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Бөрібаев Б.,Мадьярова Г.А., Дузбаева Р.М.
Қостілді пайдалану кезіндегі тілдер байланысының кинетикасы туралы
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108 Джакетова С.Д., Айқын Ө.
Фаньяно теоремасы және оның есебін шешу тәсілдері
109 Джакетова С.Д., Ақылбек Г.
Геометрияны тереңдетіп оқытуда оқушылардың ғылыми-ізденушілік
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Информатика сабағында бастауыш сынып оқушыларының танымдық
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117 М.А.Жылгельдина
Химия және биология пәнін оқытуда ақпараттық коммуникативтік
технологияларды қолдану тәсілдері
118 Қырықбaeв М.М., Кeмeл A.М.
Oқыту үрдiсiнде жaңa aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнудың
тиімділігі
119 Қаныбекова А.А.
Математика сабағында ақпараттық технологиялардың тиімділігін
пайдалану арқылы оқу үрдісін дамыту
120 Мадьярова Г.А., Молдабеков Б.Қ.
Бұлтты технологиялардың негізгі модельдері мен даму бағыттары
121 Нургалиева Г.К.
Оқытудың интерактивті формаларының экономикалық пәндерді
оқытудағы маңызы
122 Нургалиев Е.Р., Раздолгина Д.М.
Роль и основные направления информационных технологий в
перевозочном процессе на железнодорожном транспорте
123 Сәрсенбай А.С., Мәнжу М.Д.
Преимущества применения электронного обучения
124 Танабаев Ө.М., Ниязахунов М. Ж.
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын
еңгізудің тиімді жақтары
125 Тауекелова Г.К.
Электротехника пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі
126 Тоқанова Б.М.
Қaзiргi кездегі спорттық сайттардың сапалық даму деңгейі
127 Тулегенова А.К., Бахытова М.Б.
Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы- математика сабағында
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130 Шайхина А.Б.
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131 Шонгалова К.С., Азизов А.
Педагогикалық технология мен ақпараттық коммуникациялық
технологияларды уйлестіру арқылы MS Excel –ді оқыту
132 Шонгалова К.С., Кенжебек А.
Білім беру ресурстарын қолдана отырып 9 сыныпта информатика пәнін
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135 Абдылдаева Т.С., Оналбаева К.К.
Оқу сапасын ақпараттық технологиялар көмегімен арттыру
136 Абдылдаева Т.С., Смагулова Б.А.
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137 Алшынбаева Г.Ж.
«Мамандыққа кіріспе» оқу тәжірибесінің мамандықты оқытудағы
маңыздылығы
138 Байдильдина А.М., Бейсенбаева А.К.
Оқытудың инновациялық әдістері-жоғары білімді дамытудың жаңа
жолдары
139 Божбанбаев Б.М.
«Мәңгілік Ел» - жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық
идеясы.
140 Головина О.В., Морозова Е.А.
Социологическая оценка семейной и демографической политики
Беловского городского округа Кемеровской области
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142 Дайрабаев С.Е.
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143 Зайнутдинов Р.С., Меркулов А.А.
Объект преступлений в виде незаконной рубки, уничтожения или
повреждения лесных насаждений (ст.ст. 260, 261 УК РФ)
144 Игманова Р.Т. Психолог жұмысында психикалық дамуы кешеуілдеген
балалармен жұмыс маңыздылығы
145 Б.Н. Иембердиева
Современные проблемы правового регулирования информационной сферы

