауылда 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Барлығы 
соныңішінде: 197,5 206,2 209,0 223,2 225,4 175,3 174,8 178,2 176,7 172,2 

қазақтар 144,5 151,6 155,6 168,1 173,0 128,2 128,7 132,6 133,0 132,2 
орыстар 25,2 25,9 25,0 25,6 23,9 22,4 21,8 21,3 20,2 18,2 
басқаұлттар 27,8 28,7 28,4 29,5 28,5 24,7 24,3 24,3 23,5 21,8 
Ескерту: Авторлармен есептелінген. Демографиялық жылнамалық.-Астана,2014 -74 б. 

 
2 - кестеде берілген көрсеткіштерге талдау жасайтын болсақ, онда Республика 

бойынша қалада туған балалар саны ауылда туған балалардың санына қарағандажоғары 
екенін көруге болады. Мысалы, 2015 жылы қалада туған балалардың саны 225,4 мың 
баланы құрайды, яғни жалпы туған балалардың 56,7%-н құраса, ал ауылда туған балалар 
саны 172,2 мың немесе 43,3%-ға тең болған. Осы көрсеткіштерден қалада туған балалар 
саны  ауылға қарағандакөбірек, бірақ, жақын келетінін байқауға болады. Оның себебі 
ауылдық жерлерде дәрігерлік көмек көрсететін орындардың аз, тіпті жоқ деп айтуға 
болады. Осығын орай ауылда тұратын жастардың көпшілігі қала ауруханаларда 
босанатындығы және туу туралы куәлігін қалада туған деген атаққа машықтанып кетуіне 
байланысты.Егер осы көрсеткіштерді ұлттық құрамы бойынша жеке қарастыратын 
болсақ, онда қазақтардың қала мен ауылда туған балалар санының жылдан жылға өсіп 
отырғанын көреміз.  Ал орыстардың қалада туған балаларының саны 2015 жылы 23,9 мың  
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балаға тең болса, ауылда бұл көрсеткіш 18,2 мың баланы құрайды. Демек, 2011 жыл мен 
2015 жылды салыстырғанда ол көрсеткіштер жылдан жылға төмендеуде.  

Берілген 3-кестедегі көрсеткіштерге талдау жасайтын болсақ,қала бойынша туу 
коэффициенті 2011 жылы 21,8ү болса,2015 жылы бұл көрсеткіш 22,6ү, яғни 1,0 пунктке 
өскен.Ал ауылдағы туу коэффициенті 2011 жылы 23,4ү-ге тең болса, 2015 жылы 22,7ү-ге 
төмендеген. Енді осы көрсеткіштерді ұлттық құрамдары бойынша жеке талдайтын болсақ, 
онда  

3-кесте   
Ұлттары бойынша қалалық және ауылдық жерлердегі туу коэффициенттері,ү 

Жылдар 
Қалада Ауылда 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Барлығы 
соныңішінде: 21,8 22,4 22,3 22,8 22,6 23,4 23,0 23,2 23,5 22,7 

қазақтар 25,2 25,6 25,7 25,8 25,5 29,0 28,9 28,9 32,6 31,1 
орыстар 13,1 13,5 13,3 13,7 12,4 12,4 12,9 13,7 13,2 12,3 
басқаұлттар 23,6 22,5 21,9 22,8 21,3 25,1 22,8 22,7 21,9 21,5 
Ескерту:Авторлармен есептелінген. Демографиялық жылнамалық.-Астана,2014 – 74 б. 

 
қазақтарда қала бойынша 2015 жылы 25,5ү, ауыл бойынша 31,1ү, ал орыстарда 12,4 және 
12,3ү құрайды. 

Қазақ және орыс әйелдерінің арасында нақты бар балалардың саны бойынша үлкен 
айырмашылықты көруге болады. Көптеген қазақ әйелдерінің отбасындағы бала саны 
болып үш немесе одан да көп балалар жатады, ал орыстарда негізінен отбасында аз бала 
болғанын жөн көреді. Зерттеу жұмыстарының негізгі бір мақсаты қазақ және орыс 
әйелдерінің бала тууға қандай кедергі бар екенін білу болды. Оған материалдық 
қиыншылықтар мен тұрғылықты үйдің болмауы үлкен кедергі тудыруда. Бірақ бұл себеп 
бойынша ауыл халқының үлесі қала тұрғындарына қарағанда аздау.Бірақ 18-24 жас 
арасындағы әйел азаматшалардың материалдық жағдайлары мен білім алуға деген 
қызығушылық та әсерін тигізуде. Себебі, осы жас аралығындағы қыз балалардың 
көпшілігі әлі оқуын бітпегендер, некеге тұрмағандар және  тұрғылықты тұратын 
баспанасы жоқ болғандықтан бала көтеруді жоспарламайды,яғни кейінге қалдыруда. 
Демек, олардың мақсаты оқуды жақсы бітіріп, мамандықтары бойынша жұмысқа 
орналасу, жағдай жасап алу болғандықтан уақыттарын жоғалтып алады. Орыстарда 
керісінше әйелдері үйде отыруға қарсы, яғни олар жұмыс жасауды таңдайды. Ол дегеніміз 
туу көрсеткішінің төмендеуіне әкеліп соғады.  Жоғарыда атап өткендей қазақтар мен 
орыстардың үлесі жоғары болғандықтан, олардын жас топтары бойынша туу 
көрсеткіштерін талдап көрсетеміз[4, 12-13 б.]. 

4-кестеде берілген көрсеткіштерге талдау жасайтын болсақ, онда 15-49 жас 
аралығындағы қазақтар бойынша 1000 әйелге шаққандағы туғандар саны жылдан жылға 
артуда. 2011 жылы бұл көрсеткіш орта есеппен бір анаға шаққанда 3,45 баладан келген 
болса, 2015 жылы 4,42 баладан келуде. Демек, 15-49 жас арасында әрбір қазақ әйелі 
дүниеге орта есеппен шаққанда төрт баладан алып келген деген мағынаны білдіреді. Егер 
жастық құрамы бойынша қарастыратын болсақ, онда туудың ең үлкен үлесі 25-29 жасқа 
келген, ал содан кейін 20-24 жасқа ауысқан. Демек, қазақтарда бала туу көрсеткіштері жас 
топтарына тиесілі болып табылады. Ал содан кейін жас топтары бойынша біртіндеп 
төмендеуде.  
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4-кесте 
  Ұлттары бойынша туудың жас коэффициенттері 1000 әйелге шаққанда, ү 

Аналардың 
жастоптары 

Қазақтар Орыстар 2015 жылды 2011 
жылмен 

салыстырғанда,% 2011 2015 2011 2015 
қазақтар орыстар 

15-49 жастағылар 
соның ішінде: 89,3 93,6 48,56 51,24 104,8 105,5 

15-19 24,67 28,90 34,6,0 33,25 117,1 96,1 
20-24 154,09 166,40 96,55 97,85 107,9 101,3 
25-29 174,57 175,58 90,99 92,98 100,5 102,1 
30-34 129,53 127,60 59,35 62,10 98,5 104,6 
35-39 76,23 74,75 28,55 31,84 98,0 111,5 
40-44 19,81 20,80 5,50 5,88 104,9 106,9 
45-49 0,88 0,91 0,15 0,29 103,4 193,3 

Арнайы жиынтық 
коэффициенті 3,45 4,42 1,82 1,87 128,1 102,7 

Брутто коэффициенті 1,669 2,139 0,881 0,905 128,1 102,7 
Нетто коэффициенті 1,358 1,198 0,753 0,771 188,2 102,3 

Ескерту: Авторларменесептелінген. Этнодемографиялық жылнамалық,-Астана,2013-228 б. 

      Енді орыстарды жас топтары бойынша жеке қарастыратын болсақ, онда әр жас 
топтарындағы туу коэффициенттерінің кеміп келе жатқанын көруге болады. Мысалы, 
2011 жылы орта есеппен бір анаға шаққанда 1,82 баладан келген болса,2015 жылы бұл 
көрсеткіш 1,87 болды, яғни қабілетті жастар шамасындағы әрбір орыс әйелі өмірге орта 
есеппен екі баладан алып келді деп тұжырымдауға болады. 

Мақаланың алдына қойған негізгі мақсаты туу көрсеткіштерін этностары бойынша 
талдау жасау болып табылады. Халықтың туу көрсеткіштерін жеке этностары бойынша 
статистикалық талдау жүргізе келіп, мынадай қорытынды жасалынды: 

- 2015 жылғы деректер бойынша қазақтардың туу көрсеткіші 76,2%, орыстар 
11,3%, басқа этностар 13,5% құрады. Біз бұдан қазақтардың үлесі басқаларға қарағанда 
бірнеше есе көп екенін байқаймыз. Қазіргі кезде мемлекетімізде жас отбасыларына 
арналған сан түрлі бағдарламалар жасалынған. Олардың негізгі мақсаты- жас отбасыларға 
жағдай жасау,барынша дерлік көмек беру. Бұл факторлар туу көрсеткішінің жоғарлауына 
алып келеді. Мысалға «Қол жетімді баспана 2020» бағдарламасы бойынша жас 
отбасылардың тұрғын үй мәселесін шешу үшін бастапқы жарнасыз, соңына сатып алумен 
және төмендетілген пайыздық мөлшерлемелер бойынша пәтерді жалға алу мүмкіндігін 
көздейдін «Жас отбасы» бағытын толықтай іске асыру. Болжам бойынша 2020 жылы 
қазақтардың үлесі жалпы халықтың үлесі ішінде 70%-дан асады, алорыстардың үлесі 
20%-дан 17%-ға дейін төмендейді деп жоспарланып отыр. Демек, халқымыздың өсуі 
қазақтарға тікелей байланысты болады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Ы.Ә. Әміреев, Статистика.-Оқулық «Экономика»,2015. - 572 б. 
2. www.wikipedia.kz 
3. Қазақстанныңдемографиялық жылнамалығы-Астана,2014.-224 б 
4. Г.П.Киселева. «Нужно ли повышать рождаемость?»-М.:Статистика,1979.-100 б. 
5. Қазақстаныңэтнодемографиялық жылнамалығы-Астана,2013.-464 б 
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Жайылымдық мал шаруашылығының жағдайы және дамуы 
 

Батырхан Н.А. 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail: nadiraa@mail.ru 
 
Кеңестер Одағының ыдырауы ірі совхоздардың ыдырауына және сонымен бірге ірі 

қара мал басының азаюына алып келді. Біздің еліміздің мал шаруашылық саласы 
шаруашылық жүргізу түрлерін іздестірудің, меншіктің жеке түрін қалыптастырудың 
күрделі үрдісін бастан кешті. Совхоздардың таралуы және мал басының азаюы 
жұмыссыздықты туғызды.   

Жайылымдық мал шаруашылығы саласының тұрғысынан ауыл шаруашылық 
экономиканы дамыту мақсатында біздің еліміздің Үкіметі мал шаруашылығын дамыту 
мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының 09.05.1998 жылғы №278-1 «Мал өсіру 
туралы» Заңын шығарды, 14.12.2001 жылы ол қайта қаралып, оған өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілді [1,1-3 б.]. Бұл құжат ірі қара мал шаруашылығындағы мемлекеттік 
инспекцияларды дамыту мен мемлекеттік реттеуді жүргізу ережелерін, жануар 
материалын сұрыптау материалы ретінде тану ережелерін анықтайды. 

Ірі қара мал шаруашылығы ұйымдарының мал шаруашылығы саласының 
тұрғысынан айырмашылықтарын анықтайды.  

Әрбір облыс деңгейінде мал шаруашылығының дамуын басқару үшін Ауыл 
шаруашылығы Министрлігі 06.11.2001 ж. №350 ауыл шаруашылығы Министрлігінің ірі 
қара мал шаруашылығы департаменті туралы бұйрық шығарылған. Сол бұйрықта 
департаменттің міндеттері мен құзыреті ашып көрсетілген. Яғни сонда бұйрық пен заң 
мал шаруашылығы өндірісінің өсуіне әсер етті деп айтса болады. 2001 жылдан бастап мал 
басы өсе бастады, дегенмен де қажетті нәтижелерге әлі қол жеткізіле қойған жоқ. 

Қазіргі заман жағдайларында Қазақстан Республикасының Үкіметі мал 
шаруашылығы саласының дамуына жағдайларды қамтамасыз етуде маңызды рөл 
атқарады.  

Осыған орай ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев былай дейді «мемлекеттің ең басты 
міндеті ауыл шаруашылық саласының дамуына жағдай тудыру, егін шаруашылығы мен 
мал шаруашылығында экспорт пен ірі ішкі және мемлекеттік сатып алуды бағдар еткен 
орташа және ірі тауарлық өндірістерді ұйымдастыру болып табылады, сонымен 
байланысты ауыл шаруашылығын қаржыландыру бойынша іс-шаралар көзделеді». [3, 3 
б.] 

Міне, сондықтан да біздің елмізде, мал шаруашылығын дамытуға ауылды 
қаржыландыру бағдарламасы белгіленген.  

Мал шаруашылығын дамыту орташа және ірі шаруашылықтарды ұлғайтуды, 
жайылымдық жерлері бар қашықтағы ауылды жерлерде мал шаруашылығын өсіру және 
дамытуды, асыл тұқымды жануарларды өсіруді дамыту мен жақсартуды көздейді. 
Сонымен қатар ірі және орташа қожалықтағы мал шаруашылығы өнімдерінің сапа 
стандарттарын қамтамасыз ету қарастырылады. 

Үкімет тарапынан басты қолдау – асыл тұқымды материалдар мен жайылымдық 
жерлермен қамтамасыз ету. Жайылымдық жерлер мал азығын қамтамасыз етеді, ал ол 
жайылымдық мал шаруашылығын дамытудың басты негізі. Мал шаруашылығын дамыту 
мал басының есебін ұйымдастыруды талап етеді. 

Осы орайда, есеп стандарттарының талаптарына қарасақ,  жайылымдық мал 
шаруашылығындағы есеп пен есептіліктің өзектілігі еш күмән тұғызбайды.  

Жайылымдық мал шаруашылығы – біздің еліміздің дәстүрлі жетекші саласы, 
төлдің тірі салмақ өсімі, сүт пен жүн өндірістің басты көзі. Нақ мал шаруашылығының өзі 
өнеркәсіпті шикізатпен (етпен, жүнмен, терімен, сүтпен және т.б.) қамтамасыз етеді. Мал 
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шаруашылығы өнімдері мен қалдықтарынан кейбір мал азықтары (көк сүт, сүйек ұны 
және т.б.) және әр түрлі дәрілік препараттар (емдік сары сулар, гормонды препараттар 
және т.б.) алуға болады. Міне, сондықтан да қазақстандық малшылар мал шаруашылық 
өнімнің ішкі және сыртқы нарықтарын белсендірек пайдалануына болады. 

Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық тиімділігін арттырудағы 
басты бағыт, бұл малды өсіруге материалдық еңбек қаржаттарын үнемді жұмсап мал 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін арттыру болып табылады.  

Мал шаруашылығының дамуы Қазақстан үшін дәстүрлі сала болып табылады. 
Біздің елімізде жайылымдық жерлердің бар болуы жайылымдық мал шаруашылығын 
қайта өркендетуі тиіс.  

Бірақ та жайылымдық жерлерді пайдаланудың өз мәселелері де жоқ емес. Оның 
үстіне Қазақстан Үкіметі жайылымдық мал шаруашылығына жайылымдарды 
пайдаланудың айқын саясатын әлі толық әзірлеген жоқ.  

Заң актілерінде шабындық және жайылым түрінде мемлекеттік жер қорын бөлу 
мәселелері аяғына дейін әзірленбеген. Ол мал шаруашылығы өндірісін дамытудың және 
оны азықтық базамен қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Осыған байланысты, 
біздің пайымдауымызша, жайылымдық мал шаруашылығы өндірісін ұстайтын және оны 
дамытумен айналысатын шаруашылықтарға мемлекеттік жерлерді жайылымдар үшін 
үлестіруді Жер кодексінде арнайы қарастыру  керек сияқты. 

 Жер кодексі жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады [4,1-3-б]. Алайда, 
өкінішке орай, онда жайылымдық жерлер мен оларды пайдалану тәртібі туралы 
айтылмайды. 

Жер қатынастарын реттеу мәселелері жөніндегі жоғарғы орган – Қазақстан 
Республикасының Парламенті. 

Жер кодексінде жерді пайдалаушылардың құқығы мен міндеттері, жерді қорғау 
және пайдалануға беру тәртібі, жерді қайтып алу тәртібі, ауыл шаруашылық 
айналымынан жерді шығарумен байланысты залалдардың орнын толтыру, жер кадастрын 
белгілеу тәртібі, жер дауларын шешу тәртібі көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жер телімі әрбір меншік иесінің 
үлесін (пай) анықтаумен (үлестік меншік) бірнеше тұлғалардан тұратын жалпы меншікте 
болуы мүмкін.  

Ауыл шаруашылығында совхоздарды жекешелендіру, реформалау нәтижесінде 
жер үлестері бөлінген. Жарналар, жер үлестері «Жерді пайдалану актілерімен» ресімделді. 

Бірақ бүгінде Қазақстандағы ауыл шаруашылығы өндірісін жекешелендіру 
барысында жер үлесін алған көптеген ауыл шаруашылық өндірушілері өз жерлерінен 
айырылып қалған. 

Әсіресе 2008-2009 жылдары несие алған ауылдықтар оны өтеуге мүмкіндігі болмай 
қалды. Жер үлестері несиені жабуға жіберілді. Сондықтан да бүгінде жер иелерінің көбі 
коммерциялық және қаржылық құрылымдар болып алған.  

Сонымен қатар, бүгінде де біздің еліміздің табиғи және әлеуметтік ерекшеліктеріне 
онша көңіл бөліне қоймайды, белгілі бір қателіктерге жол беріледі. Қазақстан аграрлық 
бағыттағы ел, оның үстіне дәстүрлі жайылымдық мал шаруашылығы саласын дамыту 
үшін жайылымдық жерлер де баршылық. 

Жайылымдық мал шаруашылығы көптеген жылдар бойы құрғақ аймақтарында 
табиғатты пайдаланудың негізі болып табылады. Жайылымдық мал шаруашылығының 
ерекшелігі малды жыл бойына жайылым шөбінде ұстауында. Жайылымдарды жыл 
бойына пайдалану мұздақ, боран апаттық жағдайларында, малды қыста қосымша жемдеу 
үшін аздаған азықтық қор жасауға мүмкіндік береді. Мал бағу технологиясы малдың 
өнімділігін барынша сақтауды және келесі шөптесіндік жамылғыны қайтіп шыққанда 
қалпына келу мүмкіндігін қарастырады. Жергілікті тұрғындар жайылымдарды 
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ұйымдастыру мен пайдаланудың бірегей тәжірибесін әзірлеп отырған, сонымен бір 
мезгілде жайылымдық малдың бірегей тұқымдары шығарылып отырды.  

Жайылымдық мал шаруашылығы жүйесінде өсімдіктер мен мал арасында өзара 
экологиялық байланыс бар. Жайылымдық күтімде мал үнемі қозғалыста болады, азықты 
бір орнында тұрып жеп күпті болу және шөп жамылғысын таптап тастау қаупін жояды, 
өсіп-өну кезеңінің жалпы мерзімін ұзартады.  

Қазіргі заманғы жайылымдық мал шарушылығы нақты жерлердің табиғи және 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларына сәйкес келуі тиіс. Алдымен табиғи 
жайылымдардың биоөнімділігін және жайылымдардың қайтымсыз тозу қаупін ескеру 
қажет. 

«Жер реформасын жүргізу кезінде нарықтық экономиканың принциптерінің бірі 
ескерілмей қалған, дәлірек айтсақ: жерді құны бар өндірістің ең маңызды факторы ретінде 
қарастырылмаған. 

Біздің еліміздің ең алдымен, малды жайып семірту және бордақылауды белсенді 
қолдануға мүмкіндік беретін табиғи пішендіктер мен жайылымдар есебінен (етті) 
жайылымдық мал шаруашылығын ұйымдастыру үшін орасан зор мүмкіндіктер бар. 
Қоректік қасиеті бойынша және экономикалық пайдасы жағынан тау жайылымдарындағы 
шөптік мал азығы ең құнарлы болып табылады. Олармен малды жаз кезінде – тау және 
тау етегіндегі табиғи жайылымда азықтандырады, қыс кезінде малды жазық шалғындарға 
жаюға болады, боран мен дүлей берекесіздікте алдын-ала дайындалған пішен және 
пішендемемен қосымша азықтандырады. Мұндай азықтардың үлесі көп болған сайын, 
рациондары да арзан, сүт пен еттің өзіндік құны одан сайын төмендей түседі. 
Мамандандырылған жайылымда мал шаруашылығын, жайылымдық бағу және өсіруді 
қарқынды дамытуға болады.  

Осы жайылымдық мал шаруашылығы Қазақстандағы сиыр, жылқы және қой, түйе 
еттері өндірісінің көздері болуы тиіс. Сонымен қатар бұл салаларда ресурсты қорғау 
технологияларын кеңінен қолдану қажет, етті тұқымды тек таза тұқымды көбейту үшін 
емес, малды өнеркәсіптік будандастыру үшін де пайдалану керек. Будандастырылған 
бұқалар мен тайыншалар кейіннен бордақылауға барады, ал будандастырылған бұқалар 
мен тай биелерден табыспен тауарлық еттік аналық үйірді қалыптастыруға болады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Закон Республики Казахстан о разведении скота от 09.05.1998 года за №278-1 с 
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2. Приказ Министерства сельского хозяйства  о департаменте скотоводства 

Министерства сельского хозяйства №350 от 06.11.2001г.  
3. Агентство Республики Казахстан по статистике Департамент статистики по 

Алматинской области крестьянские (фермерские) хозяйства Алматинской области 2007. 
Алматы, 2008г. – 2009г. 

4. Земельный кодекс Республики Казахстан от 2006, 2003г. №442-II с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 05.07.20008г. 
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Екінші деңгейдегі банктердің қаржылық қызметерін дамыту мәселелерін 
шешу жолдары 
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Нарықтық экономика шарттары мен халықаралық стандарттар талаптары 

Қазақстанның банк жүйесінің дамуында жаңа талаптар мен өзгерістің шамамен әр күн 
сайын қадамдап кірігуін көздейді. 

Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне жалпы банктік секторға қатысты соңғы 
кездері біршама талаптар қойылуда, өйткені мемлекеттің қаржы нарығының басым күші 
Қазақстан банктерінде. Экономиканың барынша серпінді даму үстіндегі салаларының бірі 
деп банкті атауға болады. Мәселен, банк секторы үшін өткен жыл жиынтық активтер мен 
меншік капиталдың рекордтық өсу – екі есе дерлік өсу жылы ретінде атап өтілді. Банк 
активтерінің мөлшері ІЖӨ-нің 91 пайызын құрап, экономикаға банк несиелерінің көлемі 
өткен жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің 60 пайызынан асып түсті.  

Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының құрылуы айтарлықтай оқиға 
болды. Бүгінгі күні Алматы қаласы қаласының өңірлік қаржы орталығы қалыптасу 
сатысында, өзінің ашылған қаржылық және қадағалау Агенттіктері бар. Ертеңгі күні 
банктердің дамуына да айтарлықтай үлес қосары сөзсіз. 

Қазақстанның мемлекеттік қарызы айтарлықтай болмаса да, екінші деңгейдегі 
банктер мен жеке меншік компаниялардың сырттан алған қарыздары кілт өсіп кеткен. Бұл 
елдегі қаржы тұрақтылығының әлемдік рыноктардағы ахуалға кіріптарлығын күшейтеді. 
Осыған байланысты мемлекеттік, жеке меншіктік қаржы және корпоративтік 
секторлардың сыртқы қарыздарына мониторинг жүргізу, сыртқы қарыз көлемін ел үшін 
қауіпсіз деңгейде ұстау жөніндегі жұмысты күшейту қажет. 

Қазақстанның алдағы кезде БСҰ-ға кіруі, сондай-ақ экономиканы серпінді дамыту 
қаржы секторының бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыруды талап етеді. Бұл 
банк секторының резидент еместер алдындағы міндеттемелерінің, жылжымайтын мүлікті 
несиелеу мен тұтыну несиелері көлемінің, банктердің сыртқы рыноктарға 
экспансиясының артуына байланысты тәуекелдерді тиімді басқаруды білдіреді. 

Банктердегі топтасқан бақылау сапасын жақсарту, корпоративтік басқаруды 
бағалайтын қосымша жеделдеткіштерді пайдалану жөніндегі шаралар қажет. Ұлттық 
Банкке қазақстандық «Қаржы тұрақтылығы туралы есептілікті» шығару жөніндегі өз 
практикасын жалғастыру керек. 

Банк жүйесінің ахуалы Қазақстанның экономикалық тұрақтылығы үшін өте 
маңызды. Ұлттық Банк әртүрлі әдістермен қысқа мерзімді өтімділік беру жолымен банк 
жүйесіне қолдау көрсетуді жалғастыратын болады (РЕПО операциялары, валюталық 
СВОП-тар мен ең төменгі резервтік талап кепілдігімен қаражат беру). Ұлттық Банк 
транспаренттілік пен нарыққа барлық қатысушылар арасында екінші деңгейдегі 
банктердің акционерлерін қоса алғанда, тәуекелдерді адал бөлу қағидаттарын қатаң 
ұстанатын болады.  

Екінші деңгейдегі банктердiң қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың 
депозиторларының мүдделерiн қорғау, сондай-ақ ҚР ақша-несие жүйесiнiң тұрақтылығын 
ұстап тұру мақсатында уәкiлеттi орган банктердiң қызметiн реттеудi, соның iшiнде:  

- күдiктi және сенiмсiз активтерге қарсы провизияларды қоса, пруденциалдық 
мөлшерлерді және банктер сақтауға мiндеттi басқа да нормалар мен лимиттердi белгiлейді 
және банктер орындауға мiндеттi нормативтiк құқықтық құжаттарды шығарады;  
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- банктердiң қызметiн тексереді және банктiң қаржы жағдайын сауықтыру 
жөнiнде ұсыныстар береді;  

- банктерге немесе олардың лауазымды адамдарына ықпал етудiң шектеулi 
шараларын қолданады немесе банктерге санкциялар салу арқылы реттеудi жүзеге 
асырады.   

Банктер мiндеттi түрде сақтау үшiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн пруденциалдық 
мөлшерлердің  құрамына:  

- банктiң жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi;  
- өз капиталы жеткiлiктiлiгiнің коэффицентi;  
- бiр қарыз алушыға жасалатын тәуекелдiң ең көп мөлшерi;  
- өтiмдiлiк коэффицентi;  
- ашық валюталық позиция лимиттерi енедi.  
Ұлттық банкхалықаралық банк тәжiрибесiнде пайдаланылатын қосымша 

пруденциалдық қалыптар және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттер 
белгілей алады[1]. 

Банктерді не олардың лауазымды адамдарын және (немесе) банк акцияларының 
жиырма бес процентінен астамын иеленетін банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғаларды 
пруденциалдық нормативтерді және (немесе) сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттерді банктің бұзғаны үшін жауапқа тарту жөнінде шаралар қолданады.  

Банктiң қаржы жағдайыныңқ ойылатын талаптарға сәйкестiгi туралы мәселенi 
шешу мақсатында ҚҚК белгiлi бiр күнге банк және банк тобы капиталының мөлшерiн 
белгiлеуге құқылы. Пруденциалдық мөлшерлердің қалыптық және өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бiр күнге 
шектi банк және банк конгломераты капиталының мөлшерiн, ашық валюталық 
позицияларды есептеу тәртiбi мен олардың лимиттерiн, тиiстi есеп беру түрлерi мен оны 
табыс етумерзiмдерiн ҚҚК белгiлейдi. Банк құқықтық актілерімен белгіленген өз 
капиталы жеткіліктілігінің коэффициентін бұзған жағдайда, банк уәкiлеттi органға қайта 
капиталдандыру жоспарын жіберуі тиіс. Жоспарды бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-
шараларды және олардың мерзімін егжей-тегжейлі көрсете отырып, өз капиталы 
жеткіліктілігінің коэффициентін бұзған күннен бастап бір айдың ішінде ұсынуы қажет.  

Банктің қаржылық жай-күйі нашарлаған жағдайда банк холдингі, банктің ірі 
қатысушысы - банктің дауыс беретін және (немесе) орналастырылған (банктің 
артықшылықты және банк сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының 
жиырма бес проценттен астамын тікелей немесе жанама иеленуші жеке тұлға уәкілетті 
органның талабы бойынша банктің қаржылық жай-күйін жақсарту үшін шаралар 
қолдануға, оның ішінде банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті 
мөлшерде банктің меншікті капиталын ұлғайтуға міндетті. Жүргiзiлiп жатқан 
операциялардың сипаты мен ауқымына сәйкес өз қызметiн бақылауды және оның 
сенiмдiлiгiн тиiстi дәрежеде қамтамасыз ету мақсатында банктер күдiктi және сенiмсiз 
талаптарды бөле отырып және тәртiп пен шарттар бойынша оларға қарсы провизия 
(резервтер) жасай отырып, берiлген несиелер мен басқа да активтердi 
классификациялауды жүзеге асырады. 

Банкiнiң қаржы жағдайы нашарлаған реттерде ҚҚА,  оның акционерлерi алдына 
қаржыны сауықтыру, басшылықты ауыстыру қажеттiгi туралы немесе:  

- депозиттер қабылдауды шектеу туралы;  
- жарғылық  капиталды ұлғайту туралы;  
- дивидендтер төлеудi тоқтатып, провизияларды ұлғайту туралы;  
- жекелеген филиалдар мен өкiлдiктердi жабу арқылы, сондай-ақ қызметкерлердi 

қосымша жалдауды тоқтату немесе шектеу арқылы шығындарды азайту туралы;  
- банкiнiң кезкелген лауазымды адамдарын немесе қызметкерлерiн мүлдем немесе 

уақытша қызметтен шеттету туралы;  
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- жоғары тәуекел деңгейлi банк операцияларының кейбiр түрлерiн тоқтата тұру 
немесе шектеу туралы ұсыныстар берудi қоса, банкiнi қайта құру қажеттiгi жөнiнде 
мәселе қоя алады[2]. 

Пруденциалдық мөлшерлемелерінің және сақталуға мiндеттi басқа да нормалары 
мен лимиттерiнiң бұзылғанын, нормативтiк құқықтық құжаттарының бұзылғанын, 
банкiнiң лауазымды адамдары мен қызметкерлерiнiң оның қаржы қауiпсiздiгi мен 
тұрақтылығына, сондай-ақ оның депозиторларының, клиенттерi мен 
корреспонденттерiнiң мүдделерiне қауiп төндiретiндей заңсыз әрекеттерiн немесе 
әрекетсiздiгiн анықтаған реттерде банкiге мынадай шектеулi ықпал ету шараларының бiрi 
қолданылады:  

а) мiндеттеме-хат талапету;  
б) банкiмен жазбаша келiсiм жасасу;  
в) ескерту жасау;  
г) атқарылуға мiндеттi жазбаша нұсқама беруге құқылы.  
ҚҚК төменде көрсетiлген негiздер бойынша банкiге бұрын қолданылған ықпал ету 

шараларына қарамастан оған санкциялар қолданаалады. Санкциялар ретiнде уәкiлеттi 
орган мынадай шаралар қолдана алады:  

а) айыппұл салу;  
б) барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге берiлген лицензияны 

тоқтата тұруға не оны қайтарып алу;  
в) банкiнi консервациялау;  
г) банк ашуға берiлген рұқсатты қайтарып алу;  
д)  банктің меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда және банк 

акцияларын (акционерлердiң үлесiн) уәкiлеттi орган белгiлеген баға бойынша 
акцияларды, кейiннен жаңа инвесторға сатыпалынған баға бойынша мiндеттi түрде дереу 
сату, мәжбүрлеп сатып алу туралы уәкiлеттi орган шешiм қабылдаған күнгi  оның 
міндеттемелерінің сомасы шегерілген банк активтерініңқұнын  негiзге ала отырып шешiм 
қабылдау;  

е) банктiң басшы қызметкерiнiң (қызметкерлерiнiң) iс-әрекетiнiң қолданылып 
жүрген заң талаптарына сай келмейтiнiн тануға жеткiлiктi мәлiметтер негiзiнде 
лауазымды мiндеттерiн атқарудан шеттету.  

з) банктің және (немесе) банк конгломератының өз капиталы жеткіліктілігінің 
коэффициенттерінің мәндері нормативтік құқықтық актілерінің талаптарымен белгіленген 
нормативтерден елу проценттен аз деңгейге дейін төмендеген жағдайда, белгіленген 
тәртіппен несиелік серіктестік болып қайта құрылу міндеттін қою[3]. 

Банк операцияларын жүргiзуге арналған банк лицензиясын қайтарып алғаннан 
кейiн банктiң уақытша әкiмшiлiгiн тағайындайды, оған барлық басқару органының 
өкiлеттiгi міндеттеледі. Банк операцияларын жүргiзуге арналған лицензия қайтарып 
алынғаннан кейiн он жұмыс күні iшiнде белгiленген заң тәртiбiмен сотқа банк қызметiн 
мәжбүрлеп тоқтату туралы өтiнiш бередi. Лицензияны керi қайтарып алу жөнiнде 
қабылданған шешiм туралы ақпаратты ҚР бүкiл аумағына таратылатын мерзiмдiк екi 
баспа басылымында жариялайды.  

Банк құпиясына банк депозиторлары, клиенттерi мен корреспонденттерi банк 
шоттарының бар екендiгi, олардың иелерi мен нөмiрлерi туралы, сол есепшоттар мен 
банкiнiң өз есепшоттарындағы ақшаның қалдығы мен қозғалысы туралы, банк 
операциялары туралы (банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарынан басқа), 
сондай-ақ банкiнiң сейф жәшiктерiнде, шкафтары мен үй-жайларында сақтаулы жатқан 
клиенттер мүлiктерiнiң бар екендiгi, олардың иелерi, сипаты мен құны туралы мәлiметтер 
кiредi. Таратылу процесiндегi банк берген несиелер туралы мәлiметтер банк құпиясына 
жатпайды. Өзiнiң қызмет мiндеттерiн жүзеге асыру барысында банк құпиясы болып 
табылатын мәлiметтер алуға мүмкiндiк алған банкiнiң лауазымды адамдары, 
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қызметкерлерi және өзге адамдар оларды жария еткенi үшiн қылмыстық жауапты болады. 
Заңды және жеке тұлғаның банктегi ақшасына және басқа мүлкiне прокурор санкция 
берген анықтау және алдын ала тергеу органдарының қаулылары және атқарушылық iс 
жүргiзу органдарының қаулылары, сондай-ақ соттардың қаулылары, шешiмдерi, үкiмдерi, 
ұйғарымдары негiзiнде ғана тыйым салынуы мүмкiн. Талап-арыз талаптарын қамтамасыз 
ету үшiн тыйым салған кезде тыйым салынған ақша сомасы талап-арыз сомасынан, 
мемлекеттiк баж және соттың шешiмдерiн, үкiмдерiн, ұйғарымдары мен қаулыларын 
орындауға байланысты шығыстар көлемiнен аспауы тиiс[5]. 

Банк акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi негiзiнде өзiн ерiктi түрде 
таратуға рұқсат беру туралы уәкiлеттi органға өтiнiш жасай алады. Өтiнiшке банктiң 
қызметiн тоқтату мерзiмi және оған әзiрлiк кезеңдерi туралы акционерлердiң жалпы 
жиналысы бекiткен шаралар тiзбесi, банк мiндеттемелерi бойынша оның есеп 
айырысуларының жүзеге асырылуы үшiн банк қаражатының жеткiлiктiлiгiн дәлелдейтiн 
баланстық есеп, тарату комиссиясының мүшелiгiне кандидаттар, оның iшiнде 
филиалдарда не өкiлдiктерде құрылатын оның бөлiмшелерiнiң тiзiмi және басқа қажеттi 
мәлiметтер қоса тiркелуi тиiс.  

Қажеттi мәлiметтер тiзбесi ҚҚК нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi. 
Банктердi ерiксiз таратуды сот:  

а) банк банкроттығына;  
б) банк заңдарында көзделген негiздер бойынша банк операцияларын жүргiзуге 

берiлген лицензияларды қайтарып алуға;  
в) банк заңдарында көздеген басқа негiздер бойынша банк қызметiн тоқтату 

туралы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың, заңды немесе жеке тұлғалардың өтiнiшiне 
(қуынымына) байланысты жүргiзедi. Банкке қатысты оңалту рәсiмi соттың шешiмi 
бойынша банктi мәжбүрлеп тарату жөнiндегi шаралар шеңберiнде, оның төлем 
қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және (немесе) ҚРзаңдарында көзделген шарттар мен 
талаптарды орындау мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мақсатында жүргiзедi[4]. 

Ұлттық Банк банктердің акциялардың және (немесе) айырбасталатын 
облигациялардың қосымша эмиссиясы және активтерді сеқюритезациялау сияқты 
баламалы қаржыландыру көздерін тарту жөніндегі бастамасын қолдайтын болады. 
Мұндай іс-қимылдар міндетті түрде банктердің қаржылық ахуалын жақсартуға әкеледі. 
Ұлттық Банк банктерге осындай құралдарды әзірлеуде және енгізуде қолдау көрсететін 
болады, бұл перспективада олардың халықаралық рыноктарға борыштық тәуелділігін 
едәуір азайтады. Осылайша, мемлекеттік органдар экономикалық тәуекелдерді басқаруда 
теңгерімді тәсіл қағидаты бойынша әрекет ететін болады. Бұл орнықты экономикалық 
өсуді және жеке сектордың мемлекет ресурстарынан шектен тыс қорландыруының алдын 
алуға мүмкіндік береді.  

Халықаралық қаржы рыноктары коңюнктурасының тез өзгеруі Үкімет тарапынан 
да, реттеуші органдардан да уақтылы әрекет етуді талап етеді. Қаржылық жүйе үшін 
ықтимал тәуекелдерді уақтылы анықтау оларды жою жөнінде жедел шаралар қабылдауға 
мүмкіндік береді. Осыған байланысты, ҚҚА тарапынан екінші деңгейдегі банктерді 
қадағалауды күшейту, ақпарат жинау мен талдау әдістерін жетілдіру көзделеді, сондай-ақ 
ҚҚА-ның техникалық және штаттық базасын кеңейту мәселесі қарастырылады. ҚҚА банк 
жүйесінің қатерлерді басқару әдістерін жетілдіру және кредиттік портфельдердің стресс-
тестерін жүргізу жөніндегі бастамасын қолдайды. ҚҚА мен Ұлттық Банк әлемдік қаржы 
рыноктарындағы жағдайды қадағалап отырады, нарық коңюнктурасының өзгеруін 
талдайды, әлеуметтік және экономикалық саясатқа уақытылы түзетулер енгізу үшін 
Үкіметке ақпарат беретін болады.  

Сыртқы рыноктардағы қаржыландыру көлемінің қысқаруы қазақстандық 
банктердің кредиттік қызметінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Қалыптасқан жағдайда 
кредит алу қарыз алушылардың көпшілігі үшін қиындыққа айналды. Бұл, атап айтқанда, 
үлестік құрылыс рыногын шарпыды. Құрылыс компаниялары негізгі қаржыландыру көзі 
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ретінде дәстүрлі банк кредитін пайдаланып келді. Өткен жылы олардың көпшілігі қаржы 
қиындықтарына байланысты жұмыстарын тоқтата тұруға мәжбүр болды. Үлескерлердің 
құқығын қорғау үшін, сондай-ақ қосымша жұмыс орындарын ашу мақсатында Үкімет 
құрылыс компанияларын даму институттары арқылы нысаналы қаржыландыруды 
қамтамасыз етті. Халықтың жұмыспен қамтылуының тұрақты өсуін қамтамасыз ету, 
шағын және орта бизнесті қолдау –басым міндеттерінің бірі болып табылады. Үкімет 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік бағдарламасын жүзеге асыруда, ол үшін қазіргі 
уақытта нормативтік-құқықтық база жетілдірілуде. Жеке бизнес пен мемлекет 
ресурстарын біріктіру ел экономикасының орнықты өсімінің нақты, сүбелі нәтижелеріне 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Үкімет, сондай-ақ халықтың неғұрлым әлеуметтік осал 
топтарын қорғауға бағытталған бірқатар шаралар әзірледі. Біз халықтың лайықты өмір 
сүру деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін теңдестірілген фискалдық саясатты 
қолданған дұрыс деп санаймыз. Халықаралық қаржы нарықтарындағы ахуал тұрақсыз 
күйінде қалуда әрі ол Қазақстан экономикасына да белгілі дәрежеде әсер етеді. 
Қалыптасқан мән-жайлар Үкіметтің Ұлттық Банкпен және ҚҚА-мен бірлесіп, 
құрылымдық реформаларды жүргізуіне мүмкіндік береді[6]. 

Қорытындылай келе, Алматы қаласының Өңірлік қаржы орталығының ашылуы, 
болашақта ашылатын биржа, әр түрлі қаржы орталықтарының қалыптасуы және бағалы 
қағаздар нарығын жетілдіру шаралары мен Ислам банкін ел экономикасына қатыстыру 
туралы сұрақтар. Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріне, олардың қызметтерін 
жетілдіру мен дамытуға байланысты сұрақтарды қарастыруда, банктік секторға қатысты 
мәселелерді шешуде жағымды нәтижеге жеткізеді деп есептейміз. 
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Об экономическом  анализе обязательств хозяйствующих субьектов 
 

Буланова З.Ш. 
Жалал-Абадский государственный университет 

г. Таш-Кумыр, Кыргызская Республика 
 

В условиях рынка, когда хозяйственная деятельность предприятия и его развитие 
осуществляется за счет самофинансирования, а при недостаточности собственных 
финансовых ресурсов за счет заемных средств, весьма важную аналитическую 
характеристику приобретает финансовая независимость предприятия. Запас источников 
собственных средств - это запас финансовой устойчивости предприятия при этом условии, 
что его собственные средства превышают заемные. В этих условиях оценка собственного 
и заемного капитала, вложенные в имущество предприятия определяется по следующей 
методике (таб. 1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств подставляет 
собой частное от деления всей суммы обязательств по привлеченным заемным средствам 
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к сумме собственных средств. Он указывает, сколько заемных средств привлекло 
предприятие на один сом вложенных в активы собственных средств. 

Таблица 1 - Оценка собственного и заемного капитала, вложенные в  
имущество предприятия 
 

Наименование показателей 
 

На начало года 
 

На отчетную 
дату 

 

Отклонения 
(+,-) 

 
1 .   Всего имущества, сом  
в том числе: 

520 000 
 

610000 
 

+ 90000 
 

2. Собственный  капитал предприятия, сом в 
процентах к имуществу, % из них: 

374800  
72,1 

 

434900  
71,1 

 

+60100 
 

2.1. Наличие собственных оборотных средств, 
сом в      процентах      к      собственному 
капиталу, % 
 

225200  
 

60,1 
 

297000  
 

68,3 
 

+71800 
 

3. Заемный капитал, сом в процентах к 
имуществу, % из них: 
 

186000 
35,7 

 

245500 
 40,2 

 

+153500 
 

3.1. Долгосрочные займы, сом в процентах к 
заемному капиталу, % 
 

37800  
26,0 

 

42500  
14,2 

 

+4700 
 

3.2. Краткосрочные займы, сом в процентах к 
заемному капиталу, % 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

3.3.    Кредиторская    задолженность, сом в 
процентах к заемному капиталу 

107400  
73,9 

 

132600  
44,4 

 

+25200 
 

 
Расчеты коэффициента делаем по данным табл. 1: 
На начало отчетного периода                     186000:374800=0,496  
На отчетную дату                                         245500:434900=0,564 
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств рассчитывается путем 

долгосрочных кредитов и займов на величину собственных средств плюс долгосрочные 
заемные средства. Он указывает на долю долгосрочных займов, привлеченных для 
финансирования активов предприятия наряду с собственными средствами. По данным 
табл. 1 этот коэффициент равен: 

На начало отчетного периода:                    37800:37800+37800 = 0,092 
            На отчетную дату:                                        42500:434900+42500=0,089 

Коэффициент маневренности собственных средств - частное от деления 
собственных оборотных средств на всю сумму источников собственных средств. Он 
указывает на степень мобильности (гибкости) использования собственных средств 
предприятия. По данным таблицы (пункт 2.1) этот коэффициент к началу отчетного 
периода был равен 0,391 (39,1%), а к его концу - 0,415 (41,5%). 

Коэффициент накопления амортизации представляет отношение суммы накоплено 
амортизации (износа) к первоначальной стоимости амортизируемого имущества. Он 
характеризует интенсивность высвобождения иммобилизованных средств (в основных 
средствах и нематериальных активах). Этот коэффициент равен: 

На начало отчетного периода: 27300:266000=0,103 
На отчетную дату                                         29800:29700=0,100 
Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе предприятия 

равен стоимости основных средств за вычетом износа к чистой стоимости имущества 
предприятия по балансу-нетто. Указывает, насколько эффективно используются средства 
предприятия для предпринимательской деятельности. Этот коэффициент является 
частным случаем более общего коэффициента реальной стоимости основных и 
материальных оборотных средств в имуществе предприятия. Значение его равно: 
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К началу отчетного периода 
 (190000+24500+76000)=290500 или 55% всех активов; 
на отчетную дату: 
 (210000+293000+98000) = 337300 или 55,3% всех активов. 
Коэффициент реальной стоимости основных средств к началу текущего года был 

равен 190000:520010 = 0,365, концу отчетного периода 210000:610000 = 0,344. 
 
Обобщим приведенные нами расчеты коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия в следующей таблице. 
           Таблица 2- Показатели, характеризующие финансовую устойчивость  

Показатель 
 

На начало 
периода 

 

На отчетную 
дату 

 

Отклонения 
(+;-) 

 
1 .       Коэффициент       соотношения заемных и 
собственных средств 

0,387 
 

0,686 
 

+0,299 
 

2.      Коэффициент      долгосрочного привлечения 
заемных средств 
 

0,092 
 

0,089 
 

-0,003 
 

3. Коэффициент           маневренности собственных 
средств 
 

0,391 
 

0,415 
 

+0,024 
 

4.Коэффициент накопления амортизации 0,103 
 

0,100 
 

-0,003 
 

5. Коэффициент реальной стоимости основных и 
материальных средств и имуществе предприятия 

0,558 
 

0,553 
 

-0,005 

6. Коэффициент реальной стоимости основных    
средств    в    имуществе предприятия 
 

0,365 
 

0,344 
 

-0,021 
 

 
Безусловно, наиболее важным показателем, характеризующим финансовым 

автономность (независимость от привлечения заемных средств) предприятия, является 
коэффициент соотношения заемных средств и собственных средств. Его значения 
свидетельствует о том, что к началу отчетного периода предприятие привлекало на 
каждый сом собственных средств, вложенных в активе 38,7 тыйын заемных средств. В 
течение отчетного периода заемные средства нашей фирмы увеличивались до 68,6 тыйын 
на каждый сом собственных вложений. Следовательно, усиливается зависимость 
предприятия от привлечения заемных средств, фирма постепенно утрачивает финансовую 
устойчивость. 

В литературах по оценке финансовых отношений указывается на критические 
значения этого коэффициента. Если его значения превышает единицу, финансовую 
автономность и устойчивость предприятия достигает критической точки. Коэффициент 
соотношения заемных   и   собственных   средств   зависит   от   характера   хозяйственной   
деятельности предприятия всего оборотных средств, [2; 3]. 

Среди привлеченных средств у предприятия совершенно недостаточная сумма 
долгосрочных заемных средств. Их доля в сумме всех заемных средств сократилось с 26,0 
до 14,2. Снижается и коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. На 
отчетную дату этот коэффициент составил всего 0,089. Это значит, что каждый сом 
долгосрочных вложений в имуществе предприятия только на 28,9 тыйын финансировался 
из заемных источников. 

Коэффициент маневренности достаточно высок и продолжает расти. Эта 
информация вселяет надежду на постепенное улучшение финансовой автономности в 
будущем. 

Коэффициент накопления амортизации указывает на то, что более трети 
первоначальной стоимости основных средств погашено амортизационными 
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отчислениями. Его снижение к концу отчетного периода не вызывает больших опасений, 
так как объясняется вводом в эксплуатацию очередной партии основных средств. Ее 
получают путем деления суммы амортизированных отчислений за отчетный период к 
первоначальной стоимости основных средств в начале этого периода. В нашем примере 
амортизационные отчисления за отчетный период составили 20010 сом, а первоначальная 
стоимость основных средств - 190000 сом. Средняя норма амортизации 20010 
(19000+76000) 1000=7,5 Накопление амортизации является очень высоким, существенно 
ускоренным методом. 

Общая оценка финансового состояния фирмы, производится по данным баланса. 
Важным показателем финансового состояния служит его платежеспособность 

(ликвидность) предприятия. 
Ликвидность баланса приобретает важное значение при переходе к рыночной 

экономике, когда возможна ликвидация предприятия вследствие его банкротства. 
Оценка платежеспособности производится по данным баланса на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, то есть времени, которое необходимо 
для превращения их в денежную наличность. 

Наиболее мобильной частью оборотных средств являются денежные средства и 
краткосрочные ценные бумаги. Последние в том смысле, что они быстро и без труда 
могут быть обращены в деньги. Оборотные средства в деньгах готовы к платежу и 
расчетам   немедленно,   поэтому   отношение   этой   части   оборотных   средств   к 
краткосрочным обязательствам предприятия называется коэффициентом абсолютной 
ликвидности.   Его   значение   признается   теоретически   достаточным,   если   оно 
превышает 0,2-0,25. 

В нашем примере коэффициент абсолютной ликвидности к началу отчетного 
периода равнялся: 

(1500+28300+19500+78100): (22300+38100+18500) = 127400:78900 = =1,61 
В течение отчетного периода наличные деньги и стоимость краткосрочных ценных 

бумаг существенного увеличились. Но и выросли краткосрочные обязательства, 
коэффициент абсолютной ликвидности на отчетную дату не сильно ухудшился: 

(1800+59900+23400+6400): (51300+29800+19100) = 149100:100200 = =1,49 
Коэффициент абсолютной ликвидности намного превышает его предельные 

теоретические значения, что также свидетельствует о весьма положительном результате. 
Время, необходимое для превращения в деньги различных составляющих 

оборотных средств, существенно отличаются при ликвидации дебиторской задолженности 
и материальных оборотных средств. Боле того, материальные оборотные средства 
неоднородны, ликвидность готовой продукции, товарных и материальных запасов, 
незавершенного производства и полуфабрикатов существенно различается. 

Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность, зависит от 
скорости платежного документооборота в банках страны, своевременного оформления 
банковских документов, сроков предоставления коммерческих кредитов отдельным 
покупателям, их платежеспособностью, некоторыми другими причинами. Если на 
покрытие кредитных обязательств мобилизовать средства в расчетах с дебиторами, можно 
получить так называемый промежуточный коэффициент покрытия. Он равен частному от 
деления величины денежных средств, краткосрочных ценных бумаг и расчетов на сумму 
краткосрочных обязательств предприятия. Теоретически оправданные оценки этого 
коэффициента лежат в диапазоне 0,7-0,8. 

К началу отчетного периода фирма подошла с промежуточным коэффициентом 
покрытия наиболее большим, чем его предельные теоретические значения 

(19500+78100+18800+1500+28300):(22300+38100+18500) =146200:78900 = 1,85 
На отчетную дату коэффициент немного уменьшился, но все - таки превышает его 

теоретически признанного значения. Его значение равно: 
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(923400+6400+21500+1800+59900): (29800+19100+51300)=170600:100200=1,70 
Наиболее обобщающим показателем платежеспособности выступает общий 

коэффициент покрытия, в расчет которого в числителе включают все оборотные средства, 
в том числе и материальные. Теоретическая величина такого коэффициента определяется 
в размере 2-2,5. 

К началу отчетного периода общий коэффициент покрытия был равен: 
(246700:78900)=3,12, а на отчетную дату - (297900+100200)=2,97. 
Следовательно, что на начало отчетного периода, что на отчетную дату, 

мобилизовав все оборотные средства, можно полностью погасить текущие обязательства 
по кредитам и расчетам, после чего в активе фирмы останется оборотных средств на 
173300 сом (142400-15100+146200-100200)=173300, которые могут быть направлены на 
погашение долгосрочных кредитов и займов (42500) и на другие цели. 
Платежеспособность предприятия в общем можно признать обеспеченной. 

Анализ структуры собственных и заемных средств необходим для оценки 
рационального формирования источников финансирования деятельности предприятия и 
его рыночной устойчивости. Этот момент очень важен, во-первых, для внешних 
потребителей информации при изучении степени финансового риска и, во-вторых, для 
самого предприятия при определении перспективного варианта организации финансов и 
выработке финансовой стратегии. 

 
Таблица 3 - Динамика структуры собственного капитала 

Источник капитала 
 

Сумма, тыс. сом 
 

Структура капитала % 
 

На начало 
года 

 

На конец 
года 

 

На начало 
года 

 

На конец  
года 

 

Изменение 
(+,-) 

 
Уставный капитал 
 

270,0 
 

270,0 
 

72,0 
 

62,1 
 

-9,9 
 Добавочный капитал 

 
15,0 

 
18,0 

 
4,0 

 
4,1 

 
+0,1 

 Резервный капитал 
 

65,7 
 

69,0 
 

17,5 
 

15,8 
 

-1,7 
 Фонд накопления 

 
24,1 

 
28,4 

 
6,5 

 
6,5 

 
- 
 

Нераспределенная 
прибыль 

- 
 

49,5 
 

- 
 

11,5 
 

+11,5 
 

Итого: 
 

374,8 
 

434,9 
 

100,0 
 

100,0 
 

- 
  

Как известно, между статьями актива и обязательств плюс собственный капитал 
баланса существует тесная взаимосвязь. Каждая статья актива баланса имеет свои 
источники финансирования. Источником финансирования долгосрочных активов, как 
правило, является собственный капитал и долгосрочные обязательства. 

Текущие активы образуются как за счет собственного капитала, так и за счет 
краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были сформированы за счет 
собственного, а наполовину за счет заемного капитала. Тогда обеспечивается гарантия 
погашения внешнего долга.  

Проведение тематического или комплексного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности – трудоемкий и довольно сложный процесс, требующий систематизации 
процедур экономического анализа и стандартизации аналитической деятельности, и в 
первую очередь – стандартизации анализа строго упорядоченных данных финансовой 
отчетности, что обеспечивает условия для формализации и моделирования зависимости 
обобщающих финансовых показателей от факторов, оказывающих на них прямое 
воздействие. 
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Аудиторлық қызмет – бұл аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың аудит жүргізу 

жөніндегі кәсіпкерлік қызметі. Аудиторлар мен аудиторлық ұйымдар, аудитке қоса, өз 
әрекетінің бейімі бойынша өзге де қызметтер көрсете алады. 

Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар және аудиторлар мен 
аудиторлық ұйымдардың аудиторлық қызметті жүзеге асыруға құқығы бар. 
Оқытушылық, ғылыми және өзге де қызметті қоспағанда, аудиторлардың кәсіпкерлік 
қызметтің басқа түрлерімен айналысуға тыйым салынады.[1, с.65] 

Аудиторлық қызметтің негізгі қағидаларына мыналар жатады: 
 тәуелсіздік; 
 объективтілік; 
 кәсіби біліктілік; 
 құпиялылық; 
Аудит – жүргізілген қаржы және шаруашылық операцияларының дұрыстығын 

және олардың Қазақстан Республикасының заңдарында сәйкестігін бағалау мақсатында 
заңды және жеке тұлғалардың (бұдан әрі аудиттелетін субъектілердің) қаржылық 
есептілігін және өзге де құжаттарын аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың тәуелсіз 
тексеруі.  

Аудиторлық тексерулерді ұйымдастыру, жоспарлау, жүйелі зерделеу, мәні 
бойынша аудиторлық процедураларды орындау, пікір қалыптастыру және аудиттің 
нэтижелері бойынша қорытынды құжаттарды дайындау сияқты бірінен кейін бір 
жалғасып кете беретін тізбекті кезеңдерден тұрады. 

Қаржылық аудитті жоспарлау мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: 
1) ішкі бақылаудың тиімділігі, есептемелер мен бухгалтерлік 

есептің жағдайлары туралы қажетті ақпараттарды алуды; 
2) орындалуы тиіс бақылау процедурасының көлемі мен 

өткізу уақытын, мазмұнын анықтауды. 
Қаржылық аудитті жоспарлауға аудиттің жалпы жоспарын жасау (болжалды 

жұмыс) және аудиторлық бағдарламаларды (ХАС 300) әзірлеу кіреді. [1, с.78] 
Ішкі бақылау, тексеру өз кезегінде аудит барысында жүйелі түрде уақтылы 

тексеріп жіберілген қатені жедел түзетіп, жиналған мәліметті қарастыру кезіңде 
қолданылатын аудит әдісі. Сондықтан да ішкі аудит тексеру барысында күдіктіліктің 
деңгейін төмендетеді. 610 «Ішкі аудиттің жұмысын қарастыруда» аранайы тағайындалған 
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қызметкер жүзеге асыратын кәсіпорындағы ішкі бақылаудың элементі ретінде ішкі 
бақылаудың мәні ашып көрсетіледі.[2, с.21] 

Ішкі аудиттің қызмет нәтижелерінің бірталай бөлігін тәуелсіз аудитор қаржылық 
ақпараттарды талдауда пайдалануы мүмкін. Ішкі аудитор жұмысын бағалауда тәуелсіз 
аудитор ескеруі тиіс процедуралар келтірілген. 

Енді қысқа  және ұзақ мерзімді активтер аудитің қарастырайық. 
Ақша қаражаты аудитінің негізгі мақсаты: 
1. Ақша қаражатының қозғалысы мен олармен есеп айырысу операцияларын 

уақытылы және дұрыс құжатау; 
2. Ұйым кассасындағы ақша қаражаттары мен құнды қағаздардың сақталуына 

жедел және күнделікті бақылау жүргізіп отыру; 
3. Ақша қаражаттардың мақсатына қарай пайдаланылуын және бюджетпен, 

банкпен, қызметкерлермен дұрыс және уақытылы есеп айырысқанын қадағалау; 
4. Дебитор және кредиторлармен уақытылы есеп айырысып, кейінге 

қалдырылған қарызды болдырмау; 
5. Сатып алушылар және жабдықтаушылар мен келісім-шарт негізінде есеп 

айырысу нысанын сақталуын қадағалау. 
Ақша қаражатын тексеретін кезде банктік операциялардың орны ерекше. 

Аудиторлық тексерістің бұл кезеңі тексерістің заңдылығын, сенімділігін және 
шаруашылыққа бағытталғанын қамту керек.[3, с.84] 

Бұл шоттың аудитін жүргізген кезде мыналарға көңіл бөлу керек: 
- Банктың қай бөлігінде есеп айырысу шоты ашылған; 
- Банк көшірмесіндегі сомалар алғашқы құжаттардағы сомалармен сәйкестігін 

салыстыру; 
- Банк көшірмесіндегі банктік штамптың болуы. Егер құжатта штампы болмаса, 

онда банктың өзінде тексеру қажет; 
- Банкке өткізілген қолма-қол ақшаның толықтығы мен дұрыстығын тексеру; 
- Пошталық байланыс бөлімі арқылы жіберілген ақша қаражаттарының 

негізделуі; 
- Банк көшірмесіндегі мәліметтерді 2-Журнал ордер мен 2-Ведомостегі 

мәліметтермен салыстыру. 
Осы құрылған құжаттар негізінде ары қарай жұмыс істегенде қажетті ақпарат алып 

жұмыс істей береді. Құжаттағы мәліметтер (нөмірі, датасы, операция мазмұны және т.б.) 
реквизиттер деп аталады. Шаруашылық операцияларды рәсімдейтін құжаттар 
стандартталған болып табылады. Қателіктердің көбісі осындай құжаттарда кездесе береді. 

Алғашқы құжаттарға қойылатын талаптар: 
- Алғашқы құжаттар жеңіл тексерілуі керек; 
- Өңделген құжаттар, оның бос жерінде шоттар корреспонденциясын, 

атқарушының қолы және пайдалануға жол бермейтін арнайы белгілермен рәсімделуі 
керек; 

- Алғашқы құжаттар заңды күште болу керек. 
- Алғашқы құжаттар ұзақ сақталатын мәліметтер негізінде құрылады; 
- Алғашқы құжаттардағы өзгертулерді анықтап, басқа адам оқи алатындай етіп 

жазылады. Бірақ кассалық пен банктік құжаттарда өзгертулерге жол берілмейді; 
- Алғашқы құжаттар операция болған сәтте рәсімделеді, егер мүмкіндік болмаса, 

операция біткен сәтінде. Құжаттардың дұрыс, уақытылы рәсімделуі және бухгалтерияға 
уақытында өткізілуіне осы құжатқа қол қойған тұлға жауап береді; 

- Заңдылыққа қарсы операцияларға құжат рәсімделмейді. 
Клиенттің бақылау процедураларын жүзеге асыруына тексеру жүргізу үшін 

аудитордың сатып алушылардың шоттарын таңдап, іріктеп алуына болады: 
А)  дебеттік жазуларды шот-фактуралармен растауға болады; 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


682 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Б)  кредиттік жазуларды ақша қаражаттарының келіп түсуі бойынша құжаттармен 
немесе несиені есептен шығару туралы бұйрықтармен растауға болады. 

 Дебиторлардың төлеу мерзімі өтіп кеткен шоттарын зерттеу және қарызды 
төлетіп алу бойынша қандай шаралардың қолданғандығын анықтау үшін қаржы 
қызметінің басшыларына сұрақ бере алады; 

 Сатып алушылардың дебиторлық қарыздарына ай сайын салыстыру жасау 
процедураларының қалай жүзеге асырылғандығын бақылай алады; 

 Сатып алушылармен расталмаған дебиторлық қарыздарды Салыстыру актілерін 
іріктеп алып, қаржы қызметінің басшыларынан осы ауытқулар бойынша қандай шаралар 
қолданылғандығын анықтай алады; 

 Дебиторлық қарыздарды Салыстыру актілерінің екінші данасын жіберу мерзімі 
бойынша сатып алушылардың жауабының мерзімінен кешіктірілуін анықтай алады, 
қаржы өызметінің жұмыскерлерінің бұл ауытқулардың себебін айқындай алады; 

 Есептен шығарылған үмітсіз дебиторлық қарызды қажетті құжаттармен, растай 
алады; 

 Талап етілмегент қарыздың есептен шығарылуын бақылай алады. 
Егер дебиторлық борыштардың сомасы қаржылық қортынды есеп үшін маңызды 

болса және дебиторлық жауаптарын алудың сенімді негіздері болса, аудитор тікілей 
дебиторлық борыштарды жоспарлап қоюды немесе шот қалдығының бөлек өткізбелерін 
жоспарлауы керек. [4, с.21] 

Егер дебиторлардың аудитор сұранысына жауап бермеуін күтуге негіздер болса, 
онда аудитор балама процедуралардың орындалуын жоспарлауы керек.  

Аудитор дебиторлардан дебиторлық борыштарды растауды сұрап, оларға хаттар 
жіберуі керек, онда ол тікілей дебиторлардан жауап алуды да сұрайды. Бұндай хаттар 
өзіне аудиторға қажетті ақпаратты беру үшін дебиторларға шаруашылық субъектінің 
басшылығы беретін рұқсаттарды қосады, терістеулерден (отрицания) гөрі, оңды растаулар 
сенімді аудиторлық дәлелдеулерді қамтамасыз етеді. Оң және сол формалар арасындағы 
таңдау жағдайларға, бақылау тәуекелшілігіне, бақылауды мүмкін емес (необъемный) 
тәуекелшілігіне байланысты болады; оң және сол растау формалары құрастырылуы 
мүмкін.  

Егер басқарма аудитордан дебиторлық борыштың анықталған қалдығын 
растамауды сұраса, аудитор мына жағдай ларды қарастыруы керек: мұндай өтініштің 
елеулі себептерінің бар болуын немесе егер анықталған шот бойынша субъект пен 
дебитор арасындағы келіспеушіліктер бар болса, онда аудитор тарапынан кез келген 
үндеу субъект пен дебитор арасындағы шешім келіссөздерді тереңдетуі мүмкін, расталған 
бас тарсуды алмағанша, аудитор субъект басқармасының түсініктемесін растауға арналған 
қолда бар кез келген дәлелдеулерді тексеру керек. Мұндай жағдайларда аудитор 
расталынуы мүмкін емес дебиторлық борыштардың шоттары бойынша процедураларды 
қолдануы керек.  

Есеп беруші тұлғалармен есептесулердің аудиті жалпы әдіспен жүргізіледі. Есеп 
беруші тұлғалармен есептесулерге аудит жүргізудің бағдарламасы. 

1. Аудитор аванстың кімге берілгенің және оның қалай есеп бергенің тексеруі 
керек. 

2. Аудитор алдыңғы іс сапар бойынша есеп бермеген тұлғаларға аванс берілді ме, 
жоқ па соны тексереді. 

3. Есеп беруші тұлғаның төлейтін шығындарын кәсіпорының кассасынан төлеуге 
жол беріледі ме, соны тексеруді. 

4. Аудитор аванстық есепте басшының шығындардын орынды жұмсалуын 
растайтын белгінің бар болуын тексереді. 

5. Аудитор аванстық есептің дұрыс және уақытылы жасалуын №7 журнал ордердің 
дұрыс толтырылуын дебиторлық және кредиторлық борыштардың анықталуын тексереді.  
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Аудиторға клиентінің ішкі бақылау жүесі алға қойылған мақсаттарға табысты қол 
жеткузуге деген әкімшіліктің толық сенімділігі үшін дайындалған процедуралар  мен 
әдістемелік басшылықтан тұруы мұмкін екені белгілі болуы керек. Оның ішінде өндіріс 
циклындағы операцияларды есепке алу үшін кәсіпорын әдетте бағалаудың негізгі 
жолдары мен тандап алынған әдістерін есеп саясатында немесе оның жеке қағидаларында 
бейнеледі. Бұл кезде есеп саясаты немесе ереже келесідей аспектілерді сақтауы керек: 

 тауарлы-материалдық босалқыларды бағалау әдісі, сонымен бірге бағалау әдісі 
барлық ТМБ үшін бірдей болу керек; 

 соның негізінде өнім өндірісі процесі бухгалтерлік есепте тіркелетен бастапқы 
құжаттар тізімі; 

 басшы бекіткен өндіріс циклі бойынша құжат айналымының графигі; 
 тауарлы-материалдық босалқыларды есептен шығару тәртібі; 
 ТМБ жіктелімі, бухгалтерлік есеп тізімі және аналитикалық есепті ұйымдастыру. 

[5, с.47] 
Материалдық емес активтердің аудиті ретінде қалыптасуды, іс-жүзіндегі нақты 

қолда бар, құжаттарда көрсетілудің анық сенімділігін, пайдалы қызмет ету құны мен 
мерзімін бағалаудың шынайылығын, амортизациялық есептеуді, істен (есептен) 
шығарудың негізділігін, есепті ұйымдастыруды, оларды кәсіпорында қолданудың 
тиімділігін ішкі бақылауды тексеру түсіндіріледі. 

Аудитор материалдық емес активтердің алғашқы бағалаудың әр түрлі тәсілдермен 
анықталатындығын ескергені жөн: 

а)   жарғы капиталына санаткерлік (интеллектуалдық) меншік салынған                   
жағдайда   тараптардың    (құрылтайшы)    келісімдері бойынша; 

ә)   бұл объектілерді иелікке алу мен дайын жағдайға келтіру бойынша         нақты 
шығындарға негізделе отырып; 

б)   басқа   кәсіпорындардан  және  тұлғалардан   өтеусіз   алу куйінде                
сараптама жолымен. 

Негізгі құралдардың сақтау, есепке алу және пайдалану есебінің аудитінің басты 
міндеті: 

• негізі құралдардың нақты қолда барлығына  және сақталуына бақылаудың 
қамтамасыз етілгендігін: 

• еңбек құралдарының негізгі құралдарға дұрыс жатқызылғандығын, олардың 
жіктелуі, меншікті қатынасы және өндіріс үрдісін қатысу сипаты бойынша 
топталандығын; 

• есепте негізгі құралдрдың дұрыс болғандығын; 
• есепте негізгі құралдардың  кіріс және шығыс опрацияларның дұрыс көрсетліп 

құжатталғандығын; 
• есепте негізгі құралдарға тозудың және жөндеудің дұрыс есптеліп 

құжатталғандығын: 
• негізгі құралдардың дұрыс және тиімді пайдаланғанын; 
• бухгалтерлік есеп пен қорытынды есепте нақты қолда бар негізі  құралдардың 

және олардың қозғалысы туралы мәліметтердің дұрыс көрсетілгендігін тексеру болып 
табылады.[4, с.55] 

Аудитор негізгі құралдар топталып сыныпталуын тексерген кезде кейбір 
мәселелерді анықтап көз жеткізуге міндетті:   

- негізгі құралдарды кіріске алу есеп актісіне тіркелген техникалық құжаттарының 
сақталғандығына, олардың сақталу тәртібіне және кімдердің жауап беретіндігіне; 

- негізгі құралдар нысаналарның толық мінездемесі жазылған мүліктік есеп 
карточкаларының сақталғандығына; 
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- негізгі құралдар нысандары сәйкес белгілеріне қарай кіріске  алынып, техникалық 
құжаттары мен мүліктек карточкаларының негізінде топтаудың жүзеге асырылғандығына; 

Аудитордың басты мақсаты – негізгі құралдар нысаналарының пайдалану 
мақсатына, сипатына, заттық нысанына , меншіктік қатынасына, болмыстық құрамдарына  
қарай дұрыс топталып сыныпталғандығынан анықтау болып табылады. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер практикасында амортизация есептеудің 
тәртібін бұзу фактілері жиі кездесіп отырады, олар: 

- кейбір  субъектілер  практикасында  негізгі  құралдарға тоқсанына бір рет тозу 
есептеу; 

- қаржылық нәтижені әдейі төмендету мақсатында мөлшерлі пайдалану мерзімі 
біткен тозу есептеуді толғастыру; 

- құқық берілмегендігіне қарамастан,  шамадаы жоғары жеделдетіп тозу есептеу 
(амортизациялық құн); 

- жеделдетіп амортизация есептеуге жатпайтын нысандарға жедел амортизация 
есептеу әдісін қолдану. 

Инвестициялардың бухгалтерлік  есеп пен ішкі бақылау жүйесінің жағдайы туралы 
мәліметтерді мекеме ішкі бақылаудың тәуекелділігін алдын-ала бағалау үшін тестілердің 
арқасында дұрыстығын кестеде келтірілген. 

Тестілеу қорытындылары аудиторға шаруашылық жүргізуші субъектінің 
қарастырылатын ішкі бақылау жағдайын бағалауға көмектеседі 

Жоспарлау процесінде аудитор аудит инвестициясының жалпы жұмыс 
бағдарламасына кіргізу үшін мынадай мәселелерді анықтай алады: 

• Бағалы   қағаздардың   сақталуына  жауапты   адамдармен толық жауапкершілік 
туралы шарт бар болуын тексеру. 

• Бағалы қағаздар есебін үстаушылардың тізілімі (реестр) бар болуын тексеру. 
• Қаржылық есеп беру мен бухгалтерлік есеп регистрінің көрсеткіштері 

сәйкестегінің аудиті. 
• Инвестиция    есебі    бойынша    бастапқы    құжаттарды ресімдеу аудиті. 
• Бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық операцияларын көрсетудің 

дұрыстығын тексеру. 
• Инвестицияны түгендеп өткізудің дүрыстығын тексеру. 
• Инвестиция   кұрамында   ескерілетін   объектілер   және оларды өтеу мерзімінің 

(кіріс алу мерзімінің) сәйкестігі және оларды есепте көрсету. 
• Инвестицияның аналитикалық есебін ұйымдастыру. 
• Инвестицияға меншіктілік құқын растайтын құжаттардың бар болуы. 
• Бағалы қағаздардың сатылым құнын белгілеудің дұрыстығын тексеру.     
• Бағалы қағаздардың сатылым құнын олардың істен шыққандағы атаулы құнына 

дейін жеткізудің дұрыстығы.  
Қорыта келе аудиторлық қызметтің мәні қаржылық есептілікті, активтер 

жағдайын, төлем-есептеу құжаттамасын тәуелсіз тексеру, түрлі қызметтер мен кеңес беру 
бухгалтерлік есеп жүргізу мен қалпына келтіру, ұйымның активтері мен міндеттемелерін 
бағалау, салық декларациясын толтыру, қаржы - шаруашылық қызметке экономикалық 
талдау жүргізу бойынша тұтынушыларға қызметтер ұсынатын аудиторлық фирмалардың 
(аудиторлардың) кәсіпкерлік қызметі болып табылуында. [6, с.58] 
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Аудиттің маңызы тиісті жақтардың мүдделеріне қол жеткізуде болып 

табылады.Атап айтқанда:  
    - экономикалық субъектілердің (фирмалар,акционерлік қоғамдар); 
    - салық қызметі тұлғасындағы мемлекеттің ; 
    - қаржылық есеп беруді әр түрлі пайдаланушылардың ; 
    - аудиторлардың меншік иесі мен мемлекеттің мүдделерін қорғау, сонымен бірге 

есеп және қорытынды есеп беруді қамтамассыз ету мақсатында.  Ішкі пайдаланушыларға 
(кәсіпорынның өзінің акцонерлеріне,директорлар кеңесіне,қызметкерлеріне)басқару 
шешімдерін дұрыс қабылдау үшін қатерлер мен бұрмалаушылықтар жоқ объективті 
(әділ)қаржылық ақпарат қажет.  

     Аудитке деген қажеттілік меншік құқығы мен кәсіпорынды басқару бөлінген 
кезде пайда болады.Бірақ осындай аудитты жүргізуге деген заң талаптары жоқ кезде де 
қаржылық есеп беру аудитіне тән белгілі басылымдықтар болады [1]. 

Меншік иелену құқығына негізгі өзгерістер енгізу процессі, егер бұынғы есеп 
берулер екі жеке серіктес шаруашылықты жүргізудің жаңа объектісін құру үшін өз 
бизнесін біріктірген кездегідей деген ескерту болмаған аудиторлық қорытынды сақтаса 
ғана қамтамассыз етілуі мүмкін.Үшінші жаққа бағытталған қаржыландыруды беру туралы 
өтініш тексерілген есеп берулермен дәлелденуі мүмкін. 