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

9

511
514
517
519
522
525
528
531
534
538
542
544

146 Кадиркулова Г.К.
Национальная политика в области образования в Казахстане
в послевоенные годы
147 Кәдірқұлова Г.Қ.
1860-1890 жылдар аралығындағы əкімшілік реформалардың білім жəне
мəдениет саласына əсері
148 Карсыбаева Ж.А., Баймагамбетова А.А.
Воспитание казахстанского патриотизма залог стабильного будущего
Казахстана
149 Корнеева Е.Н., Брагина М.В.
Возможности применения технологий позитивной психологии в
образовательном процессе в школе
150 Мукашева А.Т.
Девиантты мінез-құлық және оның пайда болу себептері
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ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
______________________________________________________
Проблемы и перспективы развития мирового валютного рынка
Абдрахманова А.Т.
Алматинская Академия экономики и статистики
E-mail: alima_abdr@mail.ru
Мировой валютный рынок занимает ведущее и значительное место в сегментации
мирового финансового рынка. Мировое экономическое сообщество отмечает, что в
последние годы идет процесс значительного возрастания масштабов, укрепления
единства и усиления роли мирового валютного рынка. Анализ мировой экономики в
целом дает общее представление о роли и месте мирового финансового и валютного
рынка в мировом сообществе, которое «только объединяется или стремится к
объединению, но пока этого не произошло. И в процессе глобализации мирового
сообщества немаловажную роль играет мировой финансовый и валютный рынок.
По мнению экспертов МВФ, вероятность восстановления мировой экономики в
ближнесрочной перспективе существенно повысилась. Нынешние прогнозы более
оптимистичные. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют рост
мировой экономики в 2017 году на 1,2% по сравнению с 2,1% в 2016 году. Таким образом,
рост экономики в 2017 году будет незначительным и, кроме того, как и прежде будет
зависеть от США и развивающихся рынков, поскольку в Европе наблюдается стагнация.
Во многом прогноз на 2017 год зависит от того, смогут ли развивающиеся страны, такие
как Бразилия и Китай, наконец продемонстрировать экономический подъем, который
экономисты от них ожидали еще в прошлые годы. Макроэкономические данные из КНР за
последнее время свидетельствуют о том, что спад китайской экономики, который оказался
более продолжительным, чем ожидалось, все же закончился, и в наступившем году рост
ВВП Китая может превысить 8%.
На рост инвестиций в США, Японии, а также на некоторых развивающихся рынках
повлияла комбинация нескольких факторов: это излишняя ликвидность, монетарные
послабления и ожидание того, что политика низких процентных ставок будет
продолжаться дольше, чем предполагалось ранее. Между тем, это привело к тому, что в
середине июня 2016 г. долгосрочные процентные ставки опустились до рекордного
низкого за 40 лет уровня.
Глобализация рынка, интенсивное развитие и изменение институциональной его
структуры существенно влияет не только на хозяйственную жизнь отдельных стран, но и
целых регионов. Все более значимой становится роль мирового рынка капиталов в
качестве перераспределительного механизма мировых денежных потоков.
А теперь кратко рассмотрим современные проблемы и тенденции развития
валютно-финансового сектора мирового финансового рынка начала двадцать первого
века.
В последние годы изменения в валютно-финансовой сфере играют все более
значительную роль в экономическом развитии стран и регионов. Накопление капиталов в
индустриально развитых странах недостаточно для финансового решения этих проблем.
По имеющимся подсчетам для их разрешения необходимо, чтобы ежегодные сбережения
в западных странах увеличивались на 9%. Кроме того, в начале 90-х годов Запад
столкнулся с постоянным увеличением запросов переходных и развивающихся стран в
ссудном капитале.
Анализ ситуации с динамикой международной задолженности и данными тяжести
долга показывает, что долговая нагрузка на экономику развивающегося мира не только не
ослабевает, но и усугубляется.
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Наиболее тяжелая ситуация в отношении внешней задолженности в начале XXI в.
продолжает оставаться в Африке. Они имеют самую высокую долю долга,
принадлежащего официальным институтам. Погашение долга происходит за счет новых
заимствований. В целом в развитии долгового кризиса в Африке большую роль сыграли
внешние факторы: это кризис в промышленно развитых странах в 80-х гг., а также
просчеты МВФ и МБРР и др. Высокую внешнюю задолженность имеют арабские страны импортеры нефти.
В начале 90-х гг. появилась новая группа должников - это страны СНГ. Некоторые
из них не смогли полностью проводить выплаты по долгам. Общая сумма внешнего долга
к 2016 г. превысила вместе с процентами 4,0 трлн. долл.
В целом растущий объем международной задолженности развивающихся стран и
создает возможность давления на их внешнюю и внутреннюю политику. Внешняя
задолженность стала одним из основных факторов застоя в экономике
развивающихся стран. Бремя платежей по обслуживанию долга серьезно ограничило
возможности этих стран в наращивании темпов роста и борьбы с отсталостью, привело к
сокращению импорта.
Страны-кредиторы, МВФ и Всемирный банк проводят дифференцированную
политику по отношению к странам-реципиентам. В соответствии с методологией
Всемирного банка все страны-члены подразделяются на две группы: с чрезмерной
задолженностью и с умеренной задолженностью. Отнесение к конкретной группе зависит
от уровня ВВП на душу населения и степени обремененности внешним долгом.
Такая дифференциация позволяет разрабатывать меры по увязыванию размера
платежей по долгам с фактическими возможностями заемщиков. В урегулировании
долговых платежей широко применяется реструктуризация, т. е. перенос или отсрочка
платежей. Реструктуризация долгов избавляет должников и кредиторов от необходимости