Аудитке кәсіпорын қызметін жан-жақты тексеру енеді. Сондықтан ол аудиторға 
басшылыққа арналған және оның қызметінің тиімділігін жоғарлату жөніндегі 
конструктивті ұсыныстар дайындауға мүмкіндік береді.Фирма қызметкерлерінің жан-
тәнімен жұмыс істеу үшін аудит күшті моралдық ынталандыру болып табылады. Барлық 
жазбалар мен есп берулер тәуелсіз адамдармен талданылады деп түсіну қызметкерлерді 
есепті мұқият және анық жүргізуге, сонымен қатар кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 
қызметі туралы есептемені құруға мәжбүр етеді. 

Тексеруді жүзеге асыра отырып тәуелсіз аудиторлар екі негізгі қызметті 
орындайды: 

- қаржылық есеп берудің толықтығы мен дұрыстығын дәлелдеу ге арналған 
дәлелдемелерді жинау және бағалау 

- қаржылық есеп беру мәліметтерін есептің жалпы қабылданған стандарттарына  
сәйкес  тексеру. 

320 «Аудиттегі маңыздылық» Халықаралық стандартта: «Ақпарат оны жіберіп алу 
немесе бұрмалау қаржылық есеп беру негізінде қабылданған пайдаланушылардың 
экономикалық шешіміне әсер ететін жағдайда елеулі деп есептеледі. Маңыздылық белгілі 
бір жағдайларда оларды жіберіп алу немесе бұрмалаушылыққа қатысты қорытынды 
қабылданылатын қателер немесе баптар шамасына байланысты болады. Сондықтан 
маңыздылық есептеудің табалдырығы немесе есептеу нүктесін көрсетеді және пайда 
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әкелу  үшін ақпаратқа ие болу керек және сапалы бастапқы сипаттама болып 
табылмайды» деп атап өтілген. 

Аудиторға қаржылық есеп беру бұрмалануын тудыратын фактілерден ауытқудан 
басқа міндеттемелердің екі типі болуы мүмкін екенін естен шығармау керек: 

- бухгалтерлік есеп стандартының дұрыс қолданылмауы; 
- қажетті ақпаратты өткізіп алу 
Қаржылық есеп беруді тексеру кезінде оған аудиттағы маңыздылықтың сапалық 

және сандық сияқты екі жағын ескеру қажет. 
Маңыздылықтың сапалық жағы – жасалатын операциялардың Қазақстан 

Республикасында әрекет ететін нормативті актілердің талаптарынан ауытқуы. 
Сандық жағы маңыздылық деңгейімен сипатталады. 
Маңыздылық деңгейі – бұл қаржының есеп беру нақтылығына елеулі әсер етпейтін 

онда максималды рұқсат берілген бұрмалаулар сомасы. 
Концептуалыды негіздің 12-тарау 46-б. қаржылық есеп беруді дайындау және 

ұсыну «БЕУ сәйкес негізгі сапалық сипаттамаларды қолдану әдетте, нақты және 
объективті ақпаратты сақтайтын қаржылық есеп беруді құруды және әділ ұсынуды 
қамтамасыз етеді» деп көрсетілген [2]. 

Сондықтан аудиторларға есеп беруді ықтимал пайдаланушылар және бұл есеп беру 
дұрыс шешім қабылдау үшін нақты және объективті ақпарат сақтауы туралы мәліметтер 
қажет. Маңызды болып табылатынды бағалау кәсіби пікір пәні болып табылады. 
Аудитордың кәсіби пікірі – оның білімі, біліктілігі мен жұмыс тәжірибесіне негізделеген 
көзқарасы. Бұл оның әрекеттінің тәртібін қатал анықтау мүмкін болмайтын жағдайларда 
субъективті шешім қабылдау үшін негіз болады. 

Маңыздылық туралы алдын ала пікір білдірудің мақсаты – аудитордың назарын 
аудиторлық тексеру стратегиясын анықтау негізінде қаржылық есеп берудің елеулірек 
құрамдас бөлігіне аудару. Мысалы, аудитор 50 мың теңгені құрайтын, баланс үшін емес, 
таза табыс үшін маңызды болатын дәл емес мәліметтерді қарастыра алады. 

«Маңыздылық туралы пікір – аудитор қабылдайтын маңызды шешімдерінің бірі. 
Ол аса жоғары кәсіпқойлықты талап етеді» [3,231-б.] аудитор пікірі қажетті дәлелдерді 
жинақтауды жеңілдетуге көмектеседі. Егер аудитор маңыздылық деңгейін елеусіз сома 
көлемінде орнатса, онда оған елеулі соманы анықтағаннан гөрі, көбірек дәлелдер санын 
жинақтау қажет. 

Жұмыс барысында аудитор жекелеген елеусіз бұрмалаулардың жиынтығын да 
қаржылық есеп берудің нақтылығына күмән тудыруға себеп болатынын байқауы мүмкін. 
Бұл жағдайда аудитор бар қателерді анықтау үшін тексеру масштабын өсіру қажет 
болады. Тексеру аяғына қарай рұқсат етілетін бұрмалау маңыздылығының дәрежесі 
жоспарлау кезеңіне қарағанда басқашалау болдуы мүмкін. 

Маңыздылық туралы алдын ала пікір білдіруге әсер етуші негізгі факторлар: 
- кәсіпорын көлемі; 
- базалық көрсеткіштер; 
- аудиторлық фирма клиентурасы құрлымының өзгеруі; 
- бухгалтерлік есеп, аудит пен салық салу саласындағы заң талаптарының 

өзгеруі. 
Маңыздылық деңгейін анықтау кезінде екі шама пайдаланылады: қатенің 

абсолютті шамасы мен қатенің салыстырмалы шамасы. 
Маңыздылық деңгейін анықтау кезінде аудиторға екі факторды ескеру қажет: 
қаржылық есеп беруді құру жағдайын; 
- пайдаланушылар үшін қаржылық мақсаты, яғни бір клиент маңыздылығы басқа 

клиент маңыздылығына сәйкес келмейді. 
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Маңыздылықты анықтау кезінде аудитор клиентпен есептеу деңгейін немесе 
тәтібін талқылаумауы керек, себебі, бірінші кезекте жұмыс көлемін және қабылдауға 
қабілетті тәуекелдерді өзі анықтайды. 

Жоспарлау кезеңінде маңыздылық қарастырылады: 
- шоттар сальдосы деңгейінде; 
- қаржылық есептеме деңгейінде; 
Аудиторлық қызметтің негізгі міндеті экономикалық субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметін реттейтін заңның сақталуын, бухгалтерлік есептің жүргізілуін, 
қорытынды есепті құруды және пайдаланушыларды қаржылық жағдай туралы ақпаратпен 
жабдықтауды сапалы тексеруді қамтамасыз етуде болып табылады. Іскерлік ортада 
қорытынды есеп беру мәліметтері аудиторлық қорытындымен дәлелденбеген 
кәсіпкерліклерге сенім аз болады. 

Аудиторлық фирмалардың маңызды міндеттерінің бірі өз қызметімен қатар кез 
келген экономикалық субъект қызметінің рентабельділігін қамтамасыз ету болып 
табылады. Аудиторлық жұмыс жоғары біліктілікті, аса көңіл бөлу мен кәсіпқойлықты 
талап етеді. әрине, оған осы кәсіп мәртебесіне сай жоғары ақы төленуі керек. Сонымен 
қатар үлкен табыс пен қызметі көрсетілген тұтынушылардың көп санына ұмтылу кезінде 
аудиторлық клиенттерді таңдамай ала алмайды. Бұл жерде болашақта аудиторлық фирма 
беделін түсірмес үшін клиенттерді дұрыс таңдау қажет [4]. 

Соныман қатар аудиторлық қызмет көрсетуді кеңейту саласында маркетингтік 
зерттеулерді жүйелі жүргізу де аудиторлық фирманың міндеті болып табылады. Қазір 
Қазақстандағы, әсіресе, үлкен қалалардағы аудиторлық фирмалар саны күрт өсуде. Бұл 
нарық жағдайында бәсеке өсуіне әкелетін дұрыс құбылыс. Аудиторлық қызметтің белгілі 
бір саласында мамандануына әкеледі.Қазақстанда акционерлік қоғамдардың аудиті, 
сақтандыру компанияларының аудиті, банктік аудит бөліп көріне бастады.  

 
Кесте  - Аудиттің түрлері 

р/с кретерийлер түрлері 
1. Ақпаратыпайдаланушыларға 

қатысты 
1-сыртқы 
2-ішкі 

2. Заң талаптарына қатысты  міндетті 
бастамшылық (реттік) 

3. Аудит объектілері бойынша банктік аудит 
сақтандыру компанияларының аудиті 
биржалар, инвестициялық институттар мен зейнетақы 
қорларының аудиті 
жалпы аудит 
мемлекеттік аудит 
 

4. Тағайндалуы бойынша  қаржылық есеп беру аудит 
салықтың аудиті 
сәйкестік аудиті 
операциялық аудит 
арнайы (экологиялық, опеарциялық және т.б) 

 
Осы кесте көріп отырғандай, аудит түрлері арқылы талдау, яғни тексеру көздері 

жүргізуге мүмкіншілік болады. Мысаға, бес критерий бойынша аудиттің бөліну тәсілі 
келесідей көзқарастармен орындалып отырады. Олар: сыртқы, ішкі, міндетті, 
бастамашылық, банктік аудит, жалпы аудит және т.б. Яғни осы аудиттердің түсініктері 
арқылы біз өзіміздің түсінігімізді енгізуге мүмкіншіліктеріміз болады, яғни, әр тексеріс 
кезінде, әртүрлі аудит түрлері қарастырылады. Әр тексеріс дегеніміз, ол текесірлетін 
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орнына байланысты анықталынып отырады. Солардың арқасында бұл мәлеметтерді 
жинақтай отырып, аудит түрлерін жүргізуге мүмкіншілік болады. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Қаржылық есеп Баймұханова С.Б., Алматы 2007ж. 
2. Бухгалтерлік есептің типтік жоспары, Қазақстан Республикасының Қаржы 

Министірлігі, Алматы 2008 ж. 
3. Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп. Cейдахметова Ф.С.  Алматы 2008ж. 
4. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. Нұрсейітов Е.О., Алматы 2009ж. 
 
 
 
Экономическая сущность, цели и оценка финансового состояния предприятия 

 
Даузова А.М., Нуралова А. 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 
E-mail: asem_89@bk.ru 

 
Глубокое изучение финансовых отчетов раскрывает причины успехов, а также 

недостатков в работе предприятия, помогает наметить пути совершенствования 
деятельности организации. Внешние пользователи бухгалтерской информации по данным 
финансовой отчетности получают возможность: оценить финансовое положение 
потенциальных партнеров; принять решение о целесообразности и условиях введения дел 
с тем или иным партнером; оценить целесообразность приобретения активов той или иной 
организации; правильно построить отношения с заказчиками; учесть возможные риски 
предпринимательства и т.д. Для внутренних пользователей финансовая отчетность, а 
также данные бухгалтерского учета, послужившие основой для ее формирования, 
являются важными показателями как для оперативного управления, так и для контроля 
сохранности имущества. 

Анализ финансового состояния является важнейшей характеристикой деловой 
активности и надёжности предприятия. Он определяет конкурентоспособность 
предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной 
реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как 
самого предприятия, так и его партнёров. 

Оценка финансового состояния предприятия обусловлена в первую очередь 
переходом нашей экономики на рыночные отношения. 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать 
свою деятельность. Оно характеризуется: обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 
другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью. 

Оценка финансового состояния - способ, позволяющий раскрыть финансовое 
благополучие и динамику развития хозяйствующего субъекта. 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется в следующих случаях: 
− Реорганизация, реструктуризация, ликвидация компании. 
− Совершение сделки купли-продажи или аренды бизнеса (причем, как отдельных 

частей, так и всего имущества). 
− Проведение переоценки финансовых активов. 
− Получение различных займов и инвестиций. 
− Страхование имущества компании. 
− Процедура банкротства с принудительной продажей предприятия или его части. 
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Основной целью финансового состояния предприятия являются: 
− Оценка динамики движения и состояния состава и структуры активов. 
− Оценка динамики движения, состава, состояния и структуры источников 

собственного и заемного капитала. 
− Анализ расчетных и абсолютных показателей финансовой устойчивости 

компании, оценка изменения уровня и выявление тенденции изменения. 
− Анализ платежеспособности компании, ликвидности активов её баланса. 
Результатом оценки финансового состояния предприятия является: 
− Установленные показатели финансового положения. 
− Выявленные изменения в финансовом состоянии компании в пространственно-

временном разрезе. 
− Выявленные основные факторы, которые вызывают изменения в финансовом 

состоянии. 
− Выводы и прогноз по основным тенденциям изменения финансового состояния 

компании. 
В отечественной литературе выделяют следующие основные группы задач 

внутреннего анализа финансового состояния предприятия: 
−  Идентификация финансового положения. 
−  Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном 

разрезе. 
− Выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом состоянии. 
− Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности. 

− Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 
рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия 
собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при 
разнообразных вариантах использования ресурсов. 

−  Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 
Содержание внешней оценки финансового состояния во многом определяется сферой 
экономических интересов пользователей. 

Оценка финансового состояния может проводиться с помощью различного типа 
моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между 
основными показателями. Выделяют три основных типа моделей: дескриптивные, 
предикативные и нормативные. 

Предикативные модели - это модели предсказательного, прогностического 
характера. Они используются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего 
финансового состояния. Наиболее распространенными из них являются: расчет точки 
критического объема продаж, построение прогностических финансовых отчетов, модели 
динамического анализа (жестко детерминированные факторные модели и регрессионные 
модели), модели ситуационного анализа. 

Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты деятельности 
предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели используются в 
основном во внутреннем финансовом анализе. Их сущность сводится к установлению 
нормативов по каждой статье расходов по технологическим процессам, видам изделий, 
центрам ответственности и к анализу отклонений фактических данных от этих 
нормативов. Анализ в значительной степени базируется на применении жестко 
детерминированных факторных моделей. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия включает два направления: 
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− анализ наличия и достаточности реального собственного капитала; 
− анализ обеспеченности запасов источниками их формирования. 
− Для оценки финансовой устойчивости акционерных обществ основную роль 

играет показатель чистых активов, определяемый как разница суммы активов, 
принимаемых к расчету, и суммы обязательств, принимаемых к расчету. Чистые активы 
совпадают для акционерных обществ с показателем реального собственного капитала. В 
ходе анализа разницы реального собственного капитала и уставного капитала 
устанавливается достаточность реального собственного капитала. 

Основная цель финансовой деятельности организации - решить как, где и когда 
использовать денежные средства для обеспечения эффективного производства и 
максимальной прибыли. 

В условиях рыночной экономики, когда права организации в области финансово-
экономической деятельности существенно расширены, заметно возрастает роль 
качественного анализа финансового состояния организации, оценки ее 
платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности и финансовой устойчивости. 
Важно объективно оценивать финансовое состояние организации, так как ни один 
руководитель не должен упускать потенциальные возможности увеличения прибыли 
организации, которые возможно выявить только на основе анализа финансового 
состояния. Грамотно проведенный анализ финансового состояния организации, ее 
платежеспособности, ликвидности, кредитоспособности и финансовой устойчивости 
также необходим потому, что доходность любой организации, размер ее прибыли во 
многом зависят от ее платежеспособности. 

Финансовое состояние предприятия будет успешным в том случае, если оно 
способно существовать, развиваться, а также сохранить равновесие в своих активах и 
пассивах в ситуации изменяющейся внешней и внутренней действительности. 

Дело в том, что даже при высоких доходах организация может испытать трудности 
в том случае, если будет нерационально использовать свои денежные ресурсы. Например, 
если было принято решение их вложить в сверхнормативные запасы либо же допустить 
большую задолженность по кредитам. 

Среди положительных факторов экономической устойчивости можно выделить 
наличие источников и резервов формирования денежных запасов, а среди отрицательных 
- их величину. 

В соответствии с различными экономическими признаками, вся отчетная 
информация группируется в отдельные укрупненные статьи, которые в международной 
практике называются элементы финансовой отчетности. Основными элементами 
финансовой отчетности являются активы, обязательства, собственный капитал, доходы, 
расходы, прибыль и убытки. Три первых элемента характеризуют средства предприятия и 
источники этих средств на определенную дату; остальные элементы отражают операции и 
события хозяйственной жизни, которые повлияли на финансовое положение предприятия 
в течение отчетного периода и обусловили изменения в первых трех элементах. Все 
элементы финансовой отчетности отражаются в формах отчетности, среди которых 
основными являются Баланс и Отчет о прибылях и убытках. 

Важным инструментом финансового анализа является расчет потока денежных 
средств. Представленный в форме годового финансового прогноза, он показывает 
ожидаемое ежемесячное получение денежных средств и совершение ежемесячных 
платежей в погашение долга. Такой расчет позволяет оценить пик потребности 
предприятия в дополнительных средствах и его способность заработать достаточно 
денежных средств для погашения краткосрочной задолженности в течение операционного 
цикла. 

Можно отметить, что разные авторы в методологию анализа финансового 
состояния предприятия, исходя из данных его финансовой отчетности, включают 
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огромное количество различных финансовых показателей. Универсальная методика 
анализа отсутствует. 

Для разработки стратегии предприятия необходимо провести глубокий анализ как 
внешней так и внутренней среды предприятия оценив при этом сильные и слабые стороны 
предприятия. 

Сильными сторонами предприятия являются: 
− высокий уровень оплаты труда, обеспечивающий постоянный приток 

квалифицированного персонала; 
− высокообразованный, квалифицированный и опытный персонал предприятия; 
− развитая производственная инфраструктура предприятия; 
− внедрение новых технологий. 
Текущее состояние предприятия можно представить следующими 

характеристиками: 
− стабильный состав имущества; 
− деловая активность предприятия стабильная; 
− финансовое положение неустойчивое; 
− показатели рентабельности предприятия, имеющие тенденцию к снижению. 
Основными угрозами предприятия являются: 
− общий спад национальной экономики; 
− отсутствие опыта государственного управления рыночной экономикой; 
− слабая и неотлаженная база правового регулирования; 
− чрезмерное налоговое давление. 
К важнейшим путям оздоровления можно отнести: 
улучшение качества продукции; 
формирование экономически рационального по размерам производственного 

потенциала предприятия; 
Сложившаяся ситуация предусматривает разработку мероприятий по улучшению 

финансового состояния предприятия. Для улучшения всей структуры имущества и 
средств предприятия необходимым условием является изыскание для этого средств на 
наиболее выгодных условиях. Основным таким источником является положительный 
результат деятельности - прибыль. Размер получаемой прибыли напрямую зависит от 
объёма реализации, следовательно, за счёт его увеличения можно повысить и финансовый 
результат деятельности. 
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Строительство как один из субъектов бухгалтерского учета 
 

Жумагалиева А.Ж. 
«Алматинская академия экономики и статистики» 

   E-mail:  a_zh@inbox.ru 
 

   Мы должны существенно увеличить долю малого и среднего бизнеса в 
структуре экономики, доведя  ее до уровня в среднеразвитых европейских странах. И 

тогда противостоять очередным кризисным циклам нам будет легче. Для каждого 
казахстанца должны быть  возможности освоить новое дело, открыть новый бизнес 

или расширить свою сферу деятельности 
Н.А. Назарбаев 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) является звеном, от которого в 
тои или иной степени зависит состояние и уровень развития и обеспечение устойчивого 
экономического роста государства. От развития МСП зависит благосостояние всех 
казахстанцев. МСП выполняет огромную социальную роль, поддерживая экономическую 
активность большей части населения, и также обеспечивает значительные налоговые 
поступления в бюджет. В нынешней непростой ситуации именно МСП может выступить в 
качестве стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее внимание 
общества и государства.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что со 2 апреля 2014 года до 1 
января 2015 года объявляется мораторий на проведение проверок субъектов малого и 
среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

 
Рис.1.Показатели деятельности субъектов МСП Казахстана за 2005-2013 гг. 

 

 
Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.gov.kz) 

 
С 2005 по 2013 годы количество зарегистрированных субъектов МСП увеличилось 

в два раза (это составило более 1,5 млн. ед.) Численность населения, занятого в секторе 
МСП, увеличилось в 1,4 раза(это составило в 2013г.  свыше 2,6 млн. человек. (Рис.1.) 
Выпуск продукции МСП вырос на 9 020 млрд. тенге в год или в 5,8 раза. Международные 
эксперты отметили, что в Казахстане отмечаются благоприятные изменения в условиях 
ведения бизнеса и позиции страны в международных рейтингах год от года улучшаются. 
Так, в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» на 2014г. Казахстан занял 50 место. 
Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности  Всемирного экономического 
форума на 2013-2014 годы, который в том числе охватывает факторы, относящиеся к 
деятельности МСП, Казахстан также занял 50 место. 
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В условиях развития рыночных отношений большое значение имеют 
хозяйственные связи между предприятиями, учреждениями, организациями различных 
форм собственности, основанными на исполнении 
хозяйствующими субъектами договорных обязательств, а именно по выполнению 
различных видов работ и оказанию услуг (по поставке и купли-продажи товаров; 
перевозке грузов; аренде помещений; выполнению 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 
строительству объектов, их капитальному и текущему ремонту, производству товаров, 
продукции и многому другому). 

Строительство - специфический вид деятельности материального производства. 
Капитальное строительство занимается созданием новых объектов, основных объектов, 
основных средств, реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом 
действующих объектов. 

Строительство - одна из материалоемких отраслей производственной деятельности, 
потребляющая огромные объемы строительных материалов и изделий. 

Бухгалтерский учет в строительных организациях является одним из проблемных 
направлений современного учета. 

К настоящему моменту можно выделить следующие основные задачи 
бухгалтерского учета строительной организации: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности строительной 
организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, участникам, а также внешним - 
инвесторам, кредиторам, партнерам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- обеспечение необходимой информацией внутренних и внешних пользователей 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства при 
осуществлении строительной организацией хозяйственных операций, а также за их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами на строительные работы; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
строительной организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости.[1] 

В соответствии c МСФО (IAS) 11, одной из главных задач бухгалтерского учета по 
строительной деятельности является достоверное определение доходов и затрат по каждому 
отчетному периоду. 

Согласно параграф 186 НСФО № 2 «если результат договора на строительство 
может быть достоверно рассчитан, то субъект признает доход и затраты по договору, 
связанные с договором на строительство, в качестве дохода и расходов соответственно 
стадии завершения работ по договору на конец отчетной даты. 

Для надежной оценки результатов требуется надежная оценка стадии 
завершенности, будущих затрат и собираемости сумм по выставленным счетам. 

Обычно подобные требования могут, применяются отдельно к каждому договору на 
строительство, но при определенных обстоятельствах можно применять к отдельно 
определимым компонентам единого договора, или совместно к группе договоров, для того 
чтобы отразить сущность договора или группы договоров[2]. 

Если договор охватывает ряд активов, то строительство каждого из них должно 
учитываться как отдельный договор на строительство, если: 

1) на строительство каждого актива были представлены отдельные проекты; 
2) по каждому активу велись отдельные переговоры, а подрядчик и заказчик имели 

возможность принять или отклонить часть договора, относящуюся к каждому активу; и 
3) выручка и затраты по каждому активу могут быть определены. 
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Учётная политика — совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности[3]. 

В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и 
ошибки» дано определение учетной политики - «это принципы, основы, положения, 
правила и процедуры, применяемые организацией для подготовки и представления 
финансовой отчетности». Учетная политика должна применяться 
ретроспективно. Ретроспективное применение - это применение изменений учетной 
политики к операциям, сделкам и другим событиям и условиям так, как если бы она 
применялась всегда. 

 МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» предписывает признавать доходы и 
расходы по договору на дату баланса (метод «процента выполнения», который также 
трактует как метод «по мере готовности») [4]. 

Метод «процента выполнения» предусматривает, что доходы и расходы по 
договору на строительство признаются и оцениваются на основании подтвержденной 
подрядчиком степени завершенности (меры готовности) работ по договору на дату 
баланса и отражаются в отчёте о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах , в 
которых выполнены соответствующие работы. 

Доход по договору на строительство должен включать:  
1) первоначальную сумму дохода, согласованную в договоре: 

2) отклонения в работе по догвору, претен3зии и поощрительные платежи ( включаются, 
если существует вероятность получения дохода и возможность надежной оценки). 
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Особенности стратегического управления 
 

Зеймханова А.Н. 
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

 
Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует производственную 
деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные 
изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 
добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 
организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

Объектами стратегического управления являются организации, стратегические 
хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации. 

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность 
пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают (или 
следуют) один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и 
соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их 
совокупность. В этом заключена важная особенность структуры стратегического 
управления. Схематически структура стратегического управления изображена на рис. 1. 
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Рис.1. Структура стратегического управления. 

 
Предметом стратегического управления являются: 
1. Проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями организации. 
2. Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если 

этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее время отсутствует или 
имеется в недостаточном объеме. 

3. Проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются 
неконтролируемыми. 

«Проблемы стратегического управления чаще всего возникают в результате 
действия многочисленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе 
стратегии, важно определить, какие экономические, политические, научно-технические, 
социальные и другие факторы оказывают влияние на будущее организации. 

Возможности стратегического управления не безграничны. Существует ряд 
ограничений на использование стратегического управления, которые указывают на то, что 
и этот тип управления, равно как и все другие, не универсален для любых ситуаций и 
любых задач. 

Во-первых, стратегическое управление уже в силу своей сущности не дает, да и не 
может дать точной и детальной картины будущего. Вырабатываемое в стратегическом 
управлении описание желаемого будущего организации - это не детальное описание ее 
внутреннего состояния и положения во внешней среде, а скорее совокупность 
качественных пожеланий к тому, в каком состоянии должна находиться организация в 
будущем, какую позицию она должна занимать на рынке и в бизнесе, какую иметь 
организационную культуру, в какие деловые группы входить и т.п. При этом все это в 
совокупности должно составлять то, что определит, выживет ли организация в будущем в 
конкурентной борьбе или нет. 

Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к набору рутинных 
правил, процедур и схем. У него нет теории, которая предписывает, что и как делать при 
решении определенных задач или же в определенных ситуациях. Стратегическое 
управление - это скорее определенная философия или идеология бизнеса и менеджмента. 
И каждым отдельным менеджером оно понимается и реализуется в значительной мере по-
своему. Конечно, существует ряд рекомендаций, правил и логических схем анализа 
проблем и выбора стратегии, а также осуществления стратегического планирования и 
практической реализации стратегии. Однако в целом на практике стратегическое 
управление - это: 

• симбиоз интуиции и искусства высшего руководства вести организацию к 
стратегическим целям; 
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• высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечивающие связь 
организации со средой, обновление организации и ее продукции, а также реализацию 
текущих планов; 

• активное включение всех работников в реализацию задач организации, в поиск 
наилучших путей достижения ее целей. 

В-третьих, требуются огромные усилия и большие затраты времени и ресурсов для 
того, чтобы в организации начал осуществляться процесс стратегического управления. 
Требуется введение и осуществление стратегического планирования, которое в корне 
отлично от разработки долгосрочных планов, обязательных к исполнению в любых 
условиях. Необходимо также создание служб, осуществляющих отслеживание окружения 
и включение организации в среду. Службы маркетинга, связи с общественностью и т.д. 
приобретают исключительную значимость и требуют существенных дополнительных 
затрат. 

В-четвертых, резко усиливаются негативные последствия ошибок стратегического 
предвидения. В условиях, когда в сжатые сроки создаются совершенно новые продукты, 
кардинально меняются направления вложений, когда неожиданно возникают новые 
возможности для бизнеса и на глазах исчезают возможности, существовавшие много лет, 
цена расплаты за неверное предвидение и соответственно за ошибки стратегического 
выбора становится зачастую роковой для организации. Особенно трагическими 
последствия неверного прогноза бывают для организаций, осуществляющих 
безальтернативный путь функционирования либо же реализующих стратегию, не 
поддающуюся принципиальной корректировке. 

В-пятых, при осуществлении стратегического управления зачастую основной упор 
делается на стратегическое планирование. Однако этого совершенно недостаточно, так 
как стратегический план не обеспечивает его обязательного успешного выполнения. На 
самом деле важнейшей составляющей стратегического управления является реализация 
стратегического плана. А это предполагает в первую очередь создание организационной 
культуры, позволяющей реализовать стратегию, создание систем мотивирования и 
организации труда, создание определенной гибкости в организации и т.п. При этом в 
случае стратегического управления процесс выполнения оказывает активное обратное 
влияние на планирование, что еще более усиливает значимость фазы выполнения. 
Поэтому организация в принципе не сможет перейти к стратегическому управлению, если 
у нее создана пусть даже и очень хорошая подсистема стратегического планирования, но 
при этом нет предпосылок или возможностей для выполнения стратегии. 
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Анализ и оценка развития строительной отрасли 
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E-mail:  asely831@mail.ru 
 

За годы экономических реформ в Кыргызской Республике произошли 
значительные преобразования. Формируется принципиально новый механизм 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в строительной отрасли. 

Усиливающийся процесс внутренней миграции из сельских населенных мест 
Кыргызстана в крупные города ставит вопрос оперативного решения жилищной 
проблемы в городах республики.  

Основные показатели обеспечения жильем населения республики характеризуется 
следующими данными: обеспеченность общей жилой площадью 1 кв. м. на человека по 
состоянию на 01.01.2014 г. составляет 12,7 кв. м. Тогда как, нормативный показатель 
обеспеченности общей жилой площади составляет 18,0 кв. м. Для сравнения в 
обеспеченность общей жилой площадью 1 кв. м. на человека составляет в России – 22,0 
кв.м., Казахстане  - 18,0 кв. м. [1] 

За 2014 год по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 906,7 
тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составило106,6% к уровню 2012 года и 
87,5% к плановому показателю 2009 года. За счет средств населения построено 757,9 
тыс.кв. метров индивидуального жилья (6914 домов). Доля индивидуального жилищного 
строительства в общем объеме строительства жилья составила 83,6 %. Предприятиями и 
организациями частной формы собственности за 2013 год введено 133,9 тыс. кв. метров 
общей площади жилых домов, доля жилья, построенного частными инвесторами, 
составила 100 % (табл. 1). 

 
Таблица 1. - Показатели объема ввода жилья в Кыргызской Республике 
 

Наименование показателя 2011 г. 
 

2012 г. 
 

2013г. 
 

2014г. 

Количество населения, тыс. 
человек  5362,2  5467,3 5719,9 5729,5 

Средняя площадь введенного 
жилья в кв.м. на 1000 чел. 156,9 151,7 158,5 160,1 

Источник: НСК КР 
 
Незначительный прирост площади вводимого жилья обусловлен высокой 

стоимостью  строительства, низкой платежеспособностью большей части населения на 
приобретение жилья и отсутствием целенаправленной государственной политики в 
обеспечении населения доступным жильем и ипотечного кредитования (табл. 2).  
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Таблица 2. - Фактическая стоимость одного квадратного метра по видам жилой 
площади.  

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 
Средний показатель стоимости одного 
кв. м. в сом 16305,0 15649,8 - 23625,0 

Стоимость кв.м. индивидуальное 
строительство в городе, сомов 12435,8 11968,1 11704,4 11965,9 

Стоимость строительства кв. м. в 
сельском населенном пункте, в сомах  10215,9 11292,0 9935,9 10086,9 

Стоимость индивидуального 
строительства в сельском населенном 
пункте, в сомах 

8491,5 9696,5 13717,3 14910,7 

 
Стоимость жилья в основном обусловлена высокими ценами на импортируемые 

строительные материалы, стоимостью земельных участков под строительство и 
слаборазвитой инфраструктурой  инженерно-технического обеспечения. 

Дальнейшее развитие жилищного строительства выдвигает на первый план 
развитие ипотечного кредитования и индустриализацию жилищного строительства. 

Устаревшие технологии оборудование, малоэффективные материалы, изделия и 
конструкции, рост количества мелких частных предприятий сдерживают поступательное 
развитие в целом и жилищного строительства в частности (табл. 3). 

 
Таблица 3. - Основные показатели промышленности строительных материалов 

 1991 1995 2000 2005 2011 2012 2013 2014 
Объемы 
продукции, млн. 
сом. 

17,3 298,8 1288 4168,3 5970,2 7728,3 10438 14003 

Производство строительных материалов 
Цемент, тыс. тонн 1320,3 309,6 452,9 972,8 758,2 1014,8 1238,7 1675,8 
Строит.известь, 
тыс. тонн 69,2 6,0 8,0 8,5 6,5 2,6 2,3 

2,2 
 
 

Сб. констр, тыс. 
тонн 1120 69,2 48,4 98,6 102,3 124,7 127,9 166,2 

Кирпич, млн. шт. 834,3 92,2 72 112,9 51,8 73,1 71,3 83,28 
Асбоцемент. 
Изделия, тыс. 
тонн 

175,4 66,4 138,1 229,5 69,1 73,2 59,5 64,4 

Лист.стекло, млн. 
кв.м. 0,02 2,1 - 22,33 - - 13,21 23,42 

Источник: НСК КР 
 
Снижение роста производства отдельных видов строительных материалов и 

применение их в строительстве обусловлено устаревшей технологией производства 
строительных материалов, оборудования, малоэффективными материалами и изделиями. 

В настоящее время строительная отрасль Кыргызской Республики включает 
большое количество подрядных строительных организаций, предприятий 
промышленности строительных материалов, проектных организаций, предприятий 
механизаций и транспорта, осуществляющих работы по проектированию, строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту зданий, 
сооружений и предприятий во всех отраслях экономики, которая характеризуется 
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отсутствием четкой организационной структуры и целенаправленного управления (табл. 
4.). 

На сегодняшний день строительная отрасль в Кыргызской Республике 
представлена более чем 300 строительными организациями, различного профиля, и как 
направление хозяйственной деятельности, не имеет определенной организационной 
формы. При этом также отсутствует орган управления данными организациями в системе 
государственного управления с соответствующим статусом.  

Таблица 4. - Количество строительных предприятий в Кыргызской Республике 
 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г 
Строительные организации,  (без учета 
малых предприятий) 369 361 369 371 

Число сотрудников, рабочих (без учета 
малых предприятий) всего.человек 19316 18092 17551 17726 

Источник: НСК КР 
 
В связи существующим положением дел в отрасли имеют место следующие 

проблемы: 
- Неконкурентоспособность отечественных подрядчиков с участием 

международных строительных компаний при проведении тендеров; 
- Невозможность осуществления целенаправленной, единой, технической 

политики; 
Недостаточный уровень инновационной и научно-технической деятельности. [1] 
Решение вышеуказанных проблем требует реформирования существующего 

положения государственного управления в строительной отрасли путем повышения 
статуса государственного органа, по обеспечению общей координации действия всех 
субъектов градостроительной деятельности. 

При этом представляется необходимым инициирования решения вопроса 
консолидации на добровольных началах действующих строительных организаций в 
строительную корпорацию с государственными преференциями. 

Жилищное строительство является одним из приоритетных направлений среди 
главных задач государства. За последние годы объемы ввода жилых домов в республике 
стабильно увеличивались. При этом, доля государственных инвестиций в жилищном 
строительстве остается ничтожно малой. Вследствие чего, для большей части населения, в 
том числе социально-уязвимых слоев населения остается недоступной. 

Основными задачами жилищного строительства являются: обеспечение роста 
жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья, снижение его 
себестоимости, повышение комфортности жилья и его качества, приведение 
существующего жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со 
стандартами качества. 

В целях реализации выше обозначенных задач, необходимо предпринимать меры 
по созданию институциональной структуры, обеспечивающей доступность жилья для 
различных слоев населения, в том числе социально-уязвимых слоев населения. 

В рамках совершенствования сметно-нормативной базы необходимо 
осуществление следующих мер: 

1. Разработка сметных норм и расценок на проектно-изыскательные работы, 
строительные и пуско-наладочные работы; 

2. Постоянный мониторинг фактического уровня цен и стоимости строительства; 
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3. Разработка укрупненных сметных норм на типовые проекты социально-
культурных объектов (дошкольные учреждения, школы, больницы, поликлиники) по 
мощности и стоимости одного квадратного метра; 

4. Разработка проекта положения, предусматривающего передачу функции 
государственной экспертизы сметной документации объектов, финансируемых из 
республиканского и местных бюджетов в Министерство финансов Кыргызской 
Республики и ОМСУ. 

Но самое главное, мы считаем, что предлагаемые меры по развитию жилищного 
строительства будут неэффективными до тех пор, пока не будут разработаны и 
реализованы специальные жилищные государственные программы, направленные на 
удовлетворение жилищных потребностей отдельных категорий граждан республики. 

Как видно из вышеизложенного, в решении проблем развития жилищного 
строительства в нашей республике требуется комплексный и системный подход. 
Особенно это касается мер со стороны государственного регулирования 
градостроительства, поддержки предприятий и организаций строительного комплекса, 
выделения земельных участков и изыскания средств для финансирования жилищного 
строительства, использования всех возможностей ГЧП как для строительства жилья, так и 
для формирования необходимой инфраструктуры. 
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Организация учета затрат на предприятиях малого бизнеса 
 

Иманалиева А.  
Бишкекская  финансово-экономическая академия,   

г.Бишкек, Кыргызская Республика 
   

Использование классической формы бухгалтерского учета в организациях малого 
предпринимательства не приносит желаемых результатов по информационному 
обеспечению управления ими, не позволяет своевременно принимать эффективные 
решения по привлечению клиентов, погашению задолженности, продвижению товаров на 
различных рынках сбыта, увеличению оборотных средств и привлечению инвестиций и 
т.д. Необходим такой учет, который позволит, с одной стороны отражать все объекты и 
ресурсы предприятия, сохраняя возможность в нужный момент применить к ним 
рыночные методы оценки, с другой, - максимально приблизить систему бухгалтерского 
учета к требованиям налогового законодательства с тем, чтобы не возникало лишней 
работы по исчислению налогов и формированию налоговых деклараций. Рациональный 
подход к ведению учета не исключает в то же время применение положений 
международных стандартов финансовой отчетности, что необходимо для полноценного 
раскрытия информации в отчетности для разных групп пользователей. 

Современный характер преобразований в системе  экономических отношений, 
уровень развития хозяйственного механизма, изменение рыночной конъюнктуры 
предопределили  появление большого числа пользователей с различными 
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информационными запросами. Это вызывает потребность в создании информационной 
системы,  способной адекватно удовлетворить запросы заинтересованных пользователей 
необходимыми данными для обоснования и принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений. Конкурентные преимущества от использования качественной 
учетно-аналитической информации несомненны: она способствует принятию наиболее 
эффективных управленческих решений, что в свою очередь приводит к повышению 
доходности предприятий и соответственно получению больших экономических выгод 
внешними и внутренними пользователями отчетности.  

Главное требование системы управленческого учета предоставление 
соответствующей финансовой информации менеджерам, позволяющей им принимать 
более обоснованные решения. Это включает как стандартные, так и нестандартные 
отчеты. Стандартная информации требуется применительно к рентабельности таких 
различных сегментов бизнеса, как продукты, услуга, потребители и каналы 
дистрибьюции, для того чтобы гарантировать, что организация занимается только 
прибыльными видами деятельности. Такая же информаций требуется для осуществления 
распределения ресурсов и принятия решений об ассортименте продукции и о том, какими 
видами продукции организация заниматься не будет. В некоторых ситуациях информация 
о расходах, извлекаемая из системы калькуляций затрат, также играет важную роль при 
установлении цен продаж, особенно на тех рынках, где предлагаются продукты и услуги 
на заказ, т.е. те, на которые нет готовых рыночных цен. Для принятия стратегических 
решений необходима также нестандартная информация. Такие решения принимаются 
через различные промежутки времени и включают отдельные решения, связанные с 
разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, инвестициями в новые заводы и 
оборудование, а также переговорами о долгосрочных контрактах с заказчиками и 
поставщиками. 

Точная информация о затратах требуется для принятия решений, связанных с 
определением того, какие виды деятельности являются прибыльными, а какие нет. Если 
система калькуляции затрат не обеспечивает достаточной точности получаемых оценок, 
потребление ресурсов по отдельным видам продукции в отчетных показателях окажется 
искаженным, и менеджеры могут отказаться от производства выгодных продуктов или, 
наоборот, будут продолжать производство невыгодных. Там, где стоимостная 
информация используется для установления цены продажи, недооценивание затрат на 
продукцию может привести к занятиям неприбыльными видами деятельности, в то время 
как завышенная оценка приводит к продукции с завышенными продажными ценами, на 
которую не находится соответствующего спроса, и  к отказу от прибыльных видов 
бизнеса. 

Система управленческого учета также должна предоставлять необходимую 
информацию для планирования, контроля и измерения показателей функционирования 
организации.  

Планирование включает преобразование целей и задач в конкретные виды 
деятельности и ресурсы, необходимые для достижения этих целей и решения задач. 
Компании разрабатывают как долгосрочные, так и краткосрочные планы, и менеджерские 
учетные функции играют в этом процессе очень важную роль. Краткосрочные планы в 
виде процесса составления смет готовятся более детально, чем долгосрочные планы, и 
являются одним из основных механизмов, которыми пользуются менеджеры для 
осуществления контроля и оценивания показателей функционирования. 

Контроль — это процесс, который должен гарантировать, что фактические 
результаты совпадут с запланированными при прочих равных условиях. Процесс контроля 
включает задание целей или нормативов (часто рассчитываемых в ходе составления 
сметы), с которыми сопоставляются фактические результаты. Затем показатели 
функционирования периодически измеряются и сравниваются с целевыми. Бухгалтеры - 
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аналитики должны предоставлять менеджерам информацию как обратную связь в виде 
периодических отчетов, которые позволяют менеджерам определить, осуществляются ли 
операции в соответствии с планом, выявить те виды деятельности, где необходимо 
корректирование. В частности, одна из функций управленческого учета — 
предоставление менеджерам экономической обратной связи, которая помогает 
контролировать затраты и повышать эффективность и производительность выполняемых 
операций. 

Периодические отчеты о показателях функционирования организаций, в которых 
сравниваются фактические и целевые результаты, прежде всего предоставляют 
пользователям финансовые показатели (такие, как затраты, поступления и прибыль), что 
позволяет им делать выводы и по качеству управления бизнесом. Эти отчеты обычно 
используются и для оценивания менеджерской деятельности и, следовательно, 
стимулируют инициативу менеджеров, старающихся добиться в своей управленческой 
работе как можно более высоких показателей. В частности, за свой вклад в достижение 
организационных целей менеджеры получают соответствующее вознаграждение (или 
наказание), связанное с их успехом (или неудачей) достижении заданных результатов. На 
размеры указанных вознаграждений и поведение менеджеров может оказывать сильное 
влияние способ, которым измеряется и оценивается деятельность менеджеров. 

В научной литературе существуют различные точки зрения  относительно целей и 
задач, точек соприкосновения, временного вектора, форм и состава выходной информации 
двух самостоятельных направлений бухгалтерского учета. Поэтому возникла объективная 
необходимость установить границы информационных пространств бухгалтерского 
финансового и управленческого учета, возможность их взаимодействия в целях 
комплексного обеспечения информационных потребностей при смене учетной парадигмы, 
ориентированной  на удовлетворение индивидуализированных потребностей 
пользователей отчетности. 

В связи с этим  возникает необходимость теоретических и практических 
исследований, направленные на дальнейшее развитие методологии управленческого учета 
и разработку процедур, позволяющих осуществлять гармоничный перелив информации из 
одной учетной системы в другую, трансформировав информационные ресурсы 
управленческого учета в эффективные системы отчетности. Обозначенная проблема 
требует принципиально нового теоретического обоснования содержания, методологии 
сбора и обработки информации до ее последующей генерации в разном целевом 
назначении, а также разработки методик постепенного и последовательного сжатия 
обширной первичной информации финансового и нефинансового характера для 
получения выходной информации в специальных форматах внешней и внутренней 
отчетности. Решение поставленных задач, с одной стороны обеспечит экономичность 
информационно-аналитического обеспечения заинтересованных пользователей, с другой 
– повысит качество принимаемых ими управленческих решений. 

Современные концепции развития бухгалтерского учета связаны с эволюцией 
подготовки и обработки учетно-финансовой информации, генерируемой в рамках учетной 
системы организаций, качество и эффективность функционирования которой возможно 
оценить только сквозь призму удовлетворения информационных потребностей  лиц, 
нуждающихся для целей принятия решений, в информации об активах, капитале, 
обязательствах, доходах и расходах хозяйствующего субъекта.  

Проведенное исследование показало, что главным направлением развития учетной 
парадигмы на современном этапе  является повышение экономической обоснованности 
показателей отчетности, усиление контрольных и аналитических возможностей учетной 
информации для удовлетворения индивидуализированных потребностей пользователей. 
Тенденции, происходящие в современном мире,  свидетельствуют  об  
эволюционировании теорий бухгалтерского учета, направленных  на поиск наиболее 
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адекватных теоретических и практических подходов  к учетному отражению фактов 
хозяйственной деятельности в условиях  изменившейся внешней среды. Наиболее 
перспективны в этом отношении международные стандарты финансовой отчетности.  

Источником информации для оценки экономических выгод пользователей является 
финансовая отчетность, однако ее объем и содержание не всегда отвечает их ожиданиям, 
поскольку  не позволяют оценить уровень рисков и прогнозировать ожидаемую 
доходность, не отражают перспектив рыночной и маркетинговой составляющей, 
характеризующей конкурентоустойчивость организации. 

В настоящее время возникла необходимость определить возможность 
использования информационных ресурсов управленческого учета в целях формирования 
финансовой отчетности по требованиям МСФО – как отдельных показателей основных 
финансовых отчетов, так и дополнительной  информации, которую невозможно или 
высокозатратно формировать в рамках финансового учета. Активное внедрение 
международных стандартов финансовой отчетности в практику предприятий  обусловлено 
тем, что современные реалии функционирования на рынке требуют разносторонней 
информации об организации, позволяющей  предвидеть будущие экономические 
процессы. 
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Каждый специалист проводит анализ в соответствии со своим уровнем знаний 

аналитической работы. В связи с этим выводы и рекомендации по результатам 
проведенного анализа носят субъективный характер и в значительной степени зависят от 
квалификации аналитиков. Как следствие - не всегда достигается комплексность, 
системность и глубина анализа финансового состояния предприятия, его 
результативность. На практике любые аналитические работы включают составление 
плана анализа, подбор, проверку и методику изучения экономической и другой 
информации, обобщение и реализацию проведенного исследования. В связи с этим, 
процесс анализа финансового состояния представлен автором в виде следующей 
организационно-экономической модели.  

Рассмотрим содержание каждого из обозначенных этапов организационно-
экономической модели анализа финансового состояния предприятия.  
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Подготовительный этап обеспечивает планирование финансового анализа, т.е. 
определение целей, задач анализа, основных объектов и областей потенциального риска, а 
также сбор всей необходимой информации и подготовку ее непосредственно к 
финансовому анализу. Итогом данного этапа является план проведения анализа 
финансового состояния предприятия.  

Основной этап предполагает аналитическую обработку материалов, расчет 
показателей и коэффициентов, составление таблиц, графиков, диаграмм, выявление и 
изучение влияния основных факторов производства на показатели финансовой 
деятельности, анализ и оценку имеющихся возможностей и резервов экономического и 
социального развития предприятия, улучшения использования ресурсов.  

Заключительным моментом основного этапа является комплексная оценка 
финансового состояния. Для этого может быть использовано несколько моделей.  

1. Двухфакторная модель оценки вероятности банкротства, анализ применения 
исследован в работах проф. А.А.Арзыбаева. Данная модель опирается на коэффициент 
текущей ликвидности и отношение заемных средств к валюте баланса. 

I. Подготовительный этап 
Составление плана проведения анализа финансового состояния:  
- цель анализа;  
- объекты анализа;  
- программа анализа;  
- сроки (периодичность) проведения аналитических работ;  
- исполнители и распределение аналитических работ (функций) между ними;  
- порядок оформления и представления результатов проведенного анализа. 
Сбор информации и оценка ее достоверности. Обработка информации и 

составление аналитических форм. 
II. Основной этап 
Предварительное ознакомление и анализ общих результатов финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия:  
- по основным показателям (валюта баланса, внеоборотные активы, оборотные 

активы, собственные источники финансирования, долгосрочные обязательства, 
краткосрочные обязательства) устанавливают степень выполнения планов и изменения их 
в динамике; 

- выявляют положительные и отрицательные моменты в работе и их причины. 
Непосредственно анализ финансового состояния предприятия:  
- анализ ликвидности и платежеспособности;  
- анализ финансовой устойчивости предприятия;  
- анализ деловой активности;  
- анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности.  
Комплексная оценка финансового состояния (использование существующих 

методик и моделей): 
- двухфакторная модель оценки вероятности банкротства;  
- модель Альтмана;  
- система показателей Бивера;  
- метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия  Р.С.Сайфулина. 
III. Заключительный этап 
Обработка и комплексное обобщение всех результатов анализа, подготовка 

необходимых пояснений и комментариев. 
Подготовка и оформление заключения о финансовом состоянии предприятия, 

формулировка выводов, разработка предложений и рекомендаций 
Каждому из показателей придается удельный вес, и по формуле рассчитывается 

общий коэффициент. Если коэффициент отрицательный, вероятно, что предприятие 
останется платежеспособным. 
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2. Модель Альтмана более полно отражает другие стороны финансового состояния 
предприятия и позволяет предсказать вероятность наступления банкротства за один год. 
При использовании данной модели применяют так называемый Z-счет. Необходимо 
отметить, что весовые коэффициенты, используемые при расчете в данной модели, 
определяются исходя из сферы деятельности предприятия. Условия функционирования 
российских предприятий отличаются от американских. Поэтому механический перенос 
весовых коэффициентов Альтмана в расчетах вероятности банкротства отечественных 
предприятий не всегда обеспечивает достаточную точность прогноза. Поэтому 
проведенный ранее анализ может опровергать выводы прогнозов по модели Альтмана. 
Полученные по данной методике прогнозы нужно сопоставлять с ранее рассчитанными 
показателями финансового состояния организации. Только при отсутствии явных 
противоречий можно считать коэффициенты Альтмана пригодными для рассматриваемой 
ситуации для обобщенного финансового анализа по совокупности рассмотренных 
показателей.  

3. Система показателей Бивера включает в себя коэффициент Бивера, 
рентабельность активов, финансовый леверидж, коэффициент покрытия активов 
собственным оборотным капиталом и коэффициент покрытия краткосрочных 
обязательств оборотными активами.  

4. Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С.Сайфулина 
применяет такие показатели, как коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
коэффициент текущей ликвидности; интенсивность оборота авансируемого капитала; 
коэффициент менеджмента; рентабельность собственного капитала. При полном 
соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным уровням 
рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым 
числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное.  

Все перечисленные модели имеют как достоинства (простота финансовых 
расчетов), так и недостатки (субъективность применения западных моделей по 
отношению к кыргызстанским предприятиям). При этом различия во внешних факторах, 
оказывающих влияние на функционирование предприятия (степень развития фондового 
рынка, налоговое законодательство, нормативное обеспечение бухгалтерского учета) и, 
следовательно, на экономические показатели, используемые в предлагаемой модели 
Альтмана, искажают вероятностные оценки.  

На заключительном этапе по результатам двух предыдущих производится 
обработка и анализ полученных данных и составляется отчет-заключение с 
расшифровками и комментариями о финансовом состоянии предприятия, с указанием 
предложений и рекомендаций. Поскольку анализ финансового состояния предприятия не 
заключается в расчете некоторого набора финансовых коэффициентов (они являются 
лишь показателями, сигналами), основная роль в нем отводится квалификации аналитика, 
умеющего «прочитать» значение данных сигналов, понять экономические процессы, 
которые отражают эти показатели, и выявить причины того или иного положения дел на 
предприятии.  

Разработанная модель представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов 
анализа финансового состояния предприятия, требующих непрерывного 
последовательного выполнения. При этом в предложенной модели анализа финансового 
состояния учитывается не только организационный аспект (основные этапы, 
последовательность проведения процедур и работ), но также и экономический аспект – 
непосредственно методика анализа финансовой деятельности  предприятия. 

На современном этапе развития рыночной экономики полноценная аналитическая 
обработка учетной и иной экономической информации невозможна без использования 
передовых компьютерных технологий. В первую очередь это касается применения в 
практике управления новейших информационных технологий: средств вычислительной 
техники, телекоммуникаций и программного обеспечения.  
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Автоматизация финансового анализа позволяет не только проводить всесторонний 
ретроспективный анализ финансово-экономической деятельности предприятия, но и 
решает задачи оценки инвестиционных проектов, построения и оптимизации финансовых 
планов организаций. 

Основой автоматизированного финансового анализа является информационная 
модель финансовой деятельности предприятия, предназначенная для комплексной оценки 
финансовой деятельности предприятия, выявления тенденций его развития, определения 
причин изменения состояния организации, рычагов его оптимизации. Модель позволяет 
рассчитать фактические показатели, а также сформировать укрупненный финансовый 
план компании и рассчитывать прогнозные значения финансовых показателей. 

Исходные данные для финансового анализа содержатся в стандартных формах 
бухгалтерской отчетности. Для проведения более детального анализа используется 
информация о структуре затрат и условиях привлечения кредитов. Для более точного 
отражения финансового состояния компании возможно построение управленческого 
баланса. 

Финансовый анализ инвестиционных проектов, являющийся обязательной 
составляющей технико-экономического обоснования, позволяет оценить эффективность 
инвестиций, спрогнозировать различные варианты развития проекта, подготовить бизнес-
план для руководства организации. 

На рынке программного обеспечения широко представлены продукты, 
предназначенные для автоматизированного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансовое состояние предприятия описывается с помощью показателей и 
коэффициентов, а также в виде графиков и диаграмм. Автоматизированные системы 
представляет информацию о структуре баланса, величинах показателей ликвидности, 
финансовой устойчивости, прибыльности, оборачиваемости, рентабельности, движении 
денежных средств. 

Автоматизация финансового анализа предусматривает следующие основные этапы.  
Предварительная оценка включает оценку надежности информации, чтение 

информации и общую экономическую интерпретацию показателей бухгалтерской 
отчетности. На данном этапе необходимо оценить риск, связанный с использованием 
имеющейся информации, оцениваются основные показатели,  намечаются направления 
детализации анализа.  

Экспресс-анализ финансового состояния, проводится на основе подтвержденных на 
этапе предварительной оценки данных стандартной отчетности, включает расчет 
финансовых коэффициентов и интерпретацию полученных результатов с позиции оценки 
текущей и долгосрочной платежеспособности, деловой активности и доходности 
деятельности, активности на рынке ценных бумаг. Главная цель – получение оперативной, 
наглядной и простой оценки финансового состояния и динамики развития предприятия.  

Углубленный финансовый анализ, в процессе проведения используется вся 
доступная внутренняя и внешняя информация о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Главная цель – подробная характеристика имущественного и финансового 
потенциалов предприятия, результатов его деятельности в отчетном периоде, а также 
возможностей развития предприятия на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и 
расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. Степень детализации зависит от целей 
анализа.  

Формирование выводов и рекомендаций – производится в заключение каждого 
этапа финансового анализа. По результатам предварительной оценки делаются выводы о 
надежности, полноте, достоверности и пригодности имеющейся информации целям 
анализа финансового состояния предприятия.  

По результатам экспресс-анализа систематизируются положительные и 
отрицательные моменты, выявленные в ходе анализа, делаются заключительные выводы. 
Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности или необходимости 
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проведения более углубленного и детального анализа финансовых результатов и 
финансового состояния предприятия. 

По результатам углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
формулируются выводы о результативности деятельности предприятия (с позиции 
эффективности использования отдельных видов ресурсов, его положения на рынке 
ценных бумаг) и его экономическом потенциале. Результаты могут представляться в виде 
таблиц, диаграмм, графиков и другой форме, в зависимости от целей анализа.  

Внедрение в практику предложенных в исследовании рекомендаций, овладение 
методикой организации, современными методами и приемами финансового анализа 
становится объективно необходимым условием нормального функционирования 
предприятия.  
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Основной задачей в деятельности предприятия, является своевременного принятия 

правильного решения об инвестировании и привлечении капитала в бизнес. Для этого 
необходимо правильно провести оценку промышленного предприятия, однако, в оценке 
промышленного предприятия есть некоторые сложности с многозначностью позиции 
специалистов по определению методологии рыночной стоимости объекта, более того 
можно сделать вывод о том что оценка стоимости промышленного предприятия по 
данным финансовой отчетности является неоднозначной и неоднородной.    

Все оценщики мира в соответствии международным стандартам при оценке 
промышленного предприятия используют три основных концепции методологии оценки: 
затратный метод, доходный метод и рыночный метод. Качество и эффективность 
проведенной оценки зависит от разносторонности и достоверности предоставленной 
информации по стоимости исследуемого предмета. Используя три концепции 
методологической оценки, получаем полную картину оценки рыночной стоимости 
предмета одновременно с трех позиций.Получаем комплексную оценку экономического и 
финансового состояния компании, которая является одним из немаловажным фактором, 
который показывает его конкурентоспособность и текущее финансовое состояние.      

Для принятия правильного решения и анализа финансового состояния компании 
нужно не только знать и уметь оценивать, но и вовремя выявить, устранить недостатки и 
улучшить финансовое состояние компании. 
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Для проведения финансового анализа компании, нужно провести анализ текучих 
финансовых показателей, так как они характеризируют и показывают текущий его 
результат и всю необходимую информацию для оценки состоянии компании. 

Цель исследования является разработка научной обоснованной методики 
совокупной стоимости оценки промышленного предприятия через концепции и методов 
международных стандартов оценки. Методика содержит оценку реальной рыночной 
стоимости компании, устраняет предыдущие искажённые информации для пользователей. 

В Казахстанерыночнаястоимостьопределяется как ожидаемая цена, покоторой 
предмет исследования может быть продан на открытом рынке при принятых между 
продавцом и покупателем условиях, действующих осознанно и честно без назначенной 
давлением цены[1]. Для выявления стоимости нужно учитывать все факторы, влияющие 
на рынок и на ценность рассматриваемого предмета. Ниже приведены существующие 
концепции оценки стоимости компании, которые можно объединить в три методических 
подхода: 

 
Наименование Определения 

Имущественный 
подход 

Определяет рыночную стоимость компании как сумму понесенных 
издержек; 

Доходный подход Определяет рыночную стоимость предприятия как текущую стоимость всех 
будущих чистых доходов, которые принесет владение объектом; 

Подход прямого 
сравнительного 
анализа продаж 
(рыночный) 

Определяет рыночную стоимость предприятия на основе сравнительной 
информации о рыночной стоимости аналогичных в отношении полезности 
объектов, с поправкой на специфику оцениваемого; 

 
На рисунке 1 представлена классификация методов стоимостной оценки компании. 
 

 
 

Рисунок 1. Методы оценки стоимости предприятия 
 
В оценке на практике всегда рекомендуют использовать все методы, которые есть в 

распоряжении и должны обеспечить точную и сбалансированную оценку компании. Для 
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эффективного использования различных методов оценки компании и его имущество 
расхождение по данным должны быть минимальными, большие расхождении могут 
привести к проблеме выявлении объективной стоимости объекта. В исследовании, из ряда 
Казахстанских и Российских оценщиков разрабатывается интегральные показатели для 
выявления точной объективной стоимости компании [2]. 

В Казахстане практики указывают на то,что при оценке предприятия и имущества 
используется средние арифметические показатели стоимости, полученные в основном 
тремя методами оценки. В использовании средних показателей стоимостей не всегда 
приводят к результатам, которые может отражать действительную рыночную стоимость, 
так как проведенные разные методы оценки предприятия имеют свои достоинства и 
недостатки относительно самому объекту.  

В зарубежных и отечественных современных методах есть свои недостатки и 
преимущества, которые можно сформулировать для оценки стоимости предприятия.   

Результатом общего анализа является предварительная оценка финансового 
состояния предприятия [3]. В суммах значений показателей активов и пассивов баланса в 
динамике валюты нормой считается увеличение его баланса, а уменьшение это показатель 
снижение производственного объема и дальнейшего неплатежеспособности предприятия.  

При проведении оценки общего финансового состояния компании в условиях 
инфляции и частных переоценках, особое внимание уделяется на определенные 
относительные показатели. Оценка финансового состояния компании начинается с 
раскрытием бухгалтерского отчета, точнее его баланса и структуры. В балансовой форме 
отражается все активы и пассивы компании в определенной денежной форме. 
Бухгалтерский баланс – это сводная таблица, которая также отражает в денежной форме 
средства компании по их текущему состоянию. Он состоит из актива и пассива, которые в 
свою очередь состоят из разделов, где по каждому из них проводятся итоги [4]. 

В активах в основном ведутся ресурсы предприятия, в которых инвестированы 
денежные средства. В балансе, активы располагаются по степени их ликвидности в рынке. 
В пассивах отражаются средства, которые показывают величину капитала вложенные в 
деятельность компании. Главное правильно понимать структурную связь между активом 
и пассивом в бухгалтерском балансе, а именно что и от чего зависит или привязан. Так как 
в рабочем процессе предприятия идет постоянное передвижение средств между балансами 
актива и пассива. Одним из важнейших условий эффективного управления компании 
является анализ его финансового состояния и правильное использования его ресурсов. В 
условиях рыночной экономики контроль и оценка финансовых активов компании 
является одним из приоритетных забот для руководства. Каждый руководитель должен 
систематично подходить к оценке компании и иметь цель в изучении финансового его 
состояния, узнать влияющие факторы риска для прогнозирования будущих доходов 
предприятия и выявить методы повышения эффективности деятельности самой компании. 

Платежеспособность является одним из ведущих показателей для оценки 
финансового положения компании. Стабильная компания всегда должна иметь 
возможность самостоятельно погашать все свои краткосрочные и долгосрочные 
обязательства. Также, еще один очень важный фактор – это ликвидность его инвентаря. 
Ликвидность баланса – это способ поддержания платежеспособностью предприятия. 
Балансовая ликвидность включает в себя наличие денежных средств, она даже важнее,  
нежели наличие прибыли в компании[5]. Отсутствие денежных средств в компании может 
привести к кризисному финансовому состоянию. По отчетам финансовых показателей 
компания может быть платежеспособным на отчетную дату, но при этом иметь проблемы 
по оплатам в будущем или же наоборот. В связи с этим, при оценке финансовой 
отчетности компании желательно всегда делать анализ ликвидности баланса через 
сравнения активов по степени убывающей ликвидности и с краткосрочными 
обязательствами по пассиву по степени срочности их погашения. Это один из методов 
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разбивки статьей актива к обязательствам пассивного баланса. В условиях быстро 
растущей рыночной торговли и внешними экономическими факторами компания должна 
иметь возможность в любое время срочно погашать свои обязательства.      

Показатель платежеспособности компании –ликвидность еготекущего баланса. 
Наличие денежных средств в балансе компании важнее, нежели наличии прибыли. 
Недостаток ликвидных активов, как денежных средств, может привести к краху 
кругооборота средств компании. В анализе ликвидности баланса нужно учесть фактор о 
том, что компания может быть платежеспособном на текущую дату, но иметь проблемы в 
будущем. Поэтому нужно детально подходить к сравнению средств по активу по 
группированию по степени убывающей ликвидности [6]. 

 
Группы Описания 

Первая 
группа (А1) 

Включает в себя наиболее ликвидные активы, такие, как денежная наличность и 
краткосрочные финансовые вложения. 

Вторая 
группа (А2) 

Быстро реализуемые активы: готовая продукция, отгруженные товары и 
дебиторская задолженность. Ликвидность этих оборотных активов зависит от 
оформления банковских документов, платёжеспособности покупателей, скорости 
платёжного документооборота в банках,своевременной отгрузки 
продукции,спроса на продукцию, её конкурентоспособности и др. 

Третья 
группа (А3) 

Медленно реализуемые активы (незавершённое производство,расходы будущих 
периодов,производственные запасы). Требуется больший срок для превращения 
их в готовую продукцию, затем в денежную наличность. 

Четвёртая 
группа (А4) 

Трудно реализуемые активы: основные средства, нематериальные активы, 
незавершенное строительство,долгосрочные финансовые вложения. 

В заключениеможно сделать выводов о том, что анализ финансового состояния 
компании дает возможность оценить (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Методы оценки стоимости предприятия 
 
Финансовое состояние предприятия определяет его конкурентоспособность на 

рынке, оценивает его потенциал.  Анализ активов и пассивов является наилучшим 
способом объективной достоверной оценки финансового состояния предприятия, который 
позволяет отследить тенденции текущего состояние предприятия, дать ему комплексную 
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оценку. Оценка финансового состояние предприятия через ее финансовые показатели 
используются для прогнозирования финансовых результатов и экономической 
рентабельности компании. 
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Международные   стандарты – как методологическая база организации 
бухгалтерского учета в Кыргызской Республике 

 
Кабирова Э. 

Бишкекский экономический университет 
им. М.Рыскулбекова 

( г.Бишкек, Кыргызская Республика) 
 
Переход на МСФО очень сложный процесс. Мы все забываем о том, что это 

зависит, прежде всего, от качества существующей системы бухгалтерского учета. К 
сожалению, за время независимости, мы успели полностью разрушить систему 
бухгалтерского учета в Республике. Кыргызские стандарты бухгалтерского учета войдут в 
историю становления и развития учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики как один из самых неудачных 
экспериментов, которые отбросили развитие учетной системы на многие годы назад. 

Мы согласны, что переход на МСФО – это веление времени, ибо ни одна 
национальная система учета не сможет развиваться в отрыве от международной системы в 
условиях рынка. Глобальная стандартизация бухгалтерского учета на международном 
уровне имеет сторонников и противников. Объективными ее преимуществами перед 
национальными стандартами отдельных стран являются: четкая экономическая логика; 
обобщение лучшей современной мировой практики в области учета; простота восприятия 
для пользователей финансовой информации во всем мире. МСФО позволяют сократить 
расходы компаний по подготовке своей отчетности, в частности, в условиях консолидации 
финансовой отчетности предприятий, работающих в разных странах, и снизить затраты по 
привлечению капитала. Рыночная цена капитала определяется перспективной отдачей и 
рисками. Бесспорно, риски характерны для деятельности компаний, однако присутствуют 
и такие, которые вызваны недостатком информации, отсутствием точных сведений об 
отдаче капиталовложений. Одной из причин информационной недостаточности является 
отсутствие стандартизированной финансовой отчетности, которая позволяет сохранять 
капитал и приумножать его. Зачастую инвесторы согласны получать более низкие доходы, 
зная, что обеспечение прозрачности информации снижает их риски. Совокупность данных 
преимуществ во многом обеспечивает стремление различных стран к использованию 
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МСФО в национальной практике учета. Обладая несомненными преимуществами, МСФО 
также не лишены недостатков: это обобщенный характер, предусматривающий большое 
разнообразие в методах учета, отсутствие подробных интерпретаций и примеров 
использования МСФО в конкретных ситуациях. Поэтому активная подготовка 
интерпретаций, позволяющих конкретизировать отдельные положения МСФО в 
практической деятельности, - одно из приоритетных направлений деятельности КМСФО. 

Некоторые специалисты считают, что масштабы гармонизации ограничены, в 
частности, действием таких факторов, как национальное налоговое законодательство, 
различия уровней экономического развития и образования. По мнению других, 
международные стандарты бесполезны, а их создание – это дорогостоящее копирование 
национальных стандартов; отсюда сомнительна необходимость распространения 
стандартов, которые невозможно применить. Высказывается суждение, что 
необходимость в МСФО в будущем отпадет благодаря деятельности финансового рынка: 
он сам будет заказывать и получать необходимую финансовую информацию, сводя на нет 
функции международной бухгалтерской организации. Критики ставят под сомнение 
необходимость применения МСФО, полагая, что они дорогостоящи и сложны в 
применении. Однако главным аргументом против международных бухгалтерских 
стандартов остается уникальность каждой общественной среды. Гармонизация учета на 
общемировом уровне постоянно сталкивается с многообразием традиций и тенденций 
развития бухгалтерского учета различных стран. Безусловно, бухгалтерский учет является 
продуктом социально-экономических условий, и поэтому для каждой страны важно 
наличие системы бухгалтерских стандартов, совместимых с той средой, в которой они 
применяются. 

При формировании системы бухгалтерского учета и отчетности каждая страна в 
той или иной степени опирается на законодательные акты. Влияние профессиональных 
организаций на создание системы бухгалтерского учета различно. Документы 
законодательных органов включают Закон о деятельности компаний (Великобритания), 
Закон о бухгалтерском учете и отчетности (Швеция), а в тех странах, где на первое место 
ставится налоговое законодательство, - Закон о налогах (Германия). В ряде стран нормы 
бухгалтерского учета и отчетности разрабатывают специально создаваемые для этого 
правительственные организации. Например, в Испании регулирование бухгалтерского 
учета находится в ведении Министерства экономики и финансов, которое создало для 
координации деятельности Институт бухгалтеров и аудиторов. Деятельность 
коммерческих организаций в стране регламентируется нормами Торгового кодекса и 
Законом о деятельности компаний. Это законодательство устанавливает бухгалтерские 
принципы, правила составления бухгалтерских отчетов и проведения аудиторских 
проверок, а также опубликования бухгалтерских отчетов. Подробно основные 
бухгалтерские процедуры изложены в Общем плане бухгалтерского дела, который 
включает основную и дополнительную части, где представлены принципы, методы 
оценки, правила ведения бухгалтерской документации. Институт бухгалтеров и аудиторов 
периодически публикует Бюллетень, где излагаются комментарии, а также изменения 
действующего законодательства по бухгалтерскому учету. 

Международные стандарты направлены на то, чтобы характеризовать финансовое 
положение и финансовые результаты. Имущественные отношения рассматриваются в 
МСФО только лишь как влияющие факторы, но сами по себе они не являются ни 
предметом учёта, ни предметом представления. Поскольку понятия «финансовое 
положение» и «финансовые результаты» довольно абстрактны, для их конкретизации 
придуманы специальные характеристики, называемые элементами финансовой 
отчётности — активы, обязательства (пассивы), капитал, доходы и расходы. 

Необходимость применения в бухгалтерском учёте тех или иных стандартов 
определяется, прежде всего поставленными перед бухгалтерским учётом задачами. 
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Международные стандарты финансовой отчётности всегда позиционировались как основа 
для обеспечения пользователей отчётности экономической информацией. Эти стандарты 
созданы лишь для того, чтобы наилучшим образом адаптировать эту информацию для 
принятия экономических решений неограниченным кругом пользователей. Система 
МСФО никогда не обременяла себя никакими другими задачами, и направленность 
решения любых вопросов всегда была ясной и определённой. Не мудрено, что в таких 
условиях МСФО зарекомендовали себя, как лучшая основа для создания полезной 
экономической информации. 

Совет по МСФО (СМСФО) регулярно вносит изменения и дополнения к 
существующим МСФО и утверждает новые. В связи с этим необходимо на 
государственном уровне наладить механизм взаимодействия с СМСФО по получению и 
распространению официального перевода МСФО на русском языке, а также 
разрабатываемых практических руководств по МСФО. Достаточно остро стоит вопрос 
подготовки грамотных пользователей, которые должны иметь навыки работы с учетом и 
отчетностью, составленной по международным стандартам. Они должны понимать, как её 
читать и как её использовать. Финансовые аналитики, которые сегодня должны работать 
на кыргызском рынке, инвесторы, акционеры, государственные органы - все они должны 
научиться работать на основе информации, полученной из финансовой отчетности, 
составленной по международным стандартам. 

Внедрение МСФО в Кыргызской Республике требует проведения постоянного 
мониторинга перехода экономических субъектов с целью определения дальнейших 
направлений реализации реформы. Мониторинг и оценка внедрения МСФО имеют 
важное значение по: 

− оперативному получению объективной информации по состоянию бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности экономических субъектов; 

− взаимодействию государственных регулирующих органов с экономическими 
субъектами по вопросу внедрения МСФО; 

− реализации нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. 

В настоящее время информационная база о состоянии перехода акционерных 
обществ на МСФО формируется из 3-х источников: 

− мониторинг экономических субъектов сотрудниками Госфиннадзора; 
− сведения, предоставляемые Государственной налоговой инспекцией при 

Правительстве Кыргызской Республики; 
− информация, предоставленная Национальным статистическим комитетом 

Кыргызской Республики. 
Однако, существующий подход к проведению мониторинга не позволяет получить 

объективную и полную информацию о состоянии перехода экономических субъектов на 
МСФО, поэтому необходимо создать единую интегрированную систему сбора и анализа 
информации о состоянии перехода и дальнейшего использования компаниями МСФО. 

Необходимо создание методологической базы ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности с учетом особенностей развития отраслей 
национальной экономики (страховых организаций, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг (кроме кредитных организаций), негосударственных пенсионных фондов, 
некоммерческих организаций (кроме организаций бюджетной сферы)). 

Совершенствование нормативных правовых актов по регулированию порядка 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

Создание и совершенствование механизма организации мониторинга и оценки 
внедрения МСФО, путем разработки системы индикаторов, отражающих 
результативность реализации программы перехода на МСФО. 
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Изменение государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования экономического направления и учебных программ с 
целью включения дисциплин, способствующих изучению и практическому применению 
МСФО в Кыргызской Республике. 

Переподготовка бухгалтеров акционерных обществ, руководителей, 
преподавателей ВУЗов и других специалистов в области бухгалтерского учета по МСФО. 
Также проводиться определенная работа  по совершенствованию нормативной правовой и 
методологической базы в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), а также оказывается консультативная помощь предприятиям по 
разъяснению вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности. 

В настоящее время в Кыргызстане складывается ситуация, когда правительство 
перераспределило часть регулирующих функций в области бухгалтерского учета между 
разными ведомствами и Министерствами (Министерство финансов КР, Национальный 
Банк КР, Служба надзора и регулирования финансового рынка КР). Такая тенденция в 
процессе формирования и становления учётной системы страны и самоотстранение 
государства в решении вопросов бухгалтерского учёта является необдуманным шагом. По 
нашему мнению государству необходимо усилить свою объединяющую функцию в 
создании национальной системы бухгалтерского учёта, подключив в этот процесс на ряду 
с государственными структурами также общественные профессиональные организации.  

Таким образом  проанализированы и обобщены лишь некоторые проблемы 
практического применения МСФО в хозяйствующих субьектах Кыргызской Республики. 
При этом особое внимание было уделено необходимость формирования 
институциональных механизмов, обеспечивающих разработку и внедрение МСФО и 
соблюдение их применения (надзора над процессом внедрения) на международном, 
региональных и национальных уровнях, а также обеспечение скоординированной работы 
данных механизмов.  Все эти группы проблем взаимосвязаны между собой и требуют 
комплексного подхода к их решению и участия в этом процессе всех заинтересованных 
сторон на национальных, региональных и международном уровнях.  
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Организация учета  денежных и прочих активов предприятий  
угольной отрасли 

 
Кабирова Э. 

Бишкекский экономический университет им. М.Рыскулбекова 
( г.Бишкек, Кыргызская Республика) 

 
Переход от плановой экономики к рыночной, обусловил переориентацию 

бухгалтерского учета на потребителей информации: от экономистов-плановиков к 
инвесторам, банкам, акционерам и другим заинтересованным лицам, субъектам рыночных 
отношений. Последствия не могли не сказаться на методологии бухгалтерского учета, его 
теоретико-практической основе в целом, и на методике учета и контроля денежных 
средств субъектов хозяйствования в частности. Это объясняется тем, что существенно 
изменились не только характер проводимых операций, но и сама сущность операций,  
которым не было места в плановой экономике и ставят перед учеными-бухгалтерами, 
бухгалтерами-практиками множество нерешенных задач и вопросов. Как вести их учет? 
Какая оптимальная пропорция между ними и как измерить их эффективность? Эти 
основные и другие важные вопросы встают перед теорией и практикой учета  активов.  

Важнейшим условием положительного осуществления рыночных реформ и 
функционирования экономики является ее гибкость и способность оптимально 
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Залогом успешной деятельности как 
экономики в целом, так и любого предприятия выступает максимально результативное 
использование всех доступных материальных и интеллектуальных активов, а также 
осуществление инновационных процессов, определяющих устойчивую динамику 
развития предприятия. В условиях рыночной экономики все большее значение 
приобретает совершенствование применяемых методов хозяйствования, предъявляются 
повышенные требования к степени оперативности, достоверности информации. Особая 
роль в решении этой проблемы принадлежит бухгалтерскому учету как основному 
источнику информации для принятия управленческих решений. Качество и 
обоснованность принимаемых  решений в значительной степени определяются не только 
качеством предоставляемой бухгалтерским учетом информацией, но и эффективностью 
используемых при ее обработке методов экономического анализа. Особую актуальность 
приобретают оперативность проведения аналитических исследований, их прогнозный 
характер, возможность учета широкого круга существенных факторов, многовариантность 
подходов. Денежные средства имеет важное значение для правильной организации 
денежного обращения, в эффективном использовании финансовых ресурсов. Умелое 
распределение денежных средств само по себе может приносить организации 
дополнительный доход. Поэтому нужно постоянно думать о рациональном вложении 
временно свободных денежных средств для получения прибыли. 

Денежные расчеты представляют собой предъявление и удовлетворение 
требований и обязательств, которые возникают в процессе производства, распределения и 
обращения общественного продукта. Операции с денежными средствами носят массовый 
и распространенный характер. Они наиболее подвижны и легко реализуемы. Этот участок 
наиболее уязвим с точки зрения различных нарушений и злоупотреблений. 

Проведенное исследования  состояния  активов предприятия  и их оценки в 
соответствии с МСФО на материалах  ОСОО “Кыргызкомур”  за 2013 - 2015 годы 
показал, что рост выручки организации составил в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
61%, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 6%, в то время как рост имущества в 2014 
году составил  52% по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году роста вовсе не наблюдалось: 
общая стоимость имущества организации уменьшилась на 3% по сравнению с 2014 годом.  
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За  период с 2013 по 2015 годы  увеличилась сумма затрат по реализации 
продукции, работ, услуг. Так за период с 2013 по 2014 год величина затрат на  реализацию 
продукции увеличилась на 63%, а за период с 2014 по 2015 год наблюдается снижение 
темпов роста по сравнению с предыдущим периодом (величина затрат увеличилась всего 
на 9,94%.  Увеличение годовых значений затрат связано, прежде всего, с ростом 
коммерческих расходов. 

Анализ финансовых показателей, характеризующих платежеспособность и 
финансовую независимость организации, показал, что на конец 2015 года каждый из 
показателей достиг нормативного значения, более того, практически все показатели в 
динамике имеют тенденцию к повышению по сравнению с предыдущим  аналогичным 
периодом. 

Так текущая ликвидность в течение 2015 года повысилась с 3,31 до 3,96, т.е. 
организация к концу года могла расплатиться полностью по своим текущим 
обязательствам.  

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами в части 
формирования оборотных средств во всех анализируемых периодах имеет положительное 
значение, т.е. организация имеет достаточное количество собственных средств для 
формирования оборотных активов для дальнейшей деятельности.  

Данная ситуация в формировании оборотных средств может положительно 
повлиять на доверие кредиторов, с точки зрения возврата долгов. 

Коэффициент привлечения, характеризующий использование заемного капитала на 
1 сом собственного, достиг к концу 2015 года значения 0,21 (при норме меньше 1,0), что 
гораздо ниже нормативного значения. Этот факт свидетельствует о снижении зависимости 
деятельности Общества от заемного капитала, т.е. о некотором улучшении финансовой 
устойчивости Общества. Однако следует учесть и тот факт, что организация не 
использовала заемные источники на длительной основе, следовательно, долгосрочные 
активы, прежде всего, формировались за счет собственного капитала. 

Показатели оборачиваемости активов Общества, характеризующие деловую 
активность, также повысились к концу 2015 года. Ускорение оборачиваемости активов в 
организации положительно повлияло на эффективность использования имущества. По 
сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 0,98 сом увеличилась 
отдача с каждого рубля средств, вложенных в оборотные активы, на 0,43 сом увеличилась 
отдача с каждого сом средств, вложенных в совокупные активы. Экономический 
результат ускорения оборачиваемости  оборотных средств привел к относительной 
экономии оборотных средств, величина которой составила 97,99 тыс. сом. 

Однако наблюдается понижение некоторых показателей оборачиваемости к концу 
2015 года, таких как коэффициент оборачиваемости собственного капитала и 
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Это произошло в целом за 
счет недостаточного роста объема продаж и большими вложениями    в имущество 
Общества. 
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В строительных организациях при подготовке внутрифирменного стандарта 

аудиторы могут более четко представить свои действия на каждом этапе планирования, в 
том числе и при получении знания о финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, которые будут востребованы как при подготовке общего плана 
и программы, так и при непосредственном выполнении аудиторских процедур. 
Аудиторской фирме целесообразно в своих внутренних документах заранее подготовить 
возможный план и программу аудита и предусмотреть возможность корректировки в 
зависимости от особенностей деятельности проверяемых экономических субъектов. 
Отразив в плане и программе максимально возможный перечень видов работ и процедур, 
аудиторы будут оставлять лишь подходящие процедуры для конкретной проверки и 
дополнять их уникальными действиями, характерными только для проверяемого клиента. 
Отдельные положения общего плана и программы могут согласовываться с руководите-
лем экономического субъекта. В отношении общего плана следует отразить форму его 
представления, обстоятельства, свидетельствующие о необходимости внесения изменений 
в отдельные положения общего плана, перечень наиболее важных вопросов, которые 
будут приниматься во внимание при проведении проверки. При описании порядка 
подготовки программы аудита, составляемой в развитие общего плана, помимо формы 
представления и возможных случаев внесения изменений, следует предусмотреть 
детальный перечень конкретных аудиторских процедур, необходимых для реализации 
плана. Она составляется в виде программы тестов средств контроля и аудиторских 
процедур по существу. При этом программа тестов средств контроля направлена на 
выявление существенных недостатков в организации действующей системы внутреннего 
контроля клиента и представляет собой совокупность действий аудитора по сбору 
информации о ней. Аудиторские процедуры по существу призваны определить наличие 
значительных искажений оборотов и сальдо бухгалтерских счетов. Заметим, что действия 
аудитора в том и другом случае могут "переплетаться", в связи с чем аудиторы могут 
предусмотреть содержание программы без деления на программы тестов средств контроля 
и аудиторских процедур по существу. Форма программы может быть табличной, с 
отражением конкретных аудиторских процедур, сроков их проведения, исполнителей и 
другой необходимой информации. Аудиторская организация вправе принять решение о 
подготовке программы не в виде единого документа, а по отдельным ее разделам (аудит 
основных средств, запасов и др.). Тогда к рабочим документам, подготовленным на 
отдельных участках аудита, следует прилагать программу по этим разделам(1). 

Определяя во внутренних стандартах порядок оценки системы внутреннего 
контроля, аудиторам необходимо установить количество этапов, которое в соответствии с 
требованиями стандарта "Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля в ходе аудита" не может быть менее трех: общее знакомство с системой, 
первичная оценка ее надежности и подтверждение достоверности оценки. При этом 
аудиторы вправе принимать решение об использовании большего количества этапов. 
Нетрудно заметить, что предварительное знакомство с системой контроля проводится на 
этапе планирования аудита, первичная ее оценка – при непосредственном выполнении 
аудиторских процедур, а подтверждение достоверности оценки – по их завершении, 
систематизации выявленных искажений, установлении их существенности, формировании 
выводов аудитора по результатам проверки. 
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Создавая внутренний стандарт, необходимо помнить, что при формировании 
общего впечатления о системе принимаются во внимание ее компоненты, т. е. 
надлежащая система бухгалтерского учета, контрольная среда и отдельные средства 
контроля(2; 3). Выяснение надежности каждого из них позволит оценить систему в целом. 
Заметим, что общепринятых критериев оценки бухгалтерского учета клиентов не 
существует. Аудиторские организации должны опираться на самостоятельное 
представление об эффективности их функционирования, которое также следует 
представить во внутреннем стандарте. Если данные системы учета не дают полных и 
достоверных сведений об имуществе, его источниках, а также финансовых результатах 
деятельности проверяемых организаций, то она не должна считаться эффективной. 
Аудиторы могут разработать критерии оценки контрольной среды в зависимости от 
состояния организационно-управленческой структуры экономического субъекта, его 
кадровой политики, наличия должностных инструкций отдельных работников, распре-
деления полномочий и обязанностей. Если составляющие контрольной среды "работают", 
отвечая предъявляемым к ним требованиям, это должно быть свидетельством 
положительного мнения о надежности внутреннего контроля в целом. На этапе общего 
знакомства с системой могут быть оценены и отдельные средства контроля. Для этого 
аудиторы запрашивают документы с целью проверки наличия необходимых подписей 
главного бухгалтера или руководителя, нумерации документов, подготовки их в 
нескольких экземплярах и т.д. Если общее знакомство с системой внутреннего контроля 
уже свидетельствует о ее неэффективности, аудитору следует детально и тщательно 
выполнять контрольные процедуры. Известно, что, определив аудиторский риск и 
сопоставив его с приемлемым значением, аудиторские организации могут отказаться от 
работы с клиентом. Полагаем, что, оценивая систему внутреннего контроля, степень ее 
надежности можно считать приемлемой, если затраты на систему меньше преимуществ от 
ее функционирования. Очевидно, что система внутреннего контроля никогда не бывает 
эффективной на 100 %. Поэтому аудиторы в любом случае не могут полностью 
полагаться на нее в процессе проверки. Важные выводы о системе внутреннего контроля 
могут быть сделаны посредством оценки надежности бухгалтерского учета клиента. 

Поскольку существуют некоторые особенности оценки системы внутреннего 
контроля в случае полной или частичной автоматизации учета в строительных 
организациях, внутрифирменные стандарты могут содержать порядок действий аудиторов 
в этом случае. Если в организации действует широко применяемая система компьютерной 
обработки данных, то велика вероятность того, что допущенные при ее разработке 
ошибки уже устранены. Если же используется единичная программа, то у аудитора могут 
возникнуть серьезные сомнения в эффективности организации учета и контроля. Це-
лесообразно проверить систему компьютерной обработки данных посредством 
реализации автоматизированных способов контроля. Первичная оценка системы 
внутреннего контроля может быть подтверждена по завершении второго этапа аудита, т. 
е. непосредственного выполнения аудиторских процедур. В этот период времени уже 
известна информация о выявленных в процессе проверки нарушениях и ошибках. Если 
выявленные искажения в отдельности или сумме являются существенными, то система 
внутреннего контроля не может быть признана эффективной. Таким образом, 
подтверждается и корректируется мнение о внутреннем контроле, которое сложилось при 
первичной оценке. 

Во внутрифирменных правилах также должен найти отражение подход 
аудиторской фирмы к порядку расчета уровня существенности для проверки. Это один из 
наиболее важных внутренних стандартов аудиторских организаций. Связано это прежде 
всего с необходимостью формирования и представления аудиторами в определенной 
форме заключения по результатам проверки, содержащего мнение о достоверности 
данных отчетности клиента. Как известно, обоснованность показателей отчетности не 
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должна быть установлена аудитором с абсолютной точностью, т. е. она должна быть 
достоверна во всех существенных аспектах. И здесь возникают трудности в поиске 
критериев отнесения искажений к существенным. Попытка решения этой проблемы пред-
принимается аудиторской фирмой посредством разработки соответствующего 
внутреннего правила. 

Возможные варианты расчета уровня существенности содержатся в национальном 
стандарте "Существенность и аудиторский риск". В нем дается представление о 
количественной и качественной сторонах существенности. При подготовке внутренних 
правил аудитора интересует прежде всего ее количественная сторона – уровень 
существенности. Для его расчета аудитор должен определить базовые, т. е. наиболее 
важные, показатели, характеризующие достоверность отчетности. При этом могут быть 
выбраны как базовые показатели текущего года, так и усредненные их значения за 
текущий и предшествующий годы(4). Представляется целесообразным использование 
данных за отчетный год, поскольку аудитор определяет их достоверность, а показатели 
деятельности организации за предшествующий и отчетный годы могут значительно 
различаться. 

Несмотря на предоставленную стандартом аудиторам самостоятельность в 
определении состава и количества базовых показателей, считаем этот момент весьма 
важным. Обратим внимание аудиторов на необходимость использования либо 
обобщающих показателей отчетности (собственный капитал, валюта баланса, 
краткосрочные обязательства, внеоборотные активы и др.), либо частных (сырье и 
материалы, нематериальные активы и др.). Первый случай может привести к негативным 
последствиям. Это связано с тем, что отклонение от реального значения может быть как в 
меньшую, так и в большую сторону, т. е. при суммировании допущенных ошибок по 
составляющим собственного капитала может быть получена величина, которая находится 
в пределах допустимого уровня существенности, тогда как с использованием этих данных 
пользователь отчетности может сделать неверный вывод о финансовом состоянии 
организации и, как следствие, принять необоснованное управленческое решение. При-
мером является собственный капитал, состоящий из уставного, добавочного, резервного 
капиталов и нераспределенной прибыли. При установленном на этапе планирования 
уровне существенности в 300 тыс. сом. и выявленном в процессе проверки отклонении 
величины добавочного капитала в меньшую сторону на 250 тыс. сом., а нераспределенной 
прибыли – на 150 тыс. сом.в большую сторону суммарная ошибка в 100 тыс. сом. будет 
находиться в пределах допустимого значения. В этой связи считаем целесообразным 
представлять в качестве базовых показателей совокупность частных показателей. 

Выбор базовых показателей должен осуществляться в зависимости от их участия в 
расчете, во-первых, налоговых и других обязательных платежей в бюджет, во-вторых, 
аналитических показателей, характеризующих финансовое состояние организации. 
Аудиторские организации должны установить перечень важнейших показателей исходя из 
сложившегося круга клиентов и системы их налогообложения в соответствии с 
особенностями финансово-хозяйственной деятельности. Очевидно значение до-
стоверности показателей, используемых при анализе финансового состояния организации 
для собственников, акционеров и других пользователей отчетности. В этой связи в 
качестве базовых показателей могут быть выбраны: собственный капитал и валюта 
баланса, участвующие в исчислении коэффициента автономии (независимости); 
долгосрочные пассивы, которые так же, как и отмеченные показатели, важны при расчете 
коэффициента финансовой устойчивости; величина заемного капитала, отношение 
которой к собственному капиталу применяется для определения плеча финансового 
рычага (левериджа). Соответственно максимально допустимая ошибка для этих 
показателей должна быть невысокой – 1-3 %. Можно, на наш взгляд, установить отно-
сительное минимальное значение показателя, которое будет применяться для исчисления 
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уровня существенности. Например, в расчете будут участвовать те базовые показатели, 
удельный вес которых в валюте баланса проверяемого предприятия составляет не менее 
10 %. 

Устанавливая базовые показатели, следует принимать во внимание, что некоторые 
из них находятся между собой в определенной взаимосвязи. Так, валовая прибыль 
организации определяется в виде разности выручки от продаж и себестоимости 
продукции (товаров, работ, услуг). В свою очередь, валюта баланса складывается из 
величины собственного капитала и обязательств организации. Следовательно, и доля (в 
процентах) для исчисления уровня существенности должна устанавливаться с учетом 
такой взаимосвязи(5). 

Необходимо обратить внимание на возможность корректировки показателя 
существенности. Потребность в этом возникает в том случае, если в процессе проверки 
аудитором выявлены ошибки в учете и, как следствие, в отчетности. Для установления 
существенности выявленного отклонения нельзя сопоставлять его величину с 
рассчитанным на основе недостоверных показателей отчетности уровнем существенности. 
Если корректировка не производится, то можно утверждать, что количественный 
критерий существенности искажает действительную ситуацию и может послужить 
причиной необоснованных выводов и решений. Как показывает опыт, аудиторы 
практически не занимаются такой корректировкой. 

Если все же аудиторская организация приняла решение о расчете единого уровня 
существенности, то, используя этот количественный критерий, необходимо определять, 
превосходят ли сначала по отдельности, а затем в сумме выявленные искажения 
предельно допустимую ошибку. 

Помимо уровня существенности, аудитору необходимо предусмотреть во 
внутренних правилах порядок оценки аудиторского риска. Практически все предлагаемые 
специалистами в области аудита методики не позволяют дать точной оценки ввиду трудо-
емкости расчетов или затруднений при получении необходимой информации. Наиболее 
простой является мультипликативная модель, где аудиторский риск (АР) представлен в 
виде произведения его составляющих — внутрихозяйственного риска (ВР), риска средств 
контроля (РК) и риска необнаружения (РН): 

АР = ВР х РК х РН. 
Однако всякая попытка упростить модель аудиторского риска сопровождается 

потерей точности расчета его допустимой величины. Кроме того, поскольку аудиторский 
риск и его составляющие представляются в долях (аудиторский риск, равный 0,1, должен 
считаться, на наш взгляд, высоким, так как он предполагает вероятность 10 
неквалифицированных проверок из 100), то их значение всегда будет меньше единицы. 
Перемножая составляющие аудиторского риска, которые меньше единицы, получим 
аудиторский риск, который по своей величине будет значительно меньше любого из своих 
компонентов, что представляется логически неверным. В этой связи приходится делать 
вывод о невозможности использования наиболее распространенной модели аудиторского 
риска на практике. 

Мы рассмотрели лишь отдельные вопросы, которые должны быть урегулированы 
аудиторами самостоятельно и закреплены ими во внутрифирменных правилах аудита. 
Таких вопросов, требующих большого внимания и усилий со стороны аудиторов, очень 
много. Это связано с тем, что национальные аудиторские стандарты предоставили 
большую самостоятельность аудиторам в решении отдельных проблем проведения 
проверки. 
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Кез келген ұйымның есептік жұмысының соңғы кезені қаржылық есептілікті 

құрастыру болып табылады.  
Есептілік – уақыттың белгілі кезең ішіндегі кәсіпорындардағы есепті жұмыстардың 

қорытынды нәтижесі. Онда кәсіпорын жұмысының  қаржылық нәтижелері, шаруашылық 
құралдары мен олардың құралу көздерінің жағдай, өндіріске жұмсалға шығындар туралы 
мәліметтер болады [1, 165б]. 

Қаржылық жағдай жөніндегі есептілік мекеменің қаржылық есептілігінің негізгі 
нысаны болып табылады. Ол мекемелердің белгілі бір күнгі жағдайы бойынша активтерін, 
міндеттемелері мен капиталын көрсетеді. Бұл көрсеткіштер қаржылық жағдайды 
бағалаумен тікелей байланысты қаржылық есептіліктің элементтері болып табылады.  

Қаржылық есептіліктің мақсаты – тұтынушыларға пайдалы мүмкіндік жасау, заңды 
тұлғаның  маңызды және тиімді қаржылық жағдайын көрсететін ақпарат айқындығы, 
қызметтің және қаржылық есеп берудің кезеңінде оның өзгеруі.  

Қаржылық есептілікті жасау тәртібі және оған қойылатын қосымша талаптар, 
қаржылық есеп берудің  халықаралық стандарттарына, шағын және орта бизнес 
ұйымдарына арналған халықаралық стандартқа және Қазақстан Республикасыны 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 
белгіленеді. 

Нарықтық экономика жағдайында компанияның қаржылық есептілігі негізгі 
ақпараттық байланыс көзі  және қаржылық талдауды қамтамасыз ететін маңызды 
ақпараттық элемент болып табылады. 

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 
Заңына сәйкес ұйымдар бухгалтерлік есепті жүргізуге және Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қаржылық есептілікті құруға  міндетті. 

Ұйымдар жылдық қаржылық қорытынды есептілікті меншік иелеріне құрылтай 
құжаттарына сәйкес, мемлекеттік статистика органдарына тіркелген жерінде, мемлекеттік 
бақылау және қадағалау органдарына  олардың құзіретіне сәйкес тапсырады.  

Құрылымы бойынша қаржылық жағдай жөніндегі есептілік  жиынтығы әр уақытта 
өзара тең болатын екі қатар сандар болып табылады. Бұл тепе-теңдік жағдай – баланстың 
маңызды белгісі.  

Ал, баланс дегеніміз - бұл шаруашылық субъектісінің ресурстары мен олардың 
құралу көздерінің жағдайын ақшалай формада және белгілі бір уақыт сәтінде көрсетіп 
беруге мүмкіндік жасайтын бухгалтерлік есеп әдістемесі.  Баланс сөзі латын тілінен 
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аударылғанда теңдікті, теңдестікті білдіреді. Баланста бұл екі категория–ресурстар мен 
көздер, яғни актив пен пассив мейлінше анық ерекшеленеді [2, 11б]. 

Қаржылық жағдай жөніндегі есептіліктің типтік құрылымы және мұның тараулары 
мен баптары төмендегідей 1- кестеде: 

 
Кесте 1. Қаржылық жағдай жөніндегі  есептіліктің типтік құрылымы 

Активтер Пассивтер 
Қысқа мерзімді активтер Қысқа мерзімді міндеттемелер 
Ұзақ мерзімді активтер Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
 Меншікті капитал 
Ескерту – Берілген кесте автормен құрастырылған 

 
1 – кестеде көрсетілгендей, қаржылық жағдай жөніндегі есептілік «Активтер», 

«Пассивтер» деп аталатын өзара баланысты екі бөлімнен тұрады.   
Бөлімдер ішіндегі ақпарат – активтер мен пассивтердің экономикалық біртекті 

түрлерін көрсететін дербес жазулардан – баптардан тұрады.  
Қазіргі кезде республикамызда баланстың актив және пассив баптарының 

мазмұнымен қатар оның құрылымы да өзгерістерге ұшырап халықаралық стандарттардың 
талабына сәйкестендірілді.  

Активтер – бұл дара кәсіпкер немесе мекеме өткен оқиғалар нәтижесінде бақылап 
отырған, болашақта экономикалық пайда алу күтілетін ресурстар. Активте жасалған 
болашақ экономикалық пайда – бұл мекемеге ақша қаражатының және олардың 
баламасының түсуіне тікелей немесе жанама ықпал ету мүмкіндігі. Ақшалай қаражаттың 
мұндай түсімдері активтерді пайдалану немесе сату салдарынан болуы мүмкін. Бұл түсім 
мекеменің негізгі қызметінің бөлігі ретінде көрсетіледі.   

Мекеменің активтері оларды сатып алу немесе жасау және басқа өткен 
оқиғалардың нәтижесінде, сондай-ақ ақысыз түсудің нәтижесінде пайда болады. Көп 
активтерді экономикалық немесе физикалық нысаны бар болуы мүмкін, бірақ физикалық 
нысан активті анықтамайды [3,52б].  

Активтердің болуын айқындаған кезде меншік құқығы міндетті болып 
табылмайды. Қазақстан Республикасында баланстың активі келесі кіші бөлімдеге 
бөлінеді:  

- қысқа мерзімді активтер;  
- ұзақ мерзімді активтер.  
Активтер бір жыл ішінде немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде сатылады 

немесе пайдаланылады деп күтілсе немесе пайдалануда шек қойылмайтын ақша немесе 
оның баламысында болса қысқа мерзімді активтер деп аталады.  

Барлық қалған активтер ұзақ мерзімді активтер ретінде жіктеледі.  
Қысқа мерзімде активтерге: қорлар, алдағы уақыттың есебіне жататын шығыстар, 

қысқа мерзімдік қаржылық инвестициялар, ақша қаражаттары, дебиторлық берешектер, 
қысқа мерзімді активтерді сатып алу үшін төленген аванстық төлемдер, қайтарылуға 
тиісті қарыздар, алынған вексельдер, басқадай дебиторлық қарыздар жатады.  

Ұзақ мерзімді активтерге материалдық емес активтер, негізгі құралдар, 
аяқталмаған күрделі  құрылыс, инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық қарыздар, 
алдағы уақыттың есебіне жататын ұзақ мерзімді шығыстар т.б. жатады.  

Ұйымның капитал мен міндеттемелер түрлерінің жіктелуіне сай баланстың 
пассивіне келесі бөлімдер енгізілген:  

- қысқа мерзімді міндеттемлер; 
- ұзақ мерзімді міндеттемелер;  
- капитал  
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Міндеттемелер – бұл дара кәсіпкердің  немесе мекеменің өткен оқиғалардан 
туындайтын мойнында тұрған міндеттері, оны реттеу экономикалық пайданы қамтитын 
ресурстардың шығып қалуына әкеп соғады. Міндеттемелер қандай да болмасын заңды 
тұлғадан  шыққан, сол сияқты тәжірибеден алынған болуы мүмкін. Міндеттемелерді өтеу 
әртүрлі тәсілдермен:  

- ақысын төлеу;  
- өзге активтерді беру;  
- қызмет көрсету;  
- бұл міндеттерді басқа міндеттемелермен ауыстыру;  
- міндеттемелерді жеке капиталға ауыстыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.  
Бір жыл ішінде немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде қайтарылады деп 

күтілетін қарыздар қысқа мерзімді міндеттемелер деп аталады.  
Қысқа мерзімді міндеттемелерге: қысқа мерзімді банк несиелері, банктен тыс 

мекемелердің қысқа мерзімді қарыздары, еншілес кәсіпорындардың қысқа мерзімді 
қарыздары, салықтар бойынша міндеттемелер,басқа да міндетті және еркін төлемдер 
бойынша міндеттемелер т.б. жатады.  

Бір жыл ішінде немесе белгілі бір операциялық цикл ішінде қайтарылуы 
жоспарланбайтын креиторлық қарыздар ұзақ мерзімді міндеттемелер болып табылады [4, 
17б].  

Ұзақ мерзімді міндеттемелерге: ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер,  банктен 
тыс мекемелердің ұзақ  мерзімді қарыздары, ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері, 
кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер және т.б. жатады.  

Меншік иелері алдындағы міндеттемелер, өз кезегінде, екі түрге бөлінеді:  
- ұйымды ашу кезінде бастапқы жарнаны төлеу уақытында пайда болатын;  
- жарғылық капиталға төленген жарналар көлемінен асатын ұйымда пайданың бір 

бөлігін қалдыру арқылы жинақталған.  
- міндеттемелердің аталған екі түрі жалпы «Капитал» түсінігін құрайды.  
Жалпы баланс активінің баптары негізінде мүліктің өтімділігі жатқан белгілі бір 

жүйе бойынша орналастырылады. Баланс пассиві кәсіпорынның шаруашылық қызметіне 
қандай көлемде капитал салынғандығы мен кім мүліктік массаны құрылуына 
қатысатындығын көрсетеді.  

Есептік мәселелерімен айналысатын ғалымдар көзқарасы тұрғысынан қаржылық 
жағдай жөніндегі есептілікті экономикалық құқықтық және есепті тұрғысынан қарастыру 
керек. Бірінші көзқарас бойынша ұйым иелігіндегі ақша түрінде есептеуге болатын 
барлығының жиынтығы түсініледі. Сондықтан, азаматтық құқықта заңды тұлға 
нышанының бірі ретінде дербес қаржылық жағдай жөніндегі есептілік саналады. Ал 
есептілік түсінігі, бірінші көзқарасты толықтырады және де белгілі бір уақытқа 
шаруашылық жағдайымен қоса барлық процестерді, қызметтің қаржылық нәтижелерін  
қоса сипаттайды.  

Ұйымдарда қаржылық жағдай жөніндегі есептіліктің көлденең немесе тікелей түрі 
қолданылуы мүмкін. Көлденең құрылған баланс екі жақты – әдетте актив -  оң жақта, 
пассив – сол жақта орналасады.   

Халықаралық тәжірибеде актив пен пассивті құру келесі жалпы қабылданған 
негізгі принциптерге сай  құрылады:  

- актив олардың өтімділік деңгейіне байланысты орналастырылады. Өтімділік 
баланс активтерінің ақшаға айналу жылдамдығын сипаттайды, сондықтан кәсіпорындар 
жоғары өтімді қаражаттарды өтімділігі төмен қаражаттар мен өтімді емес қаражаттардан 
ажыратып көрсетеді. Басқа сөзбен айтқанда, өтімділік -  қолда бар қаражаттардың құнын 
жоғалтпай тез арада міндеттемелер мен қарыздарды уақытында өтеу мүмкіндігінің 
көрсеткіші.  
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- пассивтер олардың төлену жеделдігі деңгейіне байланысты орналастырылады. 
Пассивтерге уақыт критерийінің пайдаланылуы тән. Сонымен қатар, міндеттемелер, өткен 
оқиғалар нәтижесінде үшінші тұлғалар алдында пайда болған, кәсіпорын  активтеріне 
қатысты талаптар болып табылады.  

 Қаржылық жағдай жөніндегі есептілікке бұдан басқа да төменгі шектеулер тән:  
-  есептілік өзінің табиғатынан тарихи, демек онда жасалу уақытына есептелген 

шаруашылық қызмет нәтижелері жөніндегі ақпарат көрсетілген;   
-  ұйым қызметінің барлық жағын толық көрсететін ақпарат жоқ;  
-  есептілік есептік мерзім басы мен аяғына жинақталған моментті мәліметтер 

жинытығы болғандықтан есепті мерзім ішіндегі мүлік жағдайы  жөнінде ақпарат 
бермейді;  

-  есептілік кеңістік және уақыттық салыстырмалылықты қамтамасыз етпейді және 
онда салыстырмалы талдау үшін база жоқ;  

-  активтерді есепке алуда тарихи баға приципін ұстану мүліктің нақты бағасының 
бұрмалануына соқтырады;  

-  онда кәсіпорынның айналымдық және басқа қаражаттарының қозғалысы жөнінде 
деректер жоқ және бәрі жалпылама түрде көрсетіледі.  

Қаржылық есептілік белгіленген есептілік кезең сайын дайындалып тапсырылады 
және оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат жөніндегі қажеттерін қанағаттандырып 
отырады.  Қаржылық есептілік қорытындысы қаржылық есептілік кезең бойынша ай 
сайын, әр тоқсанда, әр жылға жасалынуы мүмкін.  Кейбір пайдаланушылар өкілеттіктері 
болған жағдайда қаржылық қорытынды есептілікте бар ақпаратқа қосымша ақпарат талап 
ете алады. Пайдаланушылардың көпшілігі қаржылық мәліметтердің негізгі қайнар көзі 
ретінде қаржылық қорытынды есептілікке сенім артуға тиісті. 

Сонымен, кәсіпорынның шаруашылық құралдары өндіріс саласына үздіксіз 
қатысады. Оның барлық шаруашылық құралдарының шамасын анықтау үшін және есепті 
кезеңге оларға экономикалық баға беру үшін әрі қаржы-шаруашылық қызметін жедел 
басқару үшін әрбір кәсіпорынының өзінің шаруашылық құралдары мен мүлкі туралы 
жалпылама мәліметтері болуы керек. Осындай жалпылау қаржылық жағдай жөніндегі 
есептілікті құру жолымен жүзеге асырылады. Қаржылық жағдай жөніндегі есептіліктің 
атқаратын міндеттерінің негізгісі – есепті жыл ішіндегі қаржылық жағдайы жөніндегі 
өзгерістерді сипаттау.   
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Система калькулирования себестоимости продукции 
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В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие 

становится юридически и экономически самостоятельным. Эффективное управление 
производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня 
информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб. 

Основной целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. 
Финансовый результат деятельности предприятия обусловлен доходами и расходами, 
причем в условиях рыночной экономики доходы в значительной степени зависят от 
конъюнктуры, а расходы - в существенно большей степени - от работы самого 
предприятия, деятельности его администрации и усилий производственного коллектива. 

Одним из наиболее емких участков бухгалтерского учета является учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых 
работ или оказываемых услуг. Недаром в практике работы фирм и предприятий в странах 
с рыночной экономикой эти участки выделены в системе бухгалтерского учета в 
произвоственный учет. 

Если целью калькулирования себестоимости продукции на предприятии является 
не просто отражение данных о фактических затратах в финансовой отчетности, а еще и 
принятие управленческих решений, то в этом случае к задачам производственного учета 
добавляется расчет оптимальной себестоимости, которая в условиях работы на рынке 
могла бы обеспечить предприятию определенный доход. Исходя из рассчитанного уровня 
себестоимости, нужно организовать производство таким образом, чтобы обеспечить ее 
приемлемый уровень и возможность постоянного снижения. 

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции одним из основных преимуществ 
предприятия становится низкая себестоимость продукции. Ошибки при расчете 
себестоимости могут привести к неверным управленческим решениям: снятию с 
производства рентабельной продукции или, наоборот, увеличению выпуска 
неперспективного товара.  

Метод калькулирования предполагает систему производственного учета, при 
которой определяются фактическая себестоимость продукции, а также издержки на 
единицу продукции. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с 
технологией производства, его организацией, особенностями выпускаемой продукции. В 
настоящее время в мировой бухгалтерской практике вопросам производственного и 
управленческого учетов, в том числе методикам планирования и учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, придается большое значение. 

В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе находят свое 
отражение все стороны деятельности предприятия: 

- степень технологического оснащения производства и освоения технологических 
процессов; 

- уровень организации производства и труда, степень использования 
производственных мощностей; 

- экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 
условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность 
производственного предприятия. 

В соответствии с определением себестоимости производства следует различать 
себестоимость производства и реализации, выпуска продукции и продаж. Себестоимость 
выпуска (производства) продукции характеризует в денежном измерении все 
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материальные затраты и затраты на оплату труда, которые в том или ином производстве 
падают на единицу и на весь объем выпускаемой продукции. 

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг формируется на базе 
расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном периоде, так и в 
предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к 
получению доходов в последующие отчетные периоды [1]. 

Кроме расходов от обычных видов деятельности, в формировании финансового 
результата участвуют операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы, но 
они не включаются в состав производственной себестоимости. Расходы по обычным 
видам деятельности включают: 

-  расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и других 
товарно-материальных запасов; 

-  расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) 
запасов для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их 
реализации, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и 
эксплуатации основных средств и других вне оборотных активов, а также по 
поддержанию их в рабочем или исправном состоянии); 

-  коммерческие расходы; 
-  управленческие расходы и др. 
Эти расходы отражаются в бухгалтерском учете в денежном выражении. [2, с.279] 
Международный Стандарт Бухгалтерского Учета №2 «Запасы» (IAS 2. Inventories) 

от 1 января 2005 года действует в сфере системы учета запасов. Стандарт жестко 
устанавливает методику переноса косвенных производственных затрат на стоимость 
готовой продукции, пересекаясь с областью производственного управленческого учета. 
Стандарт устанавливает требования к ежегодной процедуре инвентаризации и переоценки 
запасов. [2, c.182] 

Управление предприятием представляет собой процесс обеспечения его 
деятельности для достижения поставленных целей. Целью нормально функционирующего 
предприятия является получение максимальной прибыли с наименьшими затратами для 
формирования источников последующего экономического развития предприятия, которое 
позволит вести инвестиционную политику, политику реконструкции и расширения 
производства; социальную политику развития коллектива, дающую базу для 
формирования кадровой политики и т. д.. Финансовый результат деятельности 
предприятия в свою очередь во многом зависит от правильно выбранной стратегии 
управления себестоимостью.  

Расчет производственных затрат необходим для: 
- оценки запасов и реализованной продукции в бухгалтерском учете; 

- обеспечения руководства информацией необходимой для анализа, контроля, принятия 
решений; 

- обеспечения информацией о реальных затратах на данном предприятии внешних 
пользователей, таких как: страховые компании, аудиторские фирмы, налоговая инспекция. 

Учет затрат вбирает в себя документирование, отражение на счетах фактически 
понесенных затрат и калькулирования себестоимости продукции. На предприятиях 
должна быть создана эффективная система интегрированного внутризаводского учета, 
всесторонне и комплексно характеризующего протекание и результаты производственно-
хозяйственной деятельности на различных уровнях, вплоть до отдельных рабочих мест. 

Модели, основанные на изучении взаимоотношения затрат, объема производства и 
прибыли, дают возможность руководителям предприятия планировать и прогнозировать 
деятельность фирмы. 
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Информация, содержащаяся в современных системах калькулирования, позволяет 
не только решать традиционные задачи, но и прогнозировать экономические последствия 
таких ситуаций, как: 

- целесообразность дальнейшего выпуска продукции; 
- установление оптимальной цены на продукцию; 
- оптимизации ассортимента выпускаемой продукции; 
-целесообразность обновления действующей технологии и станочного парка; 

- оценка качества работы управленческого персонала. 
Калькулирование позволяет изучить себестоимость полученных в процессе 

производства конкретных продуктов. Калькулирование себестоимости продукции 
является объективно необходимым процессом при управлении производством. 

Список использованных источников 
1. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтерского учета 

расходов / Ефремова Анна Алексеевна. - М.: Вершина, 2006. - 208с. 
2.  Скала В.И., Скала Н.В., Нам Г.М. Национальная система бухгалтерского учета в 

Республике Казахстан. ТОО «Издательство LEM». – Алматы, 2007 . ч.1 – 420 с. 
 
 
 

Информационные ресурсы  энергетической отрасли и их  
 учетное обеспечение 

 
Макеев Н. К., 

Университет экономики и предпринимательства 
(г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика) 

E-mail: SVA777@mail.ru 
 

Современный характер преобразований в системе  экономических отношений, 
уровень развития хозяйственного механизма, изменение рыночной конъюнктуры 
предопределили  появление большого числа пользователей с различными 
информационными запросами. Это вызывает потребность в создании информационной 
системы,  способной адекватно удовлетворить запросы заинтересованных пользователей 
необходимыми данными для обоснования и принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений. Конкурентные преимущества от использования качественной 
учетно-аналитической информации несомненны: она способствует принятию наиболее 
эффективных управленческих решений, что в свою очередь приводит к повышению 
доходности предприятий и соответственно получению больших экономических выгод 
внешними и внутренними пользователями отчетности.  

Главное требование системы управленческого учета предоставление 
соответствующей финансовой информации менеджерам, позволяющей им принимать 
более обоснованные решения. Это включает как стандартные, так и нестандартные 
отчеты. Стандартная информации требуется применительно к рентабельности таких 
различных сегментов бизнеса, как продукты, услуга, потребители и каналы 
дистрибьюции, для того чтобы гарантировать, что организация занимается только 
прибыльными видами деятельности. Такая же информаций требуется для осуществления 
распределения ресурсов и принятия решений об ассортименте продукции и о том, какими 
видами продукции организация заниматься не будет. В некоторых ситуациях информация 
о расходах, извлекаемая из системы калькуляций затрат, также играет важную роль при 
установлении цен продаж, особенно на тех рынках, где предлагаются продукты и услуги 
на заказ, т.е. те, на которые нет готовых рыночных цен. Для принятия стратегических 
решений необходима также нестандартная информация. Такие решения принимаются 
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через различные промежутки времени и включают отдельные решения, связанные с 
разработкой и внедрением новых продуктов и услуг, инвестициями в новые заводы и 
оборудование, а также переговорами о долгосрочных контрактах с заказчиками и 
поставщиками. 

Точная информация о затратах требуется для принятия решений, связанных с 
определением того, какие виды деятельности являются прибыльными, а какие нет. Если 
система калькуляции затрат не обеспечивает достаточной точности получаемых оценок, 
потребление ресурсов по отдельным видам продукции в отчетных показателях окажется 
искаженным, и менеджеры могут отказаться от производства выгодных продуктов или, 
наоборот, будут продолжать производство невыгодных. Там, где стоимостная 
информация используется для установления цены продажи, недооценивание затрат на 
продукцию может привести к занятиям неприбыльными видами деятельности, в то время 
как завышенная оценка приводит к продукции с завышенными продажными ценами, на 
которую не находится соответствующего спроса, и  к отказу от прибыльных видов 
бизнеса. 

Наши исследования показали, что начатая в 2001 году реструктуризация 
монопольной энергетической компании обеспечила определенную либерализацию 
электроэнергетического сектора и создание более привлекательных условий для 
привлечения иностранных инвестиций. Появились первые частные мини-
гидроэлектростанции, а также частные распределительные компании. 

 Функциональная реструктуризация позволила также более прозрачно подойти к 
определению затрат на производство, передачу и распределение энергии и к 
формированию тарифов на электроэнергию и тепловую энергию.  

Однако она не обеспечила ожидаемого улучшения экономических показателей 
энергосистемы, что связано с незавершенностью реструктуризации и приватизации 
отрасли, отсутствием необходимых рыночных механизмов и соответствующей 
законодательной базы. 

Не налажено региональное сотрудничество в области энергетики. 
Политика стран Центральной Азии направлена на обеспечение энергетической и 

водной безопасности за счет использования только своих внутренних ресурсов в ущерб 
всего региона, хотя каждая страна региона от совместного использования ресурсов могла 
бы получить гораздо больше выгоды. В настоящее время весьма актуальным является 
достижение политического соглашения по уровню компенсации затрат на регулирование 
воды между Кыргызской Республикой и расположенными вниз по течению странами. 

Как известно, основными потребителями электрической и тепловой энергии 
являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, сельское хозяйство, 
строительство и транспорт. С 1992 года осуществляется экспорт электроэнергии в 
Китайскую Народную Республику. Ведется активный поиск рынка сбыта в других 
зарубежных странах. 

Кыргызская Республика обладает значительным запасом гидроэнергетических 
ресурсов, которые частично освоены. Бассейн реки Нарын, который в настоящее время 
дает большую часть производимой в Кыргызстане гидроэлектроэнергии, может 
обеспечить дополнительный прирост в 2200 МВт только за счет Камбаратинских ГЭС. 
Кроме энергетических сооружений на реке Нарын, в Кыргызской Республике имеется 
целый ряд гидроэлектростанций и микро-ГЭС. 

В настоящее время  энергосистема разделена на генерирующие и 
распределительные компании, большая часть акций которых принадлежит государству. В 
нашей Республике, согласно решениям ЖогоркуКенеша, электрические станции и 
национальные электрические сети должны оставаться под контролем государства, а 
приватизации должны быть подвергнуты распредсети. 
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На сегодняшний день потери электроэнергии составляют в общей сложности 
порядка 38% - это около 5 миллиардов киловатт-часов от выработанной 14,5 миллиардов 
кВтч электроэнергии. Затем, дебиторская задолженность составляет порядка 4,5 
миллиардов киловатт-часов, это притом, что в год продается товарной продукции на 7 
миллиардов сомов. А также, 60-70% оборудования изношенно, при этом сбор на уровне 
40-50% от проданной электрической энергии не покрывает расходов.  

Сегодняшние тарифы на электроэнергию достаточно высокие для заработной пла-
ты или пособий и пенсий республики и при этом этот тариф не собирается, у населения не 
хватает средств. В энергетике оборудование изнашивается. 

На сегодняшний день энергетические ресурсы республики используются на 10% от 
имеющихся, вырабатывается порядка 14-15 миллиардов. При нормальном управлении 
электроэнергетики до 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии без ущерба 
потребителям республики можно экспортировать. Снизив потери на уровне 1 миллиарда, 
около 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно республика может 
экспортировать. 

 Экспортный потенциал энергетики реcпублики - это положительная сторона. 
Дальнейшим направлением развития энергетики Кыргызстана в условиях ограниченных 
топливно-энергетических ресурсов является развитие гидроэнергетики, использующей 
для производства электроэнергии, вечно возобновляемые водно-энергетические ресурсы.  
Основными источниками финансирования этих объектов должны стать как внутренние 
ресурсы, так и привлечение иностранных инвестиций. При этом все понимают, что в 
нынешнем состоянии не обеспечивается эффективное функционирование объектов, не 
говоря уже об их реконструкции и развитии. Сложности переходного периода от 
плановой  экономики к рыночной и проводимая в связи с этим активная работа по 
реформированию системы  подготовки учетной и отчетной информации, ориентация на 
учетные принципы, отраженные  в международных стандартах финансовой отчетности, 
обусловили возрастающий интерес теоретиков и практиков бухгалтерского учета к 
МСФО. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Кыргызской 
Республике на  перспективу  четко обозначены целевые ориентиры в развитии 
бухгалтерского учета – переход  предприятий  на составление консолидированной 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Учетная практика показывает, что для 
выполнения требований действующего в нашей стране законодательства предприятия  
вынуждены тратить значительные средства на ведение таких параллельных систем учета 
как бухгалтерский финансовый, управленческий и налоговый. Возникновение 
обязательств по составлению консолидированной отчетности  в соответствии с 
требованиями МСФО приведет к появлению еще одной системы  учета, а, следовательно,  
и увеличению расходов на информационную поддержку пользователей финансовой 
отчетности. Требования МСФО предполагают применение широкого спектра 
вероятностных и экспертных оценок, определение справедливой стоимости активов и 
обязательств, формирование оценочных показателей, подготовку прогностической 
информации, требующей от бухгалтера высказать свое профессиональное суждение 
относительно оценки будущих событий. В этой связи перед учетно-аналитическими 
службами встает ряд вопросов, решение которых порой невозможно, а иногда 
экономически невыгодно в рамках традиционно существующих учетных систем. 
Возникающие проблемы подготовки финансовой отчетности могут быть решены путем 
гармонизации финансового и управленческого учета и придания учетной информации 
функции опережающего отражения за счет расширения границ использования  
информационных  ресурсов управленческого учета. Конечно, целевые установки 
организации бухгалтерского управленческого  учета и  подготовки отчетности по 
правилам МСФО различны: управленческий учет преимущественно направлен на 
удовлетворение запросов менеджеров для целей управления предприятием, а отчетность 
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по МСФО адресована собственникам для оценки эффективности вложенных средств. 
Общим между управленческим учетом и отчетностью по МСФО является то, что обе 
системы нацелены в будущее, позволяют осуществлять длительные прогнозные оценки, 
принимать решения, направленные в перспективу. Другим важным аргументом для 
использования информации управленческого учета в целях  подготовки отчетности по 
МСФО является то, что такая отчетность необходима, прежде всего имеющим развитую 
систему управленческого учета. 
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Эффективное управление производством является одним из важных факторов 
функционирования предприятия в новых условиях хозяйствования.  

Решение многих оперативных, тактических и стратегических управленческих 
вопросов направлено на повышение эффективности снабженческой, производственной и 
реализационной деятельности. Поэтому ведение системы управленческого учета  и 
анализа на корпоративных предприятиях как главных источников управленческой 
информации является необходимой предпосылкой создания оптимальной рыночной 
инфраструктуры, выживания предприятия в условиях свободной конкуренции и роста их 
экономического потенциала. 

В кыргызской экономике применяются большое разнообразие методов учета затрат 
и калькулирования. Позаказный, попередельный, попроцессный, попереходный, 
однопередельный (простой), нормативный, позаказно-нормативный, попередельно-
нормативный, метод учета и калькулирования сокращенной себестоимости (система 
"директ-костинг") – вот далеко не полный перечень методов. Несмотря на многообразие 
комбинаций методов, чаще всего применяются три: позаказный, попередельный и 
нормативный. Именно эти методы рекомендованы и обеспечены типовыми 
методическими указаниями калькулированию себестоимости подготовленными отделом 
методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина Кыргызской Республики. 

Определения сущности позаказного метода в отечественной и зарубежной 
литературе совпадают. Считается, что позаказный метод применяется в индивидуальных и 
мелкосерийных производствах. Объектом учета и калькулирования при этом методе 
является производственный заказ, открываемый на индивидуально или мелкосерийно 
изготавливаемые изделия, серию изделий, часть изделия, отдельную работу или услугу. 
Принципиальные особенности позаказного метода состоят в следующем: в 
индивидуализации учета затрат и расчета себестоимости, при которой все прямые затраты 
группируются в аналитическом учете в строгом соответствии с открытыми заказами; 
калькуляция полученного продукта составляется после полного завершения работ по 
заказу независимо от длительности его изготовления. Калькуляционный период совпадает 
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со временем производства, следовательно, позаказный метод является методом 
непериодического калькулирования. 

Вторым основным методом в кыргызской экономике  считается попередельный, 
применяемый для массовых и серийных производств, в которых исходные сырье и 
материалы последовательно превращаются в готовую продукцию. Производственные 
процессы или группы их образуют переделы, каждый из которых завершается выпуском 
продукта-полуфабриката, который может быть передан на дальнейшую обработку или 
реализован на сторону. Объектами калькулирования при попередельном методе являются 
не только готовые конечные продукты, но и полуфабрикаты технологических переделов. 
Кроме того, иногда выделяется попроцессный метод. 

В зарубежной литературе позаказному методу противопоставляется попроцессный, 
применяемый там, где в течение продолжительного времени массовая продукция 
проходит обработку по нескольким стадиям, называемым переделами. Таким образом, 
понятие попроцессногокалькулирования в зарубежной литературе близко по смыслу к 
калькулированию по переделам, рассматриваемому в отечественных источниках 
(выделение попроцессного метода, на наш взгляд, не имеет принципиального значения). 
Традиционно в отечественной теории считается, что признаком классификации методов 
калькулирования на позаказный и попередельный является объект калькулирования. Но, 
по нашему мнению, одни методы направлены на локализацию и исчисление 
себестоимости продукции, ограниченной рамками заказа, а другие — временного 
периода. В первом случае исчисление себестоимости индивидуализировано для продукта 
или совокупности продуктов, объединенных одним заказом. Во втором случае выявляется 
усредненная себестоимость продуктов, полученных из производства за данный период 
времени. Множество методов калькулирования следует классифицировать на два 
подмножества: индивидуальные (непериодические) и массовые (периодические). 

Как видим, в основе разделения методов калькулирования лежат два основных 
признака: время (период) и характер производства (массовое или индивидуальное). И хотя 
эти признаки на первый взгляд кажутся разноплановыми, между ними существует 
взаимосвязь. Именно массовый характер производства, обезличенность потока 
выпускаемых продуктов предопределяют необходимость периодического условного 
прерывания непрерывного процесса производства в интересах калькулирования. 
Себестоимость единицы продукции определяют за период как среднюю величину, 
пренебрегая индивидуальными особенностями отдельных экземпляров. При позаказном 
методе определяется индивидуальная себестоимость заказа, который может представлять 
собой как единичное изделие (работу, услугу), так и партию одинаковых изделий. 
Себестоимость калькулируется только по завершении производства по данному заказу, а 
не по окончании какого-либо временного периода. Выбор объекта калькулирования не 
является произвольным, он предопределен характером производства, поэтому выделение 
объекта калькулирования в качестве основания классификации методов, на наш взгляд, не 
совсем удачно, но в то же время оно не противоречит разделению методов на 
индивидуальные (непериодические) и массовые (периодические). 

Говоря о позаказном и попередельном методах, мы подразумевали под ними 
методы калькулирования себестоимости. Имеет ли смысл подобное деление в отношении 
методов учета затрат? По мнению некоторых авторов, имеет. На наш взгляд, деление 
методов учета затрат по объектам учета не имеет смысла. Мы уже отмечали, что 
калькулирование себестоимости невозможно рассматривать в отрыве от учета затрат, 
поэтому калькулирование себестоимости одним из двух методов (позаказным или 
попередельным) предполагает соответствующую организацию аналитического учета 
затрат. Если в первичных документах затраты не будут отнесены к определенному 
объекту, калькулирование себестоимости будет просто невозможно. Именно поэтому 
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иногда говорят не о методах калькулирования, а о системах позаказной или попроцессной 
калькуляции. 

На практике, особенно в сложных производствах, редко один из методов 
применяется в чистом виде, действующие методы могут существенно различаться, но все 
методы (поиздельный, подетальный, пофазный и т.п.) могут быть отнесены к одной из 
двух групп – периодическим или непериодическим. Кроме того, у этих методов одна цель 
– получение информации о себестоимости единицы продукции. Такая информация может 
использоваться для оценки готовой продукции, ценообразования, анализа 
производственных затрат. На выбор одного из перечисленных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции оказывают влияние особенности технологии и 
организации производства, количество видов и степень сложности выпускаемой 
продукции, наличие и размеры незавершенного производства. 

Традиционно в кыргызской литературе особое внимание уделялось нормативному 
методу. Теоретическим проблемам и вопросам практической реализации этого метода 
посвящены специальные исследования. К ним можно отнести исследования таких видных 
экономистов как Арзыбаева А.А.,  Курманбеков О.К., Осмоналиева А.О. и др. Но, тем не 
менее, в оценке метода отсутствует единство взглядов. Обсуждается вопрос, является ли 
нормативный метод методом учета затрат, методом калькулирования или его следует 
рассматривать как метод учета и калькулирования. Ряд авторов именно методы учета 
затрат подразделяют на нормативные и ненормативные. Нормативный метод учета 
предполагает учет затрат на изготовление продукции с подразделением на расход по 
нормам, на расход с связи с изменением норм и отклонением от норм. Альтернативой 
нормативному методу служат ненормативные, часто называемые методами учета фак-
тических (прошлых, исторических) затрат. Нормативный же метод называют методом 
учета будущих затрат. Мы считаем, что названия эти       не соответствуют сути методов. 
И нормативный, и ненормативный направлены на выявление и отражение в конечном 
итоге фактических затрат, но первый через отклонения от норм, а второй – путем 
непосредственного учета фактических затрат. Кроме того, нам представляется 
некорректным отнесение к ненормативным методам позаказного и попередельного. 
Применение нормативного метода не исключает учета затрат по различным объектам. 
Суть нормативного метода состоит не в самом факте выявления отклонений, а в 
оперативности их выделения, в применении системы управления по отклонениям. 
Формирование учетной информации о затратах на производство и калькулирование 
себестоимости продукции играют значительную роль в процессе принятия 
управленческих решений, поэтому необходимо создание такой учетной системы, которая 
обеспечивала бы получение своевременной, полезной и достаточной для управления 
информации. Нормативный метод более других отвечает потребностям нормативной 
системы управления затратами, которая представляет собой совокупность процедур по 
нормированию, планированию, составлению внутренней отчетности, калькулированию 
себестоимости, контролю и анализу на основе норм затрат. 

Основное преимущество нормативного метода организации учета заключается в 
высокой оперативности, которая обеспечивается тем, что большая часть отклонений от 
норм учитывается в момент их возникновения. Это позволяет своевременно 
предупреждать нерациональное расходование ресурсов в процессе производства. Все 
вышеизложенное относится к нормативному методу как методу учета затрат. Однако 
чаще в литературе нормативный метод рассматривается как метод учета затрат и кальку-
лирования себестоимости (или, помимо нормативного метода учета затрат, 
рассматривается нормативный метод калькулирования). Нормативный метод 
калькулирования имеет самостоятельное значение, но он не может противопоставляться 
позаказному или попередельному методам, так как в основе классификации лежат разные 
признаки. При нормативном методе учета все затраты должны подразделяться на затраты 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


733 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

по нормам, изменениям норм и отклонениям от норм. Кроме того, составляются 
нормативные калькуляции; на детали и узлы их рекомендуется составлять по прямым 
статьям затрат, а нормативные калькуляции на изделие – с учетом всех затрат, в том числе 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Фактическая себестоимость 
продукции исчисляется путем прибавления к нормативной себестоимости или вычитания 
из нее выявленных в отчетном периоде отклонений от нормативных затрат или путем 
применения индексов, представляющих процентное отношение изменений норм и 
отклонений от норм к затратам по нормативам. Отклонения от норм и изменения норм 
списываются полностью на выпущенную продукцию или распределяются между 
себестоимостью выпущенной продукции и незавершенным производством 
пропорционально их нормативным стоимостям. 

Нормативный метод выполняет две взаимосвязанные функции: функцию контроля 
за затратами в ходе производства и функцию сводного учета и калькулирования 
себестоимости продукции. По нашему мнению, важнейшая функция нормативного метода 
– оперативный контроль за затратами в процессе производства; учет нормативных затрат 
не исключает учета фактических затрат, его применение может рассматриваться как 
дополнение последнего. Данные учета являются источником анализа текущей 
деятельности и достигнутых в прошлом результатов. В ходе анализа выявляются 
отклонения от установленных стандартов хода производства, причины отклонений по 
местам их возникновения, определяются факторы, повлиявшие на результаты 
деятельности. Традиционный учет ориентировался в основном на техническую сторону и 
методику отражения затрат на производство, методику исчисления себестоимости 
продукции; современный учет подразумевает не только собственно учет, но и обработку и 
анализ учетных данных с целью обоснования и принятия решений, направленных на 
повышение эффективности хозяйствования. Анализ отклонений в затратах на 
производство, в выпуске продукции позволяет своевременно принимать необходимые 
решения и осуществлять регулирующие действия, направленные на приближение 
фактического результата к нормативному (плановому). Вот почему имеет смысл говорить 
не просто о нормативном методе, а о системе нормирования, планирования, учета, анализа 
и регулирования. 

Таким образом, если рассматривать учет затрат на производство как совокупность 
взаимосвязанных и выполняющихся в определенной последовательности 
организационных, логических, расчетных операций и процедур формирования 
информации о затратах, то имеет смысл говорить не о выборе какого-либо одного метода 
учета затрат и калькулирования себестоимости, а о создании на каждом предприятии 
системы учета затрат, обеспечивающей достижение различных целей, решение 
разнообразных задач. При этом необходимо учитывать специфику предприятия: 
особенности технологии и организации производства, характер выпускаемой продукции, 
наличие и степень полноты нормативной базы, возможности, в том числе финансовые и 
технические, внедрения новых информационных технологий. 
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Развитие  рыночных отношений в Кыргызстане сопровождается существенными 
преобразованиями, изменившими коренным образом условия функционирования 
субъектов экономики. Уход в прошлое административно-командной системы и появление 
новых фактов хозяйственной жизни, являющихся неотъемлемой частью экономики 
развитых стран, неизбежно повлекли за собой необходимость использования иных 
экономических категорий и понятий. Изменилось экономическое содержание уставного 
фонда, резервного фонда, собственных и заемных средств предприятия. В связи с этим 
происходит их вытеснение понятиями, не находившими до недавнего времени 
практического применения, среди которых уставный и добавочный капитал, инвестици-
онный и собственный капитал и другие. Изменение сущности используемых категорий и 
появление новых, привело к существенным коррективам в методологии бухгалтерского 
учета и вызвало необходимость их детального изучения. Поскольку в условиях 
самостоятельности и экономической нестабильности повысилась ответственность 
руководителей хозяйственных субъектов за результаты деятельности предприятий, и 
обусловлена она в значительной степени эффективностью использования капитала 
предприятия, представляет интерес само понятие капитала. Вопрос о природе капитала 
всегда относился к числу наиболее острых и сложных. Большинство представителей 
экономической мысли разного времени стремились найти законы происхождения и 
распределения общественного богатства. Это позволяет заметить, что теория капитала 
занимает центральное место в развитии экономических учений. Проблема теории 
капитала заключается е выяснении происхождения дохода на капитал. Разрешить эту 
проблему можно лишь определив, почему капитал пользуется спросом. И первым камнем 
преткновения при этом является само определение капитала. Трудность составляет 
выяснение вопроса о том, что делает самые разнородные в физическом и экономическом 
отношениях предметы единой категорией – капиталом. 

Сущность капитала, находящегося в различных формах /товарной или денежной/ 
К, Маркс определяет с использованием понятия стоимости: "В обращении Д – Т – Д и 
товар и деньги функционируют лишь как различные способы существования самой 
стоимости: деньги как всеобщий, товар как особенный и, так сказать, замаскированный 
способ ее существования. Если фиксировать отдельные формы проявления, которые 
возрастающая стоимость попеременно принимает в своем жизненном кругообороте, то 
получаются такие определения: капитал есть деньги, капитал есть товар, [1, с.164-165]. 
Как активный субъект этого процесса, в котором она то принимает, то сбрасывает с себя 
денежную и товарную формы и в то же время неизменно сохраняется и возрастает в этих 
превращениях прежде всего в самостоятельной форме, в которой было бы констатировано 
ее тождество с нею же самой. И этой формой она обладает лишь в виде денег. Деньги 
образуют поэтому исходный и заключительный пункт всякого процесса возрастания 
стоимости... Но сами деньги играют здесь роль лишь одной из форм стоимости, потому 
что их здесь две. Не приняв товарной формы, деньги не могут стать капиталом. Стоимость 
становится, таким образом, самодвижущейся стоимостью, самодвижущимися деньгами, и 
как таковая она – капитал, [1, с. 165]. 

К. Маркс видел причину непонимания сущности капитала и ряда других 
экономических категорий представителями классической буржуазной политической 
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экономии в том, что им не удалось из анализа товара и, в частности, товарной стоимости 
вывести формулу стоимости, которая и делает ее меновой стоимостью. В лице своих луч-
ших представителей А. Смита и Д. Рикардо классическая буржуазная политэкономия 
рассматривает форму стоимости как нечто совершенно безразличное и даже внешнее по 
отношению к природе товара. 

В ходе своих рассуждений К. Маркс приводит определения капитала, данные 
некоторыми представителями экономической мысли: "Обращающиеся деньги [currency] 
(I), употребленные с производительной целью, суть капитал" (Maclecd."The Theory and 
Practice of Banking".London, 1855, Y.I, ch. 1, p. 55). "Капитал - этотовары (Jarnes Mill 
"Elements of Political Economy".London, 1821, p. 74)", [1, c. 165]. 

Определив сущность капитала и представив всеобщую формулу в виде 
превращений Д – Т – Д*, К. Маркс показывает, что она свойственна не только 
купеческому капиталу, владельцы которого руководствуются девизом "купить, чтобы 
продать дороже", но и другим видам капитала. Так, промышленный капитал 
первоначально представляет собой также деньги, "которые превращаются в товар и потом 
путем продажи товара обратно превращаются в большее количество денег", [1, с. 186]. В 
ссудном капитале, приносящем проценты, обращение Д – Т –Д* представлено в 
сокращенном виде, в своем результате без посредствующего звена. 

Тайна самовозрастания капитала, по мнению К. Маркса, сводится к тому, что 
капитал располагает определенным количеством неоплаченного чужого труда. Согласно 
теории К. Маркса, всякая прибыль на капитал /прибыль, рента, процент и др./ есть 
материализация неоплаченного рабочего времени, и именно это обстоятельство 
превращает капитал в средство эксплуатации наемного труда. К. Маркс указал, что 
капитал существует только там, где имеют место: 

1) товарное производство и товарное обращение; 
2) противостоящие друг другу владелец средств производства и жизненных 

средств и свободный рабочий, продающий свою рабочую силу. 
В этих условиях непосредственное обслуживание воспроизводственного процесса 

экономики денежными ресурсами и обеспечение их нормального обращения является 
основной задачей функционирования финансового рынка. Поэтому, его эффективное 
функционирование и степень развития определяют и  способствуют самоиндуцирующему 
развитию экономической системы страны в целом. Многие критерии оценки показателей 
результатов деятельности сегментов финансового рынка тесно связаны между собой и что 
естественно, характеризуют  состояние экономики государства. Доверие населения в виде 
вкладов в банковскую систему, а также доверие других субъектов экономики в 
устойчивую деятельность участников финансового рынка характеризует 
соответствующую стабильность функционирования экономической системы, 
эффективность, своевременность и достаточность формирующихся финансовых потоков. 

Общей характерной чертой образования и обращения финансовых потоков 
финансового рынка является на наш взгляд то, что с одной стороны это постоянно 
осуществляемый непрекращающийся процесс оборота капитала и практически сложно 
сказать на каком сегменте рынка он начинает свое движение, а на каком оседает. С другой 
стороны, финансовые ресурсы образующиеся на рынке обслуживают процесс 
производства и потребления товаров, работ и услуг, создаваемых в обществе, иначе 
говоря, процесс формирования валового национального дохода, и именно от его величины 
зависит объем, скорость и эффективность финансовых потоков финансового рынка. 
Вместе с тем, в настоящее время задействованы относительно простые механизмы, 
обеспечивающие количественное наращивание объема финансовых потоков сегментов 
финансового  рынка  страны. Общий вектор развития финансового рынка, несмотря на его 
значительное опережение по основным макроэкономическим и отраслевым показателям, 
особенно не отличается от стратегии развития  производства, который несмотря на 
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применяемые государством и субъектами бизнеса мерами в целом практически остается 
неизменными, а именно: продолжают доминировать экстенсивные формы и методы 
экономического роста. В условиях усиливающейся конкуренции финансовые институты 
стремятся укрепиться на рынке подавлением объема финансовых услуг – повышая 
оборачиваемость своих финансовых потоков, и потому качество их услуг продолжает 
желать лучшего. В тоже время на рынке кыргызстанского  производства складывается 
очень благоприятная конъюнктура на мировых рынках энергоносителей, металлов, зерна 
и других сырьевых товаров, что обеспечивает высокую прибыльность кыргызским 
товаропроизводителям. Однако большинство из них не стремится вкладывать 
дополнительные доходы в стратегические инвестиции, связанные с глубокой 
переработкой исходного сырья и производством продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Особо следует подчеркнуть явное нежелание иностранных инвесторов, 
эксплуатирующих наиболее богатые месторождения, осуществлять реинвестиции в 
перерабатывающую промышленность. Более того, иностранные инвесторы не в полной 
мере выполняют свои обязательства по обеспечению экологической безопасности, что 
прямо противоречит реализации стратегических задач по устойчивому развитию 
Кыргызстана.   Таким образом, можно отметить, что именно в отношении этих 
проблемных вопросов, в решении которых финансовые потоки нашего рынка не 
принимают участия, объем ресурсов обращаемых на рынке сокращается, сильно не 
задерживаясь даже на валютном рынке страны.  В  этом контексте хорошо 
прослеживается необходимость выработки действенных механизмов  согласования 
общенациональных стратегических целей устойчивого социально – экономического 
развития с экономическими интересами отечественных товаропроизводителей и 
иностранных инвесторов с тем, чтобы сверхдоходы, полученные благодаря позитивным 
факторам глобализации.  

Одной из важнейших особенностей развития современного мира является быстро 
прогрессирующая глобализация.  С этой точки зрения важнейшую роль в углублении 
процессов глобализации играет вывоз капитала. Именно с ним связаны активное 
разрушение национально обособленных воспроизведённых процессов и создание 
механизма прямого выхода процесса производства за национальные рамки. В 
современных условиях значительно усиливается связь национальной экономики с 
мировым хозяйством именно через сегменты финансового рынка. В настоящее время 
степень международной мобильности капиталов определяется исходя из уровня 
открытости национальной экономики. Данные о движении капиталов, отражаемые в 
платежном балансе страны, дают хотя и неполную, но весьма существенную информацию 
о степени вовлеченности национальных финансовых рынков в мировую финансовую 
систему.   

Наряду с позитивными факторами влияния глобализационных процессов на 
развитие национальной экономики и финансового рынка, важно отметить и такое 
негативное их проявление как расширение масштабов теневой экономики. В этой связи, 
одним из важных аспектов изучения тенденций в развитии кыргызского  финансового 
рынка следует, на наш взгляд, выбрать влияние теневой экономики на состояние самого 
рынка, что в свою очередь влияет и на развитие инфляционных процессов в стране. В 
формате нашего исследования следует придерживаться общепринятого экономического 
определения сущности теневой экономики (в то время как существуют такие понятия как 
«подпольная», «криминальная», «параллельная» теневая экономика). Принято под 
теневой экономикой понимать рыночное производство товаров и услуг, как запрещенных, 
так и не запрещенных законодательством, которое не учитывается официальной 
статистикой ВВП. На наш взгляд, проявление признаков теневой экономики связано, 
прежде всего, со стремлением членов общества уклониться от уплаты налогов и уже 
вторую очередь, с желанием получать доходы от запрещенных законодательством видов 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


737 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

деятельности. Несмотря на то, что первая причина является порождением собственно 
теневой экономики, а вторая – криминальной теневой экономики, и та и другая влияют на 
развитие национальных экономик. Одним из методов оценки масштабов теневой 
экономики является метод, основанный на предположении, что её жизненным источником 
служат наличные деньги. Данный метод обычно применяется в странах с развивающейся 
экономикой  (в то время как существует метод электроэнергии, экспертных оценок 
занятости, субъектов хозяйствования, а также метод многофакторных динамических 
моделей).  

В целом же по опубликованным экспертным оценкам доля теневого сектора по 
мнению одних составляет от 6% до 10% ВВП, по мнению других от 30% до 40% ВВП. Мы 
более склонны к оценкам первой группы экспертов, что позволяет нам предположить, что 
доля теневого объема денежной массы находящейся в обращении составляет около 10% 
ВВП – или порядка 876,0 млрд.тенге (25% от М3). Влияние теневого сектора экономики 
на развитие финансового рынка проявляется, прежде всего, в том, что: 

1) определенные объемы теневого сектора так или иначе трансформируются на 
денежный рынок, легализуясь с помощью его инструментов или другими методами. Это 
означает, что данные отражающие объемы обращения денежных средств на денежном 
рынке всё-таки включают определенные объемы теневого сектора экономики; 

2) теневой сектор экономики отвлекает определенные объемы наличных денежных 
средств, приводя, таким образом, к необходимости роста объема эмиссии (выпуска) 
денежных средств в обращение, т.е. способствует росту инфляции; 

3) наличие значительного теневого сектора снижает эффективность реализуемых 
мер по денежно-кредитному регулированию и управлению инфляционными процессами в 
экономике; 

4) усиление теневой экономики в стране ослабляет устойчивость национальной 
валюты, так как стремление к её легализации приводит к дисбалансу на валютном рынке и 
формированию не адекватного национальным условиям валютного курса. 
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Как известно, эффективность  работы компании зависит от управленческой 

деятельности, обеспечивающей реальную экономическую самостоятельность, его 
конкурентоспособность и положение на рынке. Это вызвало появление управленческого 
учета, цель которого состоит в обеспечении необходимой информацией руководства для 
принятия обоснованных решений, как в текущей деятельности, так и на перспективу. В 
этих условиях особо важно знать методы управленческого  учета и контроля за затратами 
и запасами  

Эффективными считаются такие  методы  управленческого учета, которые 
позволяют не только фиксировать случившиеся отклонения, но и предвидеть их, и 
устранять возможные причины появления. 

Практическая реализация большинства методов управленческого учета в своей 
основе предполагает разработку нормативов в натуральных измерителях и в денежной 
оценке, учет изменения норм, выявление отклонений от норм, установление причин, 
вызвавших эти отклонения. Поэтому многие предприятия, ведущие учет на основе 
фактических данных осуществляют  разработку норм и нормативов по строго 
определенной системе. Она включает разработку и учет норм затрат, их изменений по 
причинам, поддерживает тесную связь учета затрат с исходной технической и 
технологической документацией; определенный порядок выявления отклонений от 
установленных норм и их отражения в учете. Эта система создает неразрывную связь 
учета затрат с работами по подготовке производства и его обеспечению необходимыми 
ресурсами. Благодаря ей возможен контроль за затратами, своевременное выявление 
отклонений от установленных норм затрат и причин, вызывающих эти отклонения.  

В традиционных компаниях производства и управления по оперативности контроля 
наиболее распространенным является фактический метод контроля за затратами, т.е. в 
процессе производства средним персоналом осуществляется контроль за соблюдением 
технологического процесса, использованием материалов в соответствии с технологией. 
Экономия или перерасход материалов и заработной платы выявляются только по 
окончании процесса производства, путем сравнения фактических затрат с плановыми, 
заложенными в смету расходов. Повлиять на такие отклонения, выявляемые после 
окончания процесса производства, нет никакой возможности. 

Следует отметить, что на предприятиях с традиционной организацией 
производства и управления исторически применяется метод контроля за затратами по 
подразделениям (цехам, участкам, бригадам, производствам, переделам, процессам, 
производственным единицам и т.д.). Именно по этим подразделениям ведется 
аналитический учет затрат на производство. При применении фактического 
(периодического) метода контроля за затратами путем сопоставления плановых 
(бюджетных) данных с фактическими затратами по подразделениям может быть выявлен 
результат их деятельности за отчетный период. При такой сложившейся практике 
повлиять на фактические результаты становится невозможным т.к. все процессы уже 
завершены и мы можем констатировать только результат. 

Эффективность управленческих решений возрастет, если переменные расходы 
выделяются на стадии разработки нормативов. Вместе с отношениями поведения затрат и 
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анализом «затраты-объем-прибыль» нормативные затраты обеспечивают в системе учета 
основу для контроля бюджетов. 

Следующий элемент нормативного учета и «стандарт-коста» — выявление и учет 
изменений норм. Своевременный учет изменений норм, во- первых, позволяет снизить 
время на выявление причин отклонений от норм, во-вторых, анализ изменений норм 
позволяет выявить тенденции, происходящие на предприятии, позволяет менеджерам 
взглянуть на результаты деятельности техников и технологов по снижению себестоимости 
выпускаемой продукции, выделить более прибыльные виды продукции и наоборот [1, с. 
152]. 

Достигнув установленной целевой себестоимости новой продукции или новой 
технологии, далее вступают в действие системы контроля на стадии производства. 