вести переговоры ежегодно. Она дает временное облегчение должникам, ежегодные
платежи снижаются, но размер долга при этом не сокращается, а возрастает за счет
процентов в новый период его погашения. Реструктуризация сопровождается, как
правило, предоставлением новых кредитов.
В последние годы значительно расширилась практика капитализации процентных
платежей, т. е. превращение их в основной долг; различные виды конверсии долговых
обязательств, в том числе обмен долгов по рыночному курсу на акции национальных
приватизируемых
предприятий,
их
продажа,
повторная
реструктуризация
пролонгированных сумм.
Мировое сообщество признало, что поиск решения проблемы задолженности
является общей ответственностью стран-должников и стран-кредиторов,
коммерческих банков и многосторонних финансовых учреждений.
На современном этапе в мировой экономике валютный рынок объективно начинает
занимать первичное положение относительно рынков товаров и капиталов, так как по
существу, обслуживает их.
Единство валютного р ы н к а как экономической системы определяется все
возрастающей степенью унификации рыночной техники, постепенным уничтожением межгосударственных барьеров, с ами м объектом операций. Сегодня на межбанковском валютном
рынке нет б а н к нот или монет, а значение всех других платежных средств
(например,векселей, чеков) минимально. Валютная операция потеряла материальную основу,
н а циональные денежные единицы противостоят друг другу фактически только в виде
з а п и с е й по корреспондентским счетам, которые, в конечном счете, выступают представителями об езл и ченных банковских депозитов.
Следует отметить, что, несмотря на существенные изменения в функциях
и механизме валютного рынка, традиционным остается его условное деление на национальные рынки (имеются в виду все операции между резидентами и иностранными
учреждениями на территории данного государства) и мировые валютные рынки.
Сложная экономическая природа валютного рынка обусловливает многоплановость его
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структуры, определяемой организацией операций, их объектами и субъектами.
Различают межбанковский, клиентский и биржевой рынки, брокерский и прямой,
наличный и срочный рынки и т. д. %.[2]
Роль современного валютного рынка в мировой экономике проявляется прежде
всего через его экономические функции. Среди них следует назвать: обслуживание
международного оборота товаров, услуг, капиталов, т. е. международных экономических
отношений; определение валютных курсов на основе балансирования с п р о с а и
предложения, формирующихся под воздействием экономических, политических и других
факторов; предоставление м е х а н и з м а для защиты от валютных рисков и для приложения
спекулятивных к а питалов, для регулирования государством финансово-кредитной сферы
и экономики в целом.
Объективная тенденция развития валютного рынка состоит в нарастании его
противоречивости. С одной стороны, рынок совершенствуется (организационно, технически), создаются
новые типы операций, торговля валютой ставится на научную основу. С другой стороны, растет
неустойчивость рынка в результате его собственного развития и как проявление усиления кризисных
явлений в мировой экономике. Противоречие разрешается тем, что совершенствование р ын к а
направлено одновременно на поощрение спекуляции, на получение прибыли от колеб а н и й валютных курсов и на защиту э к о н о м и к и от этих колебаний.
Важнейшая новая тенденция развития валютного рынка заключается в быстром
росте его оборотов, что еще более повысило значение рынка для всей мировой
экономики. Быстрый рост оборотов связан не только с интернационализацией
хозяйственной жизни, но и с усилением кризисных явлений, выливающихся, в частности,
в неконтролируемые колебания валютных курсов. Неустойчивость валютной конъюнктуры
вызывает прямо пропорциональное увеличение числа конверсионных операций в целях
спекуляции или защиты от валютного риска. Интегрирование национальных валютных
рынков в мировой происходит в условиях существенного увеличения объема сделок,
ежедневно превышающих триллион долларов, а по некоторым оценкам достигающих 1,21,9 трлн. долл.
Новым явлением представляется трансформация структуры участников рынка.
Традиционными участниками валютных операций продолжают оставаться как
коммерческие, так и инвестиционные, особенно транснациональные банки (ТНБ),
которые совершают валютные операции между собой и с торгово-промышленными
корпорациями. Растущая нестабильность валютных курсов позволяет им добиваться
постоянного роста доходов в первую очередь от «торговли деньгами». Многолетними
лидерами по объему доходов валютных операций являются – «Ситибэнк», «Чейз
Манхеттен», «Бэнк оф Америка», «Джей-Пи Морган» и др. Учитывая, что эти банки
осуществляют в основном международные операции, то их часто называют
международными. Некоторые из них владеют банками других стран или осуществляют
определенный вид деятельности, например, в области потребительского кредита во
многих странах. В последние годы тесная связь международных банков с национальными
банками и их кредитными линиями, лимитирующими объемы сделок, которые могут
заключаться между партнерами, стала выполнять функции инструмента давления на
национальные валютные рынки.
Очень активным участником валютного рынка стали небанковские институты.
Наряду с банками заключают сделки на мировых валютных рынках крупные брокерские
фирмы и финансовые компании, международные валютно-кредитные и финансовые
организации. Результатом диверсификации операций на различных сегментах мирового
финансового рынка является выход на валютный рынок институтов небанковского
характера, таких как страховые и пенсионные фонды. Новым участником валютного
рынка стали международные хедж-фонды (например, Long-term Capital Management). В
условиях дерегулированности мировых валютных рынков появление этих новых