В  традиционную организацию производства и управления, на наш взгляд, хорошо 
вписывается контроль затрат на стадии проектирования (таргет-костинг). На любых 
производствах постоянно идет работа по разработке новых видов продукции, новых 
технологий. Таргет-костинг в первую очередь поддерживает стратегию снижения затрат 
на стадии проектирования продукта или разработки новой технологии, то есть является 
стратегическим, а не сугубо операционным, инструментом. При применении таргет-
костинга как метода контроля за затратами на стадии проектирования требует четкой 
организации работы подразделений маркетинга и логистики для определения целевой 
себестоимости и необходимых требований качества и функциональности будущей 
продукции, т.е. таргет-костинг заставляет фокусировать внимание на внешних 
(рыночных), а не исключительно на внутренних факторах [2, с. 152] . 

В случае если предприятие выбирает нормативный метод контроля за затратами 
или стандарт-кост, то в этом случае необходимо провести соответствующую подготовку. 
Прежде всего, необходимо провести работу по разработке норм расхода материалов и 
заработной платы. Считается, что «стандарт-кост» и нормативный учет имеют один исток. 
В 1933 и 1934 гг. были опубликованы переводы книг одних из родоначальников 
«стандарт-коста» Д.Ч. Гаррисона и Т. Дауни [3, с. 197].  

 В целях полноты охвата затрат на предприятии  широко применяется метод учета 
затрат на производство с полным распределением затрат (абзорпшен-костинг). Он 
является аналогом метода учета затрат на производство  по объектам, где применимы  
такие методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции: 
позаказный (поиздельный), попередельный или попроцессный в зависимости от 
особенностей технологического процесса. 

Информацию о себестоимости операций и агрегированную информацию можно 
использовать как для текущего управления, так и для принятия стратегических решений. 
На уровне тактического управления эту информацию можно использовать для 
формирования рекомендаций по увеличению прибыли и повышению эффективности 
деятельности организации, на стратегическом - как помощь в принятии решений 
относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг, 
выхода на новые рынки, диверсификации и т.д. Эта информация дает возможность 
принять решение, как перераспределить ресурсы с максимальной стратегической выгодой, 
позволяет выявить те факторы (качество, обслуживание, снижение стоимости, 
уменьшение трудоемкости), которые имеют наибольшее значение, а также определить 
наилучшие варианты капиталовложений. 

На практике применение нормативного метода контроля за затратами или метода 
стандарт-кост по центрам затрат и центрам ответственности дает наибольший результат в 
снижении себестоимости продукции. 

Информация, генерируемая в системах контроля стандарт-кост и нормативный 
метод контроля затрат, имеет широкий спектр применения в управлении. Контроль затрат 
по центрам затрат и центрам ответственности перекликается с необходимостью контроля 
затрат по сферам деятельности. Сложившаяся практика нормативного метода контроля за 
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затратами и метода стандарт-кост прежде всего охватывает производственный процесс и 
не распространяется на процесс снабжения, процесс реализации и процесс управления 
предприятием, т.е. из-под контроля выпадают расходы связанные с заготовлением 
товарно-материальных запасов, и расходами периода (расходы по реализации продукции 
и оказанию услуг; административные расходы). 

Для калькулирования себестоимости продукции для целей составления финансовой 
отчетности может быть использован только метод учета затрат на производство с полным 
распределением затрат (абзорпшен-костинг). Об этом уже было сказано выше, т.к. это 
требование диктуется МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Таким образом, рассмотрены все варианты применения методов учета затрат на 
производство и методы контроля за затратами и запасами при традиционной организации 
производства и управления. Причем данная задача вполне выполнимая. Шаг за шагом от 
простого к сложному при желании можно получить максимальные результаты, 
заложенные в применяемых методах учета затрат на производство и методах контроля за 
затратами и возможными их сочетаниями. 

С учетом этого, для контроля за запасами использовать нормативный метод 
контроля. Для внедрения данного метода контроля необходимо разработать нормы 
запасов материалов, причем для каждого номенклатурного номера материалов 
разрабатываются две нормы - минимальная и максимальная. С помощью не сложной 
программы компьютер по запросу будет выдавать информацию о тех номенклатурных 
номерах материалов, которые находятся за пределами установленных норм запасов, т.е. на 
мониторах компьютеров или, если необходимо в распечатках, будут указаны 
номенклатурные номера материалов, запасы которых ниже или выше установленных 
норм, с указанием фактического отклонения.  

Следовательно, менеджерам по снабжению в первую очередь необходимо 
отслеживать исполнение договоров поставщиками именно по этим позициям. Кроме того, 
менеджерам, отслеживающим производственный процесс, необходимо выяснить, почему 
по данному виду материалов снизились запасы, с чем это связано. Если произошел 
перерасход материалов независимо от причины, выяснить, почему не была оповещена 
служба снабжения, если же снижение уровня запасов произошло по вине службы 
снабжения, выяснить причины и виновников. В то же время превышение норм запасов 
материалов так же требует к себе пристального внимания. Такая организация контроля за 
запасами позволит сократить объем оборотных средств в материальных запасах с одной 
стороны, повысит оперативность получения информации по отклонениям и в то же время 
сократить время на подготовку, обработку и представление информации по 
соответствующим уровням управления. 

Использование непрерывно-поточного производства позволяет использовать 
современную систему управления себестоимости - систему JIT (Just in Time - точно в 
срок). Как отмечалось выше, система управления JIT (точно в срок) ставит целью 
устранение видов деятельности, не добавляющих стоимости. Вид деятельности, не 
добавляющий стоимости, - это вид деятельности, где есть возможность снижения 
издержек без снижения потребительской полезности товара или услуги. Только время 
изготовления непосредственно добавляет ценность, полезность и стоимость к продукту. 

К сожалению, в Казахстане до настоящего времени нет ни одного производства, 
где бы использовалась система организации производства и управления JIT (точно в 
срок). 

Прежде всего, это можно объяснить становлением нашей экономики, недостатком 
высококвалифицированных менеджеров, специалистов по управленческому учету, но и 
собственников, которые ставили бы целью совершенствование управления на своих 
предприятиях в условиях повышения конкуренции внутри страны и за рубежом [4]. 

Но это совершенно не означает, что система организации производства и 
управления JIT (точно в срок) не может быть использована в РК. Это, прежде всего, 
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касается новых инновационных технологий. Сегодня одним из главных факторов успеха и 
конкурентоспособности компаний являются инновационные продукты. Производители во 
многих отраслях уже не могут продавать огромные партии стандартных изделий, 
полагаясь на относительно стабильные рынки и технологии. Современные рынки 
являются изменчивыми, а технологии прогрессируют очень быстро, что заставляет 
менеджеров использовать новые подходы к управлению. При использовании системы 
организации производства и управления JIT (точно в срок) все протекающие на 
предприятии процессы снабжения, производства, продаж должны быть организованы 
таким образом, чтобы максимально снизить непроизводительные затраты, ликвидировать 
операции и процессы, не дающие дополнительных улучшений продукции или услуг. 

По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и компании 
90% рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского учета тратят на постановку и 
ведение управленческого учета, в то время как на традиционный финансовый учет уходит 
только оставшаяся часть. В отечественных же организациях все наоборот. 

Изменения организационной и финансовой структур, переход на современные 
методы управления являются достаточно сложными процессами в организационном и 
техническом плане, требуют много сил и времени. 

Но они жизненно необходимы в современных рыночных условиях, так как 
позволяют внедрять и развивать информационные технологии, предназначенные для того, 
чтобы сделать предприятие максимально эффективными за счет достижения высокого 
качества управления. 

К числу основных предложений по формированию необходимых предпосылок 
создания концептуальных основ развития управленческого учета следует отнести: 

Во-первых, создание в нашей стране профессионального саморегулируемого 
объединения по проблемам управленческого учета - по образу и подобию Института 
управленческого учета США (IМА), объединяющего 75000 членов и 300 региональных 
объединений по всему миру и Института управленческого учета Великобритании, 
объединяющего 50000 членов и 71000 студентов в 156 странах мира. 

Во-вторых, для решения методологических и адаптационно-методологических 
проблем управленческого учета желательно было бы образовать специальный Совет по 
проблемам управленческого учета при Минфине РК типа консультативно-совещательного 
органа, предусмотренного Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 
по финансовому учету. В состав Совета могут входить, как и в состав консультативного 
органа, представители государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов 
частного предпринимательства, организаций с долей участия государства, 
государственных предприятий.  

В-третьих, в ближайшее время необходимо разработать самостоятельную 
концепцию развития управленческого учета на среднесрочную перспективу с адекватным 
планом мероприятий, т.е., необходима или самостоятельная концепция управленческого 
учета или же в целом хорошо акцентированная и ориентированная на управленческий 
учет обновленная концепция развития бухгалтерского учета. 
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Строительство имеет свои характерные особенности, отличающие его от других 
отраслей. Сложность и многообразие производства продукции строительной отрасли 
охватывает различные объекты от жилых домов до крупных промышленных предприятий 
и сооружений. Технология строительных работ постоянно совершенствуется. 

Каждый  строительный объект является уникальным. Объект, строится с учетом 
функционального назначения, индивидуальных требований, финансовых возможностей и 
других факторов. 

Создаваемый объект не может быть перемещен. Продукция  производится для 
потребителя и используется на том же месте. Строительный рынок является рынком 
строительных работ. 

Строительство является самой материалоемкой отраслью. В производственной 
деятельности используется большие объемы строительных материалов и изделий. 

От качества материала зависит и стоимость возводимого объекта. 
Так же имеются большие остатки незавершенного производства, которые 

образуются из-за продолжительности производственного периода и одновременности 
ведения работ на многих предприятиях. 

Большое влияние на процесс, строительства оказывает осуществление работ на 
открытой местности, метеорологические условия и сезон. 

К примеру в зимнее время при производстве строительно-монтажных работ 
возникают дополнительные затраты труда, материалов, тепловой и электрической 
энергии, которые необходимо отражать на счетах бухгалтерского учета. Большое 
количество материалов открытого хранения, которое находится долгое время на открытом 
воздухе при воздействии метеорологических условий часто приводит к снижению их 
потребительной стоимости.  

Так же в целях правильного отражения в учете фактического расходования 
материалов ежемесячно по материалам проводят инвентаризацию. Это требует 
дополнительных затрат рабочего времени на определение расхода материалов, списание 
естественной убыли. 

В строительную отрасль вовлечены проектные, строительные, инжиниринговые 
фирмы, заказчики объектов, производители и поставщики строительных материалов и 
оборудования, финансовые учреждения и государственные органы. 

Относительно медленная оборачиваемость капитала в строительстве и связанная с 
этим необходимость прибегать к кредитам, особенно при воссоздании крупных объектов.  
При  этом возникает высокая степень риска к банкротству. 

На состояние строительного рынка воздействуют мероприятия, осуществляемые 
государством в рамках бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики [1]. 

В Казахстане строительство занимает одну из ведущих отраслей, оказывающая  
влияние на развитие огромного количества смежных отраслей экономики. Так, в России 
на долю строительства в 2015 году приходится 5,3% к ВВП, а в Белоруссии – около 8,3%  
к ВВП. 

В Казахстане данная отрасль экономики занимает в среднем 6,5% в период с 2010 
по 2015гг. Максимальный показатель в 7,7% к ВВП зафиксированный в 2010 году в связи 
с спекуляцией цен на рынке недвижимости, приведшими к высокому росту цен рынке. В 
конечном итоге это привело к кризису в ипотечной сфере. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:pan.alla@inbox.ru


743 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Объем выполненных строительных работ за 2010-2015 г. составил 14,2 млрд. тенге, 
ежегодно возрастая в среднем на 8%. Основную долю строительных работ  около 85% - 
составляют строительно-монтажные работы. Около 9% приходится на услуги по 
капитальному ремонту и 6% - на текущий ремонт. 

80% выполненных строительных работ по форме собственности приходится на 
частный сектор, 19% -на иностранный и 1% - на государственный. По итогам 2015 года 
наибольшая доля строительных работ была выполнена на объектах строительства и 
складирования (38%), промышленных объектах (34%) и объектах недвижимости (17%). 

Объем выполняемых работ, является главным показателем, который показывает 
объем ввода в эксплуатацию новых зданий. Среднегодовой рост составляет 105% за 
период 2010-2015 года. Всего за рассматриваемый период в эксплуатацию было введено 
63 тыс. кв. метров новых зданий. Из них около 65% или 41,1тыс.кв. метров приходится на 
долю жилых зданий. 

Строительная отрасль в Казахстане представляет собой достаточное множество 
самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими 
особенностями. По итогам 2015 года в отрасли действуют 10,8 тыс. подрядных и 
строительных организации.Из них  в большинстве имеют частную форму собственности, 
государственных  23 компании. 

В отрасли строительства доля занятого населения с 2010 по 2015 год изменялась 
незначительно, в среднем около 2,6%. Среднесписочная численность работников в 
строительной отрасли в насчитывается 229,3 тыс. человек. Среднемесячная заработная 
плата строителей оценивается по средней номинальной заработной плате.  

Анализ фондоотдачи основных фондов строительной отрасли демонстрирует  к 
увеличению данного показателя. Данный факт указывает на эффективность 
использования основных средств. Снижение коэффициента фондоемкости   с каждым 
годом указывает на то, что эффективность использования основных фондов в 
строительстве только увеличивается. 

В качестве источника финансирования инвестиций в основной капитал 
строительные организации, преимущественно используют собственные средства, 
среднегодовая доля которых в общем объеме инвестиций в пределах 54%. Участие банков 
в кредитовании в строительном секторе за последние 2 года было незначительно и 
составило около 9% от общего объема инвестиции. 

Удельный вес государственных субсидий изменяется неравномерно и 
насчитывается в среднем 23% от общего объема инвестиции.  По предварительным 
данным Комитета по статистике РК в 2015 году выделенные средства на жилищное 
строительство составляют 119,1 млрд. тенге.  

Объем ежегодных инвестиций продолжает возрастать. В 2015 году строительный 
сектор получил  инвестиции на 719,1 млрд тенге или 3,2 млрд. долларов США [2]. 

Порядок организации бухгалтерского учета в строительстве имеет особенности, 
характерные для данной отрасли. 

Каждая  отрасль строительства имеет свои специфические особенности, которые 
влияют на понятие строительной продукции. Объектом учета затрат строительной 
продукции в этих подотраслях становятся: 

- законченные строительством и введенные в эксплуатацию объекты при разном 
подходе к выделению объектов аналитического учета затрат; 

- в качестве единицы учета для объектов разного назначения могут быть 
использованы: отдельное здание, 1 кв.м площади, объем в 1 куб. м, единица 
потребительной стоимости; 

- распределение накладных расходов для всех разновидностей объектов 
строительства производится,на единой базе, определяемой порядком их лимитирования. 
При детализации накладных расходов по уровням управления (бригада, участок) 
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возможно использование других баз их распределения (численность производственных 
рабочих, сметная стоимость строительно-монтажных работ). 

Стоимость строительства определяется проектно-сметной документацией (Схема 1), 
состоящей из:  

                                                                                                                                     Схема 1 

Стоимость проектно-сметной документации 

 
 
 

 

 локальные сметы расчетов и 
локальный смет объективных смет сводного сметного счета 

 
- локальных сметных расчетов и локальных смет - определяется стоимость 

отдельных видов работ и различных затрат (земляные работы; фундаменты и стены 
подземной части; стены; каркас; перекрытия, перегородки; полы и основания); 

- объектных смет - расчет составляются в целом по строительному объекту с 
прибавлением средства на покрытие лимитированных затрат (стоимость временных зданий 
и сооружений; удорожание работ, выполняемых в зимнее время; резерв на непредвиденные 
работы и затраты); 

- сводного сметного расчета - последний процесс подготовки сметной документации 
составляется сводный сметный расчет стоимости строительства, который является 
документом для начала финансирования строительства 

При разработке смет используются сметные нормы расхода материалов, 
конструкций, деталей, затраты труда, рыночные цены на материалы, нормы накладных 
расходов и т.д.. 

В капитальном строительстве могут одновременно применяться две модели 
договорной цены строительной продукции - фиксированная и свободная (открытая). 

Для фиксированных договорных цен служит действующая система сметных 
нормативов с учетом конкретных условий договора и индексов изменения цен на 
потребляемые ресурсы. 

Свободные (открытые) договорные цены применяются в условиях конкуренции 
подрядных организаций при соблюдении всех процедур подготовки и проведения торгов на 
получение подряда. 

Доходы по договору подряда должны включать: 
- первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре строительных работ; 
Дт 1211 «Счета к получению»Кт 6010 «Доход  от реализации продукции и оказании 

услуг» 
На сумму НДС 
Дт 1211 «Счета к получению» Кт 3130 «НДС» 
В зависимости от видов выполняемых работ строительные организации 

подразделяются на общестроительные и специализированные. 
Способ строительства может быть: 
- Подрядный способ - ведется постоянно действующими строительно-монтажными 

организациями. 
- Хозяйственный способ - когда для строительства не привлекают подрядную 

организацию, а самостоятельно выполняет строительно-монтажные работы. 
- Смешанный способ строительства – совмещение подрядного и хозяйственного 

способа. Часть работ выполняют по договору подрядной организации, остальную часть 
работ ведется собственными силами. 
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По характеру договорных отношений с заказчиком строительно-монтажные работы 
организации делятся на генподрядные и субподрядные.  

По охвату создания конечной продукции строительства делятся на: выполняющие 
строительные или монтажные работы; проектно-строительные фирмы; научные проектно-
строительные фирмы; организации, объединяющие все работы и производство 
строительных материалов, конструкции.  

Производственная деятельность состоит из : 
- основного производства,  относятся строительно-монтажные работы, 

капитальный ремонт зданий и сооружений; 
-  подсобно-вспомогательное производство - обслуживание производств и хозяйств. 
Классификация производств по назначению необходимо для раздельного учета 

затрат основного и вспомогательного производства, подразделения социальной сферы. 
В соответствии c МСФО (IAS) 11, одной из главных задач бухгалтерского учета по 

строительной деятельности является достоверное определение доходов и затрат по каждому 
отчетному периоду [4]. 

Строительная организация должна раскрыть в финансовой отчетности:  
- учетную политику, принятую для признания дохода; 
- сумму каждой категории дохода, признание в течение периода, включая доход 

возникший от продажи товаров, предоставления услуг, роялти, дивидендов; 
- сумму дохода  от обмена товаров и услуг. 
Доходы по договору строительного подряда включают в себя : 
- первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре строительных работ; 
- отклонение от изменения договора, доходы по претензиям и поощрительные 

выплаты; 
- величина дохода по договору может увеличиваться или уменьшаться от одного 

периода к другому. 
Накладные расходы – это расходы, которые связаны с деятельностью строительной 

организации и не могут быть прямо отнесены на данный объект, а распределены между 
разными объектами.  

Признание доходов и расходов по договору должны быть отнесены к тем отчетным 
периодам, где они имели место. Если на отчетную дату общий результат по договору 
подряда определяется большей степенью достоверности, то необходимо признать доходы 
и связанные с ним расходы со ссылкой на процент выполнения работ. По каждому 
договору необходимо признавать исходя из договорной стоимости и процента 
выполнения работ [3]. 

Итак, строительство является одной из наиболее активно развивающихся отраслей 
Республики Казахстан. 

В стране за небольшой период объемы строительства выросли в несколько раз, 
сформировав долю в ВВП РК как одной из крупнейших отраслей,  подкрепленной 
массивным банковским финансированием.       

Несмотря на экономический  спадстраны строительная индустрия продолжает 
расти, а также остается одним из стратегических направлений Правительства по ее 
развитию. 

Благодаря инициативам Правительства по реализации государственных программ, 
государственная поддержка оказывает хороший эффект для дальнейшего развития 
строительной отрасли. Общий рост  основан как на строительстве жилых объектов, так и 
на широко масштабных проектах в нефтегазовой и горнопромышленной отраслях. За счет 
наращивания инфраструктуры по разработке или интенсификации месторождений. [5]. 

К проблемам сдерживающие развитие строительной отрасли является 
строительные материалы. В данной отрасли на современном этапе производится 
продукция низких переделов; многие виды строительной продукции не производятся. В 
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Казахстане отсутствуют предприятия строительного машиностроения. В стране 
отсутствует производство керамической и стекольной продукции и т.д. Поэтому большую  
часть строительной продукции импортируется из Турции, Китая, Италии, России и других 
стран.  

Залогом успеха в строительной отрасли должно служить государственно-частное 
партнерство, которое укрепит экономику государства и усилит социальную 
составляющую.  

Главные тенденции развития строительной отрасли в Казахстане: 
1. Развитие новых технологии домостроения, развитие частного 

государственного партнерства строительных субъектов инфраструктуры предприятий 
строительной индустрии. 

2. Научные исследования в области промышленности строительных материалов 
на базе ВУЗов данного направления. 
3. Возрождение системы профессионального образования и повышение 
квалификации инженерно-технических кадров строительной индустрии. 
4. Усиление  общей селективной государственной поддержки отрасли. 
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Строительство – это процесс создания зданий, сооружений и 

строений.Строительство как одна из отраслей экономики непременно участвует в 
создании основных производственных фондов, их расширении, воспроизводстве для 
отраслей народного хозяйства, тем самым давая возможность развития экономики страны. 

Оно включает в себя все процессы по организации, проектированию, строительно – 
монтажным работам и пусконаладочные работы.Результатом процесса строительства, 
является возведенное им здание с внутренней отделкой, с действующими инженерными 
системами и полным комплектом документации. 

Роль строительства формируется не только за счет производства материальных 
ценностей, но и участием в наполнении бюджетов и внебюджетных фондов, его 
институционной и стабилизирующей функциями. Огромную роль строительство играет в 
развитии народного хозяйства и его развитии.  

Данная отрасль связано с прочими отраслями экономики, не только в участии и 
развитии, но и в потреблении конечной продукции. В целом, при развитой экономики 
региона, строительные предприятия потребляют в процессе своей деятельности 
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практически в полном объеме, продукты промышленности строительных материалов, 
часть продукции машиностроения, черную металлургию, лесную, 
деревообрабатывающую и другие отрасли промышленности. Данная связь строительства 
и производственных отраслей, необходима для повышения качества и эффективности 
строительных компаний, так как они определяют во многом ускорение ростаэкономики 
страны и региона в целом [1; 2]. 

Все строительные компании в Казахстане разделены на три класса: малые, средние 
и крупные. 

По данным справочника компаний Казахстана, на конец 2016 года, число крупных 
строительных компаний составило – 12. К ним относятся такие компании, как: «Базис», 
«KUATГрадстрой Алматы», «Мехстройсервис», «Нефтестройсервис ЛТД» и т.д. 

В Казахстане для сохранения темпов строительства, была утверждена программа: 
«Доступное жилье 2011-2014». В рамках данной программы было предусмотрено 
строение жилья в кредит, повышая его доступность через ЖССБК при поддержке Фонда 
недвижимости«Самрук-Қазына».Наряду с этим реализовывалась программа по развитию 
строительства и производства материалов для строительства на 2010-2014 годы. Даже 
несмотря на те достижения, которые были запланированы, жильебыло доступным не для 
многих.  

Для решения вопроса жилья, а главное для его доступности, была разработана и 
согласована единая программа «Доступное жилье – 2020», которая предусматривает рост 
объемов строительства жилья для людей с 6 млн. кв метров до 10 млн. 

Помимо программы «Доступное жилье» были разработаны программы «Развитие 
регионов», программы развития моногородов на 2012-2020 годы, модернизации жилищно-
коммунального хозяйства на 2011-2020 годы, «Ақбұлақ» на2011-2020 годы [3]. 

Так, в таблице 1 представлены общие данные строительной отрасли Казахстана в 
2011-2015 гг. 

 
Таблица – Основные показатели строительной деятельности Республики Казахстан 

Год 

Объем выполненных 
строительных работ 

Общая площадь введенных 
в эксплуатацию жилых 

зданий 

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию жилых зданий  

индивидуальными 
застройщиками 

Млн. тг % к предыд 
году Тыс. кв. м. % к предыд 

году Тыс. кв. м. % к предыд 
году 

2011 2 085 137 102,8 6 531 101,9 3 570 120,1 
2012 2 266 803 103,1 6 742 103,2 3 339 93,5 
2013 2 439 390 103,5 6 844 101,5 3 587 107,4 
2014 2 667 183 104,6 7 516 109,8 3 785 105,5 
2015 2 861 058 104,4 8 940 118,9 4 400 116,2 

Примечание - Составлен авторами по данным Комитета по статистике 
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан / Дата обращения 
20.03.2017 www.stat.gov.kz 

 
Как видно из таблицы, динамика основных показателей строительной деятельности 

за последние 5 лет значительно возросла.Объем выполненных строительных работ в 
период с 2011 года по 2015 год неизменно рос в пределах 3-4% по отношению к 
предыдущему году. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий как 
государственными, так и индивидуальными застройщиками ежегодно увеличивалась. 
Исходя из этого, можно заключить, что выше рассмотренные программы были успешно 
реализованы. 
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Основной производственной формой в строительстве является подрядный способ. 
В строительстве необходима координация деятельности при строении объектов, 
необходимо выделить подрядчика.  

Строительство, а также отношения сторон, принимающих участие в данном 
процессе, определяется Гражданским кодексом РК и договором между сторонами. 

Договор на деятельность подряда составляется в соответствии с МСФО 11 
«Договоры на строительство». Подрядчиком могут выступать: строительные, монтажные, 
акционерно-строительные и другие фирмы, принимающие на себя функции строительства и 
имеющие лицензию на осуществление данной деятельности.  

Договор должен определить содержание документантации, а также предусмотреть 
какая из сторон несет ответственность за ее предоставление [4; 5]. 

Одной из основных задач бухгалтерского учета в строительствесогласно МСФО 11, 
является полное и верное определение дохода и затрат по каждому отчетному периоду. 

Согласно параграфа №186, НСФО № 2 «если результат договора на строительство 
может быть достоверно рассчитан, то субъект признает доход и затраты по договору, 
связанные с договором на строительство, в качестве дохода и расходов соответственно 
стадии завершения работ по договору на конец отчетной даты (данный метод часто 
называют методом процента выполнения) [4;5]. 

Для верной оценки результата,необходима точная оценка завершения продукции, 
будущих затрат и общей суммепо счетам. 

Чаще всего подобные требования, применяют отдельно к каждому договору, но при 
некоторых обстоятельствах можно применять к отдельнымчастям единого договора, или к 
группе договоров, для того чтобы отразить сущность договора. 

Если договор охватывает ряд активов, то строительство каждого учитывается как 
отдельный договор. Например, если: 

− были представлены отдельные проекты; 
− по каждому активу проводились переговоры, подрядчик и заказчик имели 

возможность принять или отклонить часть договора 
− выручка вместе с затратами по каждому активу могут быть определены. 
Группа договоров строительства, заключенных с одним заказчиком или 

несколькими, нужно рассматривать как единый договор, при условиях: 
1) более одного договора заключены в качестве общего пакета; 
2) договоры имеют общую связь, и представляют собой часть единого проекта с 

общей нормой прибыли;  
3) осуществление договора осуществляется одновременно или последовательно. 
Субъект анализирует и при необходимости пересматриваетрасчет оценки дохода и 

затрат по мере выполнения операции или договора на строительство. 
Доход по договору подряда должен включать: первоначальную сумму выручки, 

которая определена в договоре; 
Дебет 1211 «Счета к получению» 
Кредит 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг» 
на сумму НДС 
Дебет 1211 «Счета к получению» 
Кредит 3130 «НДС» 
 
В целом строительный процесс имеет ряд определенных черт, которые влияют на 

формирование аналитического и синтетического учета субъекта хозяйственных 
отношений.Все процессы непосредственно должны быть отражены в бухгалтерском учете. 
Далее автором рассмотрен расчет субподрядчиков с подрядчиками. 
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Разносторонность в процессе строительства и основадоговорных отношений, 
напрямую влияет на формирование, очень важного показателя – объема реализации 
продукции. 

Ссылаясь на принцип начисления, объемом реализации продукции за год становится 
вся готовая продукция в независимости от того, кем она была выполнена. 

В учете стоимости генподряда необходимо учитывать: 
• Работу субподрядчика в составе незавершенного строительства генподряда, 

нужно учитывать их выполнение и принятие генподрядчиком, а также их оплату. 
• генеральный подрядчик формирует генподрядную стоимость строительно-

монтажных работ по договорной стоимости. 
Для генподрядных строительных компаний, применяющих собственную учетную 

политику, разрабатывают рабочий план счетов и на счетах подраздела 8110 «Основное 
производство», следует открыть субсчета: 

1. «Затраты на работы, которые выполнены собственными силами». 
2. «Затраты на работы, которые выполненысубподрядными компаниями». 
На счете 3311 «Счета к оплате» следует отделить субсчет 1 «Расчеты с 

субподрядными организациями». 
При показании комплекса операций хозяйствования, которые связанны с 

формированием объема продукции реализации и финансовых результатов в генподрядных 
организациях, производятся следующие записи: 

 
 
Переход права собственности на генподрядную строительную продукцию по 

принципу начисления оформляется следующими записями: 

формирование 
себестоимости 
выполненных 
собственными силами 
строительно-монтажных 
работ за отчетный период
•Дебет 8110/11 
«строительные 
работы, выполненные 
собственными силами»

•Кредит 8111 «Материалы»
•8112 «Оплата труда 
производственных 
рабочих»

•8113 «Отчисления от 
оплаты труда»

•8114 «Накладные 
расходы»

•8115 «Прочие»
•8310 «Вспомогательные 
производства»

в затраты 
основного 
строительного 
производства 
включается 
сумма 
затрат, понесен
ная 
субподрядной 
организацией
•Дебет 8110/1 
«СМР 
выполненные 
собственными 
силами»

•Дебет 8110/2 
«СМР 
выполненные 
субподрядными 
организациями
»

списание 
себестоимости 
работ, выполнен
ных 
собственными 
силами и 
относящихся к 
реализованной 
строительной 
продукции
•Д-т 7010 
«Себестоимост
ь выполненных 
строительно-
монтажных 
работ»

•К-т 8110/1 
«СМР, выполне
нные 
собственными 
силами»
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Отражение хозяйственных операций, связанных с субподрядными работами: 

 
 
Генеральный подрядчик производит аналитический учет с субподрядными 

организациями в ведомости учета расчетов с субподрядными организациямиза 
выполненные. 

Субподрядные компании ведут по распоряжению генподрядчика монтажные и 
строительные работы, регулируют взаимоотношения и расчеты за работы, услуги и прочие 
затраты согласно договору. Субподрядчики на основании акта приемки строительно-
монтажных работ выписывают счет генеральным подрядчикам. Расчеты между 
нимиосуществляются ежемесячно на основании взаимно подписанных ими справок об 
объеме и стоимости выполненных работ по форме №3 [4]. 

В заключении можно сказать, что бухгалтерский учет встрoительнoйдеятельнoсти 
считается одной из проблемных областей учетa. Действующие законодательные акты и 
документы, организация и экономика этой отрасли оказывают значительное влияние на 
учет.  

Цель строительно – монтажныхкомпаний обеспечить население жилыми зданиями, 
которые будут отвечать комфорту, удобству, а также обеспечат предприятия 
производственными мощностями. Нестабильность экономики, понижение квалификации 
персонала, износ технологии подразумевают поиск компаний и способов 
увеличения эффeктивнocти oтрaсли. Одна из возможностей - увеличить эффeктивнocть 
и нaдeжнocтьучeтa в cтpoитeльcтвe.  

на договорную 
стоимость 

строительной продукции

•Дебет 1211 «Счета к получению»
•Кредит 6010 «Доходы от 
строительно-монтажных работ»

на сумму 
налога на 

добавленную 
стоимость

•Дебет 1211 «Счета к 
получению»

•Кредит 3130 «Налог на 
добавленную стоимость»

формирование генподрядной 
себестоимости выполненных 
субподрядными компаниями 

работ

а) по договорной стоимости:
Дебет 8110/2 «Основное производство» 
Кредит 3311 «Расчеты с субподрядными 

организациями»

б) На сумму НДС: 
Дебет 1420 «НДС»

Кредит 3311 «Расчеты с субподрядными 
организациями»

оплата субподрядным 
организациям части 

генподрядной готовой 
продукции, выполненной их 

силами, при участии 
генерального подрядчика в 

расчетах с субподрядчиком 
или без его участия (если 

договором определено прямое 
перечисление средств, с 

текущего расчетного счета 
заказчика на счет 

субподрядчика)

Дебет 3311 «Счета к оплате» субсчет 
«Расчеты с субподрядными 

организациями»
Кредит 1030 «Денежные средства на 

текущих банковских счетах»
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Изучение бухгaлтeрскoгo учетав области строительства, выявили следующие 
проблемы:  

1. Строительная компания должна владеть точной информацией о строительстве 
наотчётный период, для выявлениядоходови расходов, связанных с их представлением. 
Исходя из этого, нужно пополнить аналитические счета, счетами «Текущие 
строительные контракты» и «Промежуточныесчета» и вести учетзатрат на каждый 
контракт. Этодает возможность улучшить наблюдение за рациональным распределением 
и размерами затрат на строительство,определить объектную 
стоимость, a тaкжe дает бoлee достоверную oтчeтнoсть для клиентов, органов статистики 
и налоговой. 

2. Проблема под номером 2,взаимосвязана с особенностями оценивания и 
признаниядоходов на основе данных о выплате клиентом стоимости за работу по 
материальным ценностям. (Например, товары, объекты основных средств и т. д.).  

3. Третья проблем – процесс финансирования строительной детальности и 
распределениеинвестиций. B данной проблеме, нужно организовать 
поступательно процесс финансированияв строительство, обращать внимание на 
экономическую ситуацию в стране на 
сегодня.Самым рациональным способом финансирования на сегодня, можно 
считать облигации и фонды инвестирования, так как они создаютпрямое 
перемещение средств безлишних посредников и перераспределения непосредственно на 
строительство. 

Актуальность данной темы заключается в том, что работа строительных 
предприятий Казахстана напрямую влияет на ход экономики как регионов, так и страны в 
целом. 

На основании представленной работы, автор выделил несколько рекомендаций: 
− больше автоматизации в учете. Это позволяет уменьшить время и сократить 

объем работы. Автоматизация дает возможность подготовить данные для контроля и 
анализа, связать все объекты намного быстрее. 

− использование новых программ; 
− распределение между бухгалтерами секторов строительной отрасли для учета и 

своевременной сдачи отчетности; 
− полное, своевременное и достоверное отражение всех хозяйственных операций в 
первичной документации. 

Список использованных источников 
1. Назарова В. Л Бухгалтерский учёт в отраслях: учебник – 2-е изд, 

переработанное. - Алматы: Экономика, 2014. – 426 с. 
2. Проскурина В.П. Бухгалтерский учет в строительстве. – Алматы: LEM, 2016. – 

276 с. 
3. Маркетинговый справочник //kazdat3a.kz 
4. Официальный сайт «Все для бухгалтера» //uchet.kz 
5. Закон РеспубликиКазахстан «Обархитектурной, градостроительной и 

строительнойдеятельности вРеспубликеКазахстан» от16 июля 2001 года N 242 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2016) //online.zakon.kz 

6. Кулешова И.Б. «Концептуальная модель управленческого учета, анализа и 
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О методике формирования сведений об использовании основного капитала 
предприятия в соответствии с международными стандартами 

 
Райымбердиева А. 

Кыргызский государственный  университет строительства, транспорта и 
архитектуры им.Н.Исанова, 

Кыргызская Республика, г. Бишкек 
E-mail: asely831@mail.ru 

 
Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования полной и 

достоверной информации об эффективности использования основного капитала 
предприятия, об их  финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении предпринимателей и организаций, необходимой для оперативного 
руководства и управления, а также для ее использования инвесторами и другими 
заинтересованными лицами в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, 
устанавливающими принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности. 

ОсОО «Курулуш индустрия» имеется единый счетный аппарат - бухгалтерия, 
выполняющий функции как бухгалтерского, так и оперативного учета и возглавляемый 
бухгалтером. 

Прежде чем проводить общую оценку финансово – хозяйственной деятельности  
предприятия, следует преобразовать бухгалтерские балансы за 2014 – 2016 года в 
сравнительный аналитический баланс, что обеспечит проведение объективного анализа и 
аналитических расчетов.  

Данная форма позволяет систематизировать расчеты, проводимые для общей 
оценки финансового состояния предприятия и его изменений за анализируемый период 
(показатели структуры и динамика баланса). Данные аналитического баланса приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Аналитическая группировка и анализ статей актива балансов 
 

Проведя расчеты по аналитическому балансу можно сделать выводы, что 
значительно уменьшилась валюта баланса 2016 – го года по сравнению с 2015 годом на 
57461194 тыс.сом за счет уменьшения активов ОсОО, а именно товарно–материальных 
запасов на 99% и денежных средств на 6 544 тыс.сом. 

При анализе пассива баланса заметно уменьшение краткосрочной задолженности в 
2016 году по сравнению с 2014 и 2015 годами на  55445170 тыс.сом. Также, в 2015-2016 

Статьи актива 
баланса 

2014 год 2015 год 2016 год 
Сумма, 
тыс.сом 

Уд.вес 
% 

Сумма,  
тыс.сом 

Уд.вес, 
% 

Сумма,  
тыс.сом Уд.вес % 

1 2 3 4 5 6 7 
Основные средства 1116597 6,59 1264352 2,09 1236799 47,19 
Итого долгосрочных 
активов 1149098 6,59 1286852 2,09 1249299 47,19 

Запасы 390634 2,31 2718228 4,57 115 0,01 
Дебиторская 
задолженность 15349286 90,58 55231939 92,86 451151 17,22 

Денежные средства 57740 0,33 264300 0,44 920135 35,1 
Итого текущих активов 15797660 93,22 58214467 97,87 1371401 52,33 

Баланс 16946758 100 59501319 100 2620700 100 
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годах наблюдается увеличение непокрытого убытка по сравнению с показателем 2014 
года.  

Для оценки имущественного положения предприятия получим общее 
представление об имеющих место качественных изменениях в структуре средств и их 
источников за три года, а также динамике этих изменений. Воспользуемся основными 
методами вертикального и горизонтального анализа финансовой отчетности организации. 
В таблице 1 рассмотрим изменение показателей активов за 2014 – 2016гг. 

Приведенные в таблице расчеты показывают увеличение валюты балансов в 2015 
году на 251%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшение  на 95% в основном за 
счет уменьшения показателей текущих активов, а именно ТМЗ. Так, в 2015 году товары 
увеличились на 500% по сравнению с 2014 годом, в 2016 году уменьшились  на 99%. 

Удельный вес долгосрочных активов в общей стоимости имущества составляет на 
2016 год 47,19%, а текущих активов – 52,33%. Такое соотношение является совершенно 
приемлемым. 

 
Таблица 2 - Оценка стоимости чистых активов организации за 2015-2016 г.  

Показатель  

Значение показателя  Изменение  
2015 2016 

тыс. сом. 
(гр.4-гр.2) 

ұ % 
((4-2) : 2) 

в тыс. 
сом. 

в % к 
валюте 
баланса  

в тыс. 
сом. 

в % к 
валюте 
баланса  

1  2  3  4  5  6  7  
1. Чистые активы 1085517  0.02  71460780   24.9 70375263  +64.83 

2. Уставный капитал  
  

1480000 
  

0.03   1480000 0.5  –  –  

3. Превышение чистых 
активов над уставным 
капиталом  

-394483  -0.007  69980780   24.3  69586297   +178.4 

 
Чистые активы организации на последний день 2016 г. намного (в 178,4 раза) 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует 
финансовое положение ОсОО "Курулуш индустрия", полностью удовлетворяя 
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же 
необходимо отметить увеличение чистых активов на 70375263 тыс. сом за анализируемый 
период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным 
капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении 
организации по данному признаку. 

Далее перейдем к анализу статей пассива балансов предприятия, показатели 
которых приведены в таблице 3. 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что основным источником 
формирования имущества предприятия является собственный капитал и кредиты. За 2016 
год собственный капитал увеличился на 40%. 

 Это произошло не за счет увеличения инвестированного капитала, а за счет 
накопленного капитала, а именно увеличения такой статьи, как нераспределенная 
прибыль. 

В 2015 году наблюдается увеличение краткосрочных обязательств на 12,5%, но в 
2016 году они уменьшились на 15,5% по сравнению с 2015 годом. 
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Таблица 3 - Аналитическая группировка и анализ статей пассива балансов 

Статьи пассива 
баланса 

2014 год 2015 год 2016 год 
Сумма,  
тыс.сом 

Уд.вес 
% 

Сумма,  
тыс.сом 

Уд.вес, 
% 

Сумма,  
тыс.сом Уд.вес % 

1 2 3 4 5 6 7 

Уставный капитал 1480000 8,62 1480000 2,46 1480000 51,53 

Нераспределенный 
доход 567594 3,31 -394483 -0,66 -498241 -17,35 

Итого собственный 
капитал 2047394 11,93 1085517 1,8 981759 34,18 

Кредиторская 
задолженность 14589723 85,06 57087442 94,62 1642272 57,19 

Обязательства по 
налогам 516607 3,01 553384 0,92 206648 7,2 

Прочие краткосрочные 
обязательства   1606759 2,66 41229 1,43 

Итого краткосрочные 
обязательства 15106330 88,07 59244585 98,2 1890149 65,82 

Баланс 17153724 100 60333102 100 2871908 100 
 
Следует отметить, что предприятие не имеет ни долгосрочной, ни просроченной 

дебиторской задолженности, отсюда следует, что руководство организации ведет 
рациональную политику по предоставлению отсрочки платежей для различных 
дебиторов. 

Список использованных источников 
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Об эффективности формирования и развития финансового планирования на 

предприятиях 
 

Садовников В.А , 
Университет экономики и предпринимательства 

(г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика) 
 

Наряду с осознанной необходимостью широкого применения совершенного 
финансового планирования в нынешних условиях действуют факторы, ограничивающие 
его использование на предприятиях. Основные из них: 

1. высокая степень неопределённости на российском рынке, связанная с 
продолжающимися глобальными изменениями во всех сферах общественной жизни (их 
непредсказуемость затрудняет планирование); 

2. незначительная доля предприятий, располагающая финансовыми 
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возможностями для осуществления серьёзных финансовых разработок; 
3. отсутствие нормативно-правовой базы отечественного бизнеса.  
Большие возможности для осуществления эффективного финансового 

планирования имеют крупные компании. Они обладают достаточными финансовыми 
средствами для привлечения высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 
проведение широкомасштабной плановой работы в области финансов. 

На небольших предприятиях, как правило, для этого нет средств, хотя потребность 
в финансовом планировании больше, чем в крупных. Малые фирмы чаще нуждаются в 
привлечении заёмных средств для обеспечения своей хозяйственной деятельности, в то 
время как внешняя среда у таких предприятий менее поддаётся контролю и более 
агрессивна. И как следствие – будущее небольшого предприятия более неопределённо и 
непредсказуемо.  

Для предприятий можно очертить две сферы, нуждающиеся в применении 
планирования. 

Вновь созданные частные фирмы. Бурный процесс накопления капитала привел к 
увеличению и осложнению деятельности многих из этих фирм, а также к возникновению 
других факторов, создающих потребность в формах планирования, адекватных 
современному рыночному хозяйству. Главная проблема, связанная с применением 
планирования в этой сфере, - недоверие к формальному планированию, основанное на 
мнении, что бизнес - это умение «крутиться», правильно ориентироваться в текущей 
обстановке, а отсюда недостаточное внимание даже к не очень отдаленному будущему. 
Тем не менее, многие из крупных предприятий начали создавать подразделения 
планирования, или, по крайней мере, ввели должность финансиста-плановика. 

Государственные и бывшие государственные, ныне приватизированные 
предприятия. Для них функция планирования является традиционной. Однако их опыт 
планирования относится в основном к периоду централизованной экономики. Отсюда 
планирование на этих предприятиях носило вторичный характер, отражало плановую 
деятельность на центральном и отраслевом уровнях, и, следовательно, не предполагало 
серьезного умения анализировать и предвидеть собственные цели развития. 

Поэтому, как организациям первого типа, так и государственным и 
приватизированным предприятиям необходимо заново осваивать опыт внутрифирменного 
планирования.  

В планировании всегда присутствовал элемент неоправданного обобщения 
частного опыта. Присутствует он и сейчас: единые принципы и форматы планирования, 
включая критерии эффективности и методы контроля, использовались практически без 
изменений во всех регионах, отраслях, для всех предприятий холдингов и групп, почти 
без учета особенностей организационных структур, систем управления, систем 
распределения, делегирования полномочий, взаимосвязей между текущими и 
стратегическими задачами, региональными и отраслевыми особенностями предприятий. 
Другая характерная особенность — неумение выделять приоритеты. 

Анализ причин недостаточной эффективности функционирования целого ряда 
предприятий позволил выявить основные проблемы и сформулировать следующие 
принципы постановки системы планирования:  

1. процесс изменения системы планирования должен успевать за процессами 
слияния, поглощения, соответствующими изменениями в структурах, системах 
управления предприятий и холдингов;  

2. планирование (корректировка и уточнение) должно осуществляться «сверху 
вниз» по принципу «дерева целей» то есть системно, тогда планы будут комплексными и 
самодостаточными. При этом «сверху» — это не от главного управляющего, а от 
учредителей, владельцев, инвесторов, тех людей, кому принадлежит данный бизнес. Если 
это правило не соблюдается, то планирование превращается в абсолютно бессмысленную 
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акцию;  
3. должно осуществляться сценарное планирование с учетом изменений внешней 

среды, внешних и внутренних рисков;  
4. нужно планировать защитные действия и контрдействия для компенсации 

реальных угроз конкурентов, их лоббистских действий и т.д.;  
5. следует оптимизировать планы и производственные программы с учетом 

стратегических интересов собственника, по экономическим и инвестиционным 
критериям;  

6. система планирования должна быть привязана к имеющейся на предприятии 
системе центров ответственности, полномочий, системе контроллинга, иначе реализация 
даже самых лучших планов будет неэффективной;  

7. обязательное требование — система планирования должна включать в себя 
систему мотивации для топ-менеджеров, «ключевых» руководителей и специалистов.  

Реализация этих принципов построения системы планирования позволяет 
(разумеется, в комплексе с другими компонентами менеджмента) выстроить и реализовать 
стратегию, минимизирующую вероятность потерь.  

Есть две основные линии, по которым надо все правильно построить: 
стратегическое планирование и, соответственно, стратегическое управление бизнесом и 
оперативное (тактическое) планирование. Если говорить о стратегическом планировании, 
то это прежде всего поиск тех точек, направлений и способов ведения бизнеса, которые 
дадут максимальный результат в определенной временной перспективе. Она может быть 
краткосрочной (до одного года), среднесрочной (до трех лет) или долгосрочной. 
Подразумевается, что каждый день, неделю, месяц в любом бизнесе что-то происходит 
или должно происходить. Поэтому планерки, совещания и иные мероприятия помогают 
оперативно управлять процессом.  

Основная трудность при планировании — внедрение. План написать не так 
сложно, но как сделать, чтобы он заработал. Планы, конечно, должны быть 
«работоспособными», и необходимо, чтобы в них присутствовали реальные желания 
высших руководителей компании. Часто планы, составленные другими людьми, не 
работают как раз по причине своей чужеродности.  

Также план должен быть реалистичен с точки зрения рынка. То есть, нужен 
маркетинговый анализ: есть ли рынок, есть ли определенное число потребителей, готовы 
ли они заплатить деньги. Часто компании этого не учитывают. В стратегическом 
планировании как части стратегического управления ключевым моментом, конечно, 
является рынок, и главное — попасть в точку, не просчитаться.  

Следующий аспект планирования — возможности организации. Необходимо 
просчитать, достаточно ли ресурсов под хороший рынок.  

И еще очень тонкий момент, возникающий при внедрении. Планы должны быть 
усвоены менеджерами, они должны захотеть это сделать. Проблемная область — это 
именно стратегическое планирование. Тактическое планирование пытаются так или иначе 
реализовывать: строить текущие планы, графики, планировать встречи и так далее. Хотя 
зачастую графики строят, а ответственных забывают назначить.  

Со стратегическим планированием все намного сложнее. На «стратегический» 
уровень выходят только сильные, крупные компании. Перед ними встает задача выхода на 
новый уровень бизнеса, и появляется потребность в планировании совсем другого рода.  

Чтобы такую потребность удовлетворить, надо иметь серьезную информацию о 
том, как развивается подобный бизнес в других странах, как может развиваться такой 
бизнес с учетом политических и экономических условий через пять лет, — то есть 
информацию, которую нужно специально собирать.  

Самая распространенная проблема — это реструктуризация. То есть компания 
«выросла», необходимы комплексные организационные изменения. А за этим уже идет 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


757 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

системная работа по стратегии, маркетингу, формированию персонала, корпоративной 
культуре.  

Но потребность в серьезном планировании ограничивается только этими 
организациями. Хорошие планы сейчас встречаются в одной компании из десяти, а 
полное их отсутствие — в четырех из десяти.  

Но, с другой стороны, большая часть компаний их уже делает. Если сравнивать с 
концом 90-х годов, то прогресс очень значительный.  

И развитие будет происходить в положительном направлении, тем более что 
степень неопределенности ситуации в стране, регионе, будет уменьшаться. Появляется 
также цивилизованная маркетинговая информация.  
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Бухгaлтeрлік eсeп бaсқaру үдeрісінің бөлігі ретінде кәсіпорынның aғымдaғы 
қызмeтін бaқылaуғa; оның стрaтeгиясы мeн тaктикaсын жоспaрлaуғa; рeсурстaрды 
оңтaйлы пaйдaлaнуғa; қызмeт нәтижeлeрін өлшeугe жәнe бaғaлaуғa; шeшім қaбылдaу 
кeзіндe субъeктивтілікті болдырмaуғa мүмкіндік бeрeтін мaңызды aқпaрaттaр бeрeді. Ол 
есeп тaуaрлы-мaтeриaлды құндылықтaрдың, aқшa қaрaжaттaрының сaқтaлуын, олaрдың 
дұрыс пaйдaлaнылуымeн өзіндік құнды төмeндeтудің қосымшa қорлaрын aнықтaуды 
жүйeлі бaқылaудың мaңызды құрaлы болып тaбылaды. 

Бaс eсeпші мeн eсeпшілeр aппaрaты aтқaрылып отырғaн шaруaшылық 
опeрaциялaрының нeгізділігі мeн зaңдылығынa бaқылaу жaсaп отырaды, сондaй-aқ,  
төлeмдeрмeн қaржылық тәртіптіліктің сaқтaлуын қaтaң қaдaғaлaп отырaды. Aқпaрaттaрды 
жинaуғa, тіркeугe, жинaқтaуғa, сaқтaуғa, өңдeугe жәнe тaрaтуғa жұмсaлaтын уaқытты 
жәнe eңбeкті қысқaрту aвтомaттaндыру тaлaптaрынa сaй тікeлeй шaруaшылық 
опeрaциялaрды жeтілдіру үдeрісіндe жaңaшыл құрaлдaрды кeңінeн қолдaну aрқылы қол 
жeткізілeді. Eсeптeу тeхникaлaрының жaсaлғaн құрaлдaры жәнe aлғaшқы eсeптік 
aқпaрaттaрды тіркeудің aрнaйы әдістeмeлeрі мәлімeттeрді жинaқтaуды қaғaз құжaттaрдың 
үзінді көшірмeлeрін жaсaу кeзeңінeн aттaп жүзeгe aсыруғa мүмкіндік бeрeді [1]. 
Бухгалтерлік есеп – кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған, дәлірек айтатын болсақ, тікелей ұрлық жасау мүмкіндігін бермейтін, 
қорларды пайдалану барысы туралы заңды түрде ақпарат беретін және кәсіпорынның 
экономикалық тұрақтылығын сақтайтын басқарудың негізгі функцияларының бірі болып 
табылады. Егер, басқару барысындағы пайда болатын сұрақтарда, шешімдерді 
қабылдауда бухгалтерияның рөлі үлкен болса, жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар да 
көбейеді. Заманауи кәсіпорындардағы бухгалтерлік қызметтің қажеттілігі мен 
маңыздылығына ешкім күмәнданбайды: жұмыскерлерге еңбекақыны есептеп төлеу, 
сақтандыру жарналары мен белгіленген салықтарды есептеу және аудары, кіріс және 
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шығыстың есептілігін жүргізу, шығарылып отырған тауардың, жұмыстың, қызметтің 
өзіндік құнын есептеу, пайда мен залалдарды есептеу және т.б. Кәсіпорынның 
басшылығына қандай да бір шешімдерді қабылдауда, даму болашағын болжауда толық 
және дәлелденген ақпарат берілуі тиіс. Бухгалтерлік есептің нәтижесінде қабылданған 
шешімдер кәсіпорынның өркенденуіне не банкроттыққа ұшырауына әкелуі мүмкін[2].   

Мeмлeкeттік қолдaудың нeгізгі қaғидaсы шaғын бизнeсті әкімшілік-дирeктивті 
рeттeудің біртіндeп қысқaруы жәнe нaрықтық шaруaшылықты жүргізудің бaрыншa жaқсы 
экономикaлық құқықтық тaлaптaрдың болуы тиіс. Шaғын кәсіпкeрлікті сaлaлық, 
гeогрaфиялық, ұлттық, тaрихи eрeкшeліктeрді жәнe дәстүрді, сондaй-aқ шeтeлдік 
тәжірибeні eсeпкeaлa отырып олaрдың өз бeттeрімeн дaмуғa жәнe бәсeкeгe қaбілeттілігін 
жaқсaртуғa ынтaлaндырылуы кeрeк. Шaғын жәнe ортa кәсіпкeрлік үшін өз бeтіншe әрeкeт 
eту жәнe кәсіпқорлық тaныту үшін оның нысaндaры мeн әдістeрін тaңдaу eркіндігін бeріп, 
тeң дәрeжeдe шaруaшылық мүмкіндіктeрін жaсaу кeрeк [3]. 

Шaғын кәсіпкeрліккe шынaйы қолдaу көрсeту мeмлeкeттік бюджeт қорындaғы 
ақша көлемімен немесе несиелік ресурстар арқылы жүргізілуі мүмкін.Бірақ, нeсиeлік 
рeсурстaр мaрдымсыз. Коммeрциялық бaнктeргe тоқтaлып өтeтін болсaқ, олaрдың бeрeтін 
мeрзімі мeн бaғaсы бойыншa жeңілдeтілгeн нeсиeлeрі олaрғa бeлгілі бір дәрeжeдeгі 
экономикaлық жeңілдіктeрмeн бaйлaнысты болуы кeрeк. Дeгeнмeн, қaзіргі тaңдa 
коммeрциялық бaнктeр aйтaрлықтaй көп пaйызбeн жәнeaз ғaнa уaқытқa нeсиe бeруі 
мүмкін болaтын сaлық жeңілдіктeрінeн бaс тaртудaн тиімдірeк болып отыр. Шaғын 
кәсіпорындaрдың тeхникaлық қaтынaстaры – бұл үлкeн мәсeлe. Олaрдың көпшілігі 
жұмысты бeйбeрeкeт жaсaйтындықтaн eңбeк, мaтeриaлды жәнe қaржылық рeсурстaрды 
тиімсіз қолдaнa отырып, күрдeлі тeхнологиялық жәнe экономикaлық мәсeлeлeрді 
шeшeaлмaйды. Бaрыншaaз уaқыт ішіндe олaрды жоғaры ғылыми-тeхникaлық әлeуeтті 
конвeрциялaнғaн қорғaныс өнeркәсібі көмeгімeн зaмaнaуи қондырғылaрмeн – мaшинaлaр, 
құрaлдaр, сaймaндaр жиынтығымeн қaмтaмaсыз eтугe болaр eді, aл ірі өндірістік-
шaруaшылық кeшeндeр үшін дaйын өнімнің жиынтық элeиeнттeрін құрaйтын 
жaбдықтaушылaр рeтіндeaлaтын шaғын кәсіпорындaр әрeкeт eтeaлaр eді [4].    

Шaғын кәсіпкeрлік қызмeті eң біріншідeн, жeргілікті нaрыққa, aймaқтық 
мәсeлeлeрді шeшугe бaғыттaлғaн. Шaғын бизнeс жeргілікті шaруaшылықтың оңтaйлы 
құрылымын қaлыптaстыру мeн әрбір жeкeaймaқтың дaмуын eсeпкeaлa отырып, оны 
қaржылaндырудың нeгізгі бaзaсы болып тaбылaды, сондықтaн дa шaғын кәсіпкeрліккe 
қолдaу көрсeту, eң aлдымeн, aймaқтық дeңгeйдe жүзeгeaсырылуы тиіс.  

Билік пeн кәсіпкeрлeр aрaсындaғы қaрым қaтынaс сияқты мәсeлe дe бaр. Бұл 
мәсeлe турaлы eкі түрлі пікір қaлыптaсқaн. Оның бірeуі – биліткeгілeр бизнeсті дaмыту 
үшін eштeңі жaсaмaйды. Eкіншісі-кәсіпкeрлeр билік ұсынғaн мүмкіндіктeрді 
пaйдaлaнaaлмaйды [5].  

Қaлыптaсқaн экономикaлық жaғдaй кәсіпкeрлік қызмeтпeн aйнaлысуғa дeгeн 
ынтaны бaсaды, кәсіпкeрлік жігeрді әлсіздeндірeді. Сaлық процeсі шaғын бизнeс 
сaлaсындaғы өндірістік кәсіпорындaрғa үнeмі қысым көрсeтіп отырaды. Осындaй 
қaлыптaсқaн экономикaлық жaғдaй кәсіпкeрлік қызмeтпeн aйнaлысуғa дeгeн ынтaны 
бaсaды, кәсіпкeрлік жігeрді әлсіздeндірeді. ҚР-ның шaғын кәсіпкeрлікті дaмыту 
aссоциaциясының «Қaзaқстaндaғы шaғын кәсіпкeрлік. Қиындықтaры мeн 
пeрспeктивaлaры» тaқырыбындaғы aнaлитикaлық бaяндaмa біздің eліміздeгі шaғын 
кәсіпкeрліктің нeгізгі мәсeлeлeрі тұжырымдaлғaн: 

- сaлықтaр, зaңнaмaлaр, құнсыздaну, жaлпы экономикaлық aхуaл; 
- жeткізу, тaпшылық, нeсиeні aлу қиындықтaры жәнe жоғaры нeсиeлік 

мөлшeрлeмe;  
- сeріктeстіктeрдің, клиeнттeрдің төлeмқaбілeтсізідігі, бaнк жүйeсінің 

жeтілмeгeндігі, сaяси aхуaл; 
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- мaтeриaлды бaзaның жeтіспeуі, мeмлeкeттің қaржылық сaясaты, өткізу, 
клиeнттeрді, тұтынушылaрды іздeстіру; 

- жaлғaaлу қиыншылықтaры; экономикaлық бaйлaныстaрдың үзілуі; 
- мәдиниeттің, тәжірибeнің кeмшілігі, сeріктeстeрдің міндeтсіздігі; 
- өндірістің тиімсіздігі; көп, орaсaн зор eсeптілік, жeңілдіктің болмaуы; 
- инвeстиция сaлудың пaйдaсыздығы, бәсeкeлeстік, нaрықтың жeтілмeуі, 

кәсіпкeрлeргe тeріс көзқaрaс [6].  
Отaндық кәсіпкeрлeр кeздeсeтін осы aтaлғaн мәсeлeлeр кәсіпкeрліктің, соның 

ішіндe шaғын кәсіпкeрліктің дaмуынa қaжeтті жaғдaйдың eліміздe әлі қaлыптaспaғaнын 
көрсeтіп отыр. 

Шағын кәсіпкерліктің субъектісі – белгілі бір талаптарға сәйкес келетін 
коммерциялық ұйымдар және Заңгерлік білімісіз кәсіпкерлікпен айналысатын жеке 
тұлғалар болып табылады. Шағын кәсіпкерлер тиісті мекемелермен бекітілген, 
жұмысшылардың санына және өндіріс ауқымына байланысты бухгалтерлік есептіліктің 
түрін таңдайды. Бұндай кәсіпорындар шаруашылық операцияларды бастапқы 
құжаттардың үлгісімен немесе ведомстволық үлгілермен міндетті деректемелерді 
көрсетіп құжаттандырады. Бастапқы құжатта  көрсетілетін деректемелер: 

1) құжаттың атауы; 
2) құжатты құрған күн; 
3) экономикалық субъектінің атауы; 
4) қосымша ақпарат; 
5) сомма мөлшері және өлшем бірлігі; 
6) шаруашылық операцияны жүзеге асырып жатқан тұлғаның аты-жөні; 
7) екі жақтың толықтай аты-жөні көрсетіліп, қол және мөрдің болуы.    
 Шағын кәсіпкерліктің жетекшісі бухгалтерлік есептілікті және бухгалтерлік 

есептілік құжаттарын сақтауды ұйымдастыруға міндетті. Осыған байланысты Заңгерлік 
білімі жоқ жеке кәсіпкер бухгалтерлік есептілікті өзі жүргізуі мүмкін. Ал шағын 
кәсіпкерліктің бухгалтерлік есептілігін бухгалтерлік қызметті ұйымдастырып, есептілікті 
жүргізетін тұлғаны таңдау арқылы жүргізуі мүмкін. Шағын кәсіпкерлікте бухгалтерлік 
есептілікті жүргізетін тұлға (бас бухгалтер) нақты талаптарға сай келуі тиіс. Олар: 

1) жоғарғы білімі; 
2) кем дегенде 3 жыл дәл осы лауазымдағы тәжірибесі болуы тиіс. 
Бұл атқарылатын есептілікте шағын кәсіпорындағы барлық болып жатқан 

процестерді тіркеп, шағын кәсіпкерліктің қаражат айналымын бақылап отырады [7].  
Қорыта келе, шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 

маңыздылығының және атқаратын рөлінің үлкен екендігіне көзіміз жетті. Дұрыс 
ұйымдастырылған есептілік кәсіпорнынның өркенденуіне жағдай жасайды. Сол себепті 
де, әрбір кәсіпорында жоғарыда айтылған жұмыстарды дұрыс және тиімді 
ұйымдастыратын қызметкер болуы тиіс.  
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Қаржылық есептілік туралы заңнама «бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
туралы» ҚазақстанРеспубликасының 1995 жылғы 26желтоқсандағы № 2733 Заңымен 
(2002 жылғы 24 маусымдағы өзгерістерімен бірге), «Қаржылық есептілікті ұсыну»  
туралы 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 30 бухгалтерлік есеп стандартымен, ҚР Қаржы 
министрлігі бекіткен басқа да актілермен ұсынылған.  

Бұдан бұрын қолданыста болған «Бухгалтерлік есеп туралы» Жарлық 
редакциясына енгізілген елеулі толықтырулар бухгалтерлік есептің Қаржылық есептілік 
халықаралық стандарттарында белгіленген қағидасына ауыстырылуына байланысты. 
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңның 2-1 бабына сәйкес 
қаржылық есептілікті жасау қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 
мемлекеттік мекемелерден басқа ұйымдармен жүзеге асырылады. Бұл талап 2003 жылғы 1 
қаңтардан бастап ҚР Үкіметімен белгіленген жекелеген ұйымдар үшін және басқа 
ұйымдар үшін 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Сонымен бірге, өзге де 
ұйымдар 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап өз еркі бойынша Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарын қолдануға құқылы болды. 

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңының                             
5-1 бабына сәйкес қаржылық есептіліктің бухгалтерлік есебін жүргізу қағидаларының 
тізбесі қайта түзетілген.  «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңына 
сәйкес республикада есептеу мен үздіксіздік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті 
жасау қағидалары болып табылады.  Осы Заңда, бұдан басқа түсініктілік, орындылық, 
сенімділік және салыстырмалылық қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары 
екендігі айтылады. 

Қаржылық есептілікке барынша егжей-тегжейлі талаптар ҚР ҚМ-ның бұйрығымен 
бекітілiп  Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынуға арналған тұжырымдалық 
негіздемелер заман мен сәйкес толықтырылады. Сонымен қатар, экономикалық шешімдер 
объект ретінде, негізінде өткен оқиғалардың қаржылық нәтижелерін көрсетінін ескерген 
жөн. 

Қаржылық есептілік, сондай-ақ: 
- инвестициялық шешімдер және несиелер беру бойынша шешімдерді қабылдау; 
- ұйымның болашақ ақша ағындарын бағалау; 
- оның басқаруындағы ресурстарға байланысты ұйымның ресурстарын, 

міндеттемелерін бағалау; 
- басқарушы органдардың жұмысын бағалау үшін пайдалы ақпараттан тұрады. 
Бухгалтерлік теңгерімдегі ақпарат ұйымның қаржылық жағдайын анықтау үшін 

пайдалы. Кірістер мен шығыстар туралы есептегі ақпарат ұйымның қызметі 
нәтижелерінің көрсеткіштерін өзгерту үшін қажет. Ақша қозғалысы туралы 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:erkebulan.asylbaev@mail.ru


761 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

есептіліктердегі ақпарат өзінің ақша қаражаттарын оңтайлы пайдалануға ұйымның 
қабілеттіктерін бағалау кезінде пайдалы.  

Қаржылық есептіліктер ұйымның шаруашылық қызметі органдарының түрлі 
активтерін бейнелейтін болғандықтан өзара байланысты болып табылады. Әрбір есеп 
әртүрлі ақпаратты ұсынады, бір мақсатты білдірмейді және пайдаланушылардың 
белгіленген қажеттіліктері үшін қажетті барлық ақпаратты бермейді. Яғни, кірістер мен 
шығыстар туралы есеп егер ол бухгалтерлік теңгерім және ақша қозғалысы туралы 
есептілікпен байланысында пайдаланылмаса, онда қызметтік толық бейнесін көрсетпейді. 

Қаржылық ақпараттарды пайдаланудың екі негізі тобы бар: ішкі; сыртқы. Өз 
кезегінде, бұл топтар пайдаланушылардың екі санатына бөлінеді. Бұл: - субъектіні 
басқаратындар; субъекттен тыс болатындар, бірақ тікелей қаржылық мүдделері бар.  

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілік 
тек министрліктер мен ведомстволар үшін ғана емес, сонымен қатар басқа 
пайдаланушылар үшін, және ең алдымен несие берушілер мен инвесторлар үшін 
дайындалады. Есептілікті дайындау азаматтық заңнаманың нормативтік құқықтық 
актілерінің ережелеріне әрқашан да сәйкес келе бермейтін әдістер мен тәсілдерді талап 
ету мүмкін. Алайда, қаржылық есептілік пайдаланушыға қажет барлық ақпаратты 
қамтымайды және ұйымның қызметіне жанама қаржылық мүддесі болады. 

Тікелей қаржылық мүдделері бар пайдаланушылар санатына: 
- осы күнгі және әлеуетті инвесторлар; 
- осы күнгі және әлеуетті несие берушілер; 
- сатып алушылар жатады. 
Жанама қаржылық мүдделері бар пайдаланушылар санатына: 
- салық органдары; 
- реттеуші органдар; 
- статистикалық органдар; 
- басқа да топтар (аудиторлар, консультанттар, тұтынушылар топтары және басқа) 

кіреді. 
«Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынуға арналған тұжырымдамалық 

негіздемеге» сәйкес қаржылық есептілікті пайдаланушылар қатарына мыналар жатады: 
- инвестицияларын ұсынуларына байланысты тәуекелге ұшырауы мүмкін 

инвесторлар. Оларға акцияларды сатып алу, тарту немесе сату шешімдерін қабылдауда 
және дивидендтер төлеуде ұйымның қабілеттіктерін бағалауға көмегін тигізетін ақпарат 
қажет; 

- оларға тиесілі несиелері мен пайыздары уақытылы төленетіне мүдделі қарыз 
берушілер; 

- оларға тиесілі сумма төленетінін анықтауға мүмкіндік беретін ақпаратқа мүдделі 
жеткізіп берушілер және басқа да сауда несие берушілері; 

- сатып алушылар, оларға ұйым қызметінің үздіксіздігі туралы ақпарат қажет, 
әсіресе егер олардың ұзақ мерзімді келісімдері бар және осы ұйымға тәуелді болса, 

- ұйым қызметінің тұрақтылығы мен рентабелділігі туралы ақпаратқа, сондай-ақ 
ұйымның оларды еңбекақымен және басқа да жеңілдіктермен, зейнетақымен қамтамасыз 
ету қабілетін бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратта мүдделі жұмыскерлер; 

- ресурстарды бөлу туралы ақпаратқа мүдделі мемлекеттік органдар. Бұдан басқа, 
ұйымның қызметін реттеу, салық салу саясатын және ұлттық кіріс пен басқа да 
статистикалық деректерді анықтау үшін негіздеме ретіндегі ақпарат қажет. 

- жұртшылық, себебі ұйымдар түрлі тәсілдермен жергілікті экономика өз үлесін 
қосуы мүмкін, оның ішінде халықты жұмыспен қамту және жергілікті өнім берушілерді 
қолдау. Қаржылық есептілік жұртшылыққа ұйымды дамыту бағыты және оның әл 
ауқатын жақсартудағы соңғы жетістіктері туралы ақпаратты қамтамасыз ете отырып 
жұртшылыққа көмектесуі мүмкін. 
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«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы»Заңның 19-бабына сәйкес 
ұйымдар: 

-  құрылтай құжаттарына сәйкес құрылтайшыларға (қатысушыларға); 
-ҚазақстанРеспубликасының статистика органдарындатіркелуорны; 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарына 

олардың құзыреттеріне сәйкес қаржылық есептілікті ұсынады. 
Ұйымдар жылдық қаржылық есепті есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен 

кешіктірмей ұсынады. Осы мерзім шегінде құрылтайшылар (қатысушылар) аралық 
қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін айқындауға және жылына бір реттен сирек 
болмайтын өзге кезеңділікті белгілеуге құқылы. 

Қаржылық есептілік кәсіпорынның инвестициялық саясатын, несиелендіру 
саласындағы саясатты әзірлеу, болашақтағы ақша ағындарын бағалау, кәсіпорынның 
ресурстары мен міндеттемелерін және оны басқарушы органдардың қызметін бағалау 
үшін қажетті ақпараттан тұрады. 

Кәсіпорынның қаржылық есептілігін пайдаланушылар мүдделерінің әртүрлі 
болуына қарамастан, кәсіпорынның жұмыс істеуінің негізгі шарты оның қызметі үшін 
капиталының жеткілікті болуы болып табылады. Сондықтан да негізгі талаптар, 
капиталдың құрылтайшылары және басқа да инвесторлар кәсіпорыннан алынатын 
ақпараттарға қанағатты болуы болып есептеледі. Жалпы алғанда пайдаланушылар келесі 
ақпаратқа мүдделі  (1-кесте). 

 
1 кесте – Қаржылық есептілікте құралатын ақпараттың мәні 

Есептіліктің деректері Пайдалылығы 
Экономикалық ресурстар (активтердің 
құрылымы) 

Болашақта кірістер мен ақша қаражаттарын 
алудағы кәсіпорынның қабілеттілігін бағалау  

Қаржылық құрылымы (меншікті капиталының 
және кәсіпорын берешегінің өзара ара 
қатынасы) 

Несие қаражаттарындағы болашақ 
қажеттіліктерді бағалау және мүдделі тараптар 
арасында келешектегі пайдалар мен ақша 
қаражаттарын бөлу;т сыртқы инвестицияларды 
тартудағы кәсіпорынның әлеуетті икемділігін 
бағалау 

Өтімділік және төлем қабілеттілік 
коэффициенті 

Өз міндеттемелері бойынша жауап бере алатын 
кәсіпорынның қысқа мерзімді және ұзақ 
мерзімді қабілеттіктерін бағалау 

Рентабельділік және іскерлік беделділік 
коэффициенті 

Кәсіпорынның ресурстарын тиімді 
пайдаланылуын бағалау 

Қаржылық ережедегі өзгерістер Операциялық, инвестициялық және қаржылық 
қызметі нәтижесінде кәсіпорынмен алынған 
ақша ағындарын бағалау; болашақта 
кәсіпорынның ақша қаражаттарына деген 
қажеттілігін болжау 

 
Қаржылық есеп берудің элементтеріне: активтер, міндеттемелер және капитал; 

кірістер мен шығындар жатады. Мойындау - объектінің балансына қосылатын, сонымен 
қатар бір элементтің анықтамасына сәйкес келетін және мойындау критерияларына жауап 
беретін үрдіс. (мұнда объектінің құны немесе бағасы бар, ол өлшеу үшін сенімді болуы 
мүмкін). Баға - қаржылық есеп беруде элементтер балансқа енгізіліп, шығындар мен 
кірістер туралы есеп берудің сомасын анықтайтын үрдіс. ХҚЕС- да бағаның әртүрлі екі 
түрі қолданылады; тарихи баға, ағымдық (қалпына келтірілген) баға, сатудың мүмкіндік 
бағасы, келтірілген баға. ХҚЕС сәйкес келетін есеп беру формасының түрлері, нұсқалары, 
баптары бойынша кеңейтілүі мүмкін 

Мақсат- бұл қаржылық жағдайдағы есеп беру, қаржылық нәтиже мен ақша 
ағымдарының сенімді көрінісі.Міндетті есеп беруге кіретіндер: Бірінші басшылардың есеп 
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беруі, кірістер мен шығындар туралы есеп беру, баланс, ақша ағымы туралы есеп беру 
(ақша құралдарының қозғалысы), капиталды өзгерту туралы есеп беру, есеп беруге 
түсініктеме және есеп саясаты. Басқа есеп берулер ұйымның ынтасы бойынша 
көрсетіледі. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1) .ҚР 28-ақпан 2007-жылғы №234-III «Бухгалтерік есеп және қаржылық 

есептілік туралы» заңы.  
2) ( IFRS) ХҚЕС «Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі». Баспа 

ұйі«Бико»,  Алматы -2008ж. 
3) ҚР Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. 21.06.2007ж  ҚР Қаржы 

министрлігінің №217 бұйрығы. Бухгалтердің анықтамасы №2 – 2007г. 
4) ХҚЕС қолдану бойынша әдістемелік ұсынылымдар. Алматы. 2007ж. 
5) Аппақова Г.Н. «Тереңдетілген қаржылық есеп» Алматы «Әрекет-Принт», 
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Риск и предпринимательство – это вероятность того, что предприятие понесет 
убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не 
осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки при принятии 
управленческих решений. Предпринимательский риск можно подразделить на 
производственный, финансовый и инвестиционный. 

Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной деятельностью 
предприятия. Под производственным риском обычно понимают вероятность 
(возможность) невыполнения предприятием своих обязательств по контракту или 
договору с заказчиком, риски реализации товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, 
риск банкротства. 

В производственной деятельности субъекта малого предпринимательства можно 
выделить следующие риски: 

• риск полной остановки предприятия из-за невозможности заключения договоров 
на поставку необходимых при данной технологии материков, комплектующих деталей и 
других исходных продуктов; 

• риск недополучения исходных материков из-за срыва заключенных договоров о 
поставке, а также риск невозврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде 
предоплат; 

• риск незаключения договоров на реализацию произведенной продукции, работ 
или услуг, т.е. риск полной или частичной нереализации; 

• риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за 
отгруженную на реализацию продукцию; 

• риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск 
возврата; 

• риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов; инвестиций или 
кредитов; 

• ценовой риск, связанный с определением цены на реализуемую предприятием 
продукцию и услуги, а также риск в определении цены на необходимые средства 
производства, используемое сырье, материны, топливо, энергию, рабочую силу и капитал 
(в виде процентных ставок по кредитам). По некоторым расчетам, ошибка в размере цены 
на реализуемую продукцию на 1% приводит к потерям, составляющим не менее 1% 
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выручки от реализации. Если спрос на данный товар эластичен, то потери могут составить 
2— 3%. При рентабельности продукции, составляющей 10—13%, ошибка в цене на 1% 
может означать потери в прибыли на 5—10%. Ценовой риск существенно возрастает в 
условиях инфляции; 

• риск банкротства как деловых партнеров (контрагентов, реализаторов, 
поставщиков и т.п.), так и самого предприятия. 

Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате проведения 
каких-либо операций с ценными бумагами, т.е. риск, который следует из природы 
финансовых операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный 
риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды. 

Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и процентов, 
начисленных за кредит. Процентный риск — опасность потерь коммерческими банками; 
кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате повышения 
процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по 
предоставленным кредитам [1]. 

Валютные риски отражают опасность валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной 
валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 
Риск упущенной финансовой выгоды определяется вероятностью финансового ущерба, 
который может возникнуть в результате неосуществления какого-либо мероприятия или 
остановки хозяйственной деятельности. В инвестиционной деятельности предприятия 
можно выделить риск инвестирования в ценные бумаги, или «портфельный риск», 
который характеризует степень риска снижения доходности конкретных ценных бумаг и 
сформированного портфеля ценных бумаг, а также риск новаторства. Новые проекты 
содержат три вида рисков: 

• риск, связанный с техническими нововведениями; 
• риск, связанный с экономической стороной производства; 
• риск, определяемый «молодостью предприятия». 
Риски могут быть классифицированы и по иным признакам. Так, например, 

выделяют риски чистые и спекулятивные, динамические и статические, абсолютные и 
относительные. Чистые риски означают возможность получения убытков или нулевого 
результата. Обычно к ним относят производственные и инвестиционные риски. 
Спекулятивные риски выражаются в вероятности получения как положительного, так и 
отрицательного результата. Финансовые риски, например, считаются спекулятивными 
рисками [2]. 

Динамический риск — это риск непредвиденных изменений вследствие принятия 
управленческих решений или изменений, произошедших в экономической, политической 
и других сферах общественной жизни. Такие изменения могут привести как к потерям, 
так и к дополнительным доходам.  

Статический риск — это риск потерь вследствие нанесения ущерба собственности, 
а также потерь дохода из-за недееспособности организации. Этот риск может привести 
только к потерям[3]. 

Абсолютный риск оценивается в денежных единицах (рублях, долларах и т.д.); 
относительный риск — в долях единицы или в процентах. Например, риск в 
предпринимательстве можно измерить абсолютной величиной — суммой убытков и 
потерь и относительной величиной — степенью риска, т.е. мерой вероятности 
неосуществления намеченного мероприятия или недостижения намеченного уровня 
прибыли; дохода, цены. Оба показателя необходимы и несут соответствующую 
информацию — абсолютного и относительного риска.      

Предпринимательский риск складывается под влиянием объективных (внешних) и 
субъективных (внутренних) факторов. 

К наиболее важным внешним факторам относятся: инфляция (значительный и 
неравномерный рост цен как на сырье, материалы, топливо, энергоносители, 
комплектующие изделия, транспортные и другие услуги, так и на продукцию и услуги 
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предприятия); изменение банковских процентных ставок и условий кредитования, 
налоговых ставок и таможенных пошлин; изменения в отношениях собственности и 
аренды, в трудовом законодательстве и др. Не менее опасно для деятельности 
предприятия влияние внутренних факторов, которые связаны с ошибками и упущениями 
руководства и персонала. Так, по оценкам зарубежных экспертов, 90% различных неудач 
малых фирм связано с неопытностью руководства, его неумением адаптироваться к 
изменяющимся условиям, консерватизмом мышления, что ведет к неэффективному 
управлению предприятием, к принятию ошибочных решений, потере позиций на рынке. 

К субъективным факторам можно отнести и фактор отношения к риску. Люди 
различаются по своей готовности пойти на риск. Так, одним руководителям нравится 
рисковать, другие рисковать не хотят, а иные к риску безразличны. От поведения 
конкретных людей зависит и выбор рисковой стратегии в деятельности предприятия. 
Руководитель, который предпочитает стабильный доход, в предпринимательской 
деятельности выбирает стратегию, не расположенную к риску. При таком антирисковом 
поведении обычно имеет место невысокий доход (прибыль) предприятия. Руководитель, 
нейтрально относящийся к риску, ориентируется на ожидаемый доход, невзирая на 
возможные убытки. Расположенные к риску руководители готовы рисковать в надежде 
получить большую прибыль, т.е. готовы бороться за минимизацию потерь с целью 
максимизации результата[4]. 

Риск, которому подвергается предприятие, — это вероятная угроза разорения или 
несения таких финансовых потерь, которые могут остановить все дело. Поскольку 
вероятность неудачи присутствует всегда, встает вопрос о методах снижения риска. Для 
ответа на этот вопрос необходимо количественно определить риск, что позволит сравнить 
величину риска различных вариантов решения и выбрать из них тот, который больше 
всего отвечает выбранной предприятием стратегии риска. 

Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение 
имеет связь риска и прибыли. Адам Смит в “Исследованиях о природе и причинах 
богатства народов” отмечал, что достижение даже обычной нормы прибыли всегда 
связано с большим или меньшим риском.  П. Хейне в своей работе “Экономический образ 
мышления” отмечает, что прибыль возникает “по причине неопределенности, в 
отсутствие которой все, относящееся к получению прибыли, было бы широко известно, 
все возможности ее получения были бы полностью использованы и, следовательно, 
прибыли везде равнялись бы нулю”. Таким образом, при отсутствии неопределенности 
любые расхождения между выручкой и издержками будут устранены в процессе 
конкуренции и прибыль станет равной нулю.   

Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях 
неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность 
дополнительных доходов. И. Шумпетер в книге “Теория экономического развития 
(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла 
конъюнктуры)” пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном плане, 
тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой — прибылей. 
Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и 
получаемая прибыль. На рис.1 показана зависимость риска и прибыли. Более высокий 
риск связан с вероятностного извлечения более высокого дохода.  

Из графика видно, что нулевой риск обеспечивает самый низкий доход (0; П1 ), а 
при самом высоком риске Р = Р2. прибыль имеет наиболее высокое значение П = П3 (П3> 
П2> П1). 

Следует заметить, что предприниматель вправе частично переложить риск на 
других субъектов экономики, но полностью избежать его он не может. Справедливо 
считается: кто не рискует, тот не выигрывает.  

 
При анализе риска обычно используются допущения, предложенные известным 

американским экспертом Б. Берлимером: 
• потери от риска независимы друг от друга; 
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• потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает 
вероятность потери по другому, за исключением форс-мажорных обстоятельств; 

• максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых 
возможностей участника[5]. 

Анализ рисков можно подразделить на два дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный. 

Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные области 
риска, выявить возможные его виды. Количественный анализ направлен на то, чтобы 
количественно выразить риски, провести их анализ и сравнение. При количественном 
анализе риска используются различные методы. В настоящее время наиболее 
распространенными являются: 

• статистический метод; 
• анализ целесообразности затрат; 
• метод экспертных оценок; 
• аналитические методы; 
• метод аналогий; 
• анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, 

имевших место на данном или аналогичном предприятии, с целью определения 
вероятности события, установления величины риска. Вероятность означает возможность 
получения определенного результата. Например, вероятность успешного продвижения 
нового товара на рынке и течение года составляет – 3/4, а неуспех - 1/4. Величина, или 
степень, риска измеряется двумя показателями: средним ожидаемым значением и 
колеблемостью (изменчивостью) возможного результата[ 1 ]. 

В тех случаях, когда информация ограничена, для количественного анализа риска 
используются аналитические методы, или стандартные функции распределения 
вероятностей, например нормальное распределение, или распределение Гаусса, 
показательное (экспоненциальное) распределение вероятностей, которое довольно 
широко используется в расчетах надежности, а также распределение Пуассона, которое 
часто используют в теории массового обслуживания[ 6 ]. 

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но опираться 
только на математические расчеты в предпринимательской деятельности не всегда бывает 
достаточным, так как точность расчетов во многом зависит от исходной информации. 

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов 
о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте 
эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы позволяют 
быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию, необходимую 
для выработки управленческого решения. 

Метод аналогий обычно используется при анализе рисков нового проекта. Проект 
рассматривается как «живой» организм, имеющий определенные стадии развития. 
Жизненный цикл проекта состоит из этапа разработки, этапа выведения на рынок, этапа 
роста, этапа зрелости и этапа упадка. Изучая жизненный цикл проекта, 'можно получить 
информацию о каждом этапе проекта, выделить причины нежелательных последствий, 
оценить степень риска. Однако на практике бывает довольно трудно собрать 
соответствующую информацию. 

Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
позволяет предусмотреть вероятность банкротства. В первую очередь анализу 
подвергаются сведения, содержащиеся в документах годовой бухгалтерской отчетности. 
Основными критериями неплатежеспособности, характеризующими структуру баланса, 
являются: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
собственными средствами и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 
На основании указанной системы показателем можно оценить вероятность наступления 
неплатежеспособности предприятия[  6 ]. 
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Различные методы финансового анализа позволяют выяснить слабые места в 
экономике предприятия, охарактеризовать его ликвидность, финансовую устойчивость, 
рентабельность, отдачу активов и рыночную активность. Однако обычно вывод о 
вероятности банкротства можно сделать только на основе сопоставления показателей 
данного предприятия и аналогичных предприятий. обанкротившихся или избежавших 
банкротства. Найти соответствующую информацию довольно трудно, поэтому для 
расчетов вероятностей банкротства широко используют многофакторные модели. 
Например, в зарубежной практике для предсказания банкротства широко используются 
многофакторные модели Э. Альтмана. В разработанной им модели 1977г. в качестве 
переменных (факторов) используются показатели рентабельности активов, динамики 
прибыли, кумулятивной прибыльности, совокупных активов, коэффициенты покрытия 
процентов по кредитам, ликвидности, автономии. Эта модель позволяет прогнозировать 
банкротство на пятилетний период с точностью до 70%. 

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объем 
производства или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции, при 
котором прибыль равна нулю. Производство продукции а объемах меньше критического 
приносит только убытки. Критический объем производства необходимо оценивать при 
освоении новой проекции и при сокращении выпуска продукции, вызванного падением 
спроса, сокращением поставок материалов и комплектующих изделий, заменой 
продукции на новую, ужесточением экологических требований и другими причинами. Для 
проведения соответствующих расчетов все затраты на производство и реализацию 
продукции подразделяют на переменные (материалы, комплектующие изделия, 
инструменты, заработная плата, расходы на транспорт и т.п.) и постоянные 
(амортизационные отчисления, управленческие расходы, арендная плата, проценты за 
кредит и т.п.). 

 Для анализа предпринимательского риска можно применить анализ 
безубыточности. Анализ безубыточности позволяет определить: 

- требуемый объем продаж, обеспечивающий покрытие затрат и получение 
необходимого дохода; 

- зависимость дохода предприятия от изменения цены единицы изделия, 
переменных и постоянных издержек; 

- значение каждого продукта в доле покрытия общих затрат. 
 При использовании метода анализа безубыточности необходимо учитывать 

некоторые ограничения и допущения, а именно: 
- цена продукта считается постоянной величиной на протяжении всего расчетного 

периода; 
- анализируется только один продукт, в случае нескольких продуктов смешанные 

продажи считаются стабильными; 
- производственная эффективность считается постоянной величиной на 

протяжении всего расчетного периода; 
- не учитываются изменения производственных запасов из периода в период. 
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Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарын маңызы, мазмұңы және басқа 

да белгілеріне тәуелді сыныптауға, яғни әр  түрлі бағыт бойынша топтауға болады. 
«Сыныптама» латын сөзінен белгілі бір білім саласындағы бірлескен ұғымдар (сынып, 
объект, жағдай) жүйесін білдіреді. ХҚЕС мәселелеріне арналған көптеген ақпараттың 
қайнар көздерінде «сыныптама» ұғымы басқаша түсіндіріледі. Бұның себебі, мүмкін 
стандарттар әр түрлі  мақсатпен және жылдары түрліше  құрастырылғандықтан. 

Жалпылай келе, ХҚЕС стандарттарының сыныпталу түрлері стандарттардың 
құрылымы мен белгілерін біркелкілігін анықтауға мақсатталып, халықаралық ереже 
бойынша есепті жүргізуді түсіндіру. 

Басқаша айтқанда, ХҚЕС сыныптамасы – белгілі бір жағдайларға үйлестіре, 
сандарттарды  ұқсас белгілері бойынша топтау мүмкіндігі. Қызметі бойынша 
стандарттарды сыныптау стандарттарды ілеспелі белгілері бойынша бөлуді болжайды. 

Қызметі бойынша  сыныптауды стандарттар былай бөлінеді: 
1) жалпыметодологилық стандарттар, бұлардың негізінде бухгалтерлік есептің 

халықаралық қағидаларының қалыптасуын көруге болады; 
2) қаржылық есептіліктің мазмұңы мен құрамын белгілейтін стандарттар;    
3) жеке объектілер есебінің ережелерін анықтайтын стандарттар. Бұл 

стандарттары объектілер көп болғандықтан қосымша бөлімшелерге бөлінуі мүмкін. 
Стандартты қызметі бойынша сыныптау мен қатар экономикалық мазмұңы 

бойынша сыныптауға болады. Бұл сыныптаудың негізінде экономикалық қатынастар 
кезінде  пайда болатын есеп мәселелерін шешетін топтарды жатқызуға   болады.  Мысал 
ретінде, мұндай жиынтық қатынастарға М.И.Кутердің  «Бухгалтерлік есеп негіздері» 
жұмысында келтірілген қатынастарды келтіруге болады[ 1, 452б.]. 1- сызбадан бұл 
сыныптаудың негізіне жататын келесі қатынастарды көруге болады: 

- мемлекет пен кәсіпорын арақатынасы, айқын мүддені көздейтін жалпыұлттық 
бюджеттің қалыптасуы кезінде бірлесуін болжайды; 

- тауар өндірушілер мен тұтынушылар арасында, тауар ұсынысы мен сұранысы 
арқылы реттелетін сатушы мен сатыпалушы мүдделерін байланыстыру және қарсы 
қоюдан тұрады; 

- көлденең бойынша кәсіпорындар қатынасы, яғни, пайдалы келісімді жүзеге 
асыру мақсатта негізінде экономикалық мүддесі бар серік-кәсіпорындар арасында;  

- компанияның құрылымдық бөлімшелері арасында, ортақ компанияның дамуы 
мен бөлімшенің жеке дамуына мақсатталған; 

- акционерлік қоғамның бірлескен қорының қатысушы-салымшылар арасында, 
негізінде пропорционалды салынған қордан пайда алу көзделген; 

- жұмысберушілер мен жұмысшылар арасында, өзаратиімді және өзаратәуелді 
мүддені байланыстыру негізінде жасалған; 

- мемлекеттер арақатынасы, жеке фирмалардың өзаратәуелділігі ғана емес және 
интеграцияның жоғары деңгейімен байланысты. [2] 
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Сонымен, стандарттарды әр түрлі топтарға бөлу халықаралық және мемлекеттік 

деңгейде  өзарабайланысқан экономикалық мүддеге айқын көрініс беруге мақсатталуы 
керек. Сондай-ақ стандарттардың маңызы мен мазмұны халықаралық деңгейде есепті 
дұрыс жүргізілудің  түрлі аспектісін бейнелеуге міндетті. 

Осы заманғы бухгалтерлік есептің ғылыми және тәжірибелік мәнін толық және кең 
аукымда түсіну үшін, мұның халықаралық деңгейде стандарттандырылуын және қандай 
бағыттағы аспектілерден туындайтындығын білу керек. 

Сонымен, ХҚЕС деп - бухгалтерлік және қаржылық қорытынды есеп жүргізудің 
жалпы қағидаларын анықтайтын ресми құжатты айтамыз. 

Қазіргі кезеңдегі ХҚЕС мыналардан құралады: 
1) Тұжырымдамалық концепциядан; 
2) 40-тан аса қолданбалы стандарттардан; 
3) 25-тен аса қосымша түсіндірулерден (интерпретация). Тұжырымдама 

(концепция) жөніндегі ұғым стандарт құжатына жатпайды. Мұнда қаржылық қорытынды 
есеп дайындау мен тапсырудың жалпы принцинтері ашылады. Барлық елдерде 
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жүргізілетін бухгалтерлік есеп пен стандарттар негізі арнайы ережелерден тұратын 
принциптерден қаланған. Қаржылық есеп қорытындысының принциптерінде 
стандарттаудың пәндік қасиеті анықталған. Арнайы зерделеніп, халықаралық деңгейде 
қабылданған принциптер қаржылық есеп қалыптастырудың мәселелерін, сондай-ақ есеп 
жүргізудің әдіснамалық жолдарын белгілейді. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарында бухгалтерлік есепке тән барлық 
маңызды мәселелер: компаниялардың есеп саясаты, тауарлы-материалды босалқыларды 
бағалау, жинақталған қаржылық қорытынды есеп, салық салу т.б. қаралған. Әрбір елде 
сабақтастық жолдармен қолданылынатын есеп стандарттарының барлығында да есеп 
принциптері байырғы жолдармен сипатталған. 

ХҚЕС талаптарына сай қандай жерлерде болмасын орындалған ұқсас операциялар 
мен оқиғаларды үйлестік тұрғыда көрсету керек. Алайда айрықшаланған операциялар мен 
оқиғалар мазмұны бухгалтерлік есепте әр түрлі тәсілдермен іске асырылып, орындалуы 
мүмкін. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары әрбір елдерде қолданылынып келе 
жатқан және дайындалатын қорытынды есеп өрісіндегі ұлттық және өндірістік талаптар 
мен тұжырымдамаларды жоққа шығармауы керек. Сондықтан есеп стандарттары: 
халықаралық және ұлттық болып бөлінген. Халықаралық деңгейде жарияланған 
бухгалтерлік есеп стандарттары, мұның нормативтік және жалпы әдіснамалық 
ұсыныстары, т.б. толық мазмұны әр елдің ішкі есебін жүргізуге арналған. Мысалға, 
Қазақстандық ұлттық стандарт және мұның әдіснамалық ұсыныстарының мазмұны мен 
сәйкестігі жағынан халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарымен салыстырғанда 
ерекшелік қасиеттері бар. 

Халықаралық қаржылық қорытынды есеп мазмұнын қосымша түсіндіру 
мақсатында жоғарыда айтылған «Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары жөніндегі 
комитет» (ХБЕСК) құрамында 1997 жылы «Тұрақты түсіндіру комитеті» (ТТК) құрылған. 
Бұл комитеттің негізгі міндеті ХҚЕС сәйкес келетін қосымша түсіндірмелер жасау мен 
ұсыну болып табылады. ТТК-те жасалған түсіндірмелер ХБЕСК-тің Баскармасында 
бекітіліп, мұндай қосымша түсіндірмелер қаржылық қорытынды есеп жасаудың қажетті 
элементтері түрінде танылады. Шетелдерде ТТК SІС деп белгіленген, ал Ресейде 
«Тұрақты түсіндірме комитеті» (ТТК) деп ХБЕСК-нің қойған атымен бірдей аталынған. 
Қазақстанда ТТК әлі құрыла қойған жоқ. 

Кейінгі жылдары нарықтық экономикасы дамыған көптеген елдер қаржылық 
қорытынды есеп жүйесін халықаралық денгейде үндестіру мен икемді бағытқа салу 
мақсатында көптеген жұмыстар атқарып келеді. 

Қаржылық есеп пен қорытынды есеп жүйесінің жалпыға бірдей сенімділігінің 
артуы төмендегі факторлардан тұрады: 

- Құнды қағаздар жөніндегі халықаралық комиссия арасындағы жасалған 
келісімде қаржы саласының әйгілі басшылары мен АҚШ конгресінің қызығушылық 
танытуы негізінде американдық қор биржаларында өз акцияларына баға белгілеу 
(котировка) ісіне шетелдік компанияларды көптеп тартудан; 

- капитал ағыны талабына сай фирмалардың қаржылық есебі барынша сыртқы 
пайдаланушыларға бағытталғандығынан және қор биржалары мен халықаралық 
инвесторларға арналғандығынан; 

- ұлттық интернационалдық бизнестің даму бағытының ұлғаюы, осыған 
байланысты қаржылық қорытынды есепті шоғырландыру шығындарының өсуі, сондай-ақ 
бизнес жағрафиясы ауқымы мен аймақтарға байланысты факторлардан; 

- капитал қалыптастыру шығындарын барынша азайту. тәуекелшілік процесін 
төмендету, инвестиция қайтарымына тән түсінікті көрсеткіштерді қолдану сияқты 
факторлардан.  

Ұлттық есеп стандарттарына қарағанда ХҚЕС-тің артықшылығы мыналар: 
- халықаралық деңгейде әр елдердегі білімді ғалымдар мен алдыңғы қатарлы 

тәжірибені енгізу мүмкіндігі; 
- ХҚЕС мазмұнын ашық талқылау кезеңдерінен өткізу және тиісті стандарттарды 
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есеп тәжірибесінде қолданып көру (опробация) кезеңдерінен өтуі; 
- бухгалтерлік есеп құжаттарын компаниялар арасында жалпыәлемдік деңгейде 

салыстырып отыруды қамтамасыз ету; 
- компаниялардың шоғырландырылған қорытынды есеп дайындауға жұмсалатын 

шығындарын барынша қысқартуды қамтамасыз ету; 
- қаржылық ақпараттарды пайдаланушылар үшін халықаралық   стандарттардың   

түсініктілігі    және қарапайымдығы; 
- тұрақты түрде жетілдіріліп отыруы.[3] 
 Осы көрсетілген артықшылықтар жиынтығы ХБЕС ұлттық тәжірибеде қолдану 

мақсатында әр елдердің ынталылық танытуын қамтамасыз етеді.     
ХБЕС мазмұнын зерттеуші ғалымдардың ұсыныстары мен жеке пікірлеріне 

қарағанда және біздің пайымдауымызша стандарттар мазмұнына тән кемшіліктер де жоқ 
емес. Бұларға мыналар жатады: 

- нақтылы есеп объектілеріне тән қолданбалы ұсыныстар және түсіндірмелер, 
қосымшалар мен мысалдардың нақтылы түрде қалыптаспағандығы; 

- ХҚЕС негізінен экономикасы нарықтық қатынастар мен дамыған елдер есебіне 
арналғандықтан экономикалық процесі жаңадан дамып келе жатқан елдерде қолданудың 
кейбір қиындықтары; 

- ХҚЕС-тің ұсыныстық сипаты, оның үстіне ХҚЕС-ті міндетті түрде қолдану 
керек еместігі жөніндегі ұсыныс есеп жүйесінің гармониялық үйлесімділігін қамтамасыз 
етпейді. 

ХҚЕС-ті бөлшектеп қолдануға болмайды. Мұның өзі кешенді процестер қатарына 
жатады. Қорытындалған қаржылық есеп әрбір стандарт мазмұнының талабына сай келуі 
керек. Егер стандарт мазмұны толығымен қолданылмаған жағдайда корытындыланған 
қаржылық есеп ХҚЕС талабына сәйкес келмейтін болып танылады. 

Алайда осы айтылғандарға қарамастан, халықаралық қаржылық есеп стандарттары 
нарықтық қатынастар бағытындағы барлық елдерде (жаһандық) танылып келеді. 
Қаржылық қорытынды есеп дайындау мақсатының маңызы халықаралық деңгейде 
сенімді түрде қолданыла бастауына байланысты қырыкқа жуык ірі-ірі трансұлттық 
корпорациялар өз еркімен ХҚЕС-ті қолданып келеді. Кезіндегі әлемдік биржалардың 
көпшілігі ХҚЕС-ке сай есеп жүргізудің негізгі критериін салған екен деген ұғым бар. 
Лондон, Франкфурт, Цюрих, Люксембург, Амстердам, Рим, Гонконг және басқа да бір 
қатар тауар биржаларындағы акцияларға баға белгілеу (котировка) халықаралық әдіспен 
және кезінде қабылдана бастаған стандарттарға сай жүргізіліпті. 

Ұлттық және аймақтық стандарттар жөніндегі осы замандағы комитеттер, 
биржалар, компаниялар және үкіметтік ұйымдар есеп стандарттарын халықаралық 
бастапқы базис сапасында қабылдай отырып, бұлар өздеріне тән ұлттық және аймақтық 
тұрғыда ерекшеленетін есеп жүргізудің айрықша бағытын белгілеуіне де болады екен. 

Мысалға, Европалық комиссия Европалық Одақ ішінде қаржылық қорытынды есеп 
жүйесін үйлестік гармонизациялаудың қолайлы негізі деп қабылдап, болашақта есеп пен 
қорытынды есеп жүргізудің европалық директивасын қолданбайтындығын мәлімдеген. 
Кейбір мемлекеттер – Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан осы күнге дейін 
жүргізіліп келе жатқан өздерінің ұлттық бухгалтерлік есеп стандарттары мен 
қорытындыларын ХҚЕС-ке сәйкестендіру жөніндегі негізгі бағдарлама деп бағалап 
келеді. 

ХҚЕС-ке әр ел экономикасында қолдануы ауқымы кең үйлесімді гармониялық 
жүйе және жаһандық экономикалық процеске үлес қосушы ресми кұжат деп түсінген жөн. 

Қорыта келе, осыдан қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 
қалыптасқан есеп және есептілік ақпараттарының артықшылықтары мен кемшіліктері 
көруге болады. 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының артықшылықтары: 
халықаралық капитал нарығына қатысу мүмкіндігінің кеңеюі, қолданушыларға 

дұрыс шешім қабылдау үшін қажетті  ақпараттың пайдалылығы мен айқындылығы, 
ұлттық стандарттарды өңдегенде уақыттың, материалдардың және басқа да шығындардың  
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қысқаруы; Кемшіліктері: стандарттардың жалпылама сипаттамасы,нақты белгілі бір 
жағдайларға толық түсінік берілмеген, мемлекеттердің даму деңгейінің әр түрлілігі, 
бухгалтерлердің білімідері мен дағдыларының жоқтығы. 

        Қаржылық қорытынды есеп дайындау мақсатының маңызы халықаралық 
деңгейде сенімді түрде қолданыла бастауына байланысты қырыкқа жуык ірі-ірі 
трансұлттық корпорациялар өз еркімен ХҚЕС-ті қолданып келеді. 
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Налоговый учет – важное звено информационной системы финансово-

экономической деятельности организаций, формируемых на принципах бухгалтерского 
учета в целях определения налогооблагаемой базы и изъятия налогового обязательства в 
пользу государственного бюджета. Налоговый учет – это комплексный учет налоговых 
платежей и поступлений всех налогоплательщиков, осуществляемый на уровне 
предприятий и налоговых органов. Налоговый учет тесно связан с бюджетом страны и 
финансовым учетом [4]. 

Особую актуальность в целях обеспечения создания эффективной налоговой 
системы приобретает ведение системы налогового учёта. Основное содержание 
налогового учета  на предприятиях составляет статистическое и бухгалтерское 
фиксирование налоговых платежей. Этому процессу предшествуют налоговые расчеты. 
Методика и формы расчетов устанавливаются налоговым законодательством Республики 
Казахстан в Налоговом Кодексе. По каждому виду налога Кодекс предусматривает 
определенный порядок исчисления и уплаты. Несвоевременное представление и 
перечисление налоговых платежей, равно как и ошибки в расчетах, влекут за собой 
штрафные санкции. На государственном уровне налоговый учет представляет собой 
регистрацию налогоплательщиков, учет поступлений в бюджет, контроль и 
администрирование за уплатой налогов [4]. 

Задача налогового учета - формирование для целей налогообложения полной и 
достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций, осуществленных в 
течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечение информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налогов и других платежей и сборов. 

Предметом налогового учета в обобщенном виде выступает производственная и 
непроизводственная деятельность предприятия, в результате которой у 
налогоплательщика возникают обязательства по исчислению и уплате (удержанию) 
налога. 

В мировой практике выделяются три вида налогового учета по степени участия в 
нем бухгалтерского учета: 

бухгалтерский налоговый учет – показатели налогового учета формируются из 
данных бухгалтерского учета; 

смешанный налоговый учет – показатели налогового учета определяются с 
использованием различных методов налогообложения; 

абсолютный налоговый учет – показатели налогового учета формируются без 
участия бухгалтерского учета различных методов налогообложения. 
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Данные виды налогового учета в Казахстане применяются в определенных 
комбинациях. Так, отдельные налоговые платежи рассчитываются без участия 
показателей бухгалтерского учета (таможенные и государственные пошлины и т.п.). При 
этом существующая методология налогового учета практически полностью основана на 
учете бухгалтерском. 

С начала 1995 г., то есть с момента появления в казахстанском финансовом 
законодательстве первых элементов налогового учета, и до наших дней данная 
специализированная система прошла несколько этапов становления и развития. 

Для выполнения задач и функций налогового учета налоговое законодательство 
определило специальные приемы и способы (категориальные, содержательные, 
формально-технические), которые в совокупности образуют взаимосвязанную 
методологию налогового учета как такового. 

Налоги - это обязательные платежи, устанавливаемые государством и взимаемые в 
определенных размерах и в установленные сроки. 

Экономическая сущность налогов состоит в том, что они представляют собой часть 
национального дохода, которая аккумулируется государством для осуществления своих 
функций и задач. 

 Налоги являются исходной категорией финансов.Налоги возникают с 
появлением государства и являются основой его существования. На протяжении всей 
истории развития человечества налоговые формы и методы изменялись, отрабатывались, 
приспособлялись к потребностям и запросам государства. Наибольшего развитияналоги 
достигли в развитых системах товарно-денежных отношений, оказывая влияние на их 
состояние.В налогах существует два принципа распределения   налоговой нагрузки: 

1) принцип выгоды (полученных благ); 
2) принцип «пожертвований» (платежеспособности). 
Совокупность видов налогов, взимаемых в государстве, форм и методов их 

построения, органов налоговой службы образует налоговую систему государства. 
Налоговые системы могут представлять довольно сложные модели, поскольку 

существует множество налогов, их плательщиков, способов взимания налогов, налоговых 
льгот. Налоги можно классифицировать по разным принципам: 

- от объекта обложения и взаимоотношений плательщика и государства; 
- по использованию; 
- от органа, взимающего налог; 
- по экономическому признаку. 
По первому признаку налоги подразделяются на прямые и косвенные. 
К прямым относятся налоги, которые устанавливаются непосредственно на доход 

или имущество (налог на прибыль, на имущество, землю, подоходный). 
Прямые налоги, в свою очередь, подразделяются нареальные и личные. 

Реальнымиоблагается имущество по внешним признакам, то есть при налогообложении 
принимается во внимание объект налога, а не эффективность его использования; к 
реальным прямым налогам относятся: земельный, имущественный, промысловый, на 
денежный капитал. 

В личных налогах учитывается не только доход, но и финансовое положение 
плательщика, например семейное положение; к ним относятся: подоходный налог, налог с 
наследств и дарений, подушный и др. 

Косвенные налоги взимаются непосредственно - через цены товаров, услуг (налог 
на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины). Налоговые суммы после 
реализации товаров и услуг передаются владельцем государству. 

По признаку использования налоги подразделяются на общие и специальные. 
Общие налоги поступают государству и при использовании обезличиваются. 
Специальные налоги имеют строго определенное назначение (например налог на 
транспортные средства, налог на приобретение транспортных средств, ранее 
используемые для формирования дорожного фонда). 

В зависимости от органа, взимающего налоги и распоряжающегося ими, 
различаются центральные (общегосударственные) и местные налоги. 
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По экономическим признакам объекта различаются налоги на доходы и налоги на 
потребление; первые взимаются с доходов, получаемых плательщиком от любого объекта 
обложения; во втором случае - это налоги на расходы, которые уплачиваются при 
потреблении товаров и услуг. 

Существует четыре способа взимания налогов в зависимости от способов учета и 
оценки объектов обложения: кадастровый, по декларации налогоплательщика, у 
источника получения дохода, по патенту. 

Согласно кадастровому способу учет и взимание налога осуществляются на основе 
описи объектов обложения с указанием нормы их доходности (земельный, 
имущественный) без учета фактической доходности. 

В декларации налогоплательщик указывает размер дохода, необходимые льготы, 
вычеты исчисляет и уплачивает сумму налога. 

У источника получения дохода налог исчисляется и выплачивается на месте 
получения дохода бухгалтерией юридического лица, где работает плательщик. 

На основе патента налог уплачивается за получение доходов от разнообразных 
видов деятельности, по которым трудно определить и учесть их объемы. 

Используются два метода налогового учета: 
1) кассовый; 
2) метод начислений. 
Согласно кассовому методу доходы и вычеты учитываются с момента выполнения 

работ, предоставления услуг, отгрузки и оприходования имущества и произведенной по 
ним оплаты. 

По методу начислений доходы и вычеты учитываются с момента выполнения 
работ, предоставления услуг, отгрузки и оприходования имущества независимо от 
времени оплаты. 

Второй метод для налоговых служб является более приемлемым и он принят к 
применению всеми плательщиками Казахстана. Его недостаток для плательщиков - 
налоговые платежи должны быть перечислены даже в случае неоплаты поставок в срок, 
что приводит к отвлечению оборотных средств. Налоговая система Республики 
Казахстан включает виды налогов, сборов и пошлин, правовые нормы, регулирующие 
налоговые отношения и органы налоговой службы (Министерство государственных 
доходов Республики Казахстан и его местные органы). 

Для отдельных групп плательщиков предусмотрены специальные налоговые 
режимы, предусматривающие применение упрощенного порядка исчисления и уплаты 
отдельных налогов и представления отчетности по ним. Сюда относятся: субъекты малого 
бизнеса, крестьянские (фермерские) хозяйства, юридические лица - производители 
сельхозпродукции, отдельные виды предпринимательской деятельности. 

Уплата налогов при этих режимах производится на основе: 
1) оплаты патента; 
2) разового талона; 
3) единого земельного налога; 
4) упрощенной декларации; 
5)  фиксированного   суммарного налога (для игорного бизнеса). 
Эти режимы представляют собой разновидность (комбинацию) подоходных, 

поимущественных, социального, косвенных налогов. 
Налоговая система включает в свой состав государственную налоговую службу, 

которая представлена в Казахстане Министерством государственных доходов, 
налоговыми комитетами в областях, районах, городах и районах в городах. Налоговая 
служба осуществляет контроль за исполнением законов республики о налогах и других 
обязательных платежах в бюджет с учетом затрат цен и тарифов. 

Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций.  

Основными задачами бухгалтерского учёта являются: 
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1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, 
ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности - руководителям, участникам и собственникам организации, а также внешним, 
т.е. инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. 

2. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, а также 
за наличием и движением имущества и обязательств, за использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами. 

3. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации выявление, обеспечение внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее 
финансовой отчетности. 

Характерные черты бухгалтерского учёта: сплошной порядок отражения операций, 
его документальность, что даёт возможность получить точные и обоснованные сведения. 

Бухгалтерский учёт должен вестись на всех предприятиях независимо от 
подчиненности, форм собственности и сферы деятельности. Данные бухгалтерского учёта 
представляются в установленные сроки по согласованной системе показателей и по 
форме, установленной действующим законодательством.  

Метод бухгалтерского учёта обусловлен особенностями его предмета, а также теми 
задачами, которые стоят перед ними и теми требованиями, которые предъявляются к 
бухгалтерскому учёту.  

  Отдельные приёмы и способы называются элементами метода, к ним можно 
отнести следующие элементы: документация, бухгалтерские счета и двойная запись, 
калькуляцию, инвентаризацию, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчётность. Все 
элементы метода бухгалтерского учёта тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Одним из специфических элементов метода бухгалтерского учёта является бухгалтерский 
баланс - это обобщённое отражение средств предприятия, их источников в денежном 
выражении на определенную дату (чаще всего баланс составляется на 1-ое число 
отчётного периода – месяца, квартала, года, но может составляться и на любую дату). 
Баланс состоит из 2 частей: актива и пассива. 

Затем текущий бухгалтерский учет заканчивается составлением бухгалтерской 
отчетности. Бухгалтерская отчетность - это система показателей финансово-
хозяйственной деятельности и имущественного положения предприятия. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность имеет большое значение для внутренних и внешних 
пользователей.  

Внутренние пользователи (руководитель, служащие предприятия) на основании 
отчетности производят анализ финансово-хозяйственной деятельности, ищут резервы по 
ее совершенствованию, повышению рентабельности, финансовой устойчивости.  

Налоговый учет является актуальной темой на сегодняшний день, так как 
обязанность уплачивать налоги в государственный бюджет налагается на всех 
предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории Республики 
Казахстан. 
Согласно ст. 56 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее 
по тексту - Налоговый кодекс) налоговый учет – это процесс ведения 
налогоплательщиком (налоговым агентом) учетной документации в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса в целях обобщения и систематизации информации об 
объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, а также 
исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет и составления налоговой 
отчетности.  

Далее представлен список документов входящих в учетную документацию: 
1) бухгалтерская документация; 
1,1) первичные учетные документы; 
2) налоговые формы; 
3) налоговая учетная политика; 
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4) иные документы, являющиеся основанием для определения объектов 
налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для 
исчисления налогового обязательства. 

Ведение в совокупности вышеперечисленных документов и составляет налоговый 
учет. Основой для налогового учета юридических лиц является бухгалтерский учет, но 
существуют лица, которые не ведут бухгалтерский учет. В связи с возникшим вопросом 
обратим внимание на пункт 1,1 «первичные учетные документы» так как для 
юридических лиц они не требуются, а предназначены только для индивидуальных 
предпринимателей занимающихся деятельностью при специальном налоговом режиме на 
основе патента, упрощенной декларации, а так же не состоящие на регистрационном учете 
по налогу на добавленную стоимость и не являющиеся субъектами естественных 
монополий и регулируемых рынков имеют право не вести бухгалтерский учет. ИП не 
осуществляющие ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности применяют 
первичные учетные документы, и записи в налоговых регистрах производятся на 
основании первичных документов. 

Налоговый учет на территории Республики Казахстан ведется только в тенге. В 
случае если вы осуществляли сделку в иностранной валюте и при расчетах имеет место 
курсовая разница, например, как при доставке товара в международном сообщении вы 
оплачиваете 50% авансом, а после оказания услуг еще 50% при небольшой разницы во 
времени (что может повлиять на курс) учет курсовой разницы в целях налогообложения 
осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности с применением рыночного курса обмена валюты. 

Мы разобрали понятие налогового учета, а также затронули тему его особенностей 
и в завершение хотим подчеркнуть, что к ведению бухгалтерского или налогового учета 
важно относиться с особой серьезностью и ответственностью, так как ошибки могут 
привести к крупным штрафным санкциям и возможно к другим не желательным 
последствиям. 

Разработанная правительством Казахстана система налогообложения, к сожалению 
недостаточно эффективна, так как она отрицательно сказывается на развитии 
предпринимательства, что значительно сокращает внутренний потребительский рынок. 
Нечеткость механизма налогообложения, некорректность деятельности многих 
работников приводит к развитию спекуляции (в самом негативном смысле этого слова), 
уклонение от налогов, коррупции и взяточничеству. 

В этой связи налоговая система требует комплексного совершенствования, причем 
следует в корне изменить подход к налогообложению, как к методу государственного 
регулирования, с тем, чтобы она выполняла все необходимые для рыночной экономики 
функции. Именно, исходя из сложившегося на сегодняшний день экономической, 
политической и социальной ситуации в Казахстане концепция налогообложения в первую 
очередь должна решить следующие основные задачи: 

- устойчивость и сбалансированность государственного бюджета;  
- формирование антиинфляционного механизма и обеспечения стабильности 

собственной валюты;  
-  обеспечение широко масштабных инвестиций;  
-  всемерное стимулирование деловой активности всех субъектов хозяйствования 

независимо от форм собственности. 
При современной сложившейся экономической конъюнктуре обеспечить ощутимое 

снижение налогового бремени невозможно экономически и не рационально политически. 
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Өндірістік кәсіпорында үздіксіз жұмыс жасау үрдісін қамтамасыз ету үшін  әртүрлі 
өндірістік қорлар, әсіресе шикізат көзі материалдар және басқа да  құнды қорлар 
айтарлықтай көп көлемде болуы қажет.  

Кәсіпорынның материалдық-өндірістік қорлары ондағы шаруашылық қызметті 
атқару үшін оның айналым активтерінің   маңызды бөлігі болып табылады. Олар еңбек 
өнімі бола тұра, еңбек құралдарымен, жұмыс күшімен бірге өндіріс процесін құрай 
отырып, міндетті түрде қолданылады. Олардың өзіндік құны жаңа  өндірілген өнімнің 
бағасын құрайды. Материалдық-өндірістік қорлардың есебі осы қорлар жөніндегі сенімді 
және толық ақпарат көзімен қамтамасыз етуі, сонымен қатар, бұл қорлардың бар болуы  
мен  қозғалысын басқаруы үшінкерек. 

Қорлар-бұл қарапайым жұмыс кезінде сату немесе өндірістік тауарларды сату үшін 
арналған кәсіпорынның активі және өндірістік үрдіс кезінде қолданылатын шикізат 
көзімен материалдар болып табылады [1].  

Бухгалтерлік есеп ережелеріне сай, кәсіпорынның материалдық-өндірістік 
қорларына мыналар жатады: 

• 12 айдан аспайтын өнім өндіру кезеңі кезіндегі қолданылатын шикізат, 
материалдар және де басқа актив көздері; 

• Сатуға арналған активтер (тауарлар, дайын өнмдер); 
• 12 айдан аспайтын  өнім өндіру кезеңіндегі басқару мақсатында қолданылатын 

активтер[2]. 
Материалдық-өндірістік қорлардың құрамы әртүрлі. Олар өнім өндірісі кезінде 

қолданылатын щикізат және материал көзі; құрылыс материалдары, құрал жабдықтар 
(еңбек құралдары); жанар жағар май, қосалқы бөлшектер; сатып алынатын жартылай 
фабрикаттар; ыдыс және ыдыс материалдары; аранайы жабдық және арнайы киім; басқа 
материалдар (кеңсе тауарлары, мүлік және т.б)  

Белов А.А  материалдық-өндірістік қорларды - «жұмысшылардың еңбек құралдары 
арқылы еңбегінің көмегімен өнім өндіру үрдісі кезіндегі дайын өнімге айналатын актив 
көздері»деп санайды. Материалдық-өндірістік қорлар өндірістік үрдіс кезінде әр түрлі 
мақсатта қолданылады.  

Олардың кейбірі толықтай түрін өзгертіп жаңасына ауысады. Кейбір материалдық-
өндірістік қорлар түрін, түсін өзгертеді. Басқа материалды-өндірістік қорлар ешқандай 
бастапқы түрін өзгертпестен жаңа өнімнің құрамына еніп кетеді. Ал басқалары негізгі 
өнімнің химиялық құрамына және салмағына қосылмайды, бірақ, өнім өндіруі кезінде 
қолданылады [3].  

Кәсіпорынғақорлар әртүрлі жолман келеді: жеткізушілерден сатып алынады, 
кәсіпорынның өз күшімен өндіріледі, жарғы капиталы бастапқы шоты құрамында болады, 
сенімді құралдар арқылы төленетін келісімшарт  негізінде келеді, сонымен қатар 
кәсіпорын материалдарды қайтарымсыз ала алады.  
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Кәсіпорынға материалды-өндірістік қорларың келу түріне байланысты 
анықталатын нақты өзіндік құны материалдық өндірістік қорлар есебінде қолданылады[2]. 

Тәжірибе де бухгалтерлер материалдық өндірістік қорларды есептеу кезінде 
көптеген қиындықтарға тап болады. Олардың бірі материалдардың классификасциясының 
болмауы болып табылады. Соның салдарынаннормативтік қадағалаудан бөлек өзіндік 
құнды қосымша материалдардың бағасынан есептен шығару мәселесі пайда болады. Сату 
құралдары секілді активті нормативтік реттеу мәселесі бар. Тәжірибеде сату құралдары 
орталықтандырылған тізімнің номенклатурасы болып есептелінеді. 

Ол нақты әрбір кәсіпорында болады. Сол себептен өндірістік жұмыстарды жүргізу 
үшін сатып алынған сату құралдары көбінесе қор болып есептеледі және осы санатта 
саналады. 

Бірақ нақты көріністі айқындау үшін бухгалтерлік есеп кезіндегі қорлар есебінде 
жүретін активтерге негізгі критерилерді қолдану керек. Сонымен активтерге қатысты бір 
уақытта келесідей шарттар орындалатын болса: 

а) өнім өндіру үшін арналғанобьект,өндірісті басқару мақсатында немесе 
кәсіпорынның уақытша иелігіне және қолданысына қызмет көрсетуі немесе жұмыс 
жасауы ақысы ретінде  көрсетілсе; 

ә)12 айдан ұзақ уақыт мерзімде қызмет көрсетуге арналған обьект болса: 
б) кәспорын бұл обьектіні қайтадан сатуды қарастырмайтын болса; 
в) бұл обьект кәсіпорынға болашақта экономикалық тиімді пайда әкелетін болса; 

бұндай  актив көздері кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп кезінде негізгі қорлар болып 
саналады. 

Бухгалтерлік есеп кезінде әр заттың (мысалы, кассалық аппарат, есептік өлшемдік 
құралдар, таразы, сөре және сату жиһазы) активтің қандай түріне жататынын анықтау 
үшін негізгі өлшем ол бағау шектеуі болып табылады. Бухгалтер есеп ережесіне сай 
кәсіпорынның есептік саясаты бухгалтерлік есеп мақсатында арнайы шек (бірақ әр бірлік 
үшін 200 мың теңгеден аспайтын) қоюы қажет. Осы шектің негізінде бухгалтерлік есеп 
және есеп беру құрамындағы өндірісік материалдық қорлар ережеге сай қалданыла алады. 
Кәсіпорында бхгалтерлік және салықтық есептің айырмашылығын ескерту мақсатында 
мүмкін болатын ең жоғарғы шек  ( 200 мың)  қолданылады. Осыған сәйкес бағасы бұл 
көлемнен төмен болатын актив көздері материалдық-өндірістік қорлардың құрамына енеді 
[4].  
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Еліміздің экономикасындағы өзекті мәселелердің бірі – бухгалтерлік есеп және 

есеп беру жүйесін халықаралық стандарттар мен нормалар талаптарына сәйкестендіру. 
Ол, әрине, халықтың жағдайын жақсартуға және мемлекетіміздің экономикасының 
тұрақты өсуіне әсер етеді. 
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Бухгалтерлік есеп басқару процесінің бөлігі ретінде, кәсіпорынның ағымдағы 
қызметін бақылау, оның стратегиясы мен тактикасын жоспарлау, ресурстарын тиімді 
пайдаланып, нәтижесін бағалауға, сонымен қатар дұрыс басқарушы қабылдауға қажетті 
ақпараттармен қамтамасыз етеді [1]. 

Тауарлы-материалдық қорлар - көптеген кәсіпорындардың активтерінің негізгісі, 
өйткені тауарлы-материалдық құндылықтар кәсіпорынның пайда әкелу көзі болып 
табылады. Сонымен қатар құндылықтардың есебі, оларды қандай әдіспен бағалау мұның 
бәрі кәсіпорыннның бухгалтерлік балансына, кіріс және шығыс есебіне көп әсерін 
тигізеді. Сондықтан да құндылықтардың есебі бухгалтерлік есептің басты бөлімі болып 
табылады. 

Жабдықтау бөлімінде келіп түскен құжаттар бойынша келісілген жағдайға 
байланысты материалдардың сапасына, бағасына, жеткізу мерзіміне, ассортиментіне, 
мөлшеріне сәйкес тексеру жүргізеді. Осындай тексерудің нәтижесінде есеп айырысудың 
өзіне немесе басқа құжатқа толық немесе жеке акцепт туралы белгі қояды. Сонымен 
қатар, жабдықтау бөлімі жүктердің келіп түсуіне бақылау жасауды және де оларды қажет 
кезде тексеруді жүзеге асырады. Осындай мақсатпен жабдықтау бөлімінде келіп түскен 
жүктердің есебінің журналын жүргізеді. Онда тіркеу нөмірі, жазу мерзімі, жеткізіп 
берушілердің аты-жөні, көлік құжаттарының мерзімі мен нөмірі, шоттың мерзімі мен 
сомасы, жүктің түрі, кіріс ордерінің немесе қабылдау туралы актісінің нөмірі мен мерзімі 
көрсетіледі. Ескерту деген жеріне шотты төлеуге немесе акцептен бас тарту туралы белгі 
қояды. 

Қоймаға келген материалдардың саны мен сапасы жабдықтаушылардың мәлімет 
есебіне сәйкес келмеген жағдайда, комиссия материалдарды қабылдап, жабдықтаушыға 
талап қою үшін акт толтырады. Комиссия құрамына жабдықтаушылар мүшелері немесе 
қызық тудырмайтын ұйымның мүшелері қабылдануы мүмкін. 

Есеп беруге тиісті тұлғалар материалдарды сауда ұйымдарынан, басқа 
кәсіпорындардан және кооперативтерден, нарықтан немесе қолма-қол ақшаға 
тұрғындардан қабылдап алады. Қабылданған материалдардың құнын көрсететін құжат 
болып есеп беруге тиісті тұлға құраған шаруашылық операция мерзімі, сатып алу орны, 
материалдардың аты, саны және бағасы көрсетілген тауар есебі немесе ай саналады. 
Мүмкіндігінше бұл актыда тауар сатушының паспортының мәліметтері де көрсетіледі. 
Бұл акт есеп беруге тиісті тұлғаның аванс есебіне қоса жіберіледі. 

Материалдық қорлардың кірісі бойынша құжаттарды тексеру кезінде 
қабылданатын материалдардың саны мен сапасы бойынша тәртібінің сақталынуы, 
қабылдау бойынша толтырылған актілердің немесе кіріс ордерінің дұрыстығы 
жазбалардың өз уақытында бухгалтерияда түсіріліп отырылуы, және тағы басқалар 
анықталуы тиіс. 

Бір ай мерзімінде дайын тауарды түсіреді және қатаң есептік баға бойынша 
қоймадан алынып тасталады. Айдың соңында ведомостарда түсірілген өнімнің сомасы 
есептік баға бойынша есептелінеді. Түсірілген өнімнің нақты өзіндік құнын есептеу 
жолымен табады. 

Нарықтық қатынас жағдайына байланысты Қазақстан Республикасында өндіріс 
өнімін өткізуді жылдамдату мақсатында өнімді өткізу консигнациялық негізде тәжірибе 
жасалынады. 

Өнімді шетелдік валютамен төлеу үшін экспорттық операцияларды өткізудің өз 
ерекшеліктері бар. Валюта бағамының құбылуы бағамдық айырма сомасы пайда болуына 
әкеледі. Ақшалай қаражаттың түскен уақыты мен ұлттық валютамен өткізу уақытындағы 
мәмлелік құн баламасы арасындағы экспорттық операциялар бойынша бағамдық айырма 
пайда болады. Осылайша, бағамдық айырмалар не сатып алушылардың борышын 
арттырады, не болмаса кәсіпорынның кірістері мен шығыстарына тиісінше ықпал етіп, 
оны азайтады. 

Ақпарат функционалды аудит өткенге дейін қасақана бұрмалануы және елеулі 
ауытқулар болуы мүмкін. Ағымдағы активтердің қозғалысы туралы ақпараттың 
анықтығына қарама-қарсы тексеру, ішкі бақылау жүйесін, бастапқы құжаттарды, 
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синтетикалық және аналитикалық есеп, қаржылық, статистикалық және жедел 
есептіліктің тіркелімдерін бағалауды өткізу қажет. 

Қоймадағы материалдық қорлардың нақты бар болуын оларды міндетті түрде 
қайта есептеу, қайта таразылау және өлшеу жолымен тексереді. Тауарлық-материалдық 
қорларды түгендеу нәтижелерін, түгендеу тізімдемесіне (актісіне) жеке әрбір атау 
бойынша кіргізеді. Тізімдеме бір дана болып жасалады. Есепте ескерілмеген материалдық 
қорлардың айқындалғанда, комиссия оларды тізімдемеге кіргізуге тиіс. Түгендеу біткен 
соң тізімдеме салыстырмалы ведомость жасалуы үшін бухгалтерияға беріледі. Түгендеу 
қорытындылары шешім шығаратын түгендеу комиссиясы мәжілісінде қаралады. 

Материалдық қорлардың сақтауын қамтамасыз етудің шартты міндеті – дұрыс 
ұйымдастырылмаған күзет. Оның жағдайына функционалды аудит материалдық 
құндылықтарды әкелу мен тасып шығаруды; күзет қызметкерлеріне рұқсатнама рәсімдеу 
мен тіркеудің белгіленген тәртібін сақтауды; олардың қолданылған рұқсатнаманы 
бухгалтерияға уақытылы қайтарылуын; басқа шарттарды орындауын ішкі бақылаудың іс 
жүзіндегі жүйесін кенеттен тексеруден басталады. Мұнда әр түрлі бұрмалаулар кездеседі: 
материалдық құндылықтарды бір рұқсатнамамен екі рет алып шығу; бұған құқы жоқ 
адамның қолы қойылған рұқсатнамамен тасып шығару. 

Сарапшылық іс-тәжірибені талдау қорлардыэлектронды есептеуіш машиналармен 
өңдеу жағдайында есептік мәліметтерді бұрмалаудың негізгі тәсілдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Сонымен бірге мыналар да оған қосылады: 

– есеп мәліметтерін машинаграммада кірісті төмендету немесе шығысты тым 
көтермелеу жолымен бұрмалау; 

– бастапқы құжаттарға код беру процесінде қасақана қателер мен жалған құжат 
жасау; 

– материалдық қорлар есебін бұрын өңдеуден өткен немесе жалған құжаттардың 
мәліметтерін электронды есептеуіш машиналарға енгізу жолымен бұрмалау; 

– бастапқы құжаттарда шифрлар мен номенклатуралық нөмірлерді бұрмалау; 
– есеп мәліметтерін бастапқы құжаттардан көшіру сәтіндегі бұрмалаулар. 
       Ақпаратты машиналық мәліметтерді көшіріп таратуда жіберілген қателерді 

анықтағанда хронологиялық жазбалардың есеп регистрлері болып табылатын, 
машинаграммалар шығарылатын бастапқы құжаттарды тексеру ұсынылады.          

Талдамалы процедура кезінде тауарлы-материалдық қорлардың құрамы мен 
құрылымын, олардың келіп түсуі, босатылуы, ескірген тауарларды, бүлінген тауарларды 
тексеріп, оларға талдау жасайды. Ең бастысы тауарлы-материалдық қорлардың 
өтімділігіне талдау жасайды. 

Сондықтан кәсіпорынның жоспарының орындалуы, тауарлардың өзіндік құнының 
азаюы, пайданың өсуі, сондай-ақ рентабельділіктің өсуінің негізгі шарттарының бірі 
болып кәсіпорынды қажетті деңгейде материалдар мен қажетті қорлармен қамтамасыз ету 
және тауарлы-материалдық қорларды неғұрлым тиімді және дұрыс пайдалану керек. 

Қорларды басқару өте жауапты жұмыстардың жұмыстардың бірі болып табылады. 
Қорлардың оптималды қолдануына барлық нәтижелік көрсеткіштер тәуелді болады. 
Қорлардың эффективті қолдану негізінде капитал және оның табыстылығы артады, 
сондай-ақ ағымдағы шығындар азаяды және капитал айналымы жылдамдайды. 

Қорларды басқару өнері – бұл: 
1) тауарлы-материалдық қорлардың құрылымы және оның жалпы мөлшерінің 

оптимизациясы. 
2) оның қызмет етуі бойынша шығындардың минимизациясы. 
3) олардың қозғалысына эффективті тексерумен қамтамасыз ету. 
Ағымдағы қорларды оптимизациялау үшін шетелде бірнеше модель соның ішінде 

тапсырыстың экономикалық негізі деп аталатын EOQ моделі қолданылады. Бұл модельдің 
есептеу механизмі кәсіпорында қорларды сақтау және сатып алу бойынша шығындардың 
минимизациясына негізделеді. Бұл шығындар екі топқа бөлінеді: 

1) тауарды тасымалдау және жеткізу шығындары. 
2) кәсіпорын қоймасында тауарларды сақтау шығындары (қойма құрылғылары мен 

ғимараттарды ұстау, персонал шығыны және қорларға жасалған капитал шығыны). 
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Нарықтық қатынас дамыған елдерде материалдардық қорлардың қозғалысын 
тексеру жүйесінде АВС – анализ,  ХYZ – анализ және логистика жүйелері кең 
қолданылады. 

АВС – анализі басқару есебінде материалдар, жабдықтаушылар, тауар тобы, 
клиенттер категориясы саласында приоритет кәсіпорындарда қолданылады. 

Материалдық қорлардың қозғалысын тексеру жүйесінде барлық қорлар олардың 
құны, көлемі және шығындалу жиілілігіне, жетіспеушілік жағдайындағы кері әсерлеріне 
байланысты үш топқа бөлінеді: 

А-категориясы – бұл категорияға тапсырыс циклы жалғасатын, қымбат қорлардың 
түрлері жатады. Және олардың жетіспеушілігінен болатын, маңызды қаржылық 
қорытындысымен байланысты әрдайым мониторингті талап ететін қорлар. Олардың 
қозғалысын әр күні тексеріп тұру қажет. 

В-категориясы – бұл категорияға үздіксіз операциялық процесті қамтамасыз етуде 
және соңғы қаржылық қорытындыны жасауда маңызы аз  тауарлы-материалдық 
құндылықтар жатады. Бұл топтағы қорларды айына бір рет тексереді. 

С-категориясы – бұл топқа барлық құндылығы төмен  және соңғы қаржылық 
қорытынды жасауда маңызы жоқ тауарлы-материалдық құндылықтар тобы жатады. 
Бұндай қорлардың қозғалысын кварталда бір рет тексереді. 

АВС – анализі проритеттік тауарлы-материалдық құндылықтар топтарының 
қозғалысын қадағалайды. 

ХYZ – анализінде материалдар тұтыну құрылымына сәйкес жіктеледі: 
Х тобы – тұрақты тұтынатын материалдар. 
Y тобы – мерзімді материалдар. 
Z  тобы – әр кезде тұтынатын материалдар. 
Қорлардың мұндай классификациясы тауарларды сатып алу мен қоймаға 

орналастыру бойынша қабыданатын шешімдердің эффективтілігін арттырады [2, 51 б]. 
Логистика өнім өндірудің үздіксіздігін оптимизациялауда қолданады. Ол 

«Жабдықтаушы – кәсіпорын – сатып алушы» тізбегі бойынша тауарлардың қозғалысын 
үйлестіреді және қажет материалдар өз уақытында, қажетті орында, талап етілген сан мен 
сапада жеткізілетініне кепіл береді. Қорытындысында капиталдың қорларда тұруын және 
қоймаға сақталу шығындарын азайтады, мұның нәтижесінде оның айналымдылығы және 
кәсіпорынның жұмыс істеу эффективтілігін арттырады. 

Қорытындысында әрбір түрінің өзгерісі бойынша тауардың өндіру көлемінің өсімі 
анықталынады: 

а) сатып алынған материалдық қорлардың саны (КЗ); 
б) материалдық қорлардың ауыспалы қалдығы (Ост); 
в) тауарлардың төмен сапалығы, материалдардың ауысуына байланысты жоғары 

нормативтік шығыс (Отх); 
г) тауар бірлігіне шикізаттардың салыстырмалы шығысы (УР). 
Жұмысшылардың квалификациясын жоғарылату, шығындарды қысқарту, бракты 

болдырмау, сапалы шикізат өндіру және оны сақтау мен жеткізу кезінде жоғалтпау, 
өндіріс техникасы мен технологиясын жетілдіру, конструкциялық бұйымды жеңілдету 
және тағы да басқа жолдармен өнім бірлігін өндіруде шикізат шығынын төмендетуге 
болады. 

Қорларды басқару өте жауапты жұмыстардың жұмыстардың бірі болып табылады. 
Сондықтан кәсіпорынның жоспарының орындалуы, тауарлардың өзіндік құнының азаюы, 
пайданың өсуі, сондай-ақ рентабельділіктің өсуінің негізгі шарттарының бірі болып 
кәсіпорынды қажетті деңгейде материалдар мен қажетті құндылықтармен қамтамасыз ету 
және тауарлы-материалдық құндылықтарды неғұрлым тиімді және дұрыс пайдалану 
керек. 
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Современный туризм охватил практически все страны мира, способствуя тем 
самым географическому распространению передовых технологий обслуживания 
путешествующих.  

Уровень развития индустрии туризма стал показателем общего экономического 
развития страны. Каждая страна и регион формируют для себя собственную концепцию 
развития туризма. Это обосновывается тем, что страны и регионы существенно 
отличаются друг от друга наличием и характером туристских ресурсов, уровнем их 
адаптированности для жителей других стран и регионов, уровнем жизни местного 
населения, характером экономических задач, стоящих перед страной. 

Кыргызстан обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом и 
имеет большие возможности для развития туризма, в особенности международного 
экологического туризма. Особенности возникновения и развития экологического туризма 
в Кыргызстанево многом обусловлены политическими и экономическими факторами, 
наблюдавшимися в стране после 1990 г. А именно: резко сократился спрос на 
преобладавшие прежде путешествия и отдых внутри страны и увеличился, хотя  и 
незначительно, спрос на ранее немногочисленные поездки в зарубежные центры туризма. 
Социально-экономические факторы в последние годы не способствуют развитию 
туризмав целом иэкотуризма, в частности. Однако даже сегодня ряд заповедных зон 
страны обладает потенциальными возможностями для организации эколого–туристской 
деятельности. 

Одной из наиболее наболевших проблем в сфере туризма является отсутствие 
дееспособной госструктуры, осуществляющей  функции управления и регулирования 
процессов туризма в областях. Областные структуры госорганов по туризму  должны  
заниматься вопросами планирования развития туризма в области и оказывать 
методическую и информационную поддержку. К сожалению, данные структуры из-за 
отсутствия финансирования практически развитием туризма  на местах не занимаются.   

Так можно представить  существующие информационные системы управления 
экологией природопользования 

 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:aigul231164@mail.ru


783 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

 
 
Рис. 1. Информационные источники системы управления экологией 

природопользования 
Как видно на рис.1 информационные системы управления экологией 

природопользования при управлении представлены отчетностью: финансовой, 
консолидированной,  статистической, экспертными и общественными. 

Рассмотрим один из представленных информационных источников системы  
управления экологией природопользования  в Кыргызской Республике – статистической. 

По данным Нац.стат.комитета (рис.2), которые, однако,  могут быть неполными, 
так как статистическая отчетность  должна предоставляться только хозяйствующими 
субъектами, имеющими свой баланс, что не всегда имеет место на заповедных 
территориях, свидетельствуют о  площади заповедников и НПП республики и текущих 
расходах на их содержание, в том числе за счет госбюджета.  

Кроме того, имеет место в республике «фактор недоучета», то есть представление 
отчетности не всеми хозяйствующими субъектами.  

Следует отметить, что при сохранении практически тех же площадей текущие 
расходы на содержание этих заповедных зон уменьшаются из года в год, причем 
бюджетное финансирование снижается на 40%. При этом тенденция уменьшения 
финансирования практически сохраняется в последующие периоды.  
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Рис. 2. Общая сумма расходов на содержание заповедников и природных парков в 
Кыргызской Республике 

Так, по данным рис. 2 можно отметить, что общая сумма расходов на содержание 
заповедников и природных парков составила 9331,7 тыс. сом при этом расходы из 
бюджета составили 7836,3 тыс. сом, что покрыло только 84 % всех расходов из 
бюджетных средств.  

Незначительные объемы въездного туризма объясняются в первую очередь слабым 
уровнем развития материально-технической базы, отсутствием объектов по приему 
туристов в ряде привлекательных мест республики. 

На территории заповедников и парков зарегистрировано 19 хозяйствующих 
субъектов. Следует отметить, что число зарегистрированных хозяйствующих субъектов, 
по роду деятельности оказывающих услуги в области рекреации и отдыха, в заповедниках 
и национальных парках республики составляет менее 0,5% от общего числа таких 
хозяйствующих субъектов по республике. 

Рассмотрим состояние регионов, где расположены природные парки и 
заповедники. 

Территория Иссык-Кульской области пригодна и доступна для рекреационной 
деятельности в течение всего года, но наиболее благоприятным и эффективным можно 
считать летне-осенний период с продолжительным купальным сезоном.  

Чуйская область условно поделена на несколько туристских зон: Ала-Арчинская,  
Иссык-Атинская и Чон-Кеминская. 

Все зоны Чуйской области являются многопрофильными, то есть благоприятны для 
развития разнообразных видов туризма. Но на сегодняшний день практически 
отсутствуют стационарные дома отдыха, туристские гостиницы, поэтому целесообразно 
шире использовать мобильные средства размещения – юрточные городки (лагеря).  

Остальные туристские зоны республики многофункциональны, они могут быть 
использованы как для кратковременного, так и для длительного отдыха туристов, 
экскурсантов, отдыхающих в любое время года. Туристский потенциал области в целом 
используется только на 10% . 

Джалал-Абадская область обладает богатым туристским потенциалом. При 
содействии швейцарской международной организации по развитию и сотрудничеству 
«Хельветас-Кыргызстан» в Джалал-Абадской области созданы местные 
предпринимательские сообщества по оказанию туристских услуг. 

В целях развития туризма в данном регионе требуются вложения иностранных 
инвестиций в туристские зоны: Арстанбап (Базар-Коргонский район), Сары-Челек 
(Аксыйский ), Кара-Алма (Сузакский). Плохое состояние автодорог препятствует более 
прогрессивному развитию туризма в данном регионе. 

В целом, основным направлением является развитие горно-рекреационного 
туризма. В будущем планируется создать горнолыжный комплекс «Кызыл-Ункур» 
круглогодичного функционирования. 

В Таласском регионе прекрасные возможности для охотничьего и других видов 
природного туризма, где могут работать временные туристские приюты, кемпинги, 
юрточные и палаточные городки для местных и зарубежных туристов. При этом 
эффективной является организация для отдыхающих туристов посещения национальных 
юрт с угощением лечебным напитком кумыс, охота на диких животных и зверей с 
тайганом, рыбная ловля в речках, расположенных в пределах транспортной доступности.  

В целом, в данном регионе приоритетными направлениями туризма являются: 
развитие внутреннего туризма, основанного на национальной тематике, конный туризм, с 
пропагандой национальных видов спорта (улактартыш, оодарыш, кызкуумай), 
этнографический  и экотуризм. Эти и другие мероприятия создают условия для притока 
новых туристов, а также преимуществом является то, что для развития данных видов 
туризма имеются все возможности, не требующие больших финансовых вложений. 

Нарынская область обладает достаточным туристическим потенциалом, располагая 
уникальными природными и историко-культурными ресурсами. В области есть основа для 
развития таких видов туризма, как туры по ВШП, альпинизма, приключенческого 
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туризма, культурно–исторических туров, научных туров, треккингов (конных, пеших), 
рафтинга, также развитию горного и охотничьего туризма. Разработаны десять конных, 
один верблюжий, пять автомобильных, два вертолетных маршрутов. Особое внимание 
уделяется таким новым видам туризма, как горный, приключенческий, джайлоо и 
экотуризм. В области запланировано строительство юрточных городков и кемпингов для 
туристов. 

Анализ текущей ситуации по развитию экотуризма на заповедных территориях 
республики показывает необходимость выполнения такой первоочередной задачи, как 
паспортизация и санация национальных, природных парков, заповедников и заказников.  

Приоритетной задачей на более длительный период является развитие сети 
заповедных  природных и  биосферных территорий.Таким образом необходимо 
сосредоточение научных знаний и практик, включая методологию бухгалтерского учета 
во всех его специализированных сферах, внутреннего анализа и контроля, 
бюджетирования затрат на природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов и 
формирования отчетности по всем функциональным системам, аккумулирующих 
информацию для управленческих целей.  

Организацию контрольных проверок  хозяйствующих субъектов следует 
рассматривать как другой не менее важный по сравнению с элементом «Учет» элемент  
информационного обеспечения разработки и выполнении природоохранных проектов при 
реализации экологической политики субъекта хозяйствования в сфере 
природопользования.  

Однако надо учесть, что цели и конкретные задачи, решаемые службами 
внутреннего контроля, должны рассматриваться в органичном единстве с целевыми 
установками и методами бюджетирования, при этом принимая во внимание  и учетно-
контрольную информацию об экологии природопользования, и разные виды отчетности 

При этом нельзя не согласиться, что совершенствование методологии 
бухгалтерского учета неразрывно связано с развитием методов анализа и внутреннего 
контроля, а всё это в комплексе реализуется при разработке усовершенствований методик 
формирования отчетности для разных пользователей. 
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На протяжении индустриального века главное конкурентное преимущество для 

организаций составляли технологии, заключенные в материальных активах, и эффект от 
масштабов производства. В качестве основных критериев для определения эффективности 
деятельности компании выступали финансовые показатели, такие как рентабельность 
привлеченного капитала (ROCE – Returnon Capital Employed), рентабельность 
активов (ROTA – Returnon Total Assets) и рентабельность продукции (CRR – Costto 
Revenuerate) [1]. С помощью данных коэффициентов руководители определяли наиболее 
эффективные направления деятельности и осуществляли перераспределение внутренних 
ресурсов с целью улучшения финансовых результатов и повышения ценности бизнеса. 
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Сегодня гораздо труднее добиться конкурентного преимущества за счет 
эффективного финансового менеджмента и инвестиций в физические активы. По данным 
компании Balanced Scorecard Collaborative, более половины компаний, входящих в список 
FT 500, используют сегодня BSC на своих предприятиях. [2] 

 Способность компании мобилизовать и использовать свои нематериальные активы 
стала более значимым фактором. Стратегия фирмы становится как никогда важной. 
Именно поэтому построение организации, ориентированной на покупателя (Building 
Customer-Focused Organization), и построение бизнеса, ориентированного на 
стратегию (Building Strategy-FocusedBusiness), являются одними из основных инициатив, 
предпринимаемых большинством динамичных и развивающихся компаний по всему 
миру. В информационный век в условиях жесточайшей рыночной конкуренции намного 
большее значение имеет долгосрочное развитие, основными факторами которого 
являются грамотное стратегическое управление, эффективность бизнес-процессов, 
капитал компании, воплощенный в знаниях и квалификации сотрудников, способность 
организации удерживать и привлекать новых клиентов, корпоративная культура, 
поощряющая инновации и организационные улучшения, инвестиции в информационные 
технологии. [3]  

Чтобы руководство могло своевременно принять решение, нужно  оперативное 
получение информации о деятельности компании. В то же время оперативные действия 
компании должны быть скоординированы и направлены на достижение определенных 
долгосрочных целей, иначе есть риск остаться на месте. Для этого компания должна уметь 
верно идентифицировать свою стратегию и мобилизовать все ресурсы для достижения 
поставленных стратегических целей. Стратегия должна быть сформулирована правильно 
и понятно, ведь от этого зависит очень многое в развитии компании. Также важно не 
только грамотно разработать стратегию, но и удачно ее реализовать. 

Многие считают, что ключевую роль играет именно содержание стратегии, а форма 
представления второстепенна. Постепенно менеджеры отказываются от этой точки 
зрения, поскольку понимают, что стратегии могут быть успешно реализованы только 
тогда, когда их понимают сотрудники компании. Описывая стратегию в более или менее 
упорядоченной форме, мы повышаем вероятность ее успешной реализации. 

Одним из инструментов представления процесса реализации стратегии в 
понимаемой форме является сбалансированная система показателей (Balanced Score Card, 
BSC либо ССП). Сбалансированная Система Показателей, разработанная 
профессорами Гарвардского университета Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, 
является наиболее эффективной и широко используемой по всему миру коммерческими, 
государственными, промышленными и некоммерческими организациями концепцией 
реализации стратегии компании посредством ее декомпозиции на уровень операционного 
управления и контроля на основе Ключевых Показателей Эффективности 
(KeyPerformanceIndicators, KPI) [4]. 

Сбалансированная Система Показателейобеспечивает интеграцию финансовых 
и нефинансовых индикаторов с учетом причинно-следственных связей между 
результирующими показателями и факторами, под влиянием которых они 
формируются. Это позволяет осуществлять детализированный мониторинг деятельности 
компании в стратегическом фокусе, увеличить оперативность и эффективность 
управленческих решений, контролировать наиболее важные финансовые и нефинансовые 
показатели деятельности (KPI), которые являются целевыми для компании, и степень 
достижения которых определяет движение компании согласно заданной стратегии. 
Значения KPI отражают как эффективность бизнеса в целом, так и отдельно 
рассматриваемых бизнес-процессов, структурных подразделений и кадровых ресурсов. В 
результате, Сбалансированная Система Показателей представляет собой не только 
систему измерения эффективности деятельности компании в стратегическом фокусе, но 
полнофункциональную систему управления компанией. 
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В Сбалансированной Системе Показателей следует различать показатели, 
измеряющие достижение целей (непосредственно KPI), и показатели, отражающие 
процессы, которые обеспечивают достижение этих целей (оперативные показатели). 
Например, для достижения целевого значения запаса финансовой прочности необходимо 
достичь определенного уровня производительности, который обеспечит снижение 
постоянных затрат и понизит значение точки безубыточности.  