финансовых институтов связано с необходимостью страховать значительно возросшие
валютные и кредитные риски. Учитывая, что участие в их создании принимают
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транснациональные банки и инвестиционные фонды, то в хедж-фондах
сосредотачиваются значительные суммы, позволяющие не только страховать риски, но и
заключать крупные спекулятивные сделки, способные обвалить курс валют небольших
стран.
Наряду с хедж-фондами получает распространение деятельность взаимных
(паевых) фондов, которые работая на фондовом рынке, вносят элемент нестабильности,
особенно, когда в случае устойчивого ухудшения ситуации на фондовом рынке
настроения акционеров сильно меняются в сторону сброса акций и размещения своих
капиталов на депозиты в национальной или другой валюте.
Новая черта современных валютных рынков заключается в росте забалансовых
операций на основе производных финансовых инструментов, использование которых в
значительной степени затрудняет не только определение объема финансовых потоков,
делает невозможным определение объема левереджа, т.е. тех заемных капиталов,
которыми оперируют банки и хедж-фонды, но и затрудняет контроль за их
передвижением, возможность противостоять их неожиданному воздействию на
отдельные валютные рынки.
Электронные технологии открыли возможность создания более сложных
информационно-аналитических продуктов. Возросла степень интеграции сегментов
мирового финансового рынка – валютного, фондового, срочного. Высоким спросом на
рынке пользуются программные продукты, способные обеспечить синхронное
сопровождение операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг, рассчитать
сравнительную доходность совершаемых операций, минимизировать фактор валютного
риска.
И, наконец, самое главное: электронные технологии во многом способствовали
консолидации институтов мирового валютного рынка, его разделению на межбанковский
и клиентский. Электронные технологии Reuters-Dealing 2000 и электронные брокерские
системы нашли применение на межбанковском валютном рынке. По приблизительным
оценкам, 65% объема операций на мировом валютном рынке являются межбанковскими, а
35% - клиентскими.[3]
Следующим шагом в повышении уровня технологического обеспечения операций
на мировом валютном рынке стало применение электронных брокерских систем. Они
появились в начале 90-х годов и получили развитие благодаря подключению к ним
средних и мелких банков, которые стали самостоятельно проводить операции
купли/продажи валюты.
Таким образом,
по мере увеличения удельного веса финансового и
спекулятивного спроса и предложения мировой валютный рынок все более превращается
в специфический механизм, облегчающий и опосредующий перелив капиталов из одного
сегмента мирового финансового рынка в другой, связывающий национальные и
международные рынки капиталов.
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Банковская система Казахстана сталкивается периодически с кризисными
явлениями, которые оказывают значительное влияние на условия экономической
деятельности и её развитие. Сейчас экономика и банковский сектор Казахстана
испытывают негативные процессы, вызванные девальвацией национальной валюты,
повышением процентных ставок и усилением инфляционных процессов. Поэтому,
актуальным вопросом остается исследование, обусловленное необходимостью в
усовершенствовании теоретических и практических методов построения комплексной
системы оценки и методов эффективного управления качеством кредитных портфелей
банков Казахстана.
Необходимо разработать методические и практические подходы, позволяющие
осуществить оценку качества кредитного портфеля, и предложение рекомендаций по
принятию эффективных решений со стороны риск-менеджмента банка, способных
повысить его качество.
Основным видом банковской деятельности продолжает оставаться кредитование.
Это делает процесс оценки кредитного риска первоочередной задачей для рискменеджмента. [1].
Кредит - это экономические отношения, возникающие между кредитором и
заемщиком по поводу получения займа в денежной или товарной форме на условиях
возвращения в определенный срок и обычно с выплатой процентов. Существует три
формы кредитов - коммерческий, банковский и государственный.
Коммерческий предоставляется одним предприятием другому в виде
товаров с отсрочкой платежа. Этот кредит имеет товарную форму, оформляется векселем.
Банковский - предоставляется банкам в денежной форме предприятиям, населению
и государству. Кредитные отношения между банками и клиентами возникают не только
при получении последними займов, но и при размещении ими своих сбережений в виде
вкладов на текущих и депозитных счетах. Сфера использования банковского кредита
шире, чем коммерческого, который обслуживает только обращение товаров, а банковский
— и накопление капитала. Банковский и коммерческий кредиты тесно связаны между
собой. Это проявляется в предоставлении коммерческими банками учетного и акцептного
кредитов, связанных с обращением векселей. Банковский кредит различают по срокам и
видам, а также на внутренний и международный. В условиях двухуровневой банковской
системы функционируют кредит центрального банка и кредит коммерческих банков.
Кредит коммерческих банков обслуживает разные производственные нужды клиентов и
потребительские потребности населения.
Кредит коммерческих банков предоставляется на текущие и капитальные расходы.
Исходя из этого, различают кредиты в оборотные средства и фонды обращения, а также
кредиты в основные фонды. В зависимости от срока использования займы делят на
кратко-, средне- и долгосрочные. В практике банковского кредитования к краткосрочным
относят займы со сроком использования до одного года. Среднесрочные предоставляются до 5 лет, а долгосрочные - свыше 5 лет.
Выделяют также кредиты обеспеченные и необеспеченные. Обеспеченные займы
допускают наличие залога. Большинство займов имеет обеспечение. Главная причина,