Концепция Сбалансированной Системы Показателей предполагает построение 
многоплановых связей между KPI и оперативными, финансовыми 
и нефинансовыми показателями, стратегическим и операционным уровнями управления, 
прошлыми и будущими результатами, а также между внутренними и внешними аспектами 
деятельности компании. В этом заключается баланс в терминах концепции 
Сбалансированной Системы Показателей. Согласно экспертным оценкам, количество 
Ключевых Показателей Эффективности (KPI) на корпоративном уровне или уровне 
компании не должно превышать 15-25, в противном случае произойдет 
рассеивание внимания, ресурсов, усилий, размытие целей и ответственности, т.е. 
стратегический фокус нарушится. 

Традиционные концепции оценки эффективности деятельности компании 
основаны на измерении и мониторинге исключительно финансовых показателей, 
которые несут в себе информацию об уже произошедших событиях и не отражают 
возможностей долгосрочных инвестиций и состояния отношений с клиентами. 
Сбалансированная Система Показателей, поддерживая измерение финансовых 
показателей, предусматривает управление нефинансовыми показателями, которые 
отражают движение компании к созданию ее будущей стоимости через инвестиции в 
персонал, оптимизацию бизнес-процессов и технологии, взаимоотношения с клиентами и 
поставщиками. Такой более широкий взгляд на управление обеспечивает объективную 
картину состояния компании, анализ возможностей внутреннего и внешнего развития, а 
также конкурентоспособности. 

Сбалансированная Система Показателей (ССП) определяет четыре стратегических 
зоны (рисунок), отражающих соответствующие перспективы компании:  как 
оценивают компанию акционеры (финансовая перспектива);  как оценивают компанию 
клиенты (клиентская перспектива);  какие процессы обеспечат компании конкурентные 
преимущества (перспектива внутренних бизнес-процессов);  имеются ли программы 
инноваций, развития, мотивации и роста (перспектива обучения и развития). 

Реализуемость стратегии закладывается на этапе разработки. Для того, чтобы 
стратегия работала, она должна быть сфокусированной, дифференцированной, иметь 
конкретный временной горизонт. Сфокусированной — вытекать из дерева целей фирмы: 
миссия и ценности компании, видение, реализация видения (создание потенциала, 
определение условий и ограничений, удовлетворение социальных целей стейкхолдеров), 
стоимостные цели, материальные цели. 

Дифференцированной — направленной на достижение потребительских ценностей 
целевых сегментов клиентов; содержать решение: рост компании достигается за счет 
развития продукта и освоения новых рынков; содержать конкурентное преимущество за 
счет уникальности продукта, наибольшей технологичности (низкой себестоимости и 
цены) или близости к целевым клиентам. 
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Рисунок 6 – Четыре стратегические зоны ССП 

Примечание – составлено автором согласно источнику [5] 
И, наконец, стратегия должна быть формализована. Систем реализации и контроля 

стратегии компании много, но наиболее эффективной и практически используемой на 
сегодня является сбалансированная система показателей. 

В настоящее время большинство коммерческих компаний в том или ином виде 
формируют стратегию и стратегические планы. Однако трактовки и представления об 
этих понятиях существенно отличаются, и здесь не обходится без крайностей.  Между 
тем, сбалансированная система показателей является инструментом реализации стратегии, 
а не ее разработки. И если стратегии у компании нет, то и реализовывать нечего. 

Обратимся к причинам отсутствия успеха в реализации стратегии. В обзоре, 
проведенном Renaissance Worldwide и журналом CFO Magazine среди 200 крупнейших 
западных компаний, подчеркиваются следующие барьеры в выполнение стратегии: 

− видение и стратегия не обеспечивают руководства к действию. Менее 40% 
менеджеров среднего звена и 5% сотрудников более низкого уровня четко понимают 
видение и действуют на основе стратегии; 

− задачи, достижения и инициативы сотрудников не связаны со стратегией. Как 
правило, они устанавливаются в соответствии с годовым финансовым планом. Только 
50% высших руководителей, 20% менеджеров среднего уровня и 10% сотрудников 
нижнего уровня осуществляют свои действия и используют системы поощрения 
ориентированные на исполнение стратегии; 

− распределение ресурсов не связано со стратегией. Только 43% компаний 
имеют стратегии, четко связанные с годовым бюджетом. 

Обратная связь имеет тактический характер. Системы оценки ориентированы на 
контроль краткосрочной операционной эффективности, а не долгосрочной стратегии. В 
среднем 45% менеджеров не тратят ни минуты времени на обсуждение и принятие 
стратегически решений, 85% команд управленцев тратят менее одного часа в месяц. 

Как показали результаты обзора, около 50% компаний строят системы оценки 
эффективности, базируясь исключительно на финансовых показателях. В свою очередь, 
идея ССП состоит в изменении традиционной системы критериев деятельности бизнеса за 
счет расширения состава показателей и использования особой структуры, которая 
устанавливает связь между стратегическими целями и ключевыми факторами (ресурсами) 
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их достижения. Сбалансированная система показателей дополняет систему финансовых 
параметров уже свершившегося прошлого системой оценок перспектив.  

Традиционно, перспективы ССП содержат следующие показатели. Финансовая 
перспектива. Содержит финансово-экономические показатели на уровне компании или 
бизнес-направления, отражающие стратегические цели акционеров. 

Перспектива «Рынок/Клиенты» содержит показатели, характеризующие реакцию 
среды на способность компании удовлетворять потребности клиентов для достижения 
финансовых целей. 

Перспектива внутренних процессов содержит показатели, характеризующие 
эффективность бизнес-процессов для достижения целей в двух вышележащих областях. 

Инфраструктура содержит показатели способности обеспечивать эффективность 
ключевых бизнес-процессов с помощью основных нематериальных активов — 
компетентности и культуры персонала, управленческой и технологической 
инфраструктуры. 

ССП, как стратегический инструмент, характеризуется тем, что все действия 
компании взаимосвязаны, и имеют четкие индикаторы, которые показывают, как 
осуществляется план, какими темпами идет достижение целей. 

На основе выбранной стратегии, в рамках сформированного дерева целей, берутся 
стратегические цели и вносятся в таблицы, отражающие данные каждого из четырех слоев 
(перспектив). Далее, основываясь на принятых стратегических решениях, для каждой цели 
определяется показатель (показатели), характеризующий степень достижения цели, и 
формируется перечень мероприятий, выполнение которых должно обеспечить достижение 
заданного показателя. Общее направление разворачивания показателей идет от 
перспективы к перспективе «сверху вниз». 

Затем процесс меняет свое направление — проверяется сбалансированность, 
согласованность установленных показателей. Для этого проверяется логика причинно-
следственных связей — как через достижение показателей нижних уровней (перспектив) 
будут достигнуты показатели верхних уровней. 

За выполнение мероприятий следует установить ответственность. Показатели 
проецируются на подразделения оргструктуры, и в каждом подразделении за них 
назначается ответственное лицо. 

Далее, необходимо установить, как будет организован сбор данных для 
показателей. Для этого, двигаясь сверху вниз по слоям, для каждого показателя 
устанавливается процесс обратной связи, формируются плановые критерии и коридоры 
отклонений. 

Завершающим шагом является создание диаграммы причинно-следственных 
связей, которая наглядно показывает, как взаимоувязаны показатели слоев между собой. 

Таким образом, ССП увязывает стратегические результаты и факторы их 
достижения, устанавливая и отслеживая причинно-следственные связи между ними. 
Большинство факторов достижения описываются через нефинансовые показатели, 
которые не регистрируются традиционными системами учета, а если регистрируются, то 
не увязываются с финансовыми результатами. Таким образом, с одной стороны, ССП 
расширяет пространство управленческого учета, с другой, — фокусирует учет на 
ограниченном наборе максимально информативных для стратегической оценки 
показателях. 

ССП устраняет конфликт и делает более прозрачными и конструктивными 
отношения между собственниками и топ-менеджерами бизнеса, подводя под них 
совместно разработанную и однозначно понимаемую систему измерений. 

ССП позволяет перевести стратегию в плоскость конкретных задач, увязать 
стратегические цели бизнеса с результатами деятельности каждого сотрудника и 
правильно мотивировать персонал. 
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Итак, был показан механизм реализации стратегии с помощью ССП. Приведем 
некоторые примеры реализации стратегии с помощью ССП в отечественных компаниях. 

Большой интерес к внедрению ССП проявляет АО «Казахтелеком». Компания уже 
внедрила в целях оперативного управления финансово-хозяйственной деятельностью 
внедрил информационную систему немецкого разработчика SAP. Теперь следующим 
шагом будет внедрение системы сбалансированных показателей. Также успешно внедрил 
ССП АО «КазМунайГаз», МАЭК «Казатомпром». 

ГКП «Центр устойчивого развития столицы» аппарата акима г. Астаны в целях 
реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года, 
утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 17 марта № 67 (далее — 
Стратегический план), начаты работы по разработке системы мониторинга и контроля 
реализации стратегических целей и задач развития, оценки деятельности местных 
исполнительных органов г. Астаны. 

Разработка системы мониторинга и контроля реализации стратегических целей и 
задач, оценки деятельности местных исполнительных органов г. Астаны будет построена 
на основе концепции сбалансированной системы показателей. 

Таким образом, сбалансированная система показателей применяется как в 
коммерческих, так и некоммерческих организациях. Скорее, это инструмент, 
представляющий компании возможность систематизировать и концентрировать свои 
усилия на выполнении долгосрочной стратегии, позволяющий эффективно управлять 
реализацией стратегии, используя будущее в качестве ресурса. И успех будет зависеть от 
того, как компания будет использовать данный инструмент. 

Также, следует взглянуть на ССП трезвым взором – и, не отменяя всех достоинств 
этого подхода, обратить внимание также на недостатки и проблемы, связанные с этим 
подходом. 

Но для начала рассмотрим преимущества системы. В целом, преимущества 
системы Balanced Scorecard, с точки зрения практики, достаточно значительны, среди 
них:   

− увязка оперативного и стратегического контуров управления за счет 
многоаспектного и практичного подхода; 

− всеохватывающая система для проведения стратегии предприятия сверху вниз 
по всем иерархическим уровням через четыре основных аспекта (потребительский, 
хозяйственный, инновационный и финансовый); 

− необходимость определения единиц измерения и наличие стратегической 
карты придают дискуссиям по реализации стратегии более объективный и 
конструктивный характер; 

− BSC делает возможными широкие, ориентированные на обучение, 
коммуникации по всем уровням предприятия; 

− новая концепция хорошо увязывается с системой контроллинга и с методами 
управления, нацеленными на повышение стоимости предприятия.  

Также внедрение BSC помогает в следующих аспектах:  
− оценить стратегию и цели; 
− устранить разрыв между целями компании и их операционной реализацией; 
− оперативно реагировать на изменения; 
− оценить успешность любого затратного проекта; 
− привязать цели компании к деятельности персонала.  
Обобщая изложенный материал, можно сказать, что BSC дает высшему 

руководству компании совершенно новый инструмент управления, представляющий 
собой набор взаимосвязанных сбалансированных показателей, позволяющих оценивать 
критические факторы не только текущего, но и будущего ее развития. 
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Используя BSC, менеджеры руководят такими процессами, как перевод видения 
стратегии, доведение ее до всех уровней системы управления, бизнес-планирование и 
распределение ресурсов, обратная связь, обучение и текущий мониторинг реализации 
стратегии. 

Кроме того, они получают ответы на основные вопросы: за счет чего компания 
создает свою стоимость, какие процессы являются ключевыми в ее деятельности, каков 
уровень квалификации персонала и качество применяемых технологий, каково их 
соответствие выбранной стратегии, какие инвестиции нужно осуществить в развитие 
компании с целью достижения ее долгосрочных целей.  

В результате использования Balanced Scorecard деятельность любой организации 
становится более прозрачной и управляемой. Существует еще одна весомая причина, 
побуждающая компании внедрять BSC. Это растущий интерес к информации, 
позволяющей оценить будущий потенциал компании со стороны внешних кредиторов и 
инвесторов. В частности, Питер Линкольн, вице-президент US Steel & Carnegie Pension 
Fund отметил: "Оценка эффективности, основанная на нефинансовых показателях, таких 
как удовлетворенность клиентов или скорость, с которой новые продукты выводятся на 
рынок, будет чрезвычайно полезна для инвесторов и инвестиционных аналитиков. 
Компании должны отражать данную информацию для обеспечения полного 
представления о характере своих операций".  

Итак, теперь рассмотрим и недостатки описанной системы: 
− одна из основных сложностей при построении Balanced Scorecard — подбор 

адекватного показателей для измерения той или иной стратегической цели. Та или иная 
проблема может быть трудноизмеримой, например, готовность персонала к изменениям, 
атмосфера в коллективе, качество системы управленческого учета, имидж компании. Все 
эти показатели довольно трудно оценить, но на которые будет опираться ССП; 

− вторая проблема — сбор информации для расчета значения того или иного 
показателя может оказаться чрезмерно дорогим, например, расчет приемлемо точного 
значения доли рынка может потребовать от компании огромных усилий по сбору и 
обработки информации. В таких случаях для оценки проблемы используется текстовая 
информация, не выраженная в форме индикаторов; 

− сбалансированная система показателей – это не методика, и не набор готовых 
рецептов. Система требует творческого стратегического мышления и проведения 
серьезной комплексной разработки применительно к конкретному предприятию; 

− создание Сбалансированной системы показателей –долгосрочная и очень 
сложная задача, связанная, к тому же, с целым комплексов вопросов «человеческого 
фактора», и ее решение возможно только в том случае, если общее руководство 
осуществляет собственник (руководитель) предприятия, и проводит его жестко и 
директивно, а работу проводит слаженная команда внешних консультантов и 
специалистов предприятия; 

− концепцией не рассматривает механизмов разрешения конфликтных ситуаций, 
а они неизбежны; 

− концепция ориентирована на управление активами, а не на их финансирование. 
[6]. 

Итак, рассмотрев все за и против, можно сделать вывод, что ССП имеет как ряд 
положительных моментов, так и отрицательных. В целом идея не плохая, но требует 
очень кропотливой и долгосрочной работы по внедрению. В настоящее время эта система 
пользуется нарастающей популярностью и со временем, пройдя через все нюансы, на 
практике сформируется улучшенная версия.  
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Важной информационной системой организации является система бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. Данная система позволяет получить основную 
экономическую информацию об организации, доступную для пользователей. Под 
отчётностью в широком смысле подразумевается  совокупность всех учётных записей, 
позволяющая проследить хозяйственную деятельность организации. В более узком 
смысле отчётность представляет собой систему таблиц, отражающих сводные данные, по 
которым можно судить о финансовом состоянии организации и эффективности её 
деятельности.  

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
компонентами финансовой отчетности являются: 

1. бухгалтерский баланс; 
2. отчет о прибылях и убытках; 
3. отчет о движении денежных средств; 
4. отчет об изменениях в капитале; 
5. примечания к финансовой отчетности. Рассмотрим значение и содержание 

компонентов финансовой отчетности. 
Кроме финансовой отчетности многие предприятия на добровольной основе 

представляют дополнительную информацию, например, различные обзоры менеджеров, 
экологические обзоры и др. Данная информация не является частью финансовой 
отчётности и не регламентируется МСФО. 

Приведем формы финансовой отчетности и информацию для принятия 
управленческих решений в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Формы финансовой отчетности 
 

Форма 
отчетности 

Информация Управленческие решения 

Баланс Финансовое 
положение 
организации 

Использование экономических ресурсов организации. 
Определение ликвидности и платежеспособности 
организации, способности адаптироваться к 
изменениям экономических условий. 

Отчет о 
прибылях и 
убытках 

Результаты 
деятельности 
организации 

Прогнозирование способности организации 
генерировать потоки денежных средств на основе своих  
ресурсов. 
Вынесение суждения об эффективности возможности 
использования дополнительными ресурсами. 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
http://www.kpi-monitor.ru/
mailto:zeinulla.aigulya@mail.ru


793 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

Отчет об 
изменении 
капитала. 

Изменения в 
финансовом 
положении 
организации 

Инвестиционные, финансовые и операционные 
решения в деятельности организации. 
Прогнозирование способности организации получать 
денежные средства и их эквиваленты, потребности 
организации в использовании этих денежных средств. 

Отчет о 
движении 
денежных  
средств 

Изменения в 
денежных потоках 

Определение динамики чистых активов, изменений 
ликвидности и эффективности управлении денежными 
потоками. 

Примечание - составлено автором 
Бухгалтерская отчётность выполняет следующие функции: 
- является средством наблюдения пользователями за работой организации; 
- является информационной базой для принятия управленческих решений 

руководителями организации; 
- даёт возможность обобщения экономических показателей на региональном и 

общегосударственном уровнях; 
- служит средством контроля; 
- является базой для разработки текущих и перспективных планов. 
 
 
                              
                               
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1-Вопросы, рассматриваемые в МСФО ( IAS) 1 
 
Наиболее выразительную и содержательную форму финансовой отчетности 

представляет собой  бухгалтерский баланс. В системе финансовой отчетности он 
продолжает играть стержневую роль, выполняя важные функции. Бухгалтерский баланс, 
во-первых, знакомит собственников, менеджеров с управлением, имущественным 
состоянием организации. Из него они узнают, чем собственники владеют, каков в ко-
личественном и качественном отношении запас материальных средств, которым 
организация способна распоряжаться, и кто принимал участие в создании этого запаса. 
Во-вторых, по балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время оправдать 
взятые на себя обязательства перед третьими лицами, количество которых в рыночной 
экономике возросло (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, продавцы и др.). В-
третьих, руководители получают представление о месте самой организации в системе 
аналогичных хозяйствующих субъектов, правильности выбранного стратегического курса, 
сравнительных характеристик эффективности использования ресурсов и принятии 
решений самых разнообразных вопросов по управлению организацией. В-четвертых, 

МСФО( IAS) 1 

Общие требования к 
представлению 
финансовой отчетности: 
-цель финансовой 
отчетности 
-состав финансовой 
отчетности 
-общие подходы к 
формированию 
финансовой отчетности 

Требования по структуре и 
содержанию финансовой 
отчетности: 
-идентификация 
финансовой отчетности 
-отчетный период 
-требования по 
содержанию баланса 
-требования по 
содержанию отчета о 
прибылях и убытках 
-требования по 
содержанию отчета о 
движении денежных 
средств 
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содержание баланса дает возможность использовать его как внутренними, так и 
внешними пользователями. Так, например, аудиторы получают подсказку для выбора 
правильного решения в процессе аудирования, планирования своей проверки, выявления 
слабых мест в системе учета и зон всевозможных преднамеренных и непреднамеренных 
ошибок во внешней отчетности клиента, а аналитики определяют направления 
финансового анализа.  

Важной формой финансовой отчетности является Отчет о прибылях и убытках. В 
отличие от бухгалтерского баланса этот отчет показывает не моментальный снимок, не 
застывшее финансовое положение организации, а движение капитала во времени, 
финансовый результат организации за отчетный период. Он обеспечивает оценку 
результатов деятельности организации за определенный период с помощью достаточно 
подробной разбивки данных о доходах и расходах для определения того, приносит ли 
организация доход или убыток. Не случайно в западной практике, в отличие от 
казахстанской, выделяют баланс как основную форму отчетности, некоторый приоритет 
отдается отчету о прибылях и убытках. Именно эта форма приводится первой в годовом 
отчете американских, великобританских и новозеландских фирм. Корни этого, вероятно, 
следует искать в психологии — прибыль является важнейшим показателем деятельности 
западной фирмы, поэтому ее и стремятся продемонстрировать в первую очередь внешним 
пользователям[1]. 

Значение отчета о прибылях и убытках определяется ролью прибыли как 
показателя оценки эффективности хозяйственной деятельности коммерческой 
организации, а также источника финансирования расширенного воспроизводства. 

Прибыль представляет собой итог деятельности организации и является 
важнейшим показателем, характеризующим финансовый результат ее деятельности. От 
прибыли зависит финансовое положение организации, уровень удовлетворения личных и 
общественных потребностей работников. В получении прибыли заключается главный 
интерес собственника, поскольку обеспечивает возможность роста капитала и бизнеса. 
Формирование прибыли - сложный процесс, включающий операционный, 
инвестиционный и финансовый виды деятельности. Каждый из них рождает доходы и 
требует затраты, необходимые для получения доходов. В сравнении доходов и расходов 
рождаются прибыль или убытки хозяйствующего субъекта. 

Отчет о прибылях и убытках в современной аналитической практике 
рассматривается как источник информации об уровне экономической эффективности 
хозяйственной организации. Он используется и для выявления и анализа тенденции 
формирования финансовых результатов и оценки управленческих решений за отчетный 
период. 

Одной из важнейших задач рыночной экономики является поддержка 
оптимального баланса между достаточной платежеспособностью и высокой 
рентабельностью работы организации. Решение этой задачи базируется на анализе 
движения денежных средств, основным источником для которого является «Отчет о 
движении денежных средств». 

Цель этого отчета заключается в предоставлении информации о получении и 
выплате организацией денежных средств за текущий период времени, в которой 
заинтересованы как собственники, так и кредиторы. Собственники, располагая 
информацией о денежных потоках, имеют возможность более обоснованно подойти к 
разработке политики распределения и использования прибыли. Кредиторы могут 
составить заключение о достаточности средств у потенциального заемщика и его 
способности зарабатывать денежные средства, необходимые для погашения обязательств . 

Классификация хозяйственных операций для составления Отчета о движении 
денежных средств. Вся хозяйственная деятельность предприятия для целей представления 
отчета о движении денежных средств может быть разделена на три группы: 
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1. Операционная деятельность - это деятельность, для которой создана организация 
и которая в большинстве случаев приносит основной доход. 

2. Инвестиционная деятельность - это деятельность, связанная приобретением и 
выбытием долгосрочных активов и других инвестиций. 

3. Финансовая деятельность - это деятельность, отражающаяся в изменении объема 
и состава собственного капитала и заемных средств организации. 

Отчет о движении денежных средств имеет следующую структуру: 
Денежные средства, полученные: 
- от операционной деятельности; 
- от инвестиционной деятельности; 
- от финансовой деятельности.  
Каждый из разделов, показывающих движение денежных средств от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, раскрывается более подробно с указанием 
конкретных потоков. Информация о входящем и исходящем сальдо по счетам денежных 
средств приводится для сверки. В случае правильного построения отчета о движении 
денежных средств (ДС) должны соблюдаться следующие равенства:  

 
ДС на начало года + Изменение ДС = ДС на конец года,   

где:  изменения ДС = 
ДС от операционной деятельности + 
+ ДС от инвестиционной деятельности + 
+ ДС от финансовой деятельности 

 
Настоящий отчет лишь классифицирует операции, проходившие по счетам 

денежных средств, для того чтобы представить их в наглядном виде. 
В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств» подчеркивается, что отчет о движении денежных средств должен 
содержать сведения о потоках денежных средств за отчетный период с разбивкой на 
потоки от операционной, инвестиционной или финансовой деятельности». 

Классификация потоков по категориям деятельности обеспечивает   
предоставление   информации,   позволяющей пользователям оценить влияние каждого 
вида деятельности на финансовое положение организации и на сумму денежных средств и 
их эквивалентов. 

В условиях рыночных отношений деятельность организации и ее развитие 
осуществляются преимущественно за счет самофинансирования, т.е. собственных средств. 
Лишь при недостаточности собственных средств привлекаются заемные средства. В этих 
условиях особое значение приобретает финансовая независимость от внешних заемных 
источников, хотя обойтись без них сложно, практически невозможно. Поэтому 
необходимо разграничить источники формирования краткосрочных активов. 
Минимальная часть их (норматив) формируется за счет собственного оборотного капитала 
для обеспечения производственной программы. Возникающая в отдельные периоды 
дополнительная потребность в краткосрочных активах сверх минимальной потребности 
покрывается краткосрочными заемными средствами. 

В Концептуальной основе для подготовки финансовой отчетности, утвержденной 
Министром финансов РК от 29 декабря 2002 г. №542, отмечается, что «финансовая 
отчетность отражает финансовые результаты операций и других событий, объединяя их в 
обширные категории в соответствии с их экономическими характеристиками. Эти 
обширные категории называются элементами финансовой отчетности». К ним относятся: 

1. активы;  
2. обязательства;  
3. капитал;  
4. доходы;  
5. расходы.  
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Первые три элемента отражаются в бухгалтерском балансе. Они непосредственно 
связаны с оценкой финансового положения организации. 

Остальные два элемента финансовой отчетности отражаются в отчете о прибылях и 
убытках. Они непосредственно связаны с оценкой результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 

Заключительным компонентом финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с МСФО, являются Примечания к ней, структура и порядок представления 
которых определены МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».  

 Примечания, как указано в этом стандарте, должны:  
- представлять информацию об основе подготовки финансовой отчетности и 

об используемой учетной политике 
- раскрывать информацию, требуемую МСФО (IFRS), которая не 

представляется непосредственно в балансе, в отчете о прибылях и убытках, отчете об 
изменениях в     капитале и отчете о движении денежных средств; 

- обеспечивать дополнительную информацию, которая не представляется 
непосредственно в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях в капи-
тале и отчете о движении денежных средств, но уместно в целях понимания любого из 
указанных отчетов» [2]. 

- сумму любых непризнанных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям. 

Таким образом, мы рассмотрели содержание, принципы, основные и 
дополнительные качественные характеристики, компоненты и элементы финансовой 
отчетности, представляющие собой важный информационный источник в бизнес-среде, с 
помощью которого могут обеспечиваться разнообразные решения инвестиционно-
финансового характера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ 

_______________________________________________________________ 
 

Экономикалық есептерді шығарудың кейбір математикалық әдістері 
 

Баймұхан С.,  Алшынбаева Е.К.  
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail: Toltai42@mail.ru 
 
Кез-келген есептеу әдісіне байланысты зерттеулерде белгілі бір математикалық 

модель қолданылады. Моделді құру арқылы табиғаттағы, өмір тәжірибесінде кездесетін 
құбылыстарды қарапайым түрге келтіріп, схемасын көрсетуге болады. Бұл схема әртүрлі 
математикалық аппаратпен өрнектеледі. Зерттеліп отырған құбылыстың сұрақтарына 
дұрыс жауап беру осы математикалық модельді сәтті түрде таңдауға байланысты. 

Математикалық модельді  құру-зерттеліп отырған құбылыстың ең басты, жауапты 
бөлігін құрайды, сондықтан да моделі ізделіп отырған құбылыстың ішкі сырымен қатар 
математиканың әртүрлі  тарауларынан  терең білім қажет. Ең қарапайым жағдайда 
қарастырылып отырған құбылыс  алгебралық теңдеулермен өрнектеледі. Динамикалық 
құбылыстарда дифференциалдық теңдеулер (жәй  немесе  дербес  туындылы), т.с.с. 

Берілген функцияның аргументтеріне белгілі бір талаптар қойылғандағы, 
экстремалды мәндерін қабылдайтын парамертлерін анықтау есебін  <<математикалық 
бағдарламалау>>  есебі деп атайды. Мұндай есептерді шығару үшін <<Сызықтық 
алгебра негіздері >>, <<Көп айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері>>  
сияқты жоғары математиканың тарауларынан мағлұматтар қажет. 

Математикалық модельдерді құруға жиі қолданылатын функциялардың  
түрлері 

  1.Сызықтық функция. n айнымалыдан тәуелді  
                 𝒛𝒛 = 𝒄𝒄𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒄𝒄𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐+. . . +𝒄𝒄𝒏𝒏𝒙𝒙𝒏𝒏              
 түрдегі берілеген функцияны сызықтық немесе сызықтық бейне деп атайды. Бұл 

бейне сызықты программалау есептерінде, максималданатан  немесе минималданатын, 
белгісіз жоспарлау көрсеткіштерінен сызықты тәуелді болған жағдайда, ал белгісіз 
көрсеткіштерге қойылатын талаптар сызықты теңдеулер немесе теңсіздіктермен 
берілгенде қолданылады. Мысалға: шикізаттың қолданылуы, жол қатынасы есептерінде, 
тиімді пішу сияқты есептерде. 

 2.Квадраттық функция. Квадраттық программалау есептерінде белгісіздерге 
қойылатын талаптар жүйесі сызықты болып, ал мақсатты функция (максималданатын 
немесе минималданатын ) сызықты және квадратты функциялардың қосындысымен 
беріледі. Үш  𝒙𝒙𝟏𝟏, 𝒙𝒙𝟐𝟐,𝒙𝒙𝟑𝟑   айнымалыларынан тәуелді квадратты функция      

   
  𝒛𝒛 = 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟐𝟐𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑𝟐𝟐+𝒄𝒄𝟏𝟏𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟏𝟏𝟑𝟑𝒙𝒙𝟏𝟏𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒄𝒄𝟐𝟐𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐𝒙𝒙𝟑𝟑+𝒄𝒄𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏+𝒄𝒄𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒄𝒄𝒏𝒏      

 
 түрінде беріледі. 
3.Сызықты бөлшек функциялар. Сызықты бөлшек программалау есептерінде 

мақсатты функйия (n=3) төмендегідей анықталады. 

𝑧𝑧 =
𝒄𝒄𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒄𝒄𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒄𝒄𝟎𝟎
𝒅𝒅𝟏𝟏𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒅𝒅𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒅𝒅𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒅𝒅𝟎𝟎

 

Сызықты бөлшек түріндегі берілген мақсатты функциялар экономикалық 
есептерде кәсіпорынның рентабельдігін немесе өнімнің өзіндік құнын өрнектейді. 

Енді әртүрлі қарапайым экономика есептерінің математикалық моделдерін 
қарастырайық. 
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Төменде қарастырылған есептердің барлығына тән қасиет берілген шарттар 
бойынша теңдеу немесе теңсіздіктер күйінде жазылған шектеулер мен есепті шешудің 
критерийін анықтайтын мақсат функциясы құрастырылады. Бұл жерде критерийі мақсат 
функциясының экстремаль мәндерін табуға арналған математикалық бағдарламалау 
есептері қарастырылады: олар вариациялық есептер класына жатады. 

 1.Есеп.[1].[2] Жиһаз жасау фабрикасы столдар мен отырғыштар дайындайды. 
Оларды дайындауға екі түрлі тақтайлар кетеді:бірінші түрінен 72м3, екіншісінен 56м3. Бір 
стол жасау үшін 0,18м3, бірінші түрлі тақтай, 0,08м3 екінші түрлі тақтай, ал бір 
отырғышқа 0,09м3 1-ші түрдегі, 0,28м3 екінші түрдегі тақтай жұмсалады. Бір столдан 
фабрикаға түсетін таза табыс 1.1 теңге,  ал бір отырғыштан 70 тиын. Фабрика ең көп 
табыс табу үшін бар тақтайдан қанша стол мен отырғыштар жасау керек? 

Фабриканың жасайтын стол мен отырғыштар санын 𝒙𝒙𝟏𝟏 және  𝒙𝒙𝟐𝟐  деп белгілейік. 
Столдар мен отырғыштардан түсетін табыс 

                                                       𝑧𝑧 = 1.1𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝒙𝒙𝟐𝟐                                                           ( 1 ) 
функциясымен өрнектеледі. 
Өнімді жасауға қажетті тақтайлар мөлшері фабрикада бар тақтайлар мөлшерінен 

аспауы керек,демек 
                                               0.18𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟕𝟕𝟐𝟐             

0.08𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟓𝟓𝟓𝟓 
 
теңсіздіктері орындалады. Теңсіздіктерді түрлендіріп, ( 1 ) мақсатты функциясын 

максималдайтын, теріс еме 
                                                  2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 

2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟕𝟕𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын    𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟐𝟐 сандарын анықтайтын стандартты 

есеп аламыз. 
Екі айнымалыдан  тәуелді стандартты есепті графикалық әдіспен шығаруға 

болады. 1-суретте                                                                                               
  0.18𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟕𝟕𝟐𝟐   
0.08𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟓𝟓𝟓𝟓 

 
теңсіздіктерімен анықталған, теріс емес   нүктелер жиынынан тұратын мүмкін 

облысы кескінделген. 
 
         800 
   C   
                                    2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 
                                                                                                                                                                 
 
                                  𝐿𝐿∗ 
         200 L 
                                                        
 
  
                                                             2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟕𝟕𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
 
       
 
0                                                           400  700 
          1-сурет. ( 1 ) есептің графикалық шешуі  

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


799 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

c (1.1;0;7)  векторының бағыты және оған перпендикуляр болатын екі L 
және �̀�𝐿 деңгей сызықтарын сызамыз. Деңгей сызықтың екеуі де мүмкін облыспен 
қиылысады, ал �̀�𝐿 деңгей сызығы z функциясының ең үлен мәніне сәйкес келеді. Ол 
сызықты әрі қарай жылжытсақ, ол мүмкін облыспен қиылыспайтыны көрініп тұр. 
Сондықтан да тиімді шешімге координаттары  

� 2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎
     2𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟕𝟕𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

� 

 
жүйені қанағаттандыратын  M (𝒙𝒙�̀�𝟏,𝒙𝒙�̀�𝟐) нүктесі сәйкес келеді. Жүйені шешіп  
𝒙𝒙�̀�𝟏 = 350,𝒙𝒙�̀�𝟐 = 100 екенін анықтаймыз. Олай болса, 
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.1𝒙𝒙�̀�𝟏 + 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝒙𝒙�̀�𝟐 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓  теңге. Сонымен ең көп табыс табу үшін фабрика 350 

стол және 100 тумбочка жасауы керек. 
2-есеп.[ 1 ] А және В бұйымдар түрін өндіру ушін кәсіпорын үш түрлі 

технологиялық құрал-жабдық қолдануы тиіс. Өндірілетін әрбір бұйым осы үш түрлі 
цехтан өндеуден өтеді. Бұйымды әрбір өндеу цехынан өткізуге кететін уақыт  1 - кестеде 
көрсетілген. Бұл кестеде әрбір бұйым өндіруге жұмсалатын қаржы шамасы да берілген. 

 1-кесте 
Өндеу цехының 
Түр        түрлері 

1 бұйымды өндеуге кететін уақыт (сағ) 
А В 

I 2 8 
II 1 1 
III 12 3 

1 бұйымды өндіруге 
ж   жұмсалатын қаржы 

(теңге) 

 
2 

 
3 

 
Кәсіпорынның I және III өндеу цехын қолдану уақыты 26 және 39 сағаттан аспауы 

тиісті. Ал II-ші түрдегі өндеу цехында жұмыс жасау уақыты 4 сағаттан кем болмауы 
керек. 

Әрбір шығарылатын бұйымның өзіндік құны аз болу үшін кәсіпорын бұйымның әр 
түрінен қаншадан өндіруі керек? 

Кәсіпорынның А түрінен шығаратын бұйым санын 𝒙𝒙𝟏𝟏 деп, ал В түрінен шығарыт 
бұйым санын  𝒙𝒙𝟐𝟐 деп белгілейік. Олай болса, оларды өндіруге  𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 теңге 
жұмсалады, ал әрбір бұйымның өзіндік құны (теңге) 

 
                                                                              𝐹𝐹 = 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏+𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐

𝒙𝒙𝟏𝟏+𝒙𝒙𝟐𝟐
                               ( 2 ) 

функциясымен өрнектеледі. 
Көрсетілген бұйымдарды әрбір өңдеу цехынан өткізуге сәйкес 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐  сағат, 

𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 сағат және 𝟏𝟏𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 сағат уақыт кетеді. I және 
III өндеу цехтарының А және В түріндегі бұйымдары өндеуге кететін уақыты 26 

және 39 сағаттан аспайды, ал II-ші цехтыкі - 4 сағаттан кем емес, сондықтан да 
                                                𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟐𝟐𝟓𝟓 
                                               𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 ≥ 𝟏𝟏 

                                           𝟏𝟏𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 ≤ 𝟑𝟑𝟎𝟎                                                            ( 3 ) 
 
теңсіздіктері орындалады. 
Есептің экономикалық ұғымына байланысты  𝒙𝒙𝟏𝟏 және 𝒙𝒙𝟐𝟐 айнымалыларының 

қабылдайтын мәндері тегіс емес: 
                       𝒙𝒙𝟏𝟏 ≥ 𝟎𝟎,𝒙𝒙𝟐𝟐 ≥0 
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Демек, қойылған есептің математикалық мағынасы ( 2 ) функциясы минималды 
мән қабылдайтын ( 3 ) теңсіздіктер жүйесінің теріс емес шешімін табуда. 

Есептің графикалық әдіспен ([ 2 ], 216-219 беттер ) немесе сызықты-бөлшек 
бағдарламалау есептерін сызықты бағдардамалау есептеріне келтіріп, симплекс әдісімен 
де шығаруғ болады  

([ 3 ], 22-бет). Симплекс әдісті 1949 жылы Дж.Данциг жарыққа шығарған. 
  3-есеп. Жиһаз фабрикасы 3 түрлі өнім шығарады. Бұл бұйымдар 3 түрлі 

станоктарда, 3 түрлі өндеуден өтуі қажет. 1 бұйымға қажетті, станоктарда өтетін өндеу 
түріне байланысты қуаттың шығыны ( техникалық коэффициенттер) және станок 
түрлерінің қуаттары кестеде берілген: 

               Станоктар 
Өнімдер 

Техникалық коэффициенттер 
1 2 3 

А1 5 1 2 
А2 5 3 4 
А3 1 4 1 

Машина қуаты 1300 3072 2100 
 
Өнімнің санының қосындысы жоғары болу үшін комбинат өнімінің әр түрінен 

қаншадан жасау керек. 
  А1,А2,А3 өнімдерін шығару жоспарын 𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟐𝟐, 𝒙𝒙𝟑𝟑  арқылы белгілейміз. Қойылған 

есептің математикалық мөделі төмендегідей: 
                                            𝑧𝑧 = 𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 → 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒙𝒙 

мұндағы  𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟐𝟐,𝒙𝒙𝟑𝟑 теріс емес және 

                                   �
𝟓𝟓𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟓𝟓𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 ≤ 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎
𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝒙𝒙𝟑𝟑 ≤ 𝟑𝟑𝟎𝟎𝟕𝟕𝟐𝟐
𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 ≤ 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

�        

теңсіздіктерін қанағаттандыратын сандар. 
𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟓𝟓,𝒙𝒙𝟓𝟓   теріс емес баланстық айнымалылар енгізіп теңсіздіктер жүйесін 

теңдеулер жүйесіне келтіреміз 

                              �
𝟓𝟓𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟓𝟓𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟑𝟑 = 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎
𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝒙𝒙𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟎𝟎𝟕𝟕𝟐𝟐
𝟐𝟐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 = 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

�  

                                            
                               𝑧𝑧 = 𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒐𝒐𝒙𝒙𝟏𝟏 + 𝒐𝒐𝒙𝒙𝟓𝟓 + 𝒐𝒐𝒙𝒙𝟓𝟓 → 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒙𝒙          
{𝒙𝒙𝟏𝟏,𝒙𝒙𝟓𝟓,𝒙𝒙𝟓𝟓} -базистік айнымалылар, бос мүшелері теріс емес, сондықтан да есепті 

симплекс әдісімен шығарамыз. 
𝑪𝑪 С𝒊𝒊        𝒙𝒙б       1              1           1            0                0            0            𝒃𝒃𝒊𝒊 

    𝒙𝒙𝟏𝟏       𝒙𝒙𝟐𝟐         𝒙𝒙𝟑𝟑         𝒙𝒙𝟏𝟏           𝒙𝒙𝟓𝟓           𝒙𝒙𝟓𝟓 
0          𝒙𝒙𝟏𝟏 5           5      1        1        0       0                            1300 
0 𝒙𝒙𝟓𝟓    1              3   4    0    1   0 3072 
  0 𝒙𝒙𝟓𝟓    2    4   1    0    0   1 2100 
    -1   -1  -1    0    0   0    0 
  0 𝒙𝒙𝟏𝟏 19/4  17/4   0    1  -1/4   0  532 
  1 𝒙𝒙𝟑𝟑  1/4     3/4   1    0   1/4   0  768 

  0 𝒙𝒙𝟓𝟓  7/4  13/4   0    0  -1/4   1 1332 

  -3/4  -1/4   0    0   1/4   0  768 
  1 𝒙𝒙𝟏𝟏    1 17/19   0  4/19 -1/19  0  112 

  0 𝒙𝒙𝟑𝟑    0 10/19   1 -1/19  5/19  0  740 
  1 𝒙𝒙𝟓𝟓    0 32/19   0 -7/19 -3/19  1 1136 

     0  8/19   0  3/19  4/19  0  852 
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Сонымен комбинат өзінде бар ресурстарды қолдана отырып шығаратын 
өнімдерінің қосындысы ең үлкен мән қабылдау үшін А1 түрінен  𝒙𝒙𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 бірлік, А2 
түрінен  𝒙𝒙𝟐𝟐 = 𝟎𝟎  бірлік, А3 түрінен  𝒙𝒙𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟏𝟏𝟎𝟎 бірлік өндіруі қажет. Барлық өнімдер 
қосындысы 852 бірлік болады. 

Математика - кез-келген нақты ғылымның ортақ тілі болып табылады. Осыған орай 
ұлы француз ғалымы Рене Декарттың ( 1596-1650) айтқан: "Все исследования, 
направленные на изучение порядка и меры, принадлежит математике" сөзін келтіруге 
болады. 

Өкінішке орай "Математика" пәні жоғарғы оқу орнында толыққанды оқылмайды. 
Математиканың қолданылатын саласынан мүлдем ақпарат берілмейді. Экстремалды 
есептер шығаруды үйрететін "Математикалық бағдарламалау" пәні жаңа үлгі оқу 
жоспарына кірмеген. 

Ғылымға құштар жас мамандарға жоғарыда келтірілген қарапайым мысалдар ой 
салып, әрі қарай шығармашылық дамуына әсерін тигізеді деп  сенеміз.  
                                              Қолданылған дереккөздер тізімі 

   1. Алшынбаева Е.   Инженерлік-экономикалық есептерді шығарудың кейбір 
математикалық әдістері, оқу құралы,Алматы,2002. 

   2.  Акулич И.Л Математическое программирование в примерах и задачах. , В.Ш 
.,1986. 

   3.  Алшынбаева Е.    Экономикалық-математикалық модельдеу, Оқу-әдістемелік 
құрал , АЭСА , Алматы 2013. 

 
 

 
Экономикалық объектілерді басқарудағы ақпараттық жүйелердің  

алатын орны 
 

Далабаева А.Е., Мергенбай Л.Х.  
Алматы Экономика және Статистика Академиясы, Алматы қ. 

 asem_97_26@list.ru, Lazzat_101082@mail.ru 
  
Әрбір  қоғамда  ақпаратты  өңдеумен  жұмыс  жүргізуге  тура  келеді. 

Экономиканың  дамуымен  тұрғындарының  санының  өсіміне  байланысты, өзара  
байланысты  мәліметтердің  көлемі  өседі. Соңғы  жылдары  ақпараттың  үлкен  көлемі  
өндірісте, саудада, қаржылық  және  банктік  салада  бақыланады. Бұл  нарықтық  
экономикаға  өтуге  байланысты  болғанымен  қатар, мәлімет  өңдеудің  ғылыми  әдістерін  
қолдануға  негізделген  экономикалық  объектілерді  басқарудың  жаңа  әдісін  өтуімен  де  
байланысты. Экономикалық  объектілерді  меңгеруге  негізделген  ақпараттық ағымдарды  
қолдана  отырып, бақылау, жоспарлау,  есеп, талдау, объектілерді  басқаруды  сәтті  
жүргізуге  болады. 

Қазіргі  заманғы  экономика  эффектік  басқарусыз  мүмкін  емес, оның  сәттілігі  
дамуының  динамикасы  мен  әржақты  факторларды  ескеретін  интегралданған  
шешімдердің  қабылдануымен  анықталады. Бүгінгі  күрделі  де  тез  өзгеретін  әлемде  
көптеген  альтернативтер  басқарушылардың  қолында  болады, және  адамдардың  
алдына  бір мақсат  қойып, оған  жету  үшін  көптеген  сұрақтарға  жауап  беру  керек. Ол  
басқару  объектісі  толығымен  меңгерілген  уақытта  ғана  мүмкін  болады. 

Тоффлердің пікірінше, ақпараттық қоғамға тән ең басты белгілер мыналар: 
• экономикалық және әлеуметтік өмірдің барлық қырын бұқаралық және 

стандарттық сипаттардан арылту; 
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• қоғамда болып жатқан өзгерістердің қарқындылығы, инновациялардың жоғары 
деңгейлілігі. Қалыптасып келе жатқан ғаламдық ақпараттық қоғамда ақпараттың рөлі мен 
мәні артып отыр.  

Экономиканы басқаруда ақпараттық жүйелердің құрылуы және қызмет етуі 
ақпараттық технологияның дамуымен байланысты. Жүйе түсінігі өзара және 
элементтердің сыртқы ортасымен байланысқан жиынтықпен түсінідіріледі. Олардың 
жұмыс істеуі нақты мақсатты немесе пайдалы нәтижені алуға бағытталған. Осы 
анықтамаға сәйкес әрбір экономикалық объект (мекеме) немесе оның бөліктерін қойылған 
мақсатқа жетуге ұмтылатын жүйе ретінде қарастыруға болады. Жүйе үшін келесі негізгі 
қасиеттер сәйкес: күрделілік, бөлінгіштік, бүтіндік, элементтердің әртүрлілігі және 
олардың табиғатының айырмашылығы, құрылымдылық. Жүйе күрделілігі оған кіретін 
элементтер жиынына, олардың құрылымдық әрекеттесуіне, сонымен қатар сыртқы және 
ішкі байланыс күрделілігіне қатысты. Кәсіпорын немесе мекеменің маркетинг қызметі 
осындай элемент мысалы болып табылады, яғни күрделі сыртқы және ішкі 
байланыстарды өндіреді. Жүйе бөлінгіштігі нақты мақсат пен міндеттерге жауап беретін, 
белгілі бір белгісі бойынша ерекшеленген ішкі жүйелер қатарынан тұрады. Бұл қасиет 
мыналарды талдау кезінде ерекше маңызды: экономикалық объектілердің жұмыс 
ерекшеліктері, олардың басқарушылық қызметін ұйымдастыру, құжатайналымды 
қалыптастыру мен жүргізу, ақпаратты қайта өңдеу орталықтарының жұмыс істеуі және 
т.с.с. Жүйенің бүтіндігі жүйе клиенттерінің көбісінің жұмыс істеуі бір мақсатқа 
бағыныштылығын білдіреді, онымен модельдеу процесінде талап етілетін және 
анықталатын нақты экономикалық объекті қызметінің нәтижелілігіне қол жеткіземіз. 
Жүйе кез келген объект болып табылады. Ол бір бүтін ретінде, сонымен қатар қойылған 
мақсатқа жету негізінде біріктірілген әр түрлі элементтер жиынтығы болып 
қарастырылады. Жүйе құрамы бойынша да, басты мақсаты бойынша да бір-бірінен 
ерекшеленеді. Әртүрлі элементтерден тұратын және әртүрлі мақсаттарды өндіруге 
бағытталған бірнеше жүйелерді келтірейік[1]. 

 
Әртүрлі жүйелер мысалы 

Жүйе Фирма Компьютер Телекоммуникациялық 
жүйе 

Ақпараттық жүйе 

Жүйе 
элементтері 

Адамдар, 
құралдар, 
материалдар, 
ғимараттар 
және т.с.с. 

Электронды және 
электромеханика
лық элементтер, 
байланыс 
линиялары және 
т.с.с. 

Компьютерлер, 
модемдер, кабелдер, 
желілік программалық 
қамтама және т.с.с. 

Компьютерлер, 
компьютерлік 
желі, адамдар, 
ақпараттық және 
программалық 
қамтама 

Жүйенің басты 
мақсаты 

Тауарларды 
өндіру 

Деректерді өңдеу Ақпаратты жіберу Кәсіби ақпаратты 
өндіру 

 
Мекемені басқарудың ұйымдық құрылымы құрылымдық бөлімшелер құрамы мен 

басқару функциясын анықтайды. Ұйымдық құрылым басқару жүйесінің ақпараттық 
ағымының схемасын көрсетеді. 

Ұйымдық құрылыммен бірге мекеменің «қаржылық құрылымы» бар. Бұл құрылым 
мекемені қаржылық жоспарлау негізі болып табылады. Мекеменің ұйымдық және 
қаржылық құрылымы, ішкі және сыртқы экономикалық шарттар есебімен бизнес-
мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін мекеме қызметін басқару әдістері таңдап 
алынады.Әлемде басқарудың ең танымал әдістемелері: MRP, JIT, SCM, ERP болып 
табылады.MRP (Manufacturing Resource Planning) “Өндірістік ресурстарды жоспарлау» - 
бәсекелес нарықтық экономика шартында өнеркәсіптік мекемелерді басқару әдістері. 
MRP (MRPI және MRPII) әдісі тапсырыс портфелі мен периодтар бойынша дайын өнімді 
өткізуді болжау негізінде өндірістік жоспарларды қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 
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MRP әдісі дамыған басқарушы есепті және халықаралық класты (GAAP, IAS) 
бухгалтерлік есеп жүйелерін пайдаланады. Басқарушы шешімдерін қабылдау үшін талдау 
және статистикалық модельдеудің ақпараттық технологиялары, оның ішінде 
оптимизациялық есептер қолданылады.JIT (Just in time) – дефектсіз өндірісті 
ұйымдастыруға негізделген басқару. Негізінен өндірістің массалық сипатымен 
мекемелерде қолданылады.SCM (Supply Chain Management) – кеңейтілген өндірістік 
тізбекпен басқару. Өнімді шығаруда толық басқарушы циклін қолдауды жүзеге асырады, 
яғни жобалаудан сатудан кейінгі гарантиялық және сервистік қызметтерге дейін.ERP 
(Enterprise Resource Planning) – бірыңғай корпорация шеңберінде ресурстармен 
(материалды, қаржылық, еңбек) басқару.ERP-жүйесінің мақсаты – жүйенің барлық 
компоненттерінің келісіп жұмыс істеуі, орындау уақыты бойынша оптимизация. Ең 
танымал ERP-жүйелері: SAP/R3, BAAN, Oracle Applications, Renaissance CS және т.б. 
болып табылады. Компьютерлендіру объектілеріне қойылатып жалпы талаптар: 

- басқару мақсаты үшін алынатын ақпарат сапасының қажет деңгейімен берілген 
мерзімде, толық көлемде басқармалы функцияны өндіру; 

- ақпаратты жинау, тіркеу, беру, сақтау, өңдеу, көрсетудің тиімді технологиясын 
қолдану; 

-  басқарудың компьютерлік ақпараттық жүйесінің сенімділігі; 
-  ақпаратты қорғау; 
- басқарудың компьютерлік ақпараттық жүйесінің бейімделуінің жоғары 

деңгейі[2]. 
Басқару жүйе компоненттері арасындағы, сонымен қатар қоршаған ортамен 

ақпарат алмасумен байланысты. Басқару процесі уақыттың әрбір моментінде жүйе 
жағдайы туралы мәлімет алуды болжайды. Демек, экономикалық объектпен басқарудың 
кез келген жүйесіне өзінің ақпараттық жүйесі сәйкес келеді, ол экономикалық ақпараттық 
жүйе деп аталады. Ақпараттық жүйелер ақпаратты өңдеудің қазіргі индустриясының 
негізгі ерекшеліктерін қанағаттандырады. Олар басқару және шешім қабылдауды 
ұйымдастырады және қабылданатын шешімнің сапасын, толықтығын, нақтылығын, 
дұрыстығын және өз уақытында берілуін әлдеқайда жоғарлатады. Ақпараттық жүйелер 
функциялары есептің екі класымен өндіріледі: ақпараттық және 
технологиялық.Ақпараттық есептер ақпаратты қайта өңдеу және көрсетуді қамтамасыз 
етеді, ол адаммен басқару және шешім қабылдау процесінде пайдаланылады. 
Технологиялық есептер деректер базасын белсендендірумен, оларды бүтіндік жағдайында 
қолдаумен, эксплуатациямен, ақпараттық жүйені баптаумен байланысты. Ақпараттық 
жүйелерге келесі талаптар қойылады: 

- жаңа функционалды облыстарға өзгертуге және баптауға қабілеттілігі; 
- уақыттың қажет периодында пайдаланушылар сұранысына жүйенің реакциясы; 
- қосымшаларды кеңейту және жаңа қосымшаларды қосуға мүмкіндігі; 
- есептеу ресурстарын пайдалану тиімділігі. 
Экономикалық ақпараттық жүйе (ЭАЖ) — бұл экономикалық объекттің түзу және 

кері ақпараттық байланысының ішкі және сыртқы ағымдарының, ақпаратты өңдеу және 
басқарушы шешімдерін алу процесіне қатысатын мамандар, құралдар, тәсілдер 
жиынтығы. Ақпараттық жүйелер миссиясы. Ақпараттық жүйелер ақпарат және 
ақпараттық технологиялар сияқты қоғамның пайда болу моментінен бастап бар. Өйткені 
оның дамуының кез келген сатысында басқару қажеттілігі бар. Ал басқару үшін 
жүйелендірілген, алдын-ала дайындалған ақпарат қажет. Демек, ақпараттық жүйенің 
миссиясы – оның барлық ресурстарымен тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін мекемеге 
қажет ақпаратты өндіру, мекемемен басқаруды жүзеге асыру үшін ақпараттық және 
техникалық орта құру. Кез келген жүйе негізінде процесс жатыр. Ақпараттық жүйе 
негізінде – ақпаратты өндіру процесі жатыр. Бұл мағынада ақпараттық жүйені басқару 
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жүйесі ретінде қарастыра аламыз, мұнда бұл процесс басқару объектісі болып табылады. 
Басқарудың кез келген жүйесіндегідей ақпараттық жүйені басқару органдары бар[3]. 

        Ақпараттық жүйе басқару объектісі ретінде 
Басқару объектісі Мекеменің ақпараттық жүйесі Қолданылатын ақпараттық 

технологиялар 

Басқарудың жедел 
деңгейі 

Ақпараттық жүйе персоналы, 
бөлімшелер мен функционалды 
қызметтер менеджерлері 

Персонал, ақпараттық жүйелер 

Басқарудың тактілік 
деңгейі 

Директорлардың корпоративті 
мүшелері мен ақпараттық жүйенің бас 
менеджерлері 

Ақпараттық жүйенің бас 
менеджерлері 

 
Қазіргі уақытта ақпараттық жүйе компьютерлік техника көмегімен өндірілген жүйе 

ретінде пікірлер туындады. Бірақ олай емес. Ақпараттық технологиялар сияқты, 
ақпаратты жүйелер техникалық құралдарды қолданумен және де оны қолданбай-ақ 
жұмыс істеуі мүмкін. АЖ классификациясы оқыту пәнін жақсы түсінуді қамтамасыз 
етеді. Белгілі бір мақсатты көздейтін әртүрлі классификациялар бар. 

Deloitte & Touch компаниясымен орындалған классификациямен сәйкес АЖ төрт 
топқа бөлінуі мүмкін: 

1. локальды. 
2. кіші интегралданған. 
3. орташа интегралданған. 
4. ірі интегралданған. 
Басқа авторлар АЖ-ні ERP-жүйелермен ұқсастығы/ерекшелігі принципі бойынша 

бөледі. АЖ келесі түрлері бойынша ерекшелейді: 
- локальды автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – жеке жұмыс орнында 

басқарушылық функцияны өндіру үшін арналған программалы-техникалық кешен. 
- басқару функциясын толық көлемде өндіретін ақпараттық және функционалды 

байланысқан АЖО кешені. 
- мекеме масштабында басқару функциясының интеграциясын қамтамасыз ететін 

бірыңғай ақпараттық базаға ненізделген АЖО компьютерлік желісі. 
- ірі масштабты мекемемен толық функционалды үлестірілген басқаруды 

қамтамасыз ететін корпоративті АЖ. АЖ үшін басқа классификациялық белгі – 
функционалды компоненттер ақпаратын және сәйкес ақпараттық технологияларды өңдеу 
алгоритмдері күрделілігінің дәрежесі: 

- деректерді жедел өңдеу жүйесі – жүйенің OLTP- (On-Line Transaction Processing 
жүйелер); 

- DSS (Decision Support Systems) шешім қабылдау және қолдау жүйесі. 
Деректерді жедел өңдеу жүйесіне алғашқы ақпаратты есепке алу және тіркеудің 

дәстүрлі АЖ жатады (бухгалтерлік, қойма жүйелері, дайын өнімді шығаруды есепке алу 
жүйесі және т.с.с.). бұл АЖ алғашқы ақпараттың үлкен көлемін жинау және тіркеу 
орындалады, деректер базасына сұраныс жасау және есептеудің қарапайым алгоритмдері 
пайдаланылады. Қолдау және шешім қабылдау жүйесі ақпаратты аналитикалық өңдеу, 
жаңа білімдерді қалыптастыруды талап ететін күрделі бизнес-процестерді өндіруге 
негізделген. Ақпаратты талдау белгілі бір мақсатқа негізделеді, мысалы, мекеменің 
қаржылық анализі, бухгалтерлік есеп аудиті және т.с.с. АЖ осы класының маңызды 
ерекшелігі мыналар болып табылады: 

- үлкен көлемдегі деректерді сақтау орнын құру (Data WareHouse – DW); 
- деректерді аналитикалық өңдеу тәсілдері мен құралдарын пайдалану (On-Line 

Analytical Processing – OLAP-технологиялар) [4]. 
- жаңа білімді қалыптастыруды қамтамасыз ететін деректерді интеллектуалды 

талдау (Data Mining – DM технологиялар). Қорыта келе, экономикалық ақпаратпен 
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қоғамда өндірістік қатынастарды сипаттайтын ақпарат түсіндіріледі. Экономикалық 
ақпаратқа экономикалық жүйеде жүретін мағлұматтар жатады. Экономикалық 
объектілерді басқарудағы ақпараттық жүйенің атқаратын ролі өте зор. 
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Қазіргі кезде мектеп тәжірибесінде қолданылып жүрген жобалау әдісі пәндік 

білімнің мақсат, міндеттеріне сәйкес табиғаттың, қоршаған ортаның, өмірдің 
заңдылықтарын зерделеуде мәселені өзінше жоба ретінде жоспарлап шешімін табу 
жолдарын іздестіреді. Бұл әдістің оқу үдерісі барысындағы ерекшелігі оқушының өз 
жобасын құрып, шығармашылықпен айналысуында. 

Жобалау әдісі – қандай да бір түрде безендірілген, нақты, айтарлықтай тәжірибелік 
нәтижемен аяқталуы тиіс мәселені толық өңдеу арқылы дидактикалық мақсаттарға  
жетудің  тәсілі. Жобалар әдісінің негізіне «жоба» ұғымының мәні, өткен ғасырдың 
басында АҚШ-та дүниеге келген. Оны проблемалар әдісі деп те атаған, америка 
философы әріпедагогы  Дж. Дьюи, және оқушысы У.Х. Килпатри ойлап тапты. Дж. Дьюи 
оқудың белсенді формасын ұсынды. Бұл жерде өмірден алынған проблема қажет, ол бала 
үшін маңызды әрі таныс болуы керек, оны  шешу үшін өз білімін пайдалана алатындай 
болу керек [1]. 

Мектепте оқушылар жобалау, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 
қолданумен өткізілген сабақтарды қызығушылықпен, жаңалық күтумен қарсы алады. 
Педагогикалық практикаға жобалау технологиясынын іс-әрекет әдісін енгізу барысында 
тұлғаның жан-жақты дамуына көңіл аудара отырып, келесідей мақсаттарды көздеу қажет:   

− оқу үдерісін белсендендіру;  
− оқушылардың ғылыми жұмысқа қызығушылықтарын қалыптастыру;   
− көпшілік алдында сөз сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;   
− жоғары сынып оқушыларын мамандық таңдауға бағыттау;      
− дарынды оқушыларды анықтау; 
− мектептің ғылыми және әдістемелік жұмысының деңгейін жоғарылату.    
Мұғалім аталған мақсаттарға қол жеткізу, оны шешу шығармашылықты және 

заманауи әдістер мен технологияларды қолдану арқылы ғана қол жеткізуге болатынын 
ұмытпауы тиіс. Сол тәсілдердің бірі жобалау технологиялық тапсырмалар, олардың 
оқушылардың бойында келесідей маңызды құзыреттіліктерді дамыту мүмкіндігі бар:  

− жалпы ғылыми;  
− ақпараттық; 
− танымдық;  
− коммуникативтік;  
− бағалы-мағыналық; 
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− әлеуметтік.    
Оқушылардың құзыреттіліктерін дамытумен қатар, сабақты қандай формада өтсе 

де, сабақ оқушылардың денсаулығын сақтау бағытын ұстануы қажет. Денсаулық сақтау 
сабағы әр оқушының тұлғалық және жеке ерекшеліктерін ескерумен жоспарлануы тиіс. 
Мұғалім нерв жүйесінің түрін, ақпаратты қабылдау мүмкіндіктерін есепке алуға міндетті. 
Кез келген пәннен сабақты жоспарлаудың кешенді тәсілі ғана мектеп оқушыларының 
денсаулығын сақтауға және дамытуға мүмкіндік береді.  Жаратылыстану циклы пәндері 
бойынша жобалау технологиялық тапсырмалар жеке пәндік тақырыпта да, бірнеше пәнді 
қамтитын кіріктірілген болуы да мүмкін[2].   

Ғылыми-жаратылыстану пәндерінің бірі география – өзінің құрылымында: 
этнография, биология, экология, тарих, медицина, экономика, саясат, астрономия сияқты 
көптеген ғылымдар бір-бірімен тығыз байланысып жатқан көпқырлы ғылым. Сондықтан 
да «География» пәні бойынша жобалау технологиялық тапсырмалар таңдау ауқымы өте 
кең болып табылады. Пән бойынша жобалау технологиялық жұмыстардың түрлерін адам 
қызметінің саласына байланысты бөлуге болады (6-кесте). 

 
6-кесте – Адам қызметінің саласына байланысты «География» пәні бойынша 

жобалау технологиялық жұмыстардың түрлері   
Адам қызметінің 

саласы 
География пәні бойынша 

жобалау жұмыстары 
Жоба атауларының үлгілері 

 
 
 
Ғылыми- танымдық 
 
 

 
Географиялық проблемаларды 
зерделеу, географияның 
тарихи- мәдени, әлеуметтік, 
экологиялық аспектілері 

• Аймақтың экологиялық проблемалары.  
• Аймақта өмір сүретін ұлттардың салт-
дәстүрлері. 
 • Аймақ көлемінде көліктің даму тарихы. 
 • Аймақтың әлеуметтік жағдайы. 
 • Қазақстанның қай аймағында өмір 
сүргің келер еді? 

 
 
 
 
 
 
Коммуникативтік 
 
 
 

Компьютердің көмегімен 
ақпарат беру, байланыс жасау 
проблемаларын шешуге 
бағытталған оқушылардың 
коммуникативтік 
қажеттіліктерін қамтиды және 
өзін-өзі танытуына жағдай 
жасайтын тұлғалық- 
коммуникативтік біліктерін 
дамыту 

Қазақстанда болуы мүмкін 
мегалополистерді жобалау.  
• Елді мекендер арасын жалғастыратын 
көліктік магистральдарды жобалау. 
 • «Болашақтың қаласы» жобасы. 
 • География сабақтарында ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды 
қолдану арқылы презентация әзірлеу 

 
 
 
 
Тәжірибелік- 
қайтақұрушылық 

Картографиялық модельдер, 
графикалық сызбанұсқалар 
құрастыру, бақылаулар, 
жергілікті жерде 
эксперименттік өлшеу 
жұмыстарын жүргізу 

• Жергілікті жерде көз мөлшерімен 
кескіндеу.  
• Полярлық кескіндеу. 
 • Төбенің биіктігін өлшеу және жергілікті 
жердің горизонтальдарын құрастыру 
(төбенің).  
• Жергілікті жердің планы (мектеп 
орналасқан жердің). 
 • Табиғат кешендері – адамның өмір сүру 
көзі 

 
 
Құндылықты- 
бағдарлы 

Өркениетті, өмірді сақтаумен 
байланысты рухани- 
адамгершілік, адамзаттың 
маңызды құндылықтары 
мәселелерін қамтитын жобалар 
жасау 

• Жер – біздің ортақ үйіміз. 
 • Табиғат және біз.  
• Ғаламдық экологиялық проблемаларды 
зерделеудің адамгершілік аспектілері.  
• Дүниежүзіндегі және еліміздегі мәдени 
мұра ескерткіштері 
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Көркемөнер- 
эстетикалық 
 
 
 
 

География мәселелерін 
қамтитын табиғи, қоғамдық, 
тарихи және мәдени үдерістер 
мен құбылыстарды оқу 
барысында туындайтын 
пікірлерді, қызығушы 
лықтарды, сезімдерді, 
табиғаттың ерекшеліктерін 
ашатын жобалар жасау 

•Туристтік жобалар: «Менің кіші 
Отаным», «Менің туған өлкем», «Туған 
өлке табиғатының алуантүрлілігі» т.б. 
• Экскурсиялық жобалар: «Еуропа және 
Азия елдерінің астаналарына саяхат». 
«Туған өлкенің ғажайып жерлерін 
сипаттауға арналған саяхаттар». 
«Қазақстан жерін зерттеген 
саяхатшылардың жолымен» және т.б. 

 
Ғылыми-танымдық сала бойынша «География» пәні сабағында «Қазақстанның 

табиғат зоналары» тақырыбын  бекіту кезеңінде көбіне топтық және танымдық жобалау 
технологиясын  жасауға болады. 

 Сабақтың міндеттері:  
1. Әр түрлі ақпарат көздерінің көмегімен өз беттерінше білім алу.   
2. Шағын топтарда жұмыс істеу (ақпарат іздеушілер, суретшілер, бағдарлама 

құрушылар, бейнелеушілер т.б.) оқытудың тұлғаға бағытталған және коммуникативтік 
дағдыларды қалыптастырушы тәсілдерін қолдану.   

3. Мектептің бастауыш сыныптарында «Дүниетану» пәні және 6, 7сыныптарда 
«География» пәні сабақтарында қолдануға болатын «Табиғат зоналары» слайд-жобасын 
әзірлеу.  Типтік оқу бағдарламада «Қазақстанның табиғат зоналары» тақырыбын оқуға 5 
сағат бөлінген. Өте қызықты тақырып, аталған тақырып бойынша әр түрлі ақпарат 
көздерінде материал көп, алайда берілген уақытта толық зерделеп шығу мүмкін емес. Осы 
жағдайда жобалау технологиялық іс-әрекет арқылы аталған тақырыпты толық және 
қызықты формада оқып шығуға мүмкіндік бар.   

Жобалау технологиясынын жүзеге асырудың кезеңдері:  
 1. Оқушылардың көңілін қызықты жұмысқа бағыттау, мұғалім оқушыларға жоба 

тапсырмасының мақсатын және оның аяқталу нәтижесін нақты түсіндіруі тиіс.  
 2. Жобалау технологиясынын тапсырманың орындалуын жоспарлау.  
 3. Жұмыс топтарын құру – сыныпты топтарға бөлу, топ мүшелерінің атқаратын 

қызметін белгілеу;  – тапсырманы орындауға қажетті дидактикалық материалдарды 
(қосымша әдебиеттер, альбомдар, карталар т.б.) және техникалық құралдарды дайындау.  

 4. Жобалау технологиялық тапсырманы орындау (зерттеушілік іс-әрекет): 
 – ақпарат іздеу;  – алынған ақпаратты өңдеу;   
– жинақталған ақпаратты топ мүшелеріне ұсыну, талқылау;  
 – іріктелген ақпаратты жүйеге келтіру;   
– жобаның слайдтарын әзірлеу;  
– жобаны қорғау;   
– жоба тапсырмалары мақсатының орындалу дәрежесін талқылау (пікірталас).  
 5. Аталған тақырып бойынша жобалау технологиясынын тапсырмалары келесідей 

болып бөлінуі мүмкін, мысалы:  
 – табиғат зоналарының географиялық орны мен шекаралары;  
 – Қазақстан флорасы мен фаунасының геологиялық кезеңде қалыптасу тарихы;   
– орманды дала зонасы;  
 – дала зонасы;  – шөлейт зонасы;  – шөл зонасы; 
– табиғат зоналарының климаты; 
– зоналардағы экологиялық проблемалар;  
– адамдардың іс-әрекеті және т.б.  
 Әр топ өзіне берілген тақырып бойынша жұмыс істеу барысында оқулықтан, 

қосымша әдебиеттен, интернеттен, басқа да ақпарат көздерінен деректер жинастырады, 
жинақталған деректерді жүйелейді, компьютерде слайдтар (компьютер болмаған 
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жағдайда реферат, баяндама, альбом) жасайды. Сыныпқа өз жұмыстарының нәтижесін 
көрсетеді, баяндайды.  

 Әр топ өзіне-өзі, басқа топтарға істелген жұмыс бойынша баға береді.  Төменде 
берілген жобалық тапсырмалар көлемі және күрделілік дәрежесіне қарай бір-бірінен 
өзгешеленеді, сонымен қатар география сабақтарының барысында және сабақтан тыс 
уақытта да орындалуы мүмкін.  

Әр топ өзіне-өзі, басқа топтарға істелген жұмыс бойынша баға береді. 
Бұл қазіргі әлем өркениетіндегі оқу мен ғылыми зерттеу жұмыстар тұтастығы 

жүйесіндегі көрсеткіштер оқушының барлық деңгейдегі оқу кезеңдерінде іздену, зерттеу 
қабілеттерін дамытады. Меңгерілген ұғымдардың тереңдігінде, яғни жобалау технология 
тапсырмаларын пайдалану арқылы олардың көпқырлы дәйектері ескеріліп, білім деңгейі 
артады. Зерделенетін мәселелер арасында табиғи өзара байланыстың орнауымен, жетекші 
идеялардың бағытындағы оқу материалын қарауды қамтамасыз ететін, зияткерлік әрекет 
деңгейі өзгереді[3]. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Дьюи Дж. «Школа и общество» (1925) – цит. по «Педагогическая лоция. 

2003/04 учебный год. Метод проектов в школе» / Спец. прилож. К журналу «Лицейское и 
гимназическое образование», вып. 4, 2003 – 

2. Қазіргі сабақты жобалау және ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік құрал. – Астана: 
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2014. – 48 б. 

3. 6–9-сыныптарға арналған «Жобалық іс-әрекет» пәні бойынша қысқа мерзімді 
жоспарды әзірлеу жөніндегі әдістемелік құрал. Әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Ы. 
Алтынсарин атындағы ҰБА, 2014. – 20 б.  

 
 
 

Сайт құруда Web технологиялардың қолданылуы 
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Алматы экономика және статистика академиясы 

E-mail: lun_tikr@mail.ru, Lazzat_101082@mail.ru 
 

 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің 
даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі XXI  ғасыр – білім бері жүйесін 
ақпараттандыру ғасыры.          
 Ақпараттық-коммункациялық технологиялар пәнінің жоғары білім беру 
жүйесіндегі рөлі ақпараттық білімнің, ақпараттық орта мен адамның өзара қарым-
қатынасын үйлесімді етудегі және жаңа ақпараттық қоғамда кәсіпкерлік қызметтің басты 
құрамды бөлігі болып табылатын ақпараттық бейнесін қалыптастырудағы алатын 
орнымен қамтамасыз етіледі.    

Бүгінгі таңда компьютерлік дизайн, Web – дизайн, жүйелік программалаушы, 
администратор және т.б мамандардың қажет екендігін түрлі жарнамалық газеттерден, 
бұқаралық ақпарат құралдарынан да көруге болады. Аталған мамандықтарды қалай 
дайындап, оларға қандай программалық құралдарды үйрету арқылы жетілдіруге 
болатыны әдістемелік жұмыстың өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Егер бұрындары 
мемлекеттік биліктен жауап алу үдерісіне біршама уақыт кететін болса (шенеунікпен жеке 
әңгімелесу, жазбаша сұрау салу, немесе БАҚ-тарда ашық хат жариялату үшін), бүгінде 
интернетті пайдаланудың нақты мүмкіндігі туып отыр. Оның үстіне, тіпті дәстүрлі 
электронды (радио, телевизия) және мерзімді БАҚ-тардың өзі кейбір керекті дүниелерін 
интернеттің жаһандық желісінен іздеуге мәжбүр. Осымен байланысты қазіргі 
қазақстандық үшін интернеттің бірте-бірте ақпарат алудың негізгі көзіне айнала 
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бастағаны туралы айтқан орынды. Осы тұрғыдан келгенде, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тікелей қатысуымен өтетін алғашқы интернет-конференция мемлекеттің 
интернеттің тұтастай алғанда елімізде дамуына ерекше назарының ғана емес, сондай-ақ әр 
қазақстандықтың жеке сұранысын қанағаттандыруға деген ұмтылысының да нақты 
көрінісі болып табылады. Президенттің қатысуымен болатын интернет-конференция 
сұрақтарының статистикасы қазірдің өзінде қазақстандықтарды түрлі бағыттағы сауалдар 
қызықтыратынын көрсетіп беріп отыр. Олардың көпшілігінің нақты бір адамға ғана емес, 
ел тұрғындарының басым бөлігіне қатысы бар. Қойылған сұрақтар саны жағынан 
көшбасшы білім және ғылым саласы болып табылады. Екінші орында тұрғын үй саясаты 
саласы тұр. Үшінші орын бәсекеге қабілетті экономика мен өнеркәсіптің үлесінде[1].  
 Қазақстан халқы әзірше соншалықты көп емес, 17 миллион шамасында ғана. Ал 
бұл интернетті барынша дамыған елдерде пайдаланатындай деңгейге ұмтылуға 
итермелейтін тағы бір ұтымды себеп болып табылмақ. Мысал үшін айтсақ, Скандинавия 
елдерінде тұрғындардың 90%-ға жуығы Интернетті пайдаланады. Мұндай мақсатқа 
жетуге алғышарттар Қазақ елінде де жоқ емес. Елбасының ақпарат алмасу үшін интернет 
секілді заманауи тәсілді кеңінен пайдаланатын уақыттың келгеніне өзі бас болып үлгі 
көрсетуі өзгелерді де осынау прогрессивті жолды таңдауға қадам бастыратыны анық. 
 Кез-келген шығармашылық мамандық сізден қазіргі заманға сәйкес компьютерлік 
технологияларды меңгеруге талап етеді. Шығармашылық жұмыстың қортындысы әр 
қашан жаңа білім, жаңа ақпарат, ал осы ақпаратты таратудың ең жеңіл әдісі – интернетте 
жариялау. Интеренетте материалды жариялау тиімді болу үшін ол web-дизайн 
ережелеріне сәйкес болу керек. Демек, web-дизайн негіздерін білу кез-келген мамандықта 
қажет болады, өйткені web-бет дизайны – бұл ақпараттық дизайн.    
 Web-сайт бұл дүниенің кішкентай моделі. Бұрынғы кезде web-сайтты бір адам - 
web-шебер жасаған болса, қазіргі кезде Web-сайттарды бірнеше адам жасайды. Олар web-
дизайнер, программист, бизнес-кеңесші, маркетинг бойынша басқарушы, менеджер, т.с.с.
 Интернетке қарап, біз интернет-провайдерлердің қызметтерін пайдаланамыз және 
ISP(Internet Service Provider - Интернет қызметін жеткізуші). Көбіне ISP - бұл өзіндік 
желісі бар арнайы ұйым (магистральды деп аталады), оған клиенттердің көптеген саны 
қосылады. Провайдердің желісі ғаламның кез келген нүктесімен байланысуды қамтамасыз 
ететін жер жүзінің басқа да желілерімен байланысуы мүмкін. 1980 жылдарға қарай 1200 
бит/с жылдамдықпен мәліметтерді жіберетін модемдер пайда болды. 1990 жылдардың 
басында жылдамдық 9,6 Кбит/с дейін жетіп, өсе бастады: 19,2; 28,8; 33,6 Кбит. 1998 жылы 
56 Кбит/с жылдамдықпен жұмыс істейтін модемдер шықты. Индекс арқылы іздеу 
мынадан құралады, яғни пайдаланушы сұраныс құрастырып оны іздеу машинасына 
береді. Бірнеше кілттік сөздерді қолдануда сұраныс тілін пайдаланған пайдалы, оның 
негізін буль операторлары құрайды. Мультимедияның пайда болуына байланысты 
динамикалық (аудио, видео, анимация) және статикалық (текст, графикалар, суреттер) 
құрамы бар кмпьютерлік интеграция мүмкіндігі туды. Түйіндер мен байланыстар 
комбинациясы гипертекстік жүйе мультимедиасында жаңа ортаны құруға мүмкіндік 
берді. Пайдаланушы іздеу жүйесіне сұраныс жібергеннен кейін, ол сұраныс синтаксисін 
өңдейді, кілттік сөздерді индекстегі сөздермен салыстырады[2].     
 Содан кейін сұранысқа жауап беретін сайттар тізімі релеванттылығына қарай 
рангіленіп, пайдаланушыға берілетіндей іздеу нәтижесі құрастырылады. Тапсырма 
берілген Web-парақтарда ақпарат жиналғаннан кейін алынған мәліметтерді индекстеу 
жүреді. Робот-өрмекшілер Web-парақтардың ақпараттарын қарастырып, кілттік сөздер 
арқылы индекстенген іздеу базасын құрады, содан кейін пайдаланушы сұранысы арқылы 
жүйе дұрыстығына (релевантты) қарай сайттар тізімін береді. Айқын, егер сіз сайтты 
“гүл” деген кілттік сөзбен іздесеңіз, онда іздеу машинасы сол сөз бар парақтарды тауып 
қана қоймай, бұл сөздің қай жерде сайт тақырыбына қатыстылығын анықтай алуы керек. 
Қолданушы модем арқылы телефондық желіге ортақ қолданумен қосылып, aл ISP, басқа 
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модеммен, цифрлық сигнал арқылы Интернетпен қосылады.    
 Веб-технологиялар – Интернет желісін қолданып пайдаланушылармен бірге 
жұмыс істеуді ұйымдастыру есептерін шешудің техникалық, коммуникациялық, 
программалық әдістер кешені.        
 Web-технологиялардың өзін ақпаратпен жұмыс істеу концепциясы деп алуға 
болады. Оның мынадай ерекшеліктерін бөліп қарастыруға болады:  
 - Web-технологиялардың техникалық негізі – локальды және глобальды желілер.  

- Артықшылықтары         
 Web-технологиялар ақпаратты жеткізу құралы ретінде адам мен компьютер 
арасындағы әмбебап интерфейс болып табылады. Әр адамға жазбалар, тақырыпшалар, 
сілтемелер мен суреттер ұғынықты. Веб-интерфейс ақпаратты алу құралы ретінде 
түсінікті. Интернеттің коммуникациялық арна ретінде кең ауқымды пайдаланылуы веб 
интерфейстің қарапайым екендігін көрсететіні даусыз. Браузер – веб-беттерді көруге 
арналған программа. Браузерлер – казіргі компьютерлер жабдықталған проограммалар. 
Кең тараған браузерлер: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome.Сайттың 
логикалық және физикалық құрылымы. Интернеттің әр ресурсы әуесқой үй бетінен үлкен 
ақпараттық порталға дейін өзара гипербайланыстармен байланысқан бірнеше 
тақырыптық айдарларды қамтиды. Заңдылыққа сәйкес сайттың барлық бөлімдеріндегі 
сілтемелер қысқа андатпаларымен бастапқы бетте орналастырылады, ол бет index.htm 
(.html) деп аталады. Егер тақырыптық айдарлардың өздерінің ішкі бөлімшелері болса, 
олардың әрқайсысысында index.html деген атқа ие стартты беті болады. Осындай аттарды 
сайттың бастапқы құжаттарына қойған дұрыс, себебі қысқа URL құралы (мысалы, 
http://www.mysite.ru/photos/ орнына http://www.mysite.ru/photos/startpage.html) арқылы 
белгілі бір бөлімге барған кезде браузер сол web-бетті емес, ондағы құжаттар тізбегін ғана 
көрсетуі мүмкін.  Осындай тақырыптық айдарлардың құжат бөлімдерімен және барлық 
беттердің алдын-ала гипербайланыстармен байланыстырылған бөлімдерінің жобалануы 
сайттың логикалық құрылымы деп аталады. Физикалық құрылым керісінше сіздің 
сайтыңыз жарияланған бума директориялары бойынша физикалық файлдардың орналасу 
алгоритмін сипаттайды.  Логикалық және физикалық құрылымдар сәйкес болмауы да 
мүмкін, өйткені ресурстың физикалық құрылымы файлдардың орналасу жағдайларына 
байланысты болады. Логикалық бөлімдердің сайттың физикалық құрылымында дұрыс 
сақталуы материалдарды жаңарту және толықтыру кезінде қателесулер мен қарама-
қайшылықтарды туындатпайды. Жоба элементтері болып саналатын графикалық 
суреттерді сайттың түпкі директориясында Images деп аталатын бумада сақтаған жөн. 
Осындай тәсіл арқылы HTML құжаттың басқа тақырыптық бөлімдерінде сақталғандарды 
графиктердің орын ауыстыруынсыз жаңартып, қажет болғанда керексіз файлдарды жоюға 
мүмкіндік береді.  Үй беті мен Web-сайтта барлық гиперсілтемелер дұрыс жұмыс жасауы, 
барлық құжаттар дұрыс ашылуы және броузер ресурстың бөлімдерін қарағанда қателерде 
шығармау үшін  оның физикалық құрылымын жасау барысында бірнеше қарапайым 
ережелерді сақтау керек. Директориялардың аттарын, HTML құжаттар мен кеңейтілуін 
және графикалық файлдардың аттарын тек латын әліпбиі бойынша тек қана жолдық 
регистрмен сақтау қажет. Сізбен құралған директориялар мен файлдардың аттары сегіз 
символдан аспауы керек. Web-бетердің жаңару үрдісін жеңілдету, беттер бөлімдерін 
толықтыру үшін жобаны құжаттау құралының, Microsoft Excel-де құралған кез-келген 
электронды кестенің болғаны дұрыс. Осыдан қорытынды шығады: сайттың физикалық 
құрылымы сіздің ресурсыңыздың пайдаланушыларынан жасырынып тұрады, олар 
навигация арқылы тек логикалық құрылымын бақылай алады. Навигация жүйесінің 
құрылымы сайттың логикалық құрылымына сәйкес болуы шарт[4].    
 Әр алуан web-сайттарды екі негізгі категорияларға бөлуге болады: бұл басқы беттің 
(splash) болуы немесе оның болмауы. Басқы бет html-құжат түрінде болады және оның 
құрамында белгілі бір мазмұндық ақпараттық мәтіндер мен навигация элементтері 
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болады. Басқы беттің файлы index.html деп аталады. Онда берілген ресурс 
компаниясының логотипі, сайтқа кіру есептегіші мен кириллица кодировкасын таңдау 
ұсынысы немесе сайттың ағылшын, орыс тілдеріндегі версиясын таңдауы болады. 
 Мысалы: Сайттың динамикалық және статистикалық құрамы. Уақытқа сай 
 дамыған видеокарталардың бірнеше видеорежимдері болады, олар компьютер экранында 
ақпараттың көрінуі кезінде экранды кеңейтілуі мен түстердің көптігімен сипатталады. 
Операциялық жүйенің құрылымды функциялары көмегімен пайдаланушы экранды 
кеңейтілудің бірнеше мағыналарын қоя алады, мысалы 640Ч480, 800Ч600, 1024Ч768, 
1152Ч864, 1280Ч1024 немесе 1600Ч1200 нүктелер. Әрине, бір браузерде белгілі бір Web-
бетті ашар кезде ол бірнеше түрде ашылуы мүмкін. Html-құжаттың элементтерінің бір 
біріне қатысты өзгерулерін болдырмау үшін қарапайым тәсіл қолданылады:  Web-беттің 
барлық компоненттері көрінбейтін кестенің сәйкес ұяшықтарына орнатылады және әр 
объектінің белгілі бір орны қарастырылған. Осы арқылы web-сайттарды бөлудің екінші 
критерийі пайда болады, бұл критерий көмегімен оларды екі категорияға бөлуге болады. 
 Бұл кестеде пиксельмен өлшенетін анықталған ұзындықпен белгілеуге болады, мысалы 
640 нүкте. Сайттың компоновкасының осындай нұсқасын статистикалық деп атауға 
болады, өйткені кесте ұзындығы экрандық кеңейтілуге байланысты өзгермейді. Экран 
параметрлерінің өзгеруі салдарынан, әрине, сайт дизайны элементтерінің өзгеріске 
ұшырауы болады. Екінші жағдай, web-бет фрагменттерінен құралған көрінбейтін кестенің 
жуындығын ағымдық экран кеңейтілуінен пайыздық мөлшерлемемен береді. Экранның 
кеңейтілуінің өзгеруінен кейін кесте көлденеңнен созылады, және оның ұяшықтарындағы 
барлық элементтер анықталған алгоритм бойынша орын ауыстырады. Кейде кесте 
параметрлері экран баптауларына байланысты өзгереді, html-құжаттың компоновкасының 
осындай принципін динамикалық деп атауға болады. Аталған екі жағдайлардың өзіндік 
ерекшеліктері мен кемшіліктері де бар[5].       
 Беттің статистикалық компоновкасы. Алгоритм мен құжат қалыптауының 
қарапайымдылығы – оның жақсы тұстары. Экрандық кеңейтілуі 640Ч480 пикселімен 
беттің көрінуін оптимизациялауынан кейін қолданушылық экрандық баптауларынан кейін 
дизайн элементтері өзгеріп кетпейтініне сенімді болуға болады. Сонымен қатар, сайт 
компоновкасының осы нұсқасы көп жағдайда html-құжаттың Microsoft Internet Explorer 
және Netscape Navigator браузерлерінде біркелкі көрінуі болады. Жоғарғы экранды 
кеңейтілуі бар компьютер экранында құжаттың көрсетуі кезінде экранның екі жағында 
немесе оң жағында бос орынның қалуы – кемшілігі болып саналады.  
 Беттің динамикалық компоновкасы. Жетістігі – құжат экранның бүкіл ұзындығы 
бойынша кеңейтіледі және бос орындар болмайды. Кемшіліктері – қалыптау күрделілігі. 
Бұндай жағдай Microsoft Internet Explorer және Netscape Navigator броузерлерінде жиі 
кездеседі[3].            
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Создание систем автоматизированного управления инженерным оборудованием 

зданий и сооружений является новейшим направлением в области промышленной 
автоматизации, которое называют SmartHouse – «умный дом» и определяют как 
комплексный набор технических средств и программного обеспечения для построения 
интегрированной системы автоматизации инженерных подсистем. К таким подсистемам 
относятся отопление, водоснабжение, кондиционирование, освещение, подсистемы 
доступа, охраны и безопасности, аудио_видеотехники (мультирум) и ряд других [1]. 

Домашняя автоматизация, или умный дом – система домашних устройств, 
способных выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия 
человека. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай интернета 
вещей, она включает доступные через интернет домашние устройства, в то время как 
интернет вещей включает любые связанные через интернет устройства в принципе[2]. 

Наиболее распространенные примеры автоматических действий в "умном доме" - 
автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы 
отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, 
возгорании или протечке воды. 

Домашняя автоматизация в современных условиях – чрезвычайно гибкая система, 
которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от 
собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома 
самостоятельно определяет, какие устройства и где установить и какие задачи и как они 
будут исполнять. 

Первым шагом на пути к домашней автоматизации стало собственно изобретение 
первых бытовых приборов, которые использовали электричество для выполнения простых 
задач по приготовлению пищи и уборки: пылесос (1901), тостер (1909), домашний  
холодильник (1913), посудомоечная машина (1913), утюг с регулируемой температурой 
(1927), диспоузер (1927), стиральная машина (1935), сушильная машина (1935), 
микроволновая печь (1945), электрическая кофеварка (1952) [1]. 

В середине XX века появились первые, единичные попытки домашней 
автоматизации в современном понимании. Для своего времени они выглядели 
футуристическими экспериментами и причудами изобретателей и практического 
распространения не получили. Наиболее известными были «Дом с кнопками» (Push-
ButtonManor, 1950) американского инженера Эмиля Матиаса, где расположенные по 
всему дому кнопки автоматизировали выполнение основных бытовых задач, и компьютер 
Echo IV (1966) американского инженера Джеймса Сазерленда, который мог регулировать 
работу домашней климатической техники, включать и выключать некоторые приборы и 
распечатывать списки покупок [3]. 

В 1975 году шотландскаяPicoElectronics разработала первый специализированный 
стандарт управления домашними устройствами: X10. Для передачи сигналов 
использовались обычная электрическая сеть. Кроме того, создатели предусмотрели 
беспроводное управление на радиочастоте 433 МГц (в США 310 МГц). Новая система 
позволяла включать и выключать приборы и менять яркость света, а также получать 
данные о текущем состоянии приборов. Для управления X10 были разработаны 
специальные пульты и компьютерный интерфейс. Широкому распространению систем на 
X10 способствовали простота их установки и низкая цена [4]. 
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В 1980-х основным рынком X10 стали США, а в Европе устройства на X10 
использовались значительно меньше, в первую очередь из-за особенностей 
государственного регулирования, не позволявшего применять весь функционал устройств. 
Одновременно европейские электротехнические компании готовили собственные аналоги 
X10. Чтобы эффективнее продвигать свои разработки, немецкие компании во главе с 
Siemens в итоге решили использовать единый стандарт, который назвали Европейской 
инсталляционной шиной (EIB, 1990). Группа компаний во главе 
сфранцузскойElectricitйdeFrance создала стандарт BatiBus. Голландская Philips, немецкая 
DaimlerBenz, французская ThomsonConsumerElectronics, BritishTelecom и ряд других 
создали Европейскую ассоциацию домашних систем (EHSA, 1991) и третий европейский 
стандарт — EHS [5]. 

В 1984 году американская Ассоциация жилищно-строительных компаний 
(NationalAssociationofHomeBuilders) изобрела для домов с использованием автоматизации 
термин «умный дом» (smarthouse), а в 1999 году студия Disney выпустила фильм 
SmartHouse, представивший идею умного дома широкой публике. 

В 1999 году компании, производившие устройства на трех европейских стандартах, 
договорились об объединении и создании единого протокола KNX, который был 
представлен в 2002 году и стал открытым[6]. 

Переворот в технологиях домашней автоматизации произошел в 2010-х, толчком к 
нему послужило появление iPhone (2007) и других смартфонов. На рынке домашней 
автоматизации появились сразу несколько прорывных разработок, за которыми 
последовали сотни новых устройств. В 2010 году Dropcam представила недорогую (200 
долларов) камеру видеонаблюдения с современным дизайном, онлайн-доступом к видео 
со смартфона и возможностью хранить записи в облаке. В 2011 году компания Nest 
представила программируемый термостат, призванный решить проблемы предыдущих: 
они были слишком сложными, и пользователи были не в состоянии настраивать их так, 
как хотели, и экономить энергию.[1] В отличие от них, термостатNest был самообучаемым, 
а кроме того давал возможность управления со смартфона. В 2014 году обе компании 
купила Google. 

В 2012 году ещё одна компания из Кремниевой долины SmartThings представила 
прорывную систему домашней автоматизации, стоившую в сотни раз меньше 
существовавших до сих пор аналогов: хаб за 100 долларов, датчики по 30-40 долларов, 
розетки и выключатели по 50 долларов и ряд других устройств. Вдобавок SmartThings 
поддерживала более 100 тысяч сторонних устройств и приложения 8 тысяч сторонних 
разработчиков. В 2014 году компанию купила Samsung[9]. 

В 2014 году появилась первая «умная колонка» AmazonEcho – небольшое 
устройство со встроенным умный помощником Alexa с голосовым управлением. Она 
позволяла получать ответы на бытовые вопросы и управлять домашними устройствами. В 
2016 году появился аналог GoogleHome на основе собственного умного 
помощника GoogleAssistant. Ожидается, что свою умную колонку вскоре 
представит Apple на основе своей Siri. 

Система умного дома включает три типа устройств: 
• Контроллер (хаб) — управляющее устройство, соединяющее все элементы 

системы друг с другом и связывающее её с внешним миром 
• Датчики (сенсоры) — устройства, получающие информацию о внешних 

условиях 
• Актуаторы — исполнительные устройства, непосредственно исполняющие 

команды.Это самая многочисленная группа, в которую входят умные (автоматические) 
выключатели, умные (автоматические) розетки, умные (автоматические) клапаны для 
труб, сирены, климат-контроллеры и так далее [7]. 
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В большинстве современных умных домов контроллер общается с остальными 
устройствами системы через радиосигналы. Самые распространенные стандарты 
радиосвязи для домашней автоматизации — Z-Wave (частота зависит от страны, в Европе 
868 МГц, в России 869 МГц) и ZigBee (868 МГц или 2,4 ГГц), Wi-Fi (2,4 
ГГц), Bluetooth (2,4 ГГц). Почти все они используют шифрование данных (AES-128), в 
Wi-Fi применяется шифрование WPA, WPA2 или WEP. 

Для связи с внешним миром контроллер как правило подключается к интернету. 
Безопасность 
• Датчики движения, датчики присутствия, датчики вибрации, датчики разбития 

стекла, датчики открытия окна или двери 
• Видеонаблюдение 
• Видеодомофоны и видеоглазки 
• Электронные замки (умные замки, смартлоки) и модули управления воротами 
• Сирены 
Эти устройства позволяют сконструировать подходящую систему безопасности, от 

сравнительно простой до достаточно сложной. 
Среди основных алгоритмов: 
• регистрация нежелательного проникновения 
• уведомление владельцев 
• включение сирены 
• запуск видеосъемки 
• запирание входных или межкомнатных дверей 
Вдобавок, системы безопасности умного дома интегрируются с охранными 

системами, по тревоге высылающими группы реагирования. В большинстве стран рынок 
охранных систем существует достаточно давно, в то время как системы умного дома 
стали широко распространяться лишь в 2010-х годах. Отдельные поставщики охранных 
услуг позволяют интегрировать свою сигнализацию с умными устройствами, которые 
устанавливает сам пользователь, либо соглашаются высылать группы реагирования по 
сигналам тревоги с таких устройств[8]. 

Электронные замки, видеодомофоны и видеоглазки позволяют также организовать 
систему контроля доступа с возможностями дистанционного управления, видеозаписи и 
так далее. 

Освещение 
• Умные выключатели и диммеры 
• Модули управления шторами, жалюзи и рольставнями 
• RGB- и RGBW-контроллеры для управления светодиодными светильниками, 

прежде всего светодиодными лентами 
• Датчики движения и присутствия 
• Датчики освещенности 
Такие устройства позволяют автоматизировать управление светом и чаще всего 

используются, чтобы: 
• автоматически включать свет, когда люди входят в помещение, и выключать, 

когда выходят 
• автоматически поддерживать освещенность на постоянном уровне, регулируя 

яркость светильников и положение жалюзи или штор 
• автоматически регулировать освещенность в зависимости от сезона и времени 

суток или по другим заранее заданным правилам 
Климат 
• Датчики влажности 
• Датчики температуры 
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• Термостаты для поддержания постоянной температуры или ее автоматического 
регулирования 

• Терморегуляторы для управления мощностью батарей отопления 
• Климат-контроллеры, передающие команды умного дома на технику 

предыдущих поколений, которая управляется обычными дистанционными пультами, 
прежде всего на кондиционеры 

• Гигростаты для поддержания постоянной влажности или ее регулирования 
Основная задача устройств умного дома в этом случае - автоматически 

регулировать работу климатических систем так, чтобы одновременно обеспечить 
комфортный микроклимат и сократить расходы на его поддержание. Наиболее 
распространенные функции умного дома здесь: 

• автоматически поддерживать комфортную температуру в помещениях, где 
находятся люди 

• автоматически снижать мощность батарей и кондиционеров в отсутствие 
людей и ночью 

• автоматически поддерживать влажность, комфортную для людей и щадящую 
для помещения и предметов обстановки 

• автоматически вентилировать помещения и очищать воздух, поддерживая 
комфортное качество воздуха [9]. 

Разработанная автором система умного дома имеет слуедующие особенности: 
1. Подключение устройства через Bluetooth 
2. Активация панелей Ручного управления 
3. Управление освещением 
4. Индикатор температуры и влажности 
5. Консольная информация о состоянии платы 
6. Написание системы для управления в Visual Studio (C#) 
Интерфейс программы показан в рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Главное окно программы 

В настоящее время концепция «умного дома» интересна и перспективна. На 
данный момент большое количество компаний, в том числе в Казахстане, предлагают 
услуги по созданию таких чудо-домов. Сама технология реализуется дешево (беспроводно 
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или с использованием существующих силовых кабелей), а настройка такой системы, 
особенно если она управляется программно с компьютера, - вещь достаточно сложная для 
обывателя, как и любые новые технологии, к которым люди долго привыкают, и 
обойдется не так уж и дешево ее владельцам. Кроме того, наличие ряда таких решений 
необходимо учитывать при разработке дизайна помещений. Идеальное место применения 
таких технологий - частные дома и коттеджи, а также крупные офисы. Учитывая, что 
владельцы загородных домов тратят большие деньги на их содержание, стоимость такого 
решения будет относительно небольшой. 
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Күніне мыңдаған пайдаланушалары бар жаһандық ақпараттық порталдан бастап, 

айына бірнеше ғана тұтынушылары бар қарапайым үй беті (домашняя страница), дүние 
жүзілік торда жарияланған кез-келген ресурс – бұл негізінен инженерлік-дизайнерлік 
құрылым болып табылатын шығармашылық туынды.  Осындай туындыны қалыптасыру 
үрдісі web-дизайн деген атқа ие. Web-дизайн — бұл асқан шеберлікпен орындалған 
шығарма. Web-дизайн шығармашылық туындысы арқылы әр адам өзінің барлық 
шығармашылық  қабілеттерін баршаға көрсете алады, өйткені бұнда сіздің еңбегіңіздің 
нәтижесі сіз және сіздің интернет бетіңіздің күнделікті пайдаланушылары болып 
табылады. Интернеттегі сайттарды дайындау барысында мазмұндық, көлемдік, көркемдеу 
жағынан шектелмейді. Дүниежүзілік торда web-ресурсты дайындаудың және 
жариялаудың себептері сан алуан болуы мүмкін.  Егер бұл қарапайым ақпараттық 
парақша болса, web-шебер үшін бұл жердегі негізгі фактор әлемдік торда басқа адамдарға 
қажетті ақпаратты жариялау болып табылады.  Кей-кездері өрмекші тор мысалға әдеби 
туындыларды, суреттерді, музыка және ғылыми зерттеу жұмыстарын тарату құралы 
ретінде қолданылуы мүмкін. Осы арқылы интернет беттегі жарияланым авторы өз 
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туындыларының оқырмандарын, суреттерінің көрермендері мен әндерінің 
тыңдаушыларын тауып, өз еңбегінің арқасында қаржы таба алады. Тұтынушыларына 
белгілі бір тақырып туралы ақпарат беретін коммерциялық емес сайттар  қандай ресурс 
болмасын, танымдық, көңіл-көтеру порталы, музыкалық сайт немесе жоба т.б төңірегінде 
жұмыстар атқара алады. Кей кездері коммерциялық емес сайттың қожайынының таза 
тәжірибелік қызығушылықтарымен қатар, ол желілік электронды ақпарат көзінің 
күнделікті мыңдаған пайдаланушыларының әртүрлі қажеттіліктерімен санасу керек. 
Алайда, web-дизайн интернет-технологиялардың жас әрі жаңа ғана дамып келе жатқан 
саласы екенін ұмытпаған жөн, және де бұл сала қызметкерлерінің жұмысы жоғары 
бағаланады.  Кіші және орташа бизнестің бірі ретінде бүгінгі таңда интернет перспективті 
ақша табу көзіне айналып отыр. Әрине, нарықтық замандағы  Web-дизайнерлер мен 
бағдарламашыларға деген үлкен сұраныс пайда болды. Коммерциялық интернет-жобалар 
қаржылық табысқа жету мақсатында жасалынып, қаржы жанама және тура түрде берілуі 
мүмкін.  «Бүкіл әлемдік өрмекші торындағы» ақпараттық тасқынды реттеу мүмкін емес. 
Қазақстандағы интернет тұтынушылардың саны көбейген сайын ақпараттық арандатуға 
байланысты дау-дамайлардың да шеті шыға бастады. Web-ресурс қызметкерлерінің 
күшімен жасалған сайт көмегімен қаржы тауып жатқан жарнамалық компаниялардың 
саны жеткілікті.  Бұлар: өздерінің интернет-беттерінде жарнамалық кеңістікті сататын 
іздеу машиналары немесе ақпараттық порталдар;  on-line режимінде белгілі бір тауарға 
тапсырыс беру қажеттілігін өтейтін интернет-дүкендер; интерактивті аукциондар 
жүйелері мен виртуалды жарнамалық агенттіктер[1].      
 Интернет-жобалар өздерінің қызметтері мен қасиеттеріне байланысты сайттар, 
визиткалар, промакциялар, электрондық дүкендер, ақпараттық сайттар, корпоротивті 
өкілдер, портал, өндірісті басқару жүйесі болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Визитка – 
компания және оның көрсететін қызметі жайлы ақпарат беретін қысқа, тиімді, локальды 
сайт. Промоушн-сайт – жеке алынған тауарға жасалатын жарнамалық сайт. Электронды 
дүкен – интернет арқылы тауар сатуға, қызмет көрсетуге арналған сайт. Ақпараттық сайт 
– кейбір пәндер аумағын қамтиды. Сәйкесінше, мұнда түрлі авторлардың көптеген 
мақалалары бар, бұдан басқа сауалнама жүргізу, дауыс беру сияқты қызметтер 
көрсетіледі. Корпоротивті өкілеттік – компания қызметін автоматизациялау. Оның 
құрамында электронды дүкен, тапсырыс жүйесі, корпоративті сервис, құжаттар мен 
электронды алмасу, онлайн режимінде сөйлесі, т.б кіреді. Портал – интернет 
бірлестіктердің құрылуына арналған ірі веб-ресурс. Портал көптеген түрлі сервистерді 
біріктіруі мүмкін, клиенттерге тауар, сатып алу мүмкіндігін беретін, ал іскерлестеріне – 
ақпаратпен алмасуды қамтамасыз етеді. Кәсіпорынды басқару жүйесі – кәсіпорынды 
корпоративтік ақпараттық басқару жүйе сайты. Жоғарыда көрсетілнен визиткадан 
басқару жүйесіне дейінгілер веб-басылымдарға барлық жағдайларға қатысты екендігі 
түсінікті. Ал перезнтациялық, маркетингтік, басқарушылықтан басқа веб-басылым 
ақпаратты – коммуникативтік функцияны орындауы тиіс. Сондықтан да басылымның 
түпнұсқасы визитка немесе промоушн-сайт секілді қаралуы түсінікті, бірақ БАҚ сияқты 
емес. Себебі тек презентация немесе басылым жарнамасы қызметін атқарады, ал өзі 
басылым болып саналмайды. Интернет БАҚ-тарда тек қана веб-журналистер жұмыс 
істемейтіні белгілі, интернет қызметкерлері ретінде веб-дизайнерлерді де алған жөн. 
Қандай да жарнама құралы болмасын, олардың ішіндегі көп пайдаланушылар мен 
тапсырыс берушілердің көп санын өзіне тартатыны web-сайт болып табылады.  Web-
ресурс қызметкерлерінің күшімен жасалған сайт көмегімен қаржы тауып жатқан 
жарнамалық компаниялардың саны жеткілікті.  Бұлар: өздерінің интернет-беттерінде 
жарнамалық кеңістікті сататын іздеу машиналары немесе ақпараттық порталдар;  on-line 
режимінде белгілі бір тауарға тапсырыс беру қажеттілігін өтейтін интернет-дүкендер ; 
система интерактивті аукциондар жүйелері мен виртуалды жарнамалық агенттік[2]. 
Коммерциялық жобаны жасау, әрине,  уақыт пен ерең еңбекті талап етеді. Web-шеберге 
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жаңа жоба асау барысында жұмыс орыны мен жеке компьютерімен қатар оған белгілі бір 
бағдарламалық қамсыздандыру қажет. Интернет-жоба жасау үшін қажетті бағдарламалыр 
тізбегі төменде көрсетілген. Яғни толыққанда Web-дизайнер жұмысына Windows 9X 
басқармасымен орындалатын келесідегілер қажет:      
 1) құжат өңдеу құралы, HTML —WYSIWYG редактор деп аталады, 98, 2000 
жылғы  Microsoft FrontPage бағдарламасы, немесе FrontPage Express;    
 2) векторлы графика редакторы CorelDraw бағдарламасы;   
 3) суретті графика редакторы — Adobe Photoshop;    
 4) Microsoft Internet Explorer браузеры;      
 5) Netscape Navigator браузеры, 4.01 версиялы;      
 6) кириллицаны қайта кодтау бағдарламалары — ConvHTML және SNKDECode; 
 7) HTML оптимизаторы — 1.5 немесе одан жоғары версиялы UtilMind HTML 
Compressor бағдарламасы7          
 8) GIF суреттері — Gif-Clean 32 бағдарламасы;      
 9) JPEG суреттері оптимизаторы — JPEGCleaner 2.1 немесе одан жоғары версиялы 
бағдарламасы;           
 10) GIF анимациялар редакторы — Ulead GifAnimator бағдарламасы;  
 11) графика фрагментаторы – PictureDiser бағдарламасы;   
 12) FTP-клиент —  CuteFTP бағдарламасы.      
 Осы бағдарламалардың көбін еркін түрде интернет беттерінен freeware және 
shareware версиыларымен тауып алуға болады.       
 Кез-келген технология, шығармашылық үрдіс белгілі ережелер мен заңдылықтарға 
бағынатыны белгілі.  Web-сайт та инженерлі-көркем шешімдер кешені ретінде белгілі бір 
заңдылықтар шеберінде дамиды. Төменде келтірілген ережелер олардың объективті 
приоритетіне байланысты, маңызлылығана орай келтірілген. Кез-келген Web-ресурсты 
қалыптастыру және жоспарлау үрдісі  кезінде  басты критерийді ескерген жөн. Ол Web -
беттерді жасау кезінде болашақ пайдаланушыларға неғұрлым ыңғайлы жағдайлар жасау. 

Яғни сіздің ресурсыңыздың мазмұнымен танысу үшін пайдаланушылардың 
талғамы бойынша жұмыс істейсіз. Бұдан web-дизайн бойынша жағдайларды 
стандартизациялау алгоритмдерінің белгілі бір қажеттіліктері туындайды, демек бұл 
қажеттіліктер сіздің потенциалды аудиторияңызды қанағаттандыру арқылы оларға сіз 
қалыптастырған сайт мазмұнымен максималды ыңғайлы мүмкіндіктер тудыру. Алайда, 
тәжірибе жүзінде осы тектес әмбебап шешімдерді жүзеге асыру ақпараттық ағынның 
жылдам дамуы салдарынан қиынға соғуы да мүмкін. Осы ситуациядан шығудың бір тәсілі 
қолданушылық жүйенің минималды параметрлеріне сай бейімдеу болып табылады. 
Осындай тәсіл барлық қолданушылардың көзқарасы бойынша демократиялық сипатта: 
әлсіздеу мониторлары мен видеокартасы бар ескірген компьютерлердің қожайындарында 
сіздің ресурсыңызбен танысу үрдісі барысында қиындықтар туындамайды, ал дамыған 
компьютерлердің қожайындары белгілі бір проблемаларға ұшырамайды. Осыдан бірінші 
ереже  бастау алады, бұл ереже әр  веб-дизайнердің көкейінде болуы қажет. Қазіргі 
интернетте кәсіби сайт 640Ч480 экран рұқсатымен 256 түстік палитрасымен сәйкес келу 
деген заңдылық бар. Бұдан қарапайым ереже пайда болады. Ескерту: компьютерде html-
документ 800Ч600 нүстелі рұқсатымен 640Ч480 нүктеге бапталған компьютерде болса, 
пайдаланушы үшін браузердің төменге бөлігіндегі терезені көруге қиындықтар 
туындайды. 256 түстік палитраны қолдану кезінде web-бет дұрыс көрінуі үшін құжат 
құрамына графикалық элементтерді косу кезінде GIF форматындағы файлдарды немесе 
JPEG форматындағы суреттерді қолданған жөн. Әрине, болашақ  web-беттің бастапқы 
шаблонын дайындаудан кейін жоғарыдағы талаптарға сай кейінгі жұмыстарды жүзеге 
асыру қажет. Ол үшін браузерге бетті жүктегеннен кейін қолданыстағы түстің палитра 
мен экрандық кеңейтуді Windows баптауларында өзгерту керек. Содан кейін тышқанның 
оң пернесімен Жұмыс үстелінің аумағындағы жарлықтардан бос кез-келген жерге басу 
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керек және Қасиеттер мәзіріндегі Диалогты терезенің Баптауларына көшу қажет. Түстік 
палитра мен Экран аумағы бөлімдеріндегі баптауларды таңдап, тышқанмен Қабылдау 
пернесіне басу керек, содан кейін экрандық параметрлермен Windows-тің қайта 
жүктеуінсіз келісесіз.  Келесі ереже Web-беттің сіздің потенциалды 
пайдалаушыларыңызбен қарау барысындағы белгісіз бағдарламалық 
қамсыздандырылумен байланысты[3]. Яғни, бұл браузерлерге байланысты. 
Статистикалық мәліметтерге байланысты Интернет қолданушылардың арасындағы кең 
қолданыстағы браузерлер қатарында сан алуан версиялы Microsoft Internet Explorer және 
Netscape Navigator бар, ал қалғандары төменгі деңгейде таратылған. Белгілі болғандай, 
Microsoft Internet Explorer және Netscape Navigator HTML-кодтың әртүрлі алгоритмдік 
өңдеулерін қолданып, бір элементтің өзі екі браузерлерде әртүрлі түрде қолданылуы да 
мүмкін. Кейбір бастаушы Web-дизайнерлердің арасында аталған бағдарламалар негізінде 
беттерді бірдей көріністе көрсету мүмкін емес деген пікір қалыптасқан.  Бірақ бұл мүлдем 
олай емес: Netscape және Explorer арасындағы айырмашылықтар сандық бағалай мен 
сараптамаға байланысты, сонымен қатар  көптеген алгоритмдер түрлері бар болғандықтан 
бұны жүзеге асыру мүмкін. Web-бет  Microsoft Internet Explorer және Netscape Navigator-
да біркелкі көрінуі керек. Әрине, болашақ web-беттің шаблоны жасалынғаннан кейін бұл  
html-құжаттың көрініс табуын екі браузерде де тексеру қажет. Пайдаланушылардың 
көпшілігі Интернетке шығу үшін dial-up ақырын жылдамдықты байланыс линияларына 
модемнің көмегімен қолданатыны жасырын емес. Осы жағдайда , әрине, мәліметтерді 
беру және алу жылдамдығы төмендеп, интернет пайдаланушыларға ыңғайсыздықтарды 
туындатады. Осы арқылы web-дизайнгің келесі ережесі қалыптасады[4]. Web-сайттың 
барлық беттері мен ондағы графиккалық және интерактивті элементтер көлем бойынша 
минималды болуы керек. Бұған сайтты жасау барысында арнайы графикалық 
компрессорларды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Келесі заңдылық – сайт 
бойынша навигацияның болуы. Қолданушыда сіздің ресурсыңыздың бір бөлімінен екінші 
бөліміне көшу кезінде ешқандай қиындықтар пайда болмауы қажет. Ол сіздің 
жобаңыздың логикалық құрылымын анық көрсетуі керек, және мүмкіндігінше кез-келген 
уақытта оның барлық компоненттеріне қол жеткізу мүкіндігі болуы керек. Web-бет сіздің 
сайтыңыздың барлық бөлімдерін қамтитын навигациялық элементтерді еш 
қиындықтарсыз көрсетуі керек. Олардың орналасуын пайдаланушы қажеттіліктеріне орай 
ескерген жөн Егер олар беттің жоғарғы бөлігінде орналасса және көзге скроллингтен 
(бетті төмен қарай айналдырып түсіру) кейін түссе ол туралы беттің төменгі бөлігінде 
көрсетуді ұмытпау керек. Графикалық сілтемелер және белсенді элементтерін 
пайдаланушылар есебімен мәтіндік формада қайталаған жөн болады.  Web-бетті жасау 
барысында назар аударарлық фактор пайдаланушы тарапынан сіздің ресурсыңыздың 
психологиялық жағынан қабылдануы. Сайт инженерлі-көркемді жұмыстардың кешені 
болғандықтан, интернет пайдаланушылар оны солай қабылдау керек. Бұл үшін жобаны 
бір дизайнерлік стильде сақтап қалу керек, беттің барлық бөлімдері барлық сайт үшін 
сәйкесінше көркемделуі қажет. Соңғы екі ережелерді жалпы көркемдік қағидалардың 
эстетикалық мәнін ескеріп отыру керек. Ресурсты жасаған адам үшін web-беттің жоғарғы 
жағында пайдаланушылар санын көрсететін есептегін көрсеткіші мен пайдаланушының 
қанша уақыт және қаражат жұмсағаны бәрінен бұрын маңызды болып табылатыынмен 
келіспеске болмас. Сіздің еңбектеріңіздің нәтижелері пайдаланушылар тарапынан  кері 
көзқарас тудырмауы үшін бір web-сайтта үш шрифт түрін қолданған маңызды болып 
саналады. Түсінікті, әрі көзге жағымды көрінетін түстік жүйелерді қолданып, құжаттарды 
көркемдеуге үш түстен артық түстерді қолданған жөн. Үштен көп түстер ақпараттық 
кестелердегі жолдарды бөліп көрсету үшін қолданылуы мүмкін, бірақ бұл да дұрыс емес. 
Web-сайт дайындау кезінде қандай түстер үйлесімін қолданған жөн? Адам психологиясы 
тұрғысынан түстер үйлесімі белгілі бір деңгейде суретте көрсетілген ақпарат көрермен 
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қабылдануына әсер етеді. Осы үшін түстер үйлесімін таңдау барысында, мысалы мәтін 
мен фон түстерінің үйлесімі, көзге жақсы, жағымды көрінетін түстерді қолданған жөн:  

1) ақ пен қара;  
2) сары мен қара; 
3) жасыл мен ақ; 
4) қызыл мен жасыл; 
5) сары мен қара; 
6) қызыл мен ақ; 
7) тоқ сары мен ақ; 
8)қошқыл қара мен қара; 
9) тоқ сары мен ақ; 
10) қызыл мен жасыл. 
Қалған түстермен реңктердің өзара сәйкестігі қарапайым ереже арқылы 

тексеріледі: суреттерді grayscale форматына ауыстырып (сұр түстің 256 реңкі), салынған 
суреттер контрастты оқылатынын қарау қажет. Егер оқылмаса – басқа түстер үйлесімін 
таңдаңыз[5]. Қандай жағдай болмасын, көзге үйреншікті дәстүрлі қара түсті мәтінде 
қолданып, фон ретінде көмескі татқан түстер реңктерін қолдануға кеңес беріледі. 
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Мобильные технологии активно захватывают все новые и новые сферы 

человеческой деятельности. Совсем недавно мобильный телефон для многих 
ассоциировался исключительно со средством для совершения деловых звонков.  
   Тенденция последних лет - замещение традиционных устаревающих способов 
взаимодействия потребителя с окружающим миром на способы, предоставляемые 
мобильными инновациями.    

   Жизнь современного человека невозможно представить без мобильных 
приложений, которые позволяют решать  множество повседневных  задач: организовать 
общение с родными и деловыми партнерами, оптимизировать  маршрут перемещений по 
городу и за его пределами,  искать  акции в  магазинах, заказывать такси и еду  на  дом. 
Технически реализация каждой такой задачи представляет собой некоторую утилиту, 
устанавливаемую на мобильное устройство: смартфон или планшет, и обеспечивающую 
за счет скорости решения задач экономию времени и максимально  комфортного уровня 
жизни . 

   В последнее время скорость роста  в нашей стране количества мобильных 
приложений  увеличивается в геометрической прогрессии. В связи с этим увеличивается и 
количество пользователей мобильных программ. Им становится гораздо удобнее и проще 
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узнать необходимую информацию в специализированных  приложениях, прежде чем 
пойти на реальный контакт, будь то фирма, предприятие, организация, учебное заведение. 

  Есть  довольно много примеров, когда наличие  ресурса в интернете позволило 
многим учебным заведениям стать популярнее, привлечь большое количество студентов, 
упростить учебную деятельность и работу для сотрудников. Для некоторых учебных 
заведений есть малые возможности заявить о себе. Обычно это связано с повышенной 
информационной емкостью и  большой ценой за рекламу. Самый оптимальный вариант 
заявить о себе, о своих функциях, услугах  - это создание собственного мобильного 
приложения. 

  В связи с ростом пользователей, использующих мобильные программы как способ 
уведомления и поиска информаций, создается большое количество мобильных 
приложений, которые, в основном, материально заинтересованы в создании более 
технически удобного помощника в гаджете.  

  Все эти факты делают создание интересно  оформленного, удобного, технически 
грамотного приложения «Мобильный Политех» очень актуальным. Сегодня почти вся 
активная часть населения пользуется мобильными устройствами, с которыми не 
расстается в любой ситуации:  будь это просто прогулка по магазинам или командировка 
в заграницу.  Создание информационного ресурса в мобильном 
приложении для университета позволит гораздо облегчить учебную деятельность 
студентов, преподавателей и сотрудников вуза, предоставив им возможность быть в курсе 
всех событий университета, где бы они не находились. 

  Выбор нами темы проекта также обусловлен  применением при выполнении 
работы технологических знаний, таких как создание мобильных программ на платформах 
android и ios, разработка элементов дизайна в разных графических редакторах.  

     Основной  целью  проекта является разработка информационно-познавательного 
мобильного ресурса в виде приложения  «Мобильный Политех». Для достижения этой 
цели было необходимо: 

1. Собрать всю информацию о специальностях, которая должна находиться в 
приложении. 

2. Разработать дизайн шапки приложения, логотип специальностей, flash-
презентацию 

3. Всю информацию о внеклассных кружках и семинарах 
4. Внеклассных мероприятиях 
5. Всю информацию об учебной деятельности студентов. 
Первое, о чем хотелось бы поведать, так это о меню. Мы постаралисьсделать его 

как можно удобнее. В меню будут вкладки, такие как расписание, новости, события, 
форумы, Kull центр, обратная связь, журнал mypolitech, УМК (lms), оценки, дневник и т.д. 

  Очень хочется, чтобы приложение не только стало полезной разработкой для 
абитуриентов, студентов и сотрудников университета, но и чтобы оно стало так 
называемым ИТ-хабом – местом, которое объединит тех горожан, кому интересна жизнь 
университета. Университет генерирует большое количество интересных новостей, они 
были бы полезны многим. Свое мобильное приложение есть у Гарвардского университета, 
поэтому можно сказать, что наш университет следит за мировыми тенденциями и идет в 
ногу со временем. 

   Разработка приложения, действительно, доказывает, что наш университет – 
ведущий вуз в Алматы. «Мобильный  Политех» уже имеет достаточно много полезных 
функций, впоследствии он еще будет совершенствоваться.  

Это достаточно интересная разработка, которая будет полезна всем студентам. 
Имея на руках такую подсказку, им будет проще ориентироваться в своем учебном 
расписании. К тому же студенты будут знать обо всех мероприятиях, проходящих в вузе. 
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Еще один несомненный плюс - приложением можно пользоваться когда угодно и где 
угодно. 

   В простом представлении приложение  может представлять кафедру или 
факультет, где размещены сайты специалистов, сайт изданий, конференций, семинаров, 
новостной, научного подразделения, библиотеки и др. 

  Проект  содержит информацию, изложенную доступным  языком, понятным 
для обычного пользователя.  

  На  главной странице находится информация, которая содержит самые последние  
новости, происходящие в университете. Слева  находится панель быстрого доступа  
с ссылками на страницы. Некоторые  ссылки содержат дополнительные разделы 
для более удобного использования информации. 

Есть  такие ссылки как: 
  - преподаватели, которая содержит  информацию о преподавателях, обучающих  

в нашем университете; 
-Наша жизнь, которая дает представление  о наших достижениях, наградах, 
 полученных  за разные конкурсы; 
  - О нас - дает полное представление о конкурсах, в которых мы участвовали; 
  - Абитуриентам, где содержится информация, которая  обязательно  
пригодится  для поступающих и мн. др. 
В приложении будут форумы, в которых студенты смогут обсуждать свою 

специальность и узнавать новые материалы, рекламы (скидки) кинотеатров, закусочных и 
т.д. 

  В приложении были применены спокойные  цвета,  такие как голубой, белый  
и синий. 

  Приложение  несет в себе несколько функций: 
  -познавательная: из приложения можно  узнать полную информацию об  

университете, как для поступивших и обучающихся в нем, так и  для поступающих. 
  -простота и понятность: приложение  очень  удобно и написано простым и  

понятным языком, все действия  сопровождаются изображениями для пояснения.  
-красочность: 
 приложение не содержит  лишних ярких компонентов, которые  

раздражают глаза и мешают  изучать информацию.  
Приложение «Мобильный Политех» можно улучшить следующим образом: 
1. Создать карту приложения, где будет полный перечень разделов или всех 

страниц, имеющихся в приложении. Это также позволит повысить качество интерфейса. 
2. Добавить обратную связь, чтобы любой пользователь мог оставить свой 

отзыв или получить ответ на интересующий его вопрос. 
Главное предназначение мобильного приложения — это предоставление 

информации. И несмотря на то, что  в мире существует масса других способов передачи 
информации, огромное количество людей сегодня выбирает именно этот как наиболее 
эффективный. 

Список использованных источников 
1.Майер P. Android2 : программирование приложений для планшетных 
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бестселлер). 

2.Дж. Блэйк Мик, ЗигардМедникс, ЛайрдДорнин, МасумиНакамура. 
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Мәліметтердің графикалық түрде компьютер мониторында көрсетілуі алғаш 50-ші 

жылдардың ортасында, ғылыми және әскери зерттеу жұмысына қолданылған үлкен ЭЕМ 
үшін іске асырылған. Содан бері графикалық тәсіл мәліметтерді бейнелеудің ажырамас 
қажеттілігіне айналды. 

Macromedia фирмасы SWF форматын қолайлы құралдармен, қарапайымдылықпен 
жабдықтағандықтан, аталмыш формат өзінің табынушыларына бай. Негізінде, бұлай 
жабдықталған құралдар жетерлік.  

Олардың қайсыбірі мультимедиялық презентация жасауға бағытталса (Macromedia  
Director Shockwave Studio), келесі бірісі графикалық бейнелерді дайындауға бағыталған 
(Macromedia  Free Hand и Macromedia  Fireworks), ал үшіншілерімен интерактивті оқу 
курсын дайындауға болады. (Macromedia  Authorware және Macromedia  CourseBuilder).  

Дегенмен тор беттерін құрушылардың арасында Macromedia  Flash көп 
қолданылады, өйткені тек осы өнім ғана, тор бетін аяғына дейін әрлей алады. Ал жақсы 
әрленген бет әрине көпшіліктің көңілінен шығады. Интернет пайдаланушылардың жақсы 
көретіндігінен болар, бұл өнімді жай ғана Flash деп атайды[1].  

Сонымен Flash технологиясының құрамына не кіреді соны көрейік:  
- Векторлық графика;  
- Анимацияның бірнеше түрін қолдайды;  
- Интерфейске интерактивті элементтер жасауға болады;  
- Импортталған графикалық форматтарды қолдайды (оның ішінде растрлық);  
- FLASH фильмдерін HTML форматына ғана емес, интернетте қолданылатын кез 

келген форматқа көшіруге болады;  
- Платформалық тәуелсіздік;  
- FLASH фильмдерді автономдық түрде де, тор броузерінде де көруге болады;  
Сөз етілген FLASH құрамын жеке-жеке талқылап өтелік.  
Қазіргі кезде тор беттерін әрлеуге көбінесе растрлық графика қолданылады. Оларға 

GIF (Graphics Interchange Format, ақпарат алмасуға арналған графикалық формат), JPEG 
(Join Photographic Experts Group – Біріккен бейне эксперттерінің тобы) және PNG (Portable 
Network Graphics – Жылжымалы графикалық формат) жатады. 

Растрлық графика нүктелер жиынтығы (пиксель – pixel) арқылы сипатталады. Бұл 
нүктелер бір бірімен байланыста болмағандықтан, олардың әрқайсысының түсі мен 
координатын анықтау керек. Жай ғана мысал, екі-ақ түсті (ақ қара) бейнені сипаттаған 
кезде, әр пиксельдің түсін беру үшін екілік санау жүйесін пайдаланады: 0 – қара, 1 – ақ.. 
Ал, 256 түсті бейнені сипаттаған кезде енді әр пиксельге 8-дік санау жүйесін қолданады 
(256=28). Суреттің сапасы жақсы болу үшін, әр пиксель үшін 24 разрядқа дейін 
қолданылады.  

Растрлық бейнелердің тағы бір кемшілігі - бейне сапасы, пайдаланып отырған 
монитор пиксельдерінің өлшеміне де байланысты. Яғни кей мониторларда суреттің 
сапасы әдемі болып тұрса, екінші жерде ол ондай қасиеттен айырылады. Сапасы нашар 
суреттердің пикселін көбейтуге арналған бағдарламалар болғанымен олар да бұл 
проблеманы толық шеше алмайды.  

Ал енді векторлық графика туралы сөз айтсақ.. Векторлық графика – орналасуын 
математикалық формулалар арқылы сипаттайтын қисықтар жиынтығынан туратын бейне. 
Мысалға, кез келген шеңберді бейнелеу үшін 3-4 сан ғана керек, радиус, центр 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
mailto:Lazzat.101082@mail.ru


824 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

координаттары, сызық қалыңдығы. Осыған байланысты, векторлық графика растрлық 
графикаға қарағанда бірнеше артықшылықтарға ие: 

• Математикалық формулалармен сипатталған суреттер, растрлық графикаға 
қарағанда жадыда аз орын алады. 

• Бейнені өзіміз қалаған кез келген масштабқа сапасын жоғалтпай, өзгертуге 
болады. 

• Кез келген платформаға еш «қатесіз» көшіруге болды. 
Әрине, векторлық графиканың өзіне тән кемшіліктері болады, мысалға, реалға 

жақын суреттерді бейнелей алмаймыз. Мұндай мәселені шешімі, жан жақты 
қанағаттандыратын ортақ бір келісім керек. Мінекей, FLASH авторлары осы шешімді 
тиімді пайдаланды: тор бетін құру кезінде сіз тек қана векторлық емес растрлық 
бейнелерді де импорттауыңызға болады.  

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, 
мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың 
маңызды саласы. 

Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен 
айналысатындардың саны күн санап артып келеді. Қазіргі кез-келген мекемеде кей 
уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық 
парақшалар мен буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері 
осындай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен жарнамалық агенттіктерге  
тапсырса, кейбіреулері қолда бар программалық құралдарын пайдаланып, өз күштерімен 
жасауға тырысады.  

Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс 
істемейді. Статистикаға сүйенсек, жаппай қолданыста  жүрген программаларды жасап 
шығарушы программистік ұжымның қызметкерлері  өз жұмыстарының 90 % уақытын  
осы графикамен шұғылдануға  жұмсайды екен.  

Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі Интернеттің және 
бірінші кезекте миллиондаған интернет парақтарын бір «өрмекпен» байланыстырған  
World Wide Web қызметінің  пайда болуынан туындады. Өйткені компьютерлік 
графикасыз безендірілген web-парақтың бүкіләлемдік желіде басқалардың көзіне түсіп, 
танымал болуы екіталай.  

Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін ғана емес, 
ғылым мен медицинаның барлық саласында, коммерциялық және  әкімшілік қызмет 
орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету үшін сызбалар, графиктер, 
диаграммалар жасау үшін қолданылады. 

Конструкторлар автомобильдің немесе ұшақтың жаңа үлгілерін құрастырған кезде 
олардың соңғы көрінісін алу үшін үшөлшемді графикалық объектілерді қолданады. 
Архитекторлар монитор экранында болашақ ғимараттың кең көлемді кескінін жасап, 
оның жер бедерімен қалай жанасатынын алдын-ала болжай алады.  

Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға 
бөлінеді: 

Ғылыми графика. Алғашқы компьютерлер тек ғылыми және өндірістік есептерді 
шығару үшін қолданылды. Есептерден шыққан нәтижелерді дұрыс түсіну үшін оларды 
графикалық тұрғыда өңдеп, графиктер, мен диаграммалар, сызбалар тұрғызған. 
Машинадағы алғашқы графиктерді символдық  режимде басып шығаратын. Кейін 
сызбалар мен графиктерді қағазға қаламұштың көмегімен сызатын арнайы құрылғылар – 
графиксалғыштар (плоттерлер) пайда болды[2]. 

Қазіргі заманғы ғылыми компьютерлік графика әр түрлі есептеу тәжірибелерін 
жүргізіп, олардың нәтижесін көрнекі түрде көрсетуге   мүмкіндік береді.  

Іскерлік графика – қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі   
түрде ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік 

http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/


825 
Open  access: http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/  
 

графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді 
және т.б.  объектілерді көрнекі түрде ұсынуға болады. Іскерлік графиканың программалық 
жабдықтары электронды кестелердің құрамында болады.       

Контрукторлық графика - инженер-конструкторлардың, архитекторлардың, жаңа 
техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. 
Компьютерлік графиканың бұл түрі САПР-дың(систем автоматизации проектирования- 
жобалауды автоматтандыру жүйесі) міндетті элементі болып табылады. Конструкторлық 
графика құралдарын пайдалана отырып жазықтықтағы кескіндерді (проекциялар, 
сызбалар) ғана емес, кеңістіктегі үшөлшемді кескіндерді де жасауға болады. 

 Суреттеу графикасы (көркем графика) деп компьютер экранында ерікті түрде 
сурет салу мен сызуды айтады. 

Суреттеу графикасының пакеттері жалпы мақсатта пайдаланылатын қолданбалы 
программалық жасақтамалардың қатарына енеді. Суреттеу графикасында қолданылатын  
қарапайым программалық жабдықтарды  графикалық редакторлар деп атайды. 

Жарнамалық графика – теледидар пайда болғаннан кейін танымал бола бастады. 
Қазір компьютердің көмегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік 
ойындар, видеодәрістер мен видео презентациялар жасалады. Оларды жасау үшін 
қолданылатын графикалық пакеттер осы мақсатта қолданылатын компьютерлердің 
жадымен жұмыс істеу жылдамдығына үлкен талап қояды. Осы графикалық пакеттердің 
басты ерекшелігі ретінде олардың шыншыл кескіндер мен «қозғалатын суреттерді» жасау 
мүмкіндігін айтуға болады. Үш өлшемді объектілерден тұратын суреттерді салу, оларды 
бұру, жақындату, аластату, деформациялау үлкен көлемде математикалық есептеулерді 
қажет етеді. Мысалға, объектінің жарықтылық деңгейін сол объектіге түсіп тұрған жарық 
көзін, оны қоршаған заттардың, олардың көлеңкелерін есепке ала отырып бейнелеу  үшін 
оптиканың заңдарын есепке алатын күрделі есептеулерді  жүргізу қажет.  

 Компьютерлік анимация деп дисплей экранында қозғалатын кескіндерді жасау 
өнерін айтады. Суретш іқозғалатын объектінің бастапқы және соңғы қалпын бейнелейтін 
суреттерді ғана салады, ал осы екі суреттің арасындағы барлық қозғалысты компьютер 
осы объектіні қозғалтуға қажетті алдын-ала белгіленген математикалық есептеулерді 
орындай отырып өзі суреттеп шығады. Белгілі бір жиілікпен бірінен кейін бірі пайда 
болатын осындай суреттердің жиынтығы экранда қозғалатын суреттерді бейнелеуге 
мүмкіндік береді[3].  

Мультимедиа деп - компьютер экранындағы жоғары сапалы кескінді дыбыстық 
сүйемелдеумен біріктіруді айтады.  Мультимедиа құралдары оқу-ағарту саласында, 
электронды ақпарат құралдарында және т.б. мақсатта қолданылады. Мультимедиа 
мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін компьютерге арнайы программаларды орнатып 
қана қоймай, арнайы құрылғыларды қосу қажет.       

Компьютерлік графика үш түрге: растрлық, векторлық және фракталдық болып 
бөлінеді. Олар бір-бірінен монитор экранында бейнелену және қағаз бетіне басып 
шығарылған кезде кескіндердің қалыптасу принциптері бойынша ажыратылады.  

 Растрлық графикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. 
Графикалық ақпараттың осындай нүктелер жиынын емес епиксельдер түрінде ұсынылуы 
растрлық түрдегі ұсынылу болып табылады. Растрлық кескінді құрайтын  әрбір 
пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық 
қажет.      

Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен және көлденең 
орналасқан пиксельдердің саны) және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына 
тәуелді болады.   

Мұндай типті кескіндер Macromedia  Photoshop, Corel Photo, Photo finish секілді 
қуатты графикалық редакторларда өңделеді. Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге 
қарағанда сапасы жоғары, әсерлі болады. Қарапайым фото суреттердің өзі компьютерде 
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растрлық кескін түрінде сақталады. Растрлық кескіндерді Paint, Macromedia  Image Ready 
секілді программаларды қолданып қолдан жасауға да болады.  

  Растрлық кескіндердің артықшылықтары да, кемшіліктері де бар.Артықшылығы:  
растрлық кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, яғни оның кез-келген бөлігін өзгертуге 
болады; нүктелерді қажет болмаса ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға, сондай-ақ 
кескіннің әр нүктесін ақ-қара немесе басқа кез келген түске өзгертуге болады.  

Кемшілігі: растрлық кескін өлшемінің масштабын өзгерткенде (бір немесе бірнеше 
бағытта созу немесе сығу) кескіннің сапасын жоғалтатыны. Мысалы, кескінді 
үлкейткенде, оның көрінісі дөрекіленіп кетсе, кішірейткенде – кескін сапасы өте нашарлап 
кетеді (нүктелерін жоғалтқандықтан).  

Растрлық кескіндердің тағы бір кемшілігі – файлдар өлшемдерінің өте үлкендігінде 
(түстері неғұрлым көп және сапасы жоғары болған сайын, олар соғұрлым үлкен болады).  

Бірақ бұл кемшіліктеріне қарамастан, қазіргі техникада растр өте жоғары сапалы 
кескін алуға мүмкіндік береді. Сондықтан растрлық кескіндер көркем графикада кеңінен 
қолданылады.     

Жоғарыда айтылғандай Flash - тің мақсаты, графика мен анимацияға толы 
интерактивті тор беттерін құру болып саналады. Жоғарыда айтып өткендей Flash ті 
тамашалау үшін екі түрлі жол бар, біріншісі WEB браузер арқылы, екіншісі Flash фильмді 
басқа форматқа ауыстыру арқылы. 

Flash арқылы фильмді құру және өзгерту кезінде автор, FLA форматындағы 
файлдармен жұмыс істейді. Бұл бағдарламау ортасының тек өзіне қатысты форматы, және 
бұл форматты басқа бағдарламалар «түсінбейді». Тор броузерлерінде фильмді көру үшін, 
SWF форматына экспорттау керек. Бұл форматты Internet Explorer, Netscape және Opera 
броузерлерінің соңғы нұсқалары қолдайды, немесе арнайы Flash-плеер арқылы ойнатуға 
болады. Бұл плеер, Flash редакторының құрамына кіреді. Flash фильмін ойнатудың екінші 
түрі Windows Media Player арқылы. Бұл үшін, Flash фильм AVI форматына экспортталуы 
керек. Бірақ, фильм көлемі он есе кейде 100 есеге дейін көбейіп кетеді. Экспорттау кезінде 
фильм өзінің сапасын жоғалтады, сондықтан бұл тиімсіз болып есептеледі. Flash фильмін 
көрудің тағы бір жолы, фильмді GIF форматына көшіру. Бұл экспорттаудың да екі түрі 
бар, біріншісі фильмін әрбір кадрын gif форматына өзгерту болса, екіншісі бірақ gif 
файлын құру.  

Flash фильмін броузерде тамашалаудың екі жолы бар:  
Фильмді SWF форматында сақтап, файлды тышқанның көмегімен броузер терезесіне 
апарып қоямыз;  

Фильмді редакторда HTML форматқа экспорттауға болады.  
Flash – ті тор бетінде қолданудың бірнеше түрі бар:  
«жай» анимация, бетті тартымды ету үшін;  
Анимацияланған батырма, қолданушының іс-әрекетіне байланысты жұмыс 

атқарады. Оған гиперсілтеме жасап қоюға, немесе басқан уақытта белгілі бір іс-әрекетке 
бастама болатындай етуге болады;  

Тор бетіне қолданушыдан ақпарат алу үшін қолданылады; 
Жарнамалық баннер.  
Күрделі фильмдерді құру кезінде клип (Clip, немесе Movie clip) өте маңызды орын 

алады. Клип – бұл символдың арна йы түрі. Бұл мини-фильмге арнайы уақыт 
диаграммасы құрылады, және жеке параметрлері қондырылады (мысалға, кадрлар алмасу 
жиілігі). Клипті, фильмін басқа да элементтері тәрізді, кітапханаға, тағы да қолдану үшін, 
қосып қоюға болады. Әрбір дарасы үшін, есім беруге болады 

Windows қа арналған бағдарламаның көбісінде, оны жүктеген уақытында, 
автоматты түрде, бос дайын шаблон терезесі ашылады. Мысалға Word процессорын 
жүктеген уақытта, бос документ ашылады, бұл жерге сіз мәтін, графика немесе сурет қоя 
аласыз. Flash та да, дал осылай ұйымдастырылған. Алғаш жүктеген уақытта, автоматты 
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түрде, жаңа фильм құратын (дәлірек айтсақ алғашқы қойылымын жасау үшін) терезе 
ашылады. Егер керек болса, автор, фильмнің параметрлерін өзгерте алады. 

Жалпы параметрлерін қондырғаннан кейін фильмнің алғашқы қойылымын жасай 
беруге болады. Объектілердің орналасу тәртібін анықтап алғаннан кейін оларды рет 
ретімен әрбір жаңа қабатқа орналастыра беруге болады. Қабат параметрлерін өзгерту 
фильмді құрудағы ең бір жауапкершілікпен қарайтын бөлім. Фильмдегі қабаттар (яғни, 
объектілер) бір бірімен байланысып тұратындықтан, келесі бір қабатты сипаттағаннан 
кейін, алдындағы қабаттарды қайта жөндеу керек болады. Мұнын еш қиындығы және 
қорқыныштылығы жоқ., бұл Flash бағдарламасына таңсық емес. Жаңадан қойылатын 
объектті кітапханадан алуға болады немесе жаңадан құруға болады. Flash сізге ойыңызда 
тұрған бейнені экран бетіне салу үшін барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етеді. Бір 
бейненің объектілерін басқа суреттерден импорттап та алуға болады. Құрылған фильмді 
немесе жасап болып отырған іс әрекеттің жұмысын тексеру үшін, Flash тестіден өткізіп 
отыруға мүмкіндік береді. Әр жасалған өзгерістен кейін сақтап алып отыруды ұмытпаңыз. 

Фильммен жұмыс жасап болғаннан кейін, ойланыңыз сізге бұл фильм неге керек? 
Егер тор бетіне салу үшін болса, онда жүктелу уақытын ескеруді ұмытпаңыз. Бұл үшін 
арнайы уақытқа тестілейтін қосымшасы бар Flash бағдарламасының[4].  

Жеңіл және түсінікті нөмірленген Flash – тың нұсқасы тоқтап, оның орнына МХ 
деп аталатын нұсқасына өзгертілді. Бұл әріпер нені білдіреді? Multiextended 
(«кеңейтілген») сөз тіркесі пайдаланушының аббревиатурасына ассоциалануы керек. Бір 
сөзбен айтқанда – Mixed (араласқан) дегенді білдіреді. Flash құрушылары 
қолданушылардың назарын аудару үшін, бұл программаның интерфейсін (жұмыс 
ортасын), қолданушының әртүрлі категориясына жеке бағытталған. 

Flash МХ ортасын әрбір қолданушы қосқан кезде жұмыс облысының пакетін 3 
вариантын таңдауға мүмкіндік бар. Бұл : 

• Designer – бұл ең алдымен графикалық редактормен жұмыс істейтін 
дизайнерлер үшін бағытталған; 

• Developer – Web-жариялымдарын құру үшін Flash МХ-ты қолдануында 
жұмыс істейтін құрушылар үшін бағытталған; 

• General – жалпы жағдайлар үшін. 
Мультимедиялық құралдарды пайдалану білім беру саласын, оқыту үрдісін 

айтарлықтай жақсарта алады. Мультимедиялық құралдарды пайдаланатын оқыту барлық 
мәселелерді шешпегенімен, ХХІ ғасырда қолданылып жатқан (қолданылатын) оқыту 
құралдарының ішінде өзіндік маңызды орнын алары айқын. Ойымызды толықтырар 
болсақ, Macrpmedia Flash технологиясының атқаратын қызметтері біздер үшін өте үлкен 
маңызға ие десек те болады. 
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В конце 1990-х – в начале 2000-х годов веб-приложения стали очень популярными.  
Даже спустя   более 10 лет, популярность веб-приложений не падает. Поскольку веб-
приложение очень удобно не только в использовании, но и в разработке. В современном 
мире, где каждый день разрабатываются новые устройства, технологические разработки 
ведут борьбу друг с другом за место на рынке. 

 Веб-приложения  -  это тип программ, которые создаются по архитектуре клиент-
сервер. В этом случае клиентом выступает браузер, а сервером – веб-сервер. Данные 
хранятся на сервере, а обмен информации происходит через сеть  Интернет. Основа 
работы веб-приложения заключается в том, что пользователь(клиент) отправляет запрос 
серверу(веб-сервер) и после обработки запроса сервер выдает результат. Веб-приложения 
являются межплатформенными сервисами, поскольку клиенты не зависят от конкретной   
операционной системы пользователя. Веб-приложения решают самые разнообразные 
конкретные задачи, работают с клиентской базой, каталогом товаров, документами и т.д.В 
приведённой ниже таблице представлены  преимущества и недостатки использования веб-
приложений.[1] 

Таблица. – 1. Преимущества и недостатки веб-приложений. 
Преимущества веб-приложений Недостатки веб-приложений 

Использование веб-приложения не требует 
установки специального программного 
обеспечения 

Недоступность веб-приложений из-за 
отсутствия доступа в интернет в некоторых 
населенных пунктах 

Для работы нужен только браузер и доступ в 
интернет 

Хранение конфиденциальных данных на 
удаленных серверах 

Веб-приложения обновляются автоматически Сложность реализации некоторых задач в веб-
приложениях 

Веб-разработка не требует специальной 
настройки и администрирования, поскольку 
разработчики являются администраторами  

- 

Веб-приложения могут работать в 
минимальной аппаратной платформе и 
несколько людей одновременно 

- 

Из-за мобильности веб-приложений вы 
можете пользоваться ими везде, где есть сети 
интернет  

- 

 
По данной таблице можно увидеть то, что преимуществ у веб-приложений больше, 

чем недостатков. Еще одним огромным преимуществом веб-приложений является тo, что 
для поддержки стандартныхфункций браузера, эти функции выполняются независимо от 
операционной системы пользователя. Приложение создается для произвольно выбранной 
платформы и нa ней разворачивается.  
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Для того чтобы создать веб-приложение разработчики используют разнообразные 
языки программирования и технологии, но выбрать идеальный язык программирования 
невозможно. Несмотря на огромный выбор средисредств   разработки веб-приложений,  
идеального языка программирования как такового нет.И веб-разработчики стоят перед 
выбором, выбрать старый, но проверенный инструмент или новый, привлекательный и 
функциональный, но малo проверенный, а значит ненадежный язык.  В этом случае все   
зависит от самого проекта.  Каков срок сдачи проекта, его бюджет  и  планируемая 
длительность использования проекта.  Если сроки и бюджет ограничены,  и проект 
запланирован на длительный срок,  то лучше выбрать старый и  проверенный 
инструмент,поскольку нoвый  и ненадежный язык может принести большие проблемы, 
вплоть до провала проекта. Но если же это проект на заказ, который нужно быстро 
сделать и сдать, то  тогда можно выбрать любой инструмент и поэкспериментировать.  
Несмотря на эти небольшие условия,  выбор остается за веб- разработчиками. Они могут  
выбрать  тот язык программирования, который им лучше подходит и наилучшим образом 
отвечает их потребностям, будь то новый или старый язык программирования. Нужно 
отметить, что среди инструментов  программных разработок  существует разделение 
применения языков программирования  для определенных задач.  Например, языки С и 
С++ традиционно используются для низкоуровневой разработки, JavaиC# считаются 
языками oбщего назначения, пoдходящими для шиpокого спектра задач от бизнес-лoгики 
до мoбильных прилoжений. Python, RubyиPHPнацеленыв основном, на  веб-разработку, 
JavaScriptна браузерные приложения. В таблице - 2 приведен  краткий обзор   самых 
пoпулярных языкoв прогpаммирвания для веб- pазработки. 

 
Таблица. – 2.Популярные языки программирования.[2] 

Название Год  Краткое описание Парадигма Типизация 

JavaScript 1995 

Один из самых популярных языков 
программирования в разработке 
веб-сайтов  и веб-приложений. В 
JavaScript есть возможность 
управления браузером, 
редактирование содержимого в 
документе,  а так же синхронный 
обмен данными и т.д. Используется 
для включения анимации, загрузки 
новых изображений, скриптов и 
объектов на веб-страницах. 

объектно-
ориентированная динамическая 

функциональная неявная 

процедурная  

Java 1995 

 Мощный, надежный и безопасный 
язык программирования, так же 
является платформой  для 
вычислений с открытым исходным 
кодом, которая может работать как 
отдельная программа или апплет, 
встроенный в веб-сайт. Может 
функционировать на различных 
программных платформах  
( Mac, OSX, Windows). 

объектно-
ориентированная статическая 

процедурная 
 

явная 
 

PHP 1995 

 Специально предназначенный для 
программирования на стороне 
сервера язык. Может переплетаться 
с HTMLкодом, что дает  огромное 
преимущество в смешивании 
верстки с программированием. 
Позволяет быстро и легко 

объектно-
ориентированная 

 
 

динамическая 

функциональная неявная 
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сформировать динамические 
страницы. Широко используется в 
веб-разработке и  доступно для 
большинства операционных 
систем.  

процедурная  

Python 1991 

 Высокоуровневый, скриптовый 
язык, используемый для 
выполнения сценариев на стороне 
сервера для 
сайтов и приложений. Выполняет 
резервное копирование многих 
парадигм программирования 
(структурированное 
программирование, 
функциональное 
программирование). Часто 
используется из-за гибкости и 
широкого спектра применения.  

объектно-
ориентированная динамическая 

функциональная неявная 

процедурная  

Ruby 1995 

 Объектно-ориентированный язык 
сценариев для разработки веб-
сайтов. Используется для 
формирования и 
программирования мобильных 
приложений и веб-сайтов. Хорошо 
подходит для начинающих веб-
разработчиков, поскольку язык 
очень прост и легок в освоении.  

объектно-
ориентированная динамическая 

функциональная неявная 

процедурная  

Perl 1987 

Интерпретируемый язык 
сценариев, компилируемый в 
двоичный исполняемый или 
платформа-совместимый байт-код. 
Общепризнанный язык 
программирования в области веб- 
разработки. Так же язык 
представляет уникальные 
инструменты для разрешения 
различных неопределенных сбоев в 
системном программировании 

объектно-
ориентированная Динамическая  

функциональная неявная 

процедурная  

С 1972 

Стандартизированный язык 
программирования изначально 
предназначенный для 
операционной системы Unix. С 
течением времени он 
распространился и на другие 
операционные системы и сейчас 
является одним из широко 

процедурная статистическая 
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Несмотря на то, что  в мире разрабатываются все новые и  новые языки 

программирования, лидерами  по сей  день остаются старые  и проверенные инструменты. 
При помощи сети интернет, сейчас с легкостью можно узнать рейтинги часто 
запрашиваемых и популярных инструментов для  разработки программ. Как это делается? 
Существуют так называемые индексы, которые при помощи подсчета результатов 
поисковых программ выявляют самые популярные языки программирования. К таким 
индексам можно отнести  Tiobe, RedMonk, GitHut и т.д.  Индексы обновлются 
ежемесячно, но мы рассмотрим годовые рейтинги и сделаем небольшой сравнение. В 
таблице 3 и 4 указаны рейтинги индексов Tiobeи RedMonkза три года. 