исходя из которой банки требуют обеспечения,— это риск понести убытки в случае
неспособности должника возвратить заем в договорной срок. Обеспечение не гарантирует
возвращения займа, но уменьшает риск, поскольку в случае ликвидации предприятиядолжника банк становится кредитором, имеющим привилегии перед другими, т.е.
получает преимущество перед другими кредиторами относительно имущества, которое
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находится в обеспечении банковского займа. Предоставление необеспеченных кредитов
— это проявление особого доверия банка к своему клиенту, которое возникает на основании знания экономического состояния банка. Это в основном достигается способом
проверки финансового состояния клиента-заемщика аудиторами, которая проводится по
требованию коммерческого банка, предоставляющего заем.
Государственный кредит - это особая форма займа, при котором кредитором
выступает государство или местные органы власти, а кредит выдается в виде выпуска
займов, реализуемых в основном через финансово-кредитные учреждения.
Государственный кредит используется для покрытия доли государственных расходов из
бюджетов.
В кредитных отношениях важно, как заемщики соблюдают кредитную дисциплину.
Заемщики обязаны эффективно использовать займы, обеспечивать своевременное их погашение, систематически предоставлять банку бухгалтерские балансы и финансовую
отчетность, что позволяет проверять обеспечение кредита. В случае нарушения кредитной
дисциплины банк может применять экономические санкции.
Расширение кредитных операций может проводиться интенсивно с помощью
кредитной экспансии, которая осуществляется внутри страны и на международном уровне
на основе принятия системы мер денежно-кредитной политики государства. Кредитная
экспансия направлена на регулирование экономики, ускорение темпов экономического
роста. Она включает также снижение официальных ставок центральных банков и
расширение лимитов на их учетные и ломбардные операции, изменение обязательных
резервов или отмену обязательных резервов кредитных учреждений, покупку ценных
бумаг на открытом рынке, расширение покупки у коммерческих банков иностранной
валюты и снижение процентной ставки по этим операциям, снятие количественных
ограничений на кредиты. Кредитная экспансия проводится в условиях экономического
спада, когда необходимо активизировать конъюнктуру рынка, расширить объемы
производства, увеличить занятость и т. п. К кредитной экспансии нередко прибегает НБ
РК на валютном рынке. В процессе проведения аудита необходимо рассчитать
экономическую целесообразность и эффективность от кредитной экспансии в НБ РК и
коммерческих банках, деятельность которых исследуется.
Прежде чем приступить к оценке кредитного портфеля банка, аудитору
необходимо по данным счетов бухгалтерского учета - 204 («Кредиты субъектам
хозяйственной деятельности по внутренним торговым операциям»), 205 («Кредиты
субъектам хозяйственной деятельности по экспортно-импортным операциям»), 206
(«Другие кредиты в текущую деятельность, предоставленное субъектам хозяйственной
деятельности») и 207 «Кредиты в инвестиционную деятельность, предоставленные
субъектам хозяйственной деятельности») - установить виды кредитов, заемщиков,
условия кредитного договора, по которому предоставлен заем, срок погашения его
(причины непогашения) и др. [2].
Далее аудитор проверяет, какие способы защиты от кредитного риска применялись
банком при предоставлении займа. В частности, к ним относятся: лимитирование кредитов, диверсификация кредитных вложений, кредитоспособность заемщика, достаточное
и качественное обеспечение кредитов, оперативность взыскания долга, страхование
кредитных операций.
Лимитирование кредитов - способ установления суммы предельной
задолженности займов конкретному заемщику. Защита от кредитного риска
осуществляется путем установления лимитов кредитования, т.е. предварительным
определением суммы кредита, в пределах которой заемщик может получить заем в банке.
Кредитная линия открывается при длительном и тесном сотрудничестве между
банком и заемщиком. Она имеет определенные преимущества как для банка, так и для
клиента. Заемщик имеет возможность точно оценить перспективы развития своей
деятельности, сократить накладные расходы и затраты времени на заключение кредитного
договора. Банк имеет аналогичную выгоду. Открывая кредитную линию, банк независимо
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от ситуации на рынке кредитных капиталов обязуется предоставить кредит в полном
соответствии с заключенным кредитным договором.
Диверсификация займов как способ защиты от кредитного риска - это
распределение средств между разными заемщиками. Чем больше заемщиков будет
привлекаться ко временному пользованию кредитным капиталом банка, тем меньшим
будет степень риска невозвращения долга, так как вероятность банкротства многих
заемщиков
значительно
меньше,
чем
банкротство
одного
из
них.
Оперативность взыскания долга - обязанность банка поддерживать с заемщиком
контакты в течение всего срока пользования им займом.
Страхование кредитных операций как способ защиты от кредитного риска
означает, что банки должны создать страховые фонды как на микро-, так и на
макроуровне, а также страховать отдельные высокорискованные кредитные соглашения в
специализированных страховых организациях. В частности, к таким относятся средства,
внесенные населением в депозит коммерческого банка, приобретенные, сертификаты
банка и др.
Следовательно, после проверки аналитического и синтетического бухгалтерского
учета предоставленных кредитов банком, мер по защите кредитов от риска неуплаты их в
сроки, предусмотренные кредитными договорами, аудитор приступает к оценке качества
кредитного портфеля.
Оценка качества кредитного портфеля осуществляется на основании
коэффициентов риска и доходности. Коэффициент риска определяют по алгоритму

где С — общая сумма задолженности по кредитам на расчетную дату;
ПрП — потери прогнозные, равные резерву на возможные потери по кредитам на
расчетную дату.
Коэффициент риска позволяет численно оценить качество кредитного портфеля с
позиции кредитного риска. Чем больше значение Кр приближается к единице, тем лучше
качество кредитного портфеля по возвращению займа. При Кр = 1 риск отсутствует и
прогнозные потери равны нулю. Например, минимальная норма отчислений в резерв по
группе стандартных займов составляет 2 %, т.е. максимальное значение коэффициента
риска Кр max = 0,98. [3].
При анализе кредитного портфеля банка возникает вопрос об измерении
эффективности (доходности) кредитных операций. Степень финансовой эффективности
определяется эффективной годовой ставкой процентов по кредиту, которая является
обобщающей характеристикой доходности кредитного портфеля. Ее используют для
сопоставления с доходностью других видов активов и анализа обоснованности
процентных ставок по выданным кредитам.
При аудите важно определить реальную доходность кредитного портфеля, т.е.
доход, полученный на единицу активов, вложенных в кредиты, за определенный период
времени. Она служит для оценки реально полученного дохода по финансовым
инвестициям в кредиты и изменения доходности кредитного портфеля в течение периода,
исследуемого аудитом. Поэтому вторым коэффициентом, используемым для оценки
качества
кредитного
портфеля,
может
быть
коэффициент
доходности.
Коэффициент доходности — это доход, полученный на единицу средств,
размещенных в коммерческих кредитах за определенный период. Вычисляют его по
следующему алгоритму:
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где
— сумма средств, полученных за расчетный период по кредитам;
— средняя сумма задолженности по кредиту, образовавшаяся за расчетный период.
Сумма процентов накапливается в течение квартала на счете «Операционные и
разные доходы». Среднее значение активов за квартал определяют по алгоритму