   Таблица. – 3. Рейтинг  TIOBE Index за три года (2015,2016,2017). [3] 

TIOBE Index 
№ Март 2015 Март 2016 Март2017 
1 Java Java Java 
2 C C C 
3 C++ C++ C++ 
4 Objective C C# C# 
5 C# Python Python 
6 JavaScript PHP VisualBasic.NET 
7 PHP VisualBasic.NET PHP 
8 Python JavaScript JavaScript 
9 VisualBasic Perl Delphy/ObjectivePascal 

10 VisualBasic.NET Ruby Swift 
11 Delphy/BasicPascal Delphy/ObjectivePascal Perl 
12 Perl Assemblylanguage Ruby 
13 Transact SQL VisualBasic Assemblylanguage 
14 MatLab Swift R  
15 ABAP Objective C VisualBasic 
16 F# R Objective C 

используемых языков 
программирования.используется 
для написания системного 
программного обеспечения, но так 
же может использоваться для 
написания приложений. Синтаксис 
С используется многими 
современными языками, такими 
как Java,PHP,JavaScript 

явная 

SQL 1986 

Формальный непроцедурный язык 
программирования, используемый 
для создания, модификации и 
управления данными в 
произвольной реляционной базе 
данных. Необходимая часть веб-
разработки, если веб-разработчик 
использует базы данных Oracle, 
MySQL, MicrosoftSQLServer и т.д. 

декларативное  
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17 PL/SQL Groovy Go 
18 Ruby MatLab MatLab 
19 R PL/SQL PL/SQL 
20 Pascal D Seratch 

 
   Таблица. – 4. Рейтинг RedMonkIndex за три года (2015,2016,2017).[5] 

RedMonkIndex 
№ Март 2015 Март 2016 Март 2017 

1 JavaScript JavaScriipt JavaScript 
2 java Java Java 
3 PHP Python PHP 
4 Python PHP Python 
5 C++ C# C# 
6 Ruby C++ Ruby 
7 CSS Ruby CSS 
8 C C C 
9 ObjectiveC Objective C Objective C 

10 Shell Scala Perl 
11 R Swift Shell 
12 Perl R N 
13 Scala Go Scala 
14 Go Perl Go 
15 Haskell TypeScript Haskee 
16 Swift PowerShell MatLab 
17 MatLab Haskell Swift 
18 VisualBasic Clojure Clojure 
19 Clojure CoffeeScript Groovy 
20 Groovy Lua VisualBasic 

 
Сравнивая список рейтингов  Tiobeи RedMonkза три года, можно увидеть что, на 

удивление изменилось слишком мало. Несколько языков переместились выше или ниже, 
некоторые и вовсе не попали в двадцатку, но новых языков программирования не 
появилось.  В обоих списках технологииJava стоят на первом месте, и в пятерке лучших 
вошли языки  семейтва С, а так же PHPи Python. Не менее популярные языки, такие как 
Ruby, Perl, Swift скачут по рейтингу то вниз, то вверх. Как говорилось выше, не 
существует «идеального» языка программирования. Благодаря обзорам вы можете 
выбрать только самые популярные языки  программирования, но это не говорит о том, что 
эта технология вам подойдет. Ведь на сегодняшний день,   разработчики работают не с 
одной технологией, а с несколькими.  Например, если разработчик рассматривает 
клиентскуюJavaScript, то без особого знания HTML, CSS,форматов изображений, 
инструментов браузера он далеко не продвинется. Разработчики же серверной стороны на 
NodeJS, PHP, Ruby, .NET и  Javaдолжны иметь понятие по веб-серверам,HTTP, 
SQL,/NoSQL баз данных, а так же форматов обмена данными, таких как XML и JSON. 
Даже тем кто пишет простое приложение для мобильных устройств, требуются знания и 
опыт в веб-соединении, хранении данных, IDEи инструментов разработки. Чем больше 
технологий вы будете использовать, тем большим количеством знаний вы должны будете 
располагать. Безусловно, разработчик должен знать основы смежных направлений, но 
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быть гуру в серверных языках и в клиентских невозможно,  каждый должен заниматься 
своим делом и быть в нем настоящим профессионалом. В завершении хотелось бы 
сказать, что обзоры это занимательно, и   интересны для наблюдений, но не стоит на них 
полагаться в выборе карьеры. Акцент нужно делать на том, с какой технологией вы лучше 
всего справляетесь, и больше подходит для ваших разработок. То, что язык 
программирования, который вы выбрали не вошел в пятерку или десятку лучших по 
рейтингу,  не значит, что он хуже или чем то уступает другим технологиям. Просто нужно 
понять, что на первые места в рейтинге выходят самые популярные языки, а не лучшие. 
Каждый разработчик сам выбирает для себя технологию, лучшую по его мнению.  

Для того чтобы стать хорошим разработчиком, существует один секрет.  Нужно 
просто создавать что-нибудь. Для начала, найдите проблему, которая будет вам 
интересна, и из которой вы сможете извлечь пользу. Например, создать сайт-визитку, 
автоматизировать  какой-нибудь небольшойпроект, или рассылка рекламы. Нужно 
убедиться, что цели, которые вы поставили перед собой, достижимы. Потом, выберите 
нужный набор технологий, может быть несколько вариантов. Затем начинайте создавать 
свое решение. Вам в этом поможет Google, образцы кода, разработчики, которые пишут  
на том же языке, но не ждите, что они ответят на все ваши вопросы. Ваш проект должен 
быть уникальным, и есть только один человек, который вас научит программировать – это 
вы сами. Конечно, вы не станете супер разработчиком за пару дней, даже те, у кого есть 
природные способности, тратят много времени на обучение и все время изучают новые 
техники и технологии. Даже самые младшие роли предполагают наличие опыта 
разработок в несколько лет. Вам нужно определиться с тем, над чем вы бы хотели 
работать всегда, и  развивать себя в этом направлении. Для этого существует огромное 
количество онлайн ресурсов и онлайн обучений, которые вам помогут.  
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Программное обеспечение устройства защиты человека от уличных 

правонарушителей 
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Хулиганство — один из наиболее распространенных видов насильственных 

преступлений. Пьяная удаль, желание унизить окружающих, стремление хулиганов 
доминировать над ними путем причинения физических и нравственных страданий 
абсолютно незнакомым лицам является той основой, на которой впоследствии 
произрастают страшные побеги. По данным криминологических исследований, ранее 
судимые за хулиганство лица составляют не менее трети лиц, совершивших впоследствии 
изнасилования, причинявших тяжкие телесные повреждения, совершавших убийство. По 
сути дела именно совершение хулиганских проступков является первым шагом на пути 
формирования личности насильственного преступника [1] 
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Принимая во внимание широкое распространение преступности в любом месте 
города — как дома, так и на улице, — каждому человеку полезно серьезно призадуматься 
об этом и подготовиться психологически и физически к встрече с подобной опасностью. 

 Советуем овладеть искусством самообороны — защиты от нападения 
вооруженного или простого, от нападения спереди, или со спины, от попытки 
изнасилования и так далее. 

Рекомендуем также приобрести и научиться использовать индивидуальные 
средства защиты, такие как: электрошокеры, перцовые балончики, огнестрельное оружие 
[2]. Но, для того чтобы достать этих средств из кармана тоже нужно время. Хулиганы не 
будут ждать пока вы достанете средств защиты. Поэтому приобретены разные виды 
защиты человека от уличных правонарушителей. Один из распространенных вызова 
экстренных служб: «Мобильный спасатель» (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – «Мобильный спасатель» для вызова экстренных служб 

 
Официальное приложение от МЧС России, которое позволяет вызвать спасателей 

из любой точки России. При нажатии на кнопку SOS программа автоматически 
определяет местонахождение человека и выбирает из базы номер ближайшей службы 
спасения. При этом ваши близкие получают уведомление, что вы попали в беду. В 
приложении есть инструкции по оказанию первой помощи, правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях и справочник учреждений [3]. 

А также есть аналоговые средства помощи человеку в экстренных случаях: 
«Кнопка жизни» для пожилых (рис.2), Гарнитура Vigo не даст уснуть за рулем  
(рис.3) 

В 2011 году российский проект «Кнопка жизни», облегчающий заботу о 
престарелых родственниках, был признан лучшим социально значимым стартапом года. 
Компания разработала линейку гаджетов для пожилых людей — первую отечественную 
систему медицинской сигнализации. GPS-трекеры и браслеты оснащены кнопкой SOS для 
самостоятельного вызова скорой помощи. А при срабатывании датчиков падения 
экстренный вызов происходит автоматически. Все устройства работают как телефон, на 
который всегда можно позвонить. Благодаря геолокации в любой момент можно узнать, 
где находится человек, или посмотреть историю его перемещений. HealthPoint сообщит 
врачам, куда ехать [4] 
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Рисунок 2 – «Кнопка жизни» для пожилых 

 
Часто при вызове скорой человек не знает, где находится. Латвийское приложение 

HealthPoint передает диспетчеру GPS-координаты и персональные данные человека. 
Последние нужно предварительно ввести в профиль приложения. К сожалению, 
приложение существует пока только на латышском языке. Разработчики (компания 
Meditec) собираются подключить русский и английский языки, чтобы приложением могли 
пользоваться все жители и гости Латвии. 

Гарнитура Vigo не даст уснуть за рулем. 
 

 
Рисунок 3 – Гарнитура Vigo не даст уснуть за рулем 

 
По статистике, четверть аварий с летальным исходом случается из-за секундного 

сна за рулем. Новый гаджет Vigo отслеживает движения век водителя и не дает ему 
засыпать. Встроенные инфракрасный сенсор и акселерометр измеряют усталость 
человека, анализируя движения тела и частоту моргания. Устройство связывается с 
приложением на смартфоне через Bluetooth. Если человек начинает клевать носом, Vigo 
включает на телефоне вибро-, аудио- или световой сигнал (на выбор пользователя). 
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Браслет Embrace для страдающих эпилепсией. Девайс от компании Empatica, 
помимо привычных функций умных часов, отслеживает уровень стресса через измерение 
электропроводимости кожи. Если данные говорят о приближении эпилептического 
припадка, устройство начинает вибрировать. Если пользователь не отключает сигнал 
тревоги, Embrace через смартфон отправит опекунам сообщение с GPS-координатами 
пользователя. Сейчас компания собирает деньги на серийный выпуск изделия [5]. 

Нами разработанное программное обеспечение устройства защиты человека от 
уличных правонарушителей учитывает взаимодействие с GSM/GPRS Shield для работы с 
SMS и голосовыми вызовами. 

GPRS Shield от SeeedStudio — это плата расширения, позволяющая Arduino 
работать в сетях сотовой связи по технологиям GSM/GPRS для приёма и передачи 
данных, SMS и голосовой связи. 

GPRS (МФА: [dʒiːpiːɑːɹˈɛs]; англ. General Packet Radio Service — «пакетная 
радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, 
осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой 
связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними 
сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму 
переданной/полученной информации, а не по времени, проведённому онлайн [6]. 

Плата построена на базе модуля SIMCom SIM900. Также на ней расположены: слот 
для SIM-карты, стандартные 3,5 мм джеки для аудио-входа и выхода и разъём для 
внешней антенны. 

Общение с платой производится через serial-соединение с помощью набора AT-
команд. AT commands — язык инструкций, изначально разработанный для управления 
настройками модемов, однако оказался настолько удобным, что было выпущено 
несколько стандартов для мобильных устройств. AT — это просто текстовый протокол, в 
котором в качестве префикса отдельной команды используется строка AT (от англ. 
attention), а название и параметры следуют далее так же в текстовом виде. Набор 
допустимых команд и их параметры описываются стандартом, который поддерживает 
конкретное устройство. Сейчас наиболее используемые стандарты: GSM 07.07, 07.05. 

 
Рисунок 4 – Соединение устройства с компьютером через USB кабель 

 
Для подключения использованы следующие компоненты: 
1. Контроллер Arduino UNO R3 + USB кабель 
2. GSM модуль SIM800L (питание от 3.7В до 4.2В) 
3. Преобразователь напряжения понижающий (DC-DC step-downconverter) 
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4. Батарея 12В (или любой источник питания от 6В до 20В) 
5. Соединительные провода 
Соединяем Ардуино с компьютером через USB кабель. 
Даем питание к GSM модулю от батареи 12В через преобразователь: 
 от 12В "минус" идет на ардуино в "GND", от "GND" в преобразователь 

напряжения во "входящий минус"; 
 от 12В "плюс" идет в преобразователь напряжения во "входящий плюс". 
Перед подключением к преобразователю напряжения необходимо его настроить 

выставив выходное напряжение на любое в диапазоне 3.7В - 4.2В. От преобразователя 
напряжения выходящие контакты подключаем к GSM модулю, соблюдая полярность. 

TX и RX контакты на GSM модуле соединяем с 2 и 3 цифровыми контактами на 
Ардуино. Если необходимо подключить несколько GSM модулей к Arduino, то 
используйте другие пины и прописывайте в скетче через SoftwareSerial. 

Скетч 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerialmySerial(2, 3); // RX, TX 
voidsetup() { 
  Serial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером 
  Serial.println("Goodnightmoon!"); 
  mySerial.begin(19200);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем 
  mySerial.println("AT"); 
} 
voidloop() { 
  if (mySerial.available()) 
    Serial.write(mySerial.read()); 
  if (Serial.available()) 
    mySerial.write(Serial.read()); 
} 
 Процедура для отправки СМС 
voidsms(Stringtext,Stringphone) { 
  Serial.println("SMS send started"); 
  mySerial.println("AT+CMGS=\""+phone+"\""); 
  delay(1000); 
  mySerial.print(text); 
  delay(300); 
  mySerial.print((char)26); 
  delay(300); 
  Serial.println("SMS send finish"); 
  delay(3000); 
} 
 
Процедуру добавлять в конец скетча и вызывать её из основного цикла можно 

таким образом:  sms(String("текст СМС на англ."),String("+770763****5")). 
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Жаппай ашық oнлайн курстарында қoлданылатын ашық OPEN EDX 
платфoрмасын пайдалану жолдары 
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Қашықтан оқыту жүйесінде қолданылатын ашық платфoрма–ақпараттық бұлт 

қағидасына нeгіздeлгeн кoмпьютeрлік жабдықтамаларда, әртүрлі платфoрмаларда жәнe 
жұмыс баптарында мәлімeттeр алмасудың ашық стандарттарын пайдалана отырып, ашық 
білім бeрeтін интeрактивті қауымдастықты қoлдайды, студeнттeр мeн oқытушыларға 
түсінікті, сeнімді қoлданушылық интeрфeйсті қамтамасыз eтeді[1]. 

Open EDX платфoрмасы eркін жәнe ашық бастапқы кoды бар курстарды басқару 
жүйeсі бoлып табылады. Бұл платфoрма жаппай ашық oнлайн курстарын, сoндай-ақ 
сыныптар мeн oқу мoдульдeрін oрналастыру үшін бүкіл әлeм пайдаланады.Бұл жүйедегі 
білім бeру платфoрмасында бeйнeсабақтар, сұраулар, жeдeл кeрі байланыстар, сұрақтар 
мeн жауаптардың студeнттік рeйтингтeрі, oнлайн зeртханалар қарастырылады. 

Осы жүйенің құрамына:платформа ортасындағы oқу прoцeсін басқару жүйeсі (LMS); 
LON-CAPA типіндeгі прoблeмаларға нeгіздeлгeн, мәселелер түрлeрінің жиынтығын жүзeгe 
асыратын capa_module Xblock блогы; талқылау фoрумы; Insights программасы кірeді. 

Жаппай ашық онлайн курстарын (ЖАОК) жасау үшін Open EDX студия құралын 
пайдалана аламыз. Ол үшін студияның көмeгімeн курс құрылымын жасап, сoдан кeйін 
оның мазмұнын өзгeрту керек.ЖАOК талаптарына сай курс oқушыларының білімін 
тeксeругe арналған тапсырмалар, тесттер,бақылау, eмтихан матeриалдары, бeйнeлeр жәнe 
басқа да рeсурстарды қoсуға болады. Сoнымeн қатар, курстың кeстeсін жәнe курс тoбын 
басқару саясатын oрнату мүмкіндігі де қарастырылған. Браузeр арқылы тікeлeй ашық 
платформаны пайдалана да аламыз. Одан ары жұмыс жасау үшін басқа eшқандай да 
қoсымша  құралдың қажeті жoқ. 

LMS құралы арқылы oқушылар курс мазмұнына, бeйнeлeргe, oқулықтарға қoл 
жeткізe алады, сoнымeн қатар, өздeрінің oқу прoцeсіндeгі жeтістіктeрін тeксeрe алады. 
Бұл құралдың көмeгімeн eкі нeмeсe oдан да көп тoп мүшeлeрі oқу прoцeсіндe туындаған 
сұрақтарды талқылауға бoлатын фoрум жасай алу мүмкіндігі де бар. Браузeр арқылы 
тікeлeй LMS-ті пайдалана аласыз. Сізгe басқа eшқандай да қoсымша бағдарламалық 
құралдың қажeті жoқ. 

XBlock блогы осы платформадағы курс элeмeнттeрі архитeктурасының кoмпoнeнті 
бoлып табылады. Oнлайн рeжиміндe курстың басқа кoмпoнeнттeрімeн үзіліссіз жұмыс 
жасауға арналған тәуeлсіз кoмпoнeнттeрді құру үшін бағдарлама құрушылар Xblocks 
блогын жасайды. 

Open EDX архитeктурасының нeгізгі кoмпoнeнттeрі: 
1)Вeб-жүйeгe нeгіздeлгeн осы платфoрма жаппай oнлайн курстарды құру, жeткізу 

жәнe талдау үшін пайдаланылады. Оның бірнeшe ірі кoмпoнeнттeрі бар. Басты кoмпoнeті 
EDX платфoрмасы бoлып табылады, oл oқу үрдісін басқару жәнe курстың автoрлық 
бағдарламаларын қамтиды. Мүмкін бoлған жeрдe, кoмпoнeнттeр тұрақты, құжатталған 
API жүйесін пайдалану арқылы байланысады. Платформадағы барлық сeрвeрлік кoдтар 
негізінен Python (oбъeктіге бағытталған бағдарламалау тілі) тіліндe жазылған, ал вeб-
бағдарламаның нeгізі рeтіндe jango [2] (ашық бағдарламалық платформа) қoлданылады. 

2)Оқу прoцeсін басқару жүйeсі (LMS) платформаның eң көрнекті бөлігі бoлып 
табылады. Oқушылар LMS жүйесін пайдалану  арқылы курс материалдарын игереді. LMS 
жүйесі бірнeшe дeрeктeр қoрын пайдаланады. Курстар MongoDB базасында сақталады, ал 
бейне жазбалар YouTube нeмeсe Amazon S3 ортасына бeрілeді, oқушылар туралы 
мәлімeттeр MySQL базасында сақталады. Сыртқы интeрфeйс: LMS-тeгі 
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jangoплатформасының сeрвeрлік кoды, алдыңғы интeрфeйстің үлгісін гeнeрациялау үшін 
жәнe басқа орындарда Mako кітапханасы қoладанылады(Mako Python тіліндe жазылған 
шаблoндардың кітапханасы). Браузeрлік кoд көбінe JavaScript тіліндe жазылған. Ал 
клиeнттік кoд Backbone.js құрылымын пайдаланады жәнe EDX-тің базалық кoды oсы 
құрылымды қoлданады. Бұл жoбадағы CSS кoды үшін Sass (CSS ортасын дамытатын 
әлeмдeгі eң жeтілгeн тұрақты жәнe қуатты кәсіби тіл) жәнe Bourbon (Sass-қа арналған 
қарапайым жәнe жeңіл кітапхана) құрылымдары пайдаланылады.  

3)Курстарға шoлу жасау үшін бастапқықарапайым сайт парағы ұсынылады. 
Edx.org рeсми сайтында жeкe курстарды ашу парағы бар, бірақ oны бастапқы кoд деп 
айтуға болмайды [2]. 

4)Курстың құрылымы: XBlocks дeп аталатын блоктан тұрады. Кeз кeлгeн 
пeдагoгтар мeн тeхнoлoгтар өздерінің курстары үшін кoмпoнeнттeрдің жиынтығын 
ұзартуға мүмкіндік бeрeтін жаңа блок жаза алады.  

5)Студия курстың автoрлық oртасы бoлып табылады. Курс тoптары курстарды 
құру жәнe жаңарту үшін oсыны пайдаланады. Студиядағы курстар LMS жүйесін 
пайдаланатын Mongo қoрында сақталады. 

6)Курс бoйынша сұрақтарды талқылау, пікірлeр қалдыру фoрумдар арқылы 
басқарылады. Пікірлeр Python тіліде емес [4], oлар Sinatra frame–work-тыпайдаланып 
Ruby-дe (динамикалық қарапайым бағдарламалау тілі) жазылады. Пікірлeр қызмeті 
oқушылардың қызығушылық тақырыптарындағы жаңартулар туралы eскeртулeрді 
қамтиды. 

7)Осы жoбаның мoбильдік қoсымшасы бар, бұл қoсымша арқылы oқушылар 
курстың видeoларын жәнe тағы басқа матeриалдарды көрe алады. Oл қoсымшаны ұялы 
тeлeфoнға oрнату үшін тeлeфoнда iOS нeмeсe Android oпeрациялық жүйeсі бoлуы кeрeк. 

8)Oқушының oқу прoцeсіндeгі oқиғалар платформаның аналитикалық арналарында 
жазылады. Oқиғалар JSON in S3 рeтіндe сақталады, Hadoop ортасында өңдeлeді, сoсын 
талқыланады жәнe біріктірілгeн нәтижeлeрі MySQL базасында жарияланады. 
Нәтижeлeргe REST API to Insights арқылы қoл жeткізугe бoлады, oсы арқылы 
oқытушылар жәнe бақылаушылар oқушылардың бeрілгeн мәлімeттeрді қалай пайдаланып 
жатқаны туралы ақпарат ала алады. 

9)Фoнды жұмыс: кeйбір тапсырмалар саны көп бoлған кeздe oлар вeб-қoсымшалар 
арқылы eмeс, жeкe жұмыс аясындаoрындалады. Бұл жұмыстар Celery жәнe RabbitMQ 
орталарын пайдаланужолымен таратылады. Кeзeктe мынадай жұмыстарды орындауға 
болады: 

• Бүкіл курстарға баға қoю; 
• Көптеген элeктрoндық хаттарды жібeру; 
• Гeнeрациялайтын жауап тарату бoйынша eсeп бeру; 
• Курс аяқталғаннан кeйін сeртификатты дайындау. 
10)Open EDX [5] жoбасында курсты жәнe түсініктeмeлeр қызмeтін іздeу, сoның 

ішіндe бірнeшe кoнтeкстe іздeу үшін Elasticsearch ортасы пайдаланылады. 
«Ашық» білім бeру жoғары білім бeру саласындағы жаңашылдыққа тың сeрпін бeріп, 

білім oшақтарына жәнe ғылыми қызмeткeрлeргe oқытудың жаңа мoдeльдeрін жәнe oқыту 
мeн білім алудың иннoвациялық әдістeрін ашу мәсeлeсін қoйып oтыр. Ұлттық жәнe 
халықаралық дeңгeйдe жoғары білім бeрудің жаңа әдістeрін қаржыландырудың, сапасының 
кeпілінің жәнe аккрeдитациялаудың жаңа фoрмаларын қoлдау қажeт бoлады [6]. 

Осы жүйені қолдану барысында «ашықтық» түсінігін кeң көлeмдe қoлданып, білім 
алуды көпшіліккe қoл жeтімді eтуді, ал білім бeру мeкeмeлeрінe бұның табысты 
бoлуынжүзеге асыру кeрeк. Жоғарыда айтылғандардың барлығы біздің ортамыз үшін 
жаңа түсініктeр бoлып табылады, бірақ заман талабына сай бұлардың білім бeрудің 
иннoвациялық құралдарына айналатыны болашақта жүзеге асады деп ойлаймыз. 
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Барлық ақпараттық матeриалдар жасалып тeксeрудeн өткeннeн кeйін, ол жаппай 
ашық oнлайн курсының платфoрмасында Қазақ ұлттық университеті серверінде іскe 
қoсылады[7]. Жacaлатын жаппай ашық oнлайн курстар eліміздeгі барлық oқу oрындары 
мeн мeкeмeлeргe қол жетімді болып, заманауи ақпараттық-кoммуникациялық 
тeхнoлoгияларды пайдалану арқылы білім бeру жүйeсін жаңа дeңгeйгe көтeрeтіні күмән 
тудырмайды.  

Қолданылған дереккөздер тізімі 
1. Бөрібаeв Б., Мeңдібаeв E. Қашықтан oқыту – білім бeру сапасын арттырудың 

тиімдіқұралы //  «Білімді бағалаудың құзырeтті бағдарлы жүйeсі» - 44 ғылыми-әдістeмeлік 
кoнфeрeнция матeриалдары, 3 кітап, 2014 ж. 17-18 қаңтар: ҚазҰУ, 116-118 
б.//http://repository.kaznu.kz/bitstream/handle/123456789/5262/191-369-1-
SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Open EDX платфoрмасы жаппай ашық oнлайн курстарын oқу мoдульдeрін 
oрналастыру үшін арналған сайты: //https://open.edx.org/ 

3. Дронов В.А. Django: Практика создания Web-саи ̆тов на Python:тeoрeтикo-
практичeский базис: учeбнoe пoсoбиe. – Спб.: Изд-вo РГПУ им. А.И. Гeрцeна, 2016. – 528 
с. //https://www.litres.ru/vladimir-dronov/django-praktika-sozdaniya-web-saytov-na-python-
19213409/ 

4. Хахаeв И.А. Практикум пo алгoритмизации и прoграммирoванию на Python: / 
И.А. Хахаeв - М.: Альт Линукс, 2010. - 126 с.//http://progbook.ru/python/1239-hahaev-
praktikum-po-algoritmizacii-i-programmirovaniyu-na-python.html 

5. Википедия – еркін энциклопедия:https://en.wikipedia.org/wiki/EdX 
6. С.Әлiмжанов. ҚазҰҮ – үздiктер қатарында // «Айқын» газетi, №169 (3045) 11 

қараша, 2016 ж.: //www.aykyn.kz 
7. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Open edх жүйесінің негізінде жеке ЖАОК 

платформасына арналған сайты: //http://open.kaznu.kz 
 
 
 
Біртұтас ұлтты қалыптастырудағы Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі 

 
Тухмарова Ш.К. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті тарих, 
 саясаттану және әлеуметтану кафедрасының аға оқытушысы,  

саясаттану ғылымдарының кандидаты 
E-mail: Aitymbetov_nurken@mail.ru 

 
Қазақстандағы мемлекеттік ұлттық саясаттың дамуы этносаралық келісім мен 

толеранттылықтың қазақстандық моделін көрсетеді. Қазақстанда ұлтаралық саясатты 
жақсартуда: жоғарыда айтылған Конституцияның өзгерісі мен қабылдануы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрылуы (1995), «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» заңның 
қабылдануы; Қазақстанның ұлттық бірлігі доктринасының өңделуі мен қабылдануы, 
қазақстандықтарды ұйыстыру мен басын біріктірудегі маңызды қадамдар болып 
табылады. Н.Ә. Назарбаевтың ойы бойынша доктрина саяси тұрақтылықты, бірлікті және 
келісімді нығайтуға бағытталған [1]. 

Доктрина әзірлеудегі мақсат – көпұлтты ортада ұлттық біртұтастықты қамтамасыз 
ету. Доктринаға сәйкес ұлттардың өз тілдерін, дәстүрін, мәдениетін дамытуға еркі мен 
құқын қамтамасыз ету жолға қойылды. Осы доктринаның негізгі міндеті мемлекеттің 
тұрақтылығы мен келісімінің іргетасын қалау, ұлттық саясатты жүзеге асырудың басты 
тетіктерінің бірі ретінде этностық бірегейлік емес, керісінше, азаматтық бірегейлікті 
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дамытуға таңдау жасау болатын. Осы доктринаны дамыту мен іске асыруда басты міндет 
Қазақстан халқы Ассамблеясына жүктелді.  

Бұл доктрина Қазақстандағы бірқатар саяси бірлестіктер, ұлт патриоттары мен 
жанашырлары, сондай-ақ, халықтың біраз бөлігі тарапынан бірден қарсылық тудырды. 
Қоғам тарапынан туындаған сын-пікірлердің басты негізі титулды ұлттың қарсылығы 
болды. Олар Қазақстан халқы Ассамблеясының ұлттық саясат бойынша мемлекеттік 
шешімге ықпалына наразылық танытты. Қарсыластардың көзқарасы бойынша бұл 
доктрина қазақ этностық бірегейлігіне жағымсыз әсер етеді. Өйткені бірден бір осы 
аумақта мемлекет құрушы негізгі ұлттың орны республиканы мекен ететін басқа 
этностардың қатарына кіруі еді. Қоғамда пікірталас тудырған бұл жағдай Қазақстандағы 
ұлттық мәселе әлі де толық шешімін таппағанын көрсетті. Сонымен қатар қазақстандық 
саяси салада бұл пікірталас қазіргі күнге дейін өзектілігін жоғалтпай келе жатыр.  

Осы мәселе бойынша қазақ тілін зерттеуші американдық саясаттанушы, 
философия ғылымдарының докторы, Индиана университетінің профессоры Уильям 
Фирман: «Президенттің енгізген «қазақстандық ұлт» термині Қазақстанды отаным деп 
санайтын, сондай-ақ, Қазақстанда бәрінен бұрын қазақ мәдениетін «басқаларға қарағанда 
бірінші» орынға шығаруға шақыратын кейбір қазақстандық ұлт патриоттары тарапынан 
жағымсыз қабылданды», – деп атап айтады [2, р. 396]. 

Ұлттық бағытты ұстанушы ұлт патриоттары Қазақстандағы қазақстандық ұлт тек 
қазақ халқы төңірегіне ғана ұйысу керек деген ұстанымды берік ұстанады. Сонымен қатар 
орыс тілді қауымның мүддесін жақтаушылар ұлттық құрылыс тек азаматтық тұрғыда іске 
асу керек деген көзқарасты жақтайды. Одан басқа, осы мәселе төңірегіндегі қарама-
қайшылықтар қазақстандық саясаттанушылар мен сарапшылар арасында да қызық 
пікірталастың тақырыбына айналып келеді. Осылай қазіргі қазақстандық қоғамда ұлттық 
құрылысқа қатысты әртүрлі қарама-қайшы көзқарастардың салдарынан айтыс-тартыс 
жалғасын табуда. Қазақстанның саяси элитасы ұлттық бірегейліктің қалыптасуының жай-
күйін талқылау мен өздерінің нұсқасын ұсынушылардың негізгі тобы саналады. 
Қазақстанның тәуелсіздік алған уақыттан бастап миграция үрдісінің нәтижесіндегі 
демографиялық өсімінде қазақтардың басымдығы ұлттық мәселеде ерекше 
қызығушылықтар тудырады. 

РҒА Этнология және антропология институтының директоры, РҒА корреспондент 
мүшесі В. Тишков: «Ресейде национализм мен ұлттық құрылыс ескі ұстанымдар 
тұрғысынан нашар зерттелінеді. Оның себебі тек біреу, ол – мемлекет пен қоғам 
арасындағы қарама-қайшы және деструктивті көзқарастардың бар болуында», – дейді[3]. 
Жалпылама алғанда біршама посткеңестік елдерінде, соның ішінде Қазақстанда ұлттық 
бірегейлік мәселесі толық шешімін таппаған. Қазақстан халқының ұлттық бірегейлік 
туралы анықтауға қатысты ұсыныстар көп жағдайда талқылауларға, қарама-қайшы 
көзқарастар мен пікірлерге ұласып жатады. Ұлттық бірегейлік мәселесі Кеңес Одағында 
пайда болған болса, тек өңірлік этностық деңгейде ғана көрінген, ал мемлекеттің деңгейде 
ешқашан көтерілген емес. Өйткені одақ барлық ұлттардан жоғары тұрды, сондықтан 
кеңестік кезеңде мемлекет «интернационалистік» деген түсініктің шеңберінде 
қарастырылды. Кеңестік және автономды республикалар этнотерриториялы ұстаныммен 
құрылғандықтан ұлттық мемлекеттіліктің формасы мен бейнесінде болып табылды. 
Осыған сәйкес бірегейлік бірінші кезекте этностық сипатты иеленді және этностық 
бірегейліктің негізінде «социалистік ұлттар» қалыптасты. 

Дегенмен, Л.А. Фадееваның еуропалық бірегейліктің қалыптасуына арналған 
мақаласында: «бірегейлік әлеуметтік ғылымдарда көпше түрде, ұдайы өзгеріске 
ұшырайтын, әлеуметтік құрастыруға икемді, тарихи және саяси стратегияның контексінің 
өзгеруіне байланысты ауысып отырады», – деп қарастырады. Оның көзқарасы бойынша, 
«бірегейлікті зерттеудің көп қырларының бірі оны қай деңгейде және қандай негізде, 
қандай акторлармен құрастырылғандығында жатыр» деген қорытындыға келеді [4].  
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Алайда, ұлттық және азаматтық бірегейліктер арасындағы тепе-теңдікті сақтау 
бойынша Қазақстанның қазіргі кезде ұстанып отырған саясаты өте орынды, ол қысқа 
уақыт ішінде этносаралық келісім мен тұрақтылықтың жаңа моделіне айналып үлгерді. 
Бұл модель тек Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ, ТМД кеңістігінде кеңінен танылып, 
халықаралық ұйымдар тарапынан мойындалды. Тәуелсіз саяси сарапшылар этносаралық 
келісім мен тұрақтылық дамытуға бағытталған қазақстандық моделінің ең басты 
жетістігін Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қызметімен байланыстырады. Этносаралық келісім 
мен бейбітшілікті жүзеге асырудың ең басты тетіктерінің бірі ретінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясын айтуға болады. ҚХА елімізде өмір сүретін әртүрлі ұлттардың этномәдени 
орталықтарын біріктіріп, қазақстандық патриотизм мен төзімділікті тәрбиелеу бойынша 
келелі жұмыстар атқарып отыр. 

Осы орайда, елімізде жүріп жатқан саяси жүйенің трансформациялық үрдістері 
саяси мәдениеттің өтпелі кезеңімен сипатталады. Саяси мәдениет құндылық-нормативті 
жүйе және саяси іс-қимыл бағдарларының жиынтығы ретінде әртүрлі әлеметтік 
топтардың және биліктің өзара әрекетінің өзегі болып табылады. Қоғам үшін 
құндылықтардың шашыраңқылығы саяси тұрақсыздыққа алып келетін жоғарғы қауіп-
қатер мен әлеуметтік наразылық деңгейінің арту қаупін тудыруы мүмкін. Сондықтан 
қазіргі қазақстандық қоғамда жалпы біріктіруші құндылықтарды іздестіру өзінің 
жалғасын табуда.  

Қазақстанның саяси жүйесінің трансформациясы саяси мәдениеттің де 
қалыптасуымен және өзгеріске ұшырауымен қатар жүреді. Яғни, саяси жүйенің өзі 
еліміздің саяси мәдениетінің қалыптасуының ең маңызды және басты саяси акторы болып 
табылады. Қазақстанда мемлекеттік биліктің барлық жүйесінің трансформациялану 
үрдісі, мүлдем жаңа саяси институттар: президент институты, парламент, 
көппартиялылық, ашық сайлау және т.б. пайда болған уақытта өте қысқа мерзімде жүзеге 
асты. Сонымен қатар қазақстандық қоғамда идеологиялық тұрлаусыздық қазіргі уақытта 
саяси мәдениеттің қалыптасып жатқандығын көрсетеді.  

Осылайша, Қазақстанның саяси жүйесінің өзгерісі қазақстандық қоғамның ұлттық 
бірегейлігін анықтаумен бірге оның саяси мәдениетінің қалыптасу мәселесінің 
маңыздылығының арта түскендігін байқатты. Оның себебі жаңадан негізі қаланған 
демократиялық жүйеге сәйкес билік пен азаматтар арасындағы өзара қарым-қатынас 
өзгерді. Атап айтқанда, саяси жүйенің трансформациясы азаматтардың мінез-құлқы, 
бағыт-бағдарлары мен сенімдерінің түгелдей жаңа формаға өтуіне ықпал етті.  
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Проблемы оценки имущества при выходе учредителя из состава участников 
общества с ограниченной ответственностью в Казахстане 

 
Блаханов М.М. 
АО  "НАРХОЗ" 

 
Учредитель, согласно российского законодательства в любой момент может 

принять решение о своем выходе из состава участников общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). В этом случае, выход участника общества из общества в 
соответствии  его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику 
общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его 
доли в уставном капитале общества, определяемую наосновании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи 
заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли участника 
общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной 
размеру его доли. Действительная стоимость доли учредителя (участника) соответствует 
части стоимости чистых активов общества, пропорциональной его номинальной доле. По 
существующему правилу при выкупе доли, данный показатель определяется на основании 
данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, перед тем как учредитель 
(участник) обратился к обществу с таким требованием (заявлением). Только, в том случае, 
если стоимость чистых активов общества составляет отрицательную величину, то 
оснований для выплаты действительной стоимости долей не имеется. А, также общество 
не вправе выплачивать действительную стоимость, если общество отвечает признакам 
банкротства. В соответствии со ст. 223 РК в случаях, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает 
с момента такой регистрации, поэтому недвижимое имущество общества, передаваемое 
участнику при выходе из общества, до такой регистрации продолжает принадлежать 
обществу на праве собственности. Таким образом, из буквального толкования данных 
норм следует, что единственным документом, на основании которого организация должна 
рассчитать действительную стоимость доли учредителя (участника), является 
бухгалтерский баланс. Следовательно, другие способы для определения стоимости 
активов общества, в том числе на основании рыночной стоимости имущества, 
применяться не могут. Однако, практике возникают проблемы с применением этой нормы 
закона. Здесь, имеют место особое толкование нормы действующего закона, согласно 
которому, делается вывод, о том что действительная стоимость доли учредителя 
(участника)определяется на основе бухгалтерского баланса, а не в соответствии с ним. 
Следовательно, данный действительная стоимость доли может устанавливаться с учетом 
рыночной стоимости имущества общества. Это подтверждается и  Президиумом ВАС РК, 
постановления которого стали основой для вынесения решений арбитражными судами. 
Такая проблема, часто возникает, в случае если доля выплачивается путем передачи 
основных средств, которые имеют остаточную стоимость не соответствующую 
действительной величие выплачиваемой доли. Сложившейся арбитражная практика, 
свидетельствует о том, что общество не нарушит требования законодательства,  если 
оценит действительную стоимость выкупаемой доли учредителя (участника) на основе 
рыночной стоимости объектов основных средств, отраженных в бухгалтерском балансе. 
Существует мнение, что речь должна, прежде всего, идти об проведение экспертизы 
расчета чистых активов с учетом рыночной оценки имущества, отраженного на балансе 
общества. То, есть фактически о переоценки стоимости основных средств. Такая. 
Переоценка является добровольным делом предприятия и осуществляется на конец 
отчетного периода, согласно, положения об Учетной политике. Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, предусмотрена переоценка 
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«путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 
ценам». Самым надёжным документальным подтверждением рыночной стоимости 
основных средств будет их независимая оценка произведенная лицензированными 
оценщиками. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в  
существует возможность расширенного толкования нормы определяющей порядок 
определения действительной стоимости доли. С, учетом сложившейся арбитражной 
практике, можно рекомендовать разработать более подробный порядок, позволяющий 
определить стоимость выкупа доли, в зависимости от сложившейся конкретной 
экономической ситуации на предприятии, которое осуществляет расчеты с учредителем 
по выкупу доли. 
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«Краткий сравнительный анализ и соответствие стадии проектирования для 

нефтегазовых проектов: 
• Казахстан 
• СНГ 
• Дальние зарубежные страны» 

 
Адильбекова К.Е. 

Алматинская академия экономики и статистики 

E-mail: Karina_ae@mail.ru 
 
В зарубежных стандартах такие важные элементы жизненного цикла объекта 

капитального строительства, как проектирование(разработка проектной документации), 
осуществляется в несколько стадий. Имеет значимость как определяется стадийность 
проектирования в зарубежных стандартах дляэффективной работы с иностранными 
стандартами. 

МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 
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СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
В Казахстане проект разрабатывается в соответствии с СН РК 1.01-01-2011 
Согласно СН РК 1.01-01-2011, проект разрабатывается в несколько стадии в 

зависимости от длительности проекта. 
Стадий 

проектирования 
в Казахстане 
(проект < 24 

месяцев) 

Стадий 
проектирования в 

Казахстане 
(проект > 24 

месяцев) 
ТЭО (Технико-экономическое 

обоснование) 
Эскизный проект Проект 

Рабочий проект 
Рабочая 
документация  

Утвержденная рабочая документация 
 

ТИПИЧНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДАЛЬНИХ СТРАНАХ 
-Consulting (Консалтинг) 
-FeasibilityStudy (ТЭО) 
-R&D (Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) 
-EPC (Стадия проектирования, закупок и строительства) 
-FEED (Проект) 
-DetailedDesign (Рабочая документация/Детальное проектирование) 
-Procurement (Закупки) 
-Construction (Строительство) 
-Commissioning (Надзоры) 
-Operation & Maintenance (Эксплуатацияиобслуживание) 
-Operation & Maintenance (Эксплуатацияиобслуживание) 
-Revamping&Expansion (Реконструкция и расширение) 
-De-commissioning (Де-наладочные работы) 
Консалтинг: представляет собой содействие процессу развития, разработку 

базового плана строительства, либо с нуля, либо на основе другого аналогичного проекта, 
а также подготовку пакета рабочей документации. 

Технико-экономическое обоснование 
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
Стадия проектирования, закупок и строительства: вовлечен и тесно сотрудничает 

весь инженерный и руководящий персонал проекта.  
Стадия инженерных и проектных работ: координация и совместня работы между 

специализированными инженерами определенных дисциплин, инженерами проекта, 
руководством проекта и строительства. 

Рабочая документация 
Детальное пректирование 
Закупки 
Строительство 
Введение в эксплуатацию 
Эксплуатация и обслуживание: Включает подготовку, передачу технологии, 

аварийное обслуживания, срочноетехническогое обслуживание и управления запасными 
частями. 

Эксплуатация и обслуживание 
Реконструкция и расширение 
Де-наладочные работы 
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FEASIBILITY STUDY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) 
FEED расшифровываетсякак Front End Engineering Design 

чтоозначаетбазоваяинженерия (Basic Engineering).   
Фаза FEED идетобычнопосле Feasibility study или Conceptual Design (Концепция).  
Данная фаза фокусируется именно на технические требования и примерную смету 

инвестиции для проекта.  
Проделанная работа FEED будет использована в DetailedDesign как фундамент 

проекта.  
Хорошо составленная фаза FEED отражает все требования заказчика и избегает 

крупные изменении в следящей фазе проекта.  
Примерная продолжительность этой фазы займет один год в случае масштабного 

проекта. 
Фаза FEED считается самым важным этапом так как аккуратный FEED приводит к 

наименьшим исправлением в дальнейших фазах (EPC), соответственно и расходы меньше. 
 

DETAILED ENGINEERING 
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PROCUREMENT 
EPC состоит из проектирования, закупок и строительства.  
Эти три основные составляющие инженерного завода. 

Отдел закупок соединяет проектирование и строительствотесно сотрудничая в проектах.  
Основные задачи этого отдела включает в себемножество работ: 
Закупка материалов 
Контроль после заказа 
Контроль качества 
Перевозки 
Понимание норм 
И другие 
 

CONSTRUCTION & COMMISSIONING 
Construction (Строительсво) 
Строительство начинается с исследования географического места/объекта:  
Водоснабжение 
формирование земли 
строительство лагеря для подготовки полномасштабной работе и т.д.  
Затем следует строительные процессы:  
начиная от кадрирования структур фундамента и надземной сооружения 
проведения трубопроводов 
монтаж оборудования, электро-системы  
доканчивая покраской и изолированием. 
Commissioning (Надзоры) 
Надзор выполняется до коммерческой эксплуатации после завершения 

строительства проекта. Деятельность надзора заключается в проверке, соответствует ли 
работы оборудования с спецификацией проекта. Это показатель успешности проекта. 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА В 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
 Stages 

(Стадии) 
Sub Stages (Под стадии)  

. 
Initiative  0.1 Market Survey 

    0.2 Business Case 

. 
Initiation 1.1 Project Initiation  

    1.2 Feasibility Study 
    1.3 Project Definition 

. 
Design  2.1 Conceptual Design 

    2.2 Preliminary Design and Developed 
Design 

    2.3 Technical Design or Feed  
    2.4 Detailed Design 

. 
Procurement 3.1 Procurement  

    3.2 Construction Contracting 
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. 
Construction 4.1 Pre – Construction 

    4.2 Construction 
    4.3 Commissioning 
    4,4 Hand Over 
    4.5 Regulatory Approval 

. 
Use 5.1 Operation 

    5.2 Maintenance  

. 
End of Life 6.1 Revamping  

    6.2 Dismanting 
 

СООТВЕТСТВИЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЗАХСТАН – СНГ – 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ 

Изучено около 40 международных и национальных стандартов в области 
капитального строительства и было выделено 6 «типичных стадий разработки проектной 
документации»: 

Стадия 0. Пред проектные материалы 
Стадия 1. Технико-экономическое обоснование 
Стадия 2. Эскизный проект или Концептуализация (Conceptualization) 
Стадия 3. Проект 
Стадия 4. Рабочая документация 
Стадия 5. Утвержденная рабочая документация / Документация длятендерных 

процедур 
СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

EN 16310 : 2013 Инжиниринговые услуги – Терминология для описания 
инжиниринговых услуг для зданий, инфраструктуры и промышленных объектов  
Европейский комитет по стандартизации (CEN) : Австрия, Бельгия , Болгария, Хорватия , 
Кипр, Чехия , Дания , Эстония, Финляндия , бывшая югославская Республика Македония , 
Франция, Германия , Греция , Венгрия, Исландия , Ирландия , Италия , Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта , Нидерланды, Норвегия , Польша, Португалия , Румыния, Словакия 
, Словения , Испания, Швеция , Швейцария, Турция , Соединенное Королевство 

ACE (Европейский совет архитекторов)  
 43 организаций-членов в 31 странах : Австрия, Бельгия , Болгария, Хорватия , Кипр, 
Чехия , Дания, Эстония , Финляндия, Франция , Германия, Греция , Венгрия, Ирландия , 
Италия, Латвия , Литва, Люксембург , Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Сербия , Словакия, Словения , Испания , Швеция, Швейцария, Турция, 
Соединенное Королевство 

ISO 16813:2006 Проектирование зданий с учетом экологических требований. Среда 
в помещении. Общие принципы Международная организация по стандартизации  

ГОСТ Р 55654-2013 Проектирование зданий с учетом экологических требований. 
Внутренняя среда. Общие принципы  (русскоязычный эквивалент ISO 16813:2006) 
Российская версия ISO 16813:2006 

СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и составления 
проектной документации на строительство  Действующие в Казахстане строительные 
нормы 

Список использованных источников 
[http://www.pm-files.com/arhiv/fs-feasibility-study-predproektnaya-prorabotka]  
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[http://powergroup.com.ua/1_2_osnovnie_etapi_proektirovaniya] 
[http://bookdata.org/construction/investments12/economics08.php] 
[http://www.ntsr.info/upload/My/nauka/Dyachenko.pdf] 
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Коммерциялық банктің өтімділігі банктің жеткілікті өзіндік капиталының 

болуымен, лайықты мерзімді ескере отырып, баланстың  актив мен пассив тармақтары 
бойынша қаражатты орналастыру  мен оның көлемімен анықталатын, банктің өзінің 
барлық контрагенттері алдындағы қарыздарлық және қаржылық міндеттемелерінің 
орындалуын уақтылы және толық қамтамасыз ету мүмкіндігін көрсетеді.  Коммерциялық 
банктің қаражат өтімділігі банктің меншікті капиталы, тартылған және орналастырылған 
қаражаттары сияқты үш құраманың құрылымдық элементтерін басқару арқылы олардың 
арасындағы объективті қажетті қатынасын үнемі қолдауында негізделеді. [3] 

Банктің өтімділігіне оның активінің құрылымы әсер етеді: активтің жалпы 
сомасында бірінші қатарлы  өтімді қаражат неғұрлым көп болса, соғұрлым банктің 
қаражат өтімділігі жоғары. Қаражат өтімділігінің деңгейі бойынша  банк активтері үш 
топқа бөлінеді: 

1.Аяқ асты қолдануға дайын өтімді қаражат немесе бірінші қатарлы өтімді 
қаражат. Олардың ішінде – касса, коршоттағы қаражат, бірінші қатарлы вексельдер және 
мемлекеттік құнды қағаздар. 

2.Ақшалы қаражатқа айналдырыла алатын банк иелігіндегі өтімді қаражат. Оларға 
несие, орындалу мерзімі 30 күн міндеттемелер, биржада тіркелген шартты түрде 
сатылатын  құнды қағаздар (сонымен қатар басқа мекемелерге және банктерге қатысу), 
және басқа құндылықтар (материалды емес құндылықтарды қосқанда) жатады. 

3. Қаражат өтімділігі жоқ активтер – мерзімі өткен несиелер  және сенімсіз 
қарыздар, негізгі фондтарға жататын банк иелігіндегі ғимараттар және құрылыстар.[2] 

Берілген уақыт аралығында қаражат өтімділігі бар қордағы қажеттілікті есептеуде 
банк базисті уақыт аралығына қатысты  салымдар мен несие деңгейінің  болжалды 
өзгеруін ескереді.  Қаражат өтімділігінің динамикасына немесе қордың артықшылығына 
үш фактор әсер етеді: 

− Салымдардың артуы мен кемуіне  байланысты қаражатты иемдену немесе 
жоғалту; 

− Несие және инвестициялардың қысқаруына  байланысты  қаражатты 
иемдену немесе жоғалту; 

− Салымдардың артуы мен кемуі салдарынан  міндетті қорлардың көлемін 
көбейту немесе азайту. 

Банк қаражат өтімділігін басқарудың теоретикалық жұмыстары коммерциялық 
банктердің ұйымдастырылуымен қатар пайда болды. Қазіргі кезде төрт ерекше 
теорияларды ажыратады: активті басқарумен байланысты коммерциялық несие, орын 
ауыстыру, келер табыс теориялары және пасиивті басқару теориясы. 

Өтімді қаражатта қажеттілікті жоспарлауда бірінші мәселе болып  қолма-қол 
ақшаны басқару болып табылады, яғни міндетті резервтердің деңгейін ұстау және 
тұтынушылар қажеттілігін қанағаттандыру  үшін жеткілікті банкноталар мен теңгелердің 
қорын қамтамасыз ету.  Жұмыс сағаттары кезінде көптеген мәмілелердің нәтижесі ретінде  
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банк кассасындағы ақша түсімі мен жылыстауы үнемі өзгеріп отыратындықтан, бұл 
мәселе қиын және маңызды. [6] 

Активтерді басқару деген не? Активтерді басқаруды үш теорияны арқылы 
қарастыруға болады.  Олардың әрқайсысын қарастырайық. 

Коммерциялық несиелер теориясы. Бұл теория өз  тамырларын  XVIII ғ. ағылшын 
банк тәжірибесінен алады. Осы теорияны қолдаушылар коммерциялық банк өзінің 
қаражат өтімділігін оның активтері қалыпты жағдайда уақтылы өтелетін  қысқа мерзімді 
несиелерге орналастырған кезде сақтайды.  Басқаша айтқанда, банктер тауарлардың 
өндірістен тұтынуға сатылы қозғалысын қаржыландыруы тиіс. Біздің заманда бұл 
несиелер тауар қорларының немесе айналымдағы капитал несиелері деген атауға ие болар 
еді. Банк ісінің  тарихын барысында  банктер құнды қағаздарды, жылжымалы 
мүліктінемесе тұтынушы тауарларын сатып алуды несиелендірмеуі, ауылшаруашылығына 
ұзақ мерзімді несие бермеуі керек деп саналды.  

Ауыстыру теориясы. Ауыстыру теориясы (shiftability theory), егер банктің 
активтерін ауыстыруға болса немесе басқа несие берушілерге, инвесторларға қолма-қол 
ақшаға сату мүмкін болса, бұл банк қаражат өтімді болып саналады деп ұйғарады.   
Несиелер уақытында өтелмесе, несиені қамтамасыз етуге тапсырылған  тауар-материалды  
құндылықтар (мысалы, нарықтық құнды қағаздар) нарықта қолма-қол ақшаға сатылуы 
мүмкін; қаражат қажеттілігі туындаса  несиелер Орталық банкте қайта қаржыландырыла 
алады. Осылайша, сатуға болатын активтердің бар болуы жеке коммерциялық банктің 
өтімді қаражатта қажеттілігін қанағаттандырудың шарты болып табылады. Егер Орталық 
банк қайта есептеуге тапсырылған активтерді еркін сатып алатын  болса, банк жүйесі 
сәйкесінше қаражат өтімді болады.  

Болжалды табыс теориясына сәйкес,  егер несиені өтеу төлемдері кестесінің 
негізіне  қарыз алушының  келешек табыстарын салса,    банктің қаражат өтімділігін 
жоспарлауға болады. Ол жоғарыдағы теорияларды жоққа шығармайды, бірақ қарыз 
алушының табысын несиені өтеумен байланыстыру  несие кепілзатына  екпіннен гөрі 
маңыздырақ екенін баса көрсетеді.  Берілген теория  несие мен инвестицияларды өтеу 
мерзімдерінің құрылымын өзгерте отырып қаражат өтімділігіне ықпал етуге болатынын 
тұжырымдайды.  Өндіріске қысқа мерзімді  несиелердің қаражат өтімділігі мерзімдік 
несиелерге қарағанда жоғары, ал бөліктеп төлейтін сатып алуларды төлеу үшін тұтынушы 
несиелері тұрғын үй ипотекалық несиелерімен салыстырғанда қаражат өтімділігі жоғары.  

Заңды акттер және нұсқамалар  коммерциялық банктердің активті 
операциялыарына екі жолмен әсер етеді: кез-келген активты операциялар үшін банк 
қаражаттының бөлігін инвестициялаудың тәртібін анықтау арқылы. [5] 

Банкпен тартылған қаражаттың басым бөлігі тұтынушылардың алғашқы талабы 
бойынша немесе хабарламаның өте қысқа мерзімімен  төленуге тиіс.  Міне сондықтан 
салымшылардың талаптарын орындау банктің саналы басқаруының ең бірінші шарты 
болып  табылады. 

Екінші шарт – банк пайыздарының несиелерінденегізделген қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін жеткілікті қаражаттың бар болуы.  Бұндай несие беру – банк 
қызметінің  басты түрі. Тұтынушылардың негізделген несие қажеттілігін қанағаттандыру 
қабілетсіздігі банктің тиімді операцияларды жоғалтуына, соның нәтижесінде  өмір сүруге 
қабілетті кәсіпорын ретінде банктің мүмкін күйреуіне әкеліп соғады. [1] 

Коммерциялық банктер шектелген қаражат өтімділігі мен қауіпсіздік кезінде 
табысты болуға тиіс  жеке іскер ұйымдарға жатады.  Сонымен қатар елдің ақша 
массасының басым бөлігінің жеткізушісі ретіндегі банктердің рөлі, экономиканың осы 
саласының өкілдеріне қоғам алдында үлкен жауапкершілікті артады. Қоғамда банк 
жүйесінің төлеу қабілеттігі,  қаражат өтімділігі немесе тұрақтылығы жөнінде күдігі 
болмауы тиіс, ал салымшылар  кез-келген банктің тіректігіне сенімді болуы керек. Кейбір 
қатынаста банк салымшылары мен оның акцияларын ұстаушылардың  мақсаттары 
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үйлесімсіз болады.  Бұл үйлесімсіздік шын мәнінде коммерциялық банктің әр қаржы 
келісімінде болатын қаражат өтімділігі мен тілеген табыстылық арасындағы шарасыз 
қайшылықта өз көрінісін табады.  

Қаражат өтімділігі мен табыстылық арасындағы қақтығыс банк қаражатты 
орналастырғанда шешетін орталық мәселе болуы мүмкін. Ұзақ мерзімді құнды қағаздарға 
қаражат салу, несие қабілеттілігі күдікті қарызгерлерді азайту және қолданбаған 
қалдықтарды қысқарту арқылы алына алатын жоғары табысқа қызыққан акционерлердің  
қысымын да банк бір жағынан сезеді.  Бірақ басқа жағынан, салымдарды алу кезінде және 
бұрынғы тұтынушылар жағынан несиеге сұранысты қанағаттандыру үшін қажетті банктің  
қаражат өтімділігін барлық әрекеттер нашарлататынын банк басқармасы өте жақсы біледі.  

Қаражатты орналастыру нақты басымдықтарға сәйкес орындалады, олардың 
міндеті – оперативті бөлімдердің басқармаларына қаражат өтімділігі мен 
пайдалылығының  тіркесімі мәселесін шешуде көмек көрсету. Бұл басымдықтар банкте 
бар қаражаттың  әр доллары мен теңгенің қандай бөлігі табыс әкелу үшін бірінші немесе 
екінші қатарлы резервтерге орналастырылып, несиеге   және құнды қағаздарды сатып алу 
үшін қолдануға болатынын көрсетеді. Қаражатты жер теліміне, ғимараттарға және басқа 
жылжымайтын мүлікке  инвестициялау сұрақтары әдетте бөлек қарастырылады. [7] 

Қаражатты орналастыру құрылымын анықтау кезінде ең бірінші мәселе болып 
олардың  бастапқы резерв ретінде бөлінетін үлесін анықтау болып табылады.  
Активтердің бұл категориясы  атқарымды сипатқа ие, ол коммерциялық банктердің 
есебінде көрсетілмейді. Сонда да банкирлер оған үлкен мән береді және  бастапқы 
резервтерге алынып жатқан салымдарды төлеу үшін  және несиеге тапсырыстарды  
қанағаттандыру үшін дереу қолдануға болатын активтерді  қосады.  Бұл – коммерциялық 
банктің қаражат өтімділігінің  басты қайнар көзі.  Көп жағдайда бастапқы резерв  рөлінде  
«қолма-қол ақша және басқа банктердің қарыздары» тармағына кіретін активтер болады, 
оларға Ұлттық банктегі коршоттағы қаражаттар, басқа банктердің коршоттарындағы 
қаражаттар, сейфтегі  қолма-қол ақша және чектер, сонымен қатар инкассолау үрдісіндегі 
басқа төлем құжаттары жатады.  

Бірінші реттік резервтердің құрамына салымдар бойынша міндеттемелерді 
кепілдендіру үшін қолданылатын міндетті резервтер және банк басқармасының пікірі 
бойынша күнделікті есептеулерде қолдануға болатын қолма-қол ақшаның қалдықтары 
кіретінін айта кету қажет.  Тәжірибе үстінде бірінші реттік резервтерге кіретін 
қаражаттың көлемін әдетте шамамен бірдей банктердің қолма-қол активтерінің салымдар 
сомасына немесе барлық активтердің сомасына орташа қатынасының   негізінде 
анықтайды.  

Екінші реттік резервтердің көлемі салымдар мен несиелердің өзгеруіне ықпал 
ететін факторлар арқылы жанама анықталады.  Салымдар сомасы мен несие  сұранысы 
қатты құбылатын банкке екінші реттік резервтер салымдар мен несиенің тұрақты көлемі 
бар банкке қарағанда көбірек қажет.  Бірініші реттік резервтерге секілді, екінші реттікке 
де қаражаттың жалпы көлемінен белгілі бір  пайыз тағайындалады. Банк бірінші және 
екінші реттік резервтердің шамасын анықтағаннан кейін, ол өзінің тұтынушыларына  
несие бере алады.  Бұл банк қызметінің   табыс әкелетін   ең маңызды түрі.  Несиелер – 
банк активтерінің  ең маңызды бөлігі, ал несиелер бойынша табыс – банк пайдасының ең 
ірі құрамдас бөлігі. Несиелік операциялар  сонымен қатар  банк қызметінің ең тәуекелді 
түрі болып табылады.  

Соңында, қаражатты орналастыру кезінде ең соңғы болып құнды қағаздар портфелі 
анықталады. Тұтынушылардың негізделген несие қажеттілігін қанағаттандырғаннан кейін 
қалған қаражатты салыстырмалы ұзақ мерзімді  бірінші қатарлы құнды қағаздарға 
салынуға болады.  Инвестициялар портфелінің  арнауы – банкке табыс әкелу және ұзақ 
мерзімді  құнды қағаздардың  өтелу мерзімінің жақындауына орай екінші реттік резервке 
қосымша болу. Активтерді басқаруда жалпы қаражат фондының әдісін қолдану банкке 
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активті операциялар категорияларын  таңдауға кең мүмкіндік береді. Бұл әдіс жалпы 
тұжырымдалатын басымдықтарды белгілейді. Дәл осы уақытта берілген әдіс актив 
категориялары бойынша қаражатты үлестіру үшін нақты критерийлерді бермейді  және 
«қаражат өтімділігі-пайдылылық» дилеммасының шешімін бере алмайды. Соңғысы, банк 
басқармасының тәжірибесі мен сезгіштігіне тәуелді. [2] 

Активтерді  үлестіру  әдісі.  Жоғарыда жалпы қаражат фондының жайғасымы 
арқылы қаражатты орналастыру  көзқарасы кезінде, қаражат өтімділігіне тым көп көңіл 
бөлінетіндігі және қаражат өтімділігінің талап етілмелі, жинақтаушы, мерзімдік салымдар 
мен меншікті капиталға қатысты талаптарының ескерілмегендігі атап көрсетілген. 
Көптеген банк қайраткерлерінің пікірі бойынша, бұл кемшілік пайдалылық нормасының 
үдемелі қысқаруының   себебі болып табылады. Уақыт өте келе талап етілмелі 
салымдарға қарағанда азырақ қаражат өтімділігін қажет ететін мерзімдік және 
жинақтаушы салымдар  неғұрлым жоғары қарқынмен өседі.  

Коммерциялық банктің қор өтімділігін есептеу үшін шоттағы қаражат міндетті 
резервке қабылданбайды, өйткені оларды қолдану жекелей алынған банктің өтімділігіне 
әсер етеді. Бұл қаражат қорда, банктің банкротқа ұшыраған жағдайында  қолданылады, 
кей кезде банк жүйесіндегі ағымды өтімділігін қолдау үшін пайдаланылады. [3] 

Активтердің екінші тобы – банкпен қаржы салымы үшін алынған бағалы қағаздар. 
Бұл бағалы қағаздар биржада тұрақты үрдістен өсімге ұмтылса, олар өтімді активтер 
қатарында болып саналады.  

Өтімділікті тек бағалау ғана емес, онымен басқаруға болады. актив пен пассивті 
басқару үдерісі, банк менеджерлері банк өтімділігін басқару мен фунциялары:  

- несиеге сұранысты қанағаттандыру; 
- депозиттен шығару кезінде салымшының тілегін қанағаттандыру; 
- нарыққа банктің сенімділігін көрсету; 
- табыстылығы жоқ активтер нәтижесінде қаражаттың жұмсалмауы; 
- нарықтағы тартылатын ресурстарды тартуды шектеу; 
- банктің жиынтық пайдасын оңтайландыру. 
Осылайша, кез келген басқарушылық жүйеде банк өтімділігін басқару жүйесінен 

тұратын стратегиялық және тактикалық құраушыны айырып отыру қажет. 
Қаржылық нарықтаң дамуымен, олардың жекелеген секторының, мемлекеттік 

жүйенің ақша несие реттелуі, банк жүйесі мен банк жүйесі мен , банк өтімділігін басқару 
теориясы дамыды: коммерциялық ссудалар теориясы, ауысу теориясы, күтілетін табыс 
теориясы, пасивтерді басқару теориясы және т.б. Олардың барлығының кемшіліктері бар, 
және банк ресістарын басқарғанда тактика мен стратегияны таңдаған кезде таза түрінде 
қолдандылмайтындығы анық. Бірақ жағдайға байланысты, бұл теориямын ұсынылған 
ұстаным нақты тәжірибеде және банк өтімділігі мен төлемқабілетін реттеуге мүмкіндік 
береді. [5] 
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	Ұлттық идея – халық мұраты. Идея – грек сөзi, образ, ұғым, түсiнiк мағыналарында қолданылады. Атқаратын мiндетiне қарай идея алуан-алуан қырымен көзге түседi. Мәселен, бiрде ол сырт дүниенi бейнелейтiн қоғамдық сананың пiшiнi болса, ендi бiрде адамның...
	Тәуелсіздік – қасиетті сөз, қастерлі де киелі ұғым. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, жықпай ұстау, біздің қолымызда. Тәуелсіздігіміздің қадіріне жетіп, оның  көзіміздің қарашығындай қорғау,  баршамыздың борышымыз.
	Ел басшысы өз сөзін «Біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз біреу – қасиетті қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел...
	Мен мәңгі өлмейтін халықтың ұрпағымын. ХХІ ғасыр басындағы жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын біз – жастар. Ендеше қияметтің қыл көпірінен сүрінбей өткен, тәуелсіз Қазақстанымның табанының тұғырдан таймауы...
	Помня о прошлом, уверенно шагать в будущее
	ББГ – Бидайбеков Е.Ы., Билялов Ш., Григорьев С.Г. Термины информатики (англо-русско-казахский терминологический словарь). -Алматы, 1998, 224 с.
	КСРЯ – Комплексный словарь русского языка /Тихонов А.Н. – М., 2001,1229 с.
	ПМС – Першиков В.И., Марков А.С., Савинков В.М. Русско-английский толковый словарь по информатике, М., 1999, 368 с.
	СВ – Ваулина Е.Ю. Толковый словарь пользователя РС. - Спб, 1998, 176 с.
	СО – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1999, 944 с.
	Орысша-қазақша, қазақша -орысша онлайн сөздік// www.sozdik.kz
	Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Информатика және компьютерлік техника. – Алматы: «Мектеп» баспасы ЖАҚ, 2002 жыл. – 456 бет.
	Патриотический акт «Мәнгілік Ел»: семь базовых ценностей развития, общности интересов и исторической судьбы народа Казахстана
	Югай А.
	КазАТиСО, г.Адматы
	научный руководитель, магистр истории,
	ст. преподаватель кафедры СГД, Ногайбаева Д.Т.
	Патриотический акт "Мәңгілік ел" был принят на XXIV сессии АНК, прошедшей в Астане под председательством Президента РК - Лидера нации,  Председателя Ассамблеи Нурсултана Назарбаева. 7 принципов «Мәңгілік Ел» отражают базовые ценности развития, общност...
	Послание Президента Республики Казаxстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казаxстана «Стратегия «Казаxстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»
	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
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	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы

	В государственных вузах наблюдательные советы создаются в соответствии со статьями 148, 149 и 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» [3]. Кроме того, наблюдательные советы на сегодняшний день функционируют на основании утвержден...
	2. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205
	3. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.)
	4.Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избир...
	5. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 114 «Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советы»
	6. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета»
	7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 июля 2016 года № 445 «Об утверждении составов наблюдательных советов республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения»
	8. http://demoscope.ru/weekly/2004/0169/analit05.php
	Разработка мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности предприятия
	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
	Дәрі-дәрмек өнімдері үшін шығындарды басқару әдістері

	1. 2015 жылғы 16 қарашадағы  «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» ҚР Заңы;
	2. Не за страх, а за совесть//zakon.kz– Режим доступа:http://www.zakon.kz/4600786-v-kazakhstane-budet-vvedeno.html;
	3. История медицинского страхования в россии и системы обязательного медицинского страхования (омс) как его важнейшей составляющей в современных условиях//www.askins.ruРежим доступа:http://www.askins.ru/index.php/oms-8/76-oms-2;
	Режим доступа: http://www.pozwonocnik.ru/articles/stati-s-poleznymi-sovetami-11/objazatelnoe-medicinskoe-strahovanie-oms-v?offset=10;
	6. «100 нақты қадам» Ұлт жоспары.
	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
	Объем и реальный прирост производства обрабатывающей промышленности Казахстана показано на рисунке 2.
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	Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы


	Франчайзинг – это способ продвижения и продажи товаров/услуг/технологий, основанный на сотрудничестве между юридически независимыми компаниями – франчайзером (компанией, владеющей франшизой) и франчайзи (компанией- получателем франшизы), при котором ф...
	Валютные операции на мировом валютном рынке
	Эквивалентным арбитражем называется покупка или продажа комбинаций опционов и наличных позиций, когда между теоретически эквивалентными комбинациями на практике возникает разница цен[1].
	Ключевую роль в организации торговли опционами на бирже играет Клиринговая палата, которая выполняет две важнейшие функции: обеспечивает финансовую целостность сделок, гарантируя исполнение сторонами контрактных обязательств; предоставляет возможности...
	Рисунок 1 - Стратегия  «колл спред-бабочка»[3]
	Предлагая активно включать валютные опционы в повседневную банковскую и биржевую практику казахстанских участников валютного рынка, выделим преимущества экспортерам и импортерам от их проведения:
	- Покрытие платежей при импорте и экспорте. Экспортер должен получить через некоторое время валюту. Для того, чтобы защититься от валютного риска, он покупает несколько опционов «пут» и , благодаря этой покупке, приобретает право продать валюту по сог...
	В свою очередь импортер будет хеджировать риск повышения курса валюты, которая его интересует, путем продажи нескольких опционов «колл», что обеспечит ему максимальную фиксированную цену. Если курс валюты понизится, то он по истечении срока купит валю...
	- Хеджирование валютного риска между аукционами и торгами. Опционы могут служить для хеджирования валютного риска, возникновение которого возможно в особой фазе проекта или контракта. Экспортеру будет трудно принять решение о срочной продаже валюты, д...
	- Покрытие платежа на неизвестную сумму. Допустим, что экспортер предусмотрел поступление определенной суммы валюты, но он не знает точно, сколько он действительно получит. Он ищет гибкий инструмент. В зависимости от стоимости договоров о срочных валю...
	- Стратегии в случае неопределенных положений. У фирмы, которая должна через определенный промежуток времени получить большую сумму валюты, существуют три возможных варианта: купить после истечения срока, купить на срок, купить опционы «колл».
	Так как валютный опцион одновременно представляет собой один из методов хеджирования, рассмотрим основные проблемы страхования и управления  валютного риска, тем более это очень  актуально для казахстанской практики.
	1. Бертаева К.Ж. Казахстанский валютный рынок: этапы формирования и тенденции развития в условиях глобализации мирового валютного рынка. Алматы, Ценные бумаги, 2005, с. 84
	2.  Роберт. У.Колб. Финансовые деривативы. М., Филин, 1997, 56 с.
	3   Федоров Б.Г.Современные валютно-кредитные рынки. М.,1989,  31 с.
	Дж. МэнвиллХэррис. Международные финансы. М., Филинъ,  1996, 132 с.
	ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес бағалы бағалы қағаздар деп- мүлiктiк құқықты куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлердiң жиынтығын айтамыз[1].Бағалы қағаздар борыштық және үлестік болуы мүмкін.      Борыштық бағалы қағаз — эмитенттің (бо...
	Рисунок 1 - Распределение страховых премий по отрасли «страхование жизни»

	3. «Top ERM Vendors:Struggling to Find a Market», Meridien Research, Risk Management, Volume 4, Brief Number 5

	Страховой маркетинг. Учебное пособие. Изд.:Издательство , Юнити-Дана, Издательство, 2009 . – 503c.
	Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. Изд.: Вильямс: 2005. – 892 c
	Ермасов С.В. Страхование: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004-462 с.

	Банктердің және тауарлы –ақшалай қарым –қатынастарының дамуы тарихи тұрғыдан қатарлас жүрді және де олар бір –бірімен өзара тығыз байланысты. Банктер халық шаруашылығы қызметінің барлық деңгейіндегі басқарумен тікелей байланысты болады. Олар арқылы ұд...
	1.1  Ұлттық банкі, оның мақсаттары мен міндеттері, қызметінің бағыттары, меншікті қаражаттары мен пайдасы “Қазақсатн Республикасының Ұлттық банкі туралы” Заңы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының Орталық банкі және ...
	2.2 Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің негізгі міндеті.
	Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының ішкі және сыртқы тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.
	Ұлттық банк жұмысының негізгі бағыттары:</h4>
	Ұлттық банктің құрылымы мен басқару органдары. Ұлттық банкінің басқару құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа да мәселелері “Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы” Заңы және “Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы” Ережесі негізінде...
	2.3Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қызметтері мен операциялары
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	Қазақстандық факторинг рыногы қазіргі таңда ұлттық қаржы жүйелерінің дүниежүзілік қаржы рыногына интеграциялану процесіндегі ролін одан әрі күшейту үшін үлкен мүмкіндіктер ұсынатын бастапқы сатыда тұр. Отандық несие институттарының басым көпшілігінің...
	Қазақстан Республикасының  «Инвестиция туралы» Заңына сәйкес инвестициялар-ақша қаражаттары, арнаулы банктік ақша қаржылары, жарна, акция және басқа да құнды қағаздар, технологиялар, машиналар, құрал-жабдықтар, айналым құралдары, лицензия, соның ішінд...
	Осының бәрі пайда табу мен әлеуметтік жақсы әсерлерге жетуді көздейді. Осы тұрғыдан инвестиция түсінігі нарықтық тәсілге едәуір жақын келеді. Келтірілген анықтамалар нарықтық және жоспарлық жүйелерде инвестицияның мәнін түсінудегі айырмашылықты көрсет...
	Жоспарлық экономика жағдайында инвестициялар ағымдағы шығындардан тек бір уақыттық  сипатымен ғана айрықшаланатын залал түрінде көрінді. Экономика ғылымы мен тәжірибесі дәлелдеп отырғандай, капиталдық салымдар инвестицияның синонимі болып табылмайды, ...
	Каждому из показателей придается удельный вес, и по формуле рассчитывается общий коэффициент. Если коэффициент отрицательный, вероятно, что предприятие останется платежеспособным.
	2. Модель Альтмана более полно отражает другие стороны финансового состояния предприятия и позволяет предсказать вероятность наступления банкротства за один год. При использовании данной модели применяют так называемый Z-счет. Необходимо отметить, что...
	3. Система показателей Бивера включает в себя коэффициент Бивера, рентабельность активов, финансовый леверидж, коэффициент покрытия активов собственным оборотным капиталом и коэффициент покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами.
	4. Метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С.Сайфулина применяет такие показатели, как коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей ликвидности; интенсивность оборота авансируемого капитала; коэффициент ...
	Все перечисленные модели имеют как достоинства (простота финансовых расчетов), так и недостатки (субъективность применения западных моделей по отношению к кыргызстанским предприятиям). При этом различия во внешних факторах, оказывающих влияние на функ...
	На заключительном этапе по результатам двух предыдущих производится обработка и анализ полученных данных и составляется отчет-заключение с расшифровками и комментариями о финансовом состоянии предприятия, с указанием предложений и рекомендаций. Поскол...
	Разработанная модель представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов анализа финансового состояния предприятия, требующих непрерывного последовательного выполнения. При этом в предложенной модели анализа финансового состояния учитывается не тол...
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