где Аi — значение размещенных в кредиты активов, измеренных по определенным
интервалам; п — число замеров в расчетном периоде.
Расчетный период, за который аудитор должен измерить доходность кредитного
портфеля, разбивают на интервалы. За интервалы измерения принимают день, неделю,
месяц. Для этого необходимо выделить счета учета кредитов, выбрать и написать остатки
на этих счетах из программы «Операционный день».
Изложенная методика аудиторского исследования в совокупности с другими
методическими приемами (расчетно-аналитическими, документальными) позволяет
всесторонне оценить качество кредитного портфеля для предупреждения негативного
риска в банковской деятельности.
Банками разрабатывается политика и процедуры, позволяющие провести
идентификацию, контроль и управление кредитным риском, а также сопутствующие
положения и методики. Важную роль при оценке кредитного риска играет выделение
основных сегментов в целях оценки финансового состояния контрагента.
Руководящими структурами банка, Советом директоров и Правлением Банка, а
также Кредитным комитетом разрабатывается и утверждается кредитная политика Банка,
на регулярной основе проводятся риск-отчеты, которые позволяют оценить состояние
кредитного портфеля и провести оценку эффективности осуществляемого управления
кредитным риском в рамках принятых на себя полномочий.
Источником возникновения банковского кредитного риска в научных
исследованиях по риск-менеджменту и на банковской практике рассматривается дефолт
(default), то есть фактическое неисполнение или неполное исполнение клиентомзаемщиком прописанных условий кредитного договора (контракта)
Формирование кредитного риска происходит из-за различных факторов, которые
зависят как от самого заемщика, так от политики банка. Наиболее значимыми факторами,
которые оказывают сильное влияние, являются кредитоспособность контрагента и
характер проводимой сделки. К сущностному фактору, оказывающему влияние на
значение кредитного риска банка, относят организацию самого кредитного процесса [4].
Значимыми составляющими организации кредитного процесса, позволяющие
управлять банковским кредитным риском, являются: разработка методологических
документов, которые бы позволили регулировать кредитные сделки; установление четких
процедур по рассмотрению анкет и заявок; достоверность полученных разрешений на
выдачу ссуды, разработка обязательных требований к ведению кредитного досье
заемщика; эффективный контроль над наличием обоснования выдаваемой ссуды и
реальности источников для её погашения; реализация работы аналитического отдела
банка, а также высокая степень информированности о клиентах.
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Осуществляя оценку качества кредитного портфеля, эксперты применяют систему,
в которую входят как абсолютные, так и относительные показатели, позволяющие
учитывать долю отдельно взятых ссуд в структуре кредитного портфеля.
Коэффициент качества кредитного портфеля можно представить в виде
отношения просроченной задолженностью по кредитным операциям к сумме всей
задолженности по ссдуам, то есть ссудному долгу, взятому без процентов:
,
(1)
где ПЗС — просроченная задолженность по ссудам,
ЗС – задолженность по ссудам.
Проанализировав аналитические материалы, публикуемые Центральным Банком
РФ, было выявлено, что годовые темпы прироста кредитов растут с меньшими темпами,
чем происходит рост просрочки ссудной и приравненная к ней задолженность. Это
свидетельствует о неэффективной политике управления банком.
Чтобы решить проблемы с проблемными кредитами, банки начинают
реструктуризировать уже ранее выданные ссуды, надеясь на оздоровление заемщиков. В
связи с ухудшением экономической ситуации, объем просроченной задолженности
возрастает. В долгосрочной перспективе банки еще больше ухудшают качество и
структуру кредитного портфеля (Таблица 1).
Таблица 1 — Структура кредитного портфеля
01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015 01.10.2015

01.01.2016

01.02.2016

I
категория
63,80%
качества

63,30%

61,70%

61,50%

58,60%

57,20%

II
категория
24,70%
качества

23,60%

24,50%

24,80%

27,20%

28,30%

III
категория
5,90%
качества

7,20%

7,20%

7,20%

7,70%

7,90%

IV
и
категории
качества

5,90%

6,60%

6,50%

6,50%

6,60%

V

5,60%

Примечание - составлено автором на основе www.cbr.ru
Все банки, пытаясь повысить качество своего кредитного портфеля, встают перед
выбором своей стратегии. Некоторые кредитные организации предпочитают формировать
риск-нейтральный портфель кредитов, который характеризуется низкой степенью риска и
низким уровнем доходности.
Ряд банков предпочитают формировать сбалансированный портфель кредитов, в
котором возможно повышение доли риска, позволяющее усилить свои конкурентные
преимущества или привлечь новых заемщиков.
Наиболее предпочтительным является оптимальный портфель кредитов. Он
подразумевает полное соответствие между генеральной линией развития банковской
структуры и плановыми показателями.
Качественно сформированный портфель кредитов способен обеспечить
максимальный уровень прибыли с заданным значением кредитного риска и
существующей ликвидностью банковского баланса.
В целях управления кредитным риском банками проводится взвешенная лимитная
политика. Банковские лимиты устанавливаются в разрезе направлений осуществляемой
деятельности, учитывая при этом специфику проводимых операций.
В исследовании представлен набор ключевых параметров, согласно которым
величина лимитов устанавливается на контрагентов банка индивидуально в целях
ограничения рисков по осуществляемым с ними операциям:
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- кредитоспособность заемщика и его финансовая устойчивость;
- кредитная история клиента и его репутация;
- отраслевая и региональная принадлежность заемщика;
- специфичность запрашиваемого кредитного продукта и риски ему
сопутствующие;
- уровень обеспечения кредитной сделки;
- рыночная конъюнктура и макроэкономическая ситуация, наблюдаемая в отрасли,
регионе и стране.
При управлении кредитным риском банки устанавливают портфельные лимиты в
целях ограничения совокупного объема кредитного риска на заемщиков, связанных с
Банком, на относящихся к одной отрасли компании, а также на операции с клиентами,
подверженные банковским рискам.
Под кредитные операции банки создают резервы, адекватные принимаемым на
себя рискам [5]. Во весь срок действия заключенных кредитных сделок банки
осуществляют периодический мониторинг кредитоспособности заемщиков и их
платежной дисциплины, проводят оценку предлагаемого обеспечения и проводят
последующий контроль над изменением его ликвидности и рыночной стоимости, а также
проводят регулярный мониторинг всего кредитного портфеля банка с учетом основных
клиентских сегментов.
В целях внедрения различных подходов управления банковским кредитным
риском, основу которых составляет мировая практика, а также рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору, кредитные организации разрабатывают специальные
методы оценки кредитного риска, которые позволяют присвоить внутренний рейтинг
каждому заемщику и дать оценку вероятности наступления дефолта. Разрабатываемые
модели позволяют оценить стоимость под риском на момент наступления дефолта
заемщика и ожидаемую величины потерь. В целях увеличения доходности
осуществляемых кредитных операций и эффективности использования банковского
экономического капитала в кредитный процесс интегрируют показатель RAROC –
доходность на капитал, скорректированная на риск (Risk-adjusted Return on Capital), что
подразумевает установление планового значения относительного показателя и
осуществление последующего контроля над его соблюдением [6]. Периодически банками
проводится стресс-тестирование портфеля кредитов, которое позволяет выявить
возможные последствия макро- и микроэкономических событий и адекватно
отреагировать на их проявления.
Учитывая рост валютных и макроэкономических рисков, банками разрабатываются
меры, направленные на усиление подходов к управлению качеством кредитного портфеля.
В том числе банки начинают вводить повышенные требования к финансовой
устойчивости заемщика и к качеству предлагаемого им обеспечения для ряда отраслей и
сфер деятельности, на которых сильнее всего может отразиться либо уже отразилось
ухудшение рыночной ситуации. Приоритет отдается в основном кредитованию клиентов,
обладающих высокую кредитоспособность и способных предоставить надежное и
ликвидное обеспечение имеющихся обязательств перед банками.
Таким образом, при проведении анализа банковской деятельности значимыми
показателями являются именно структура и качество кредитного портфеля банка. Кроме
того, указанные показатели способны оказывать влияние на рейтинг, присваиваемый
кредитной организации. Поэтому выстраивание системы риск-менеджмента банка должно
проводиться так, чтобы обеспечить наибольшую прибыть от кредитной деятельности при
сведении к минимуму связанного с ней кредитного риска. Это достаточно непростая
задача, требующая компетентного подхода.
Кредитный портфель коммерческого банка - это совокупность требований банка к
предоставленным займам. В состав кредитного портфеля банка входят:
межбанковские кредиты; кредиты организациям и предприятиям; кредиты частным
лицам.
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Таким образом, основным принципом теории финансов «риск - доход» является:
цена большой прибыли - большой риск. Банковские руководители вынуждены стремиться
к сбалансированности соотношения «риск - доход», чтобы удерживать своих акционеров
и удовлетворять требования Национального банка РК. Аудиторы для контроля и оценки
кредитного портфеля должны в совершенстве владеть кредитными отношениями между
банками и их клиентами.
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Қазақстан Республикасында сақтандыру компаниялары
Абишева Г.А.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail.ru. gulnur-91-11@mail.ru
Қазіргі уақтытта біздің елімізде сақтандыру, қайта сақтандыру және шетелдік
сақтандыру ұйымдарымен бірлескен жоғары білікті компаниялар сақтандыру нарығында
тұрақты қызмет орната бастады.
Егемендік алған жылдардан бастап Қазақстан Республикасының жалпы
экономикасында, соның ішінде сақтандыру қызметі саласында да көптеген өзгерістер мен
реформалар болып жатыр. Атап айтатын болсақ, елімізде 2000 жылдың 18 желтоқсанда
«Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметі туралы» Заңы және азаматтардың
сақтандыру мүдделерін қорғайтын ҚР Азаматтық Кодексінің негізгі құқықтық базалары
қабылданды.
Сақтандыру – қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша сферасын
бейнелейтін көне категорияларының бірі. Сақтандыру сферасы адам өмрінің, өндірістік
және әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтандыруға түрткі
болатын басты себеп – бұл өндіріс пен адам өмірінің қауәп-қатерлі сипаты. Сондықтан
өндіріс процестерін жалғастыру, азаматтардың жекелеген санаттарының өмір тіршілігі
мен әл-ауқатын қолдап отыру мақсатында оларды сатып алу үшін қоғамның, жеке
өндірушілердің, олардың топтарының (салалық және аумақтық аспектілерде) натуралдық
– заттай босалқы қорларын да немесе резервтерін де, сондай-ақ ақша ресурстарын да
кіріктіретін қажетті қаражаттары болуы тиіс. Мұндай ақша қаражаттары әдетте резерв
және сақтық қорлары түрінде қалыптасады.
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Міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақыларының көлемі өткен
жылдың осындай көрсеткішінен 16,2%-ға артып, ерікті жеке сақтандыру бойынша ұлғаю
60,3%-ды құрап, ерікті мүліктік сақтандыру бойынша кему 14,0%-ға тең болды.
Міндетті сақтандыруда – сақтандыру сыйлықақылары түсімдерінің 58,9% (20 881,9
млн. теңге) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
бойынша түскен, 31,9% (11 299,7 млн. теңге) қызметкердің еңбек (қызметтік) міндеттерін
атқарған кезде олардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің
азаматтықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша түскен, 2,5% (892,0 млн. теңге)
қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объект иелерінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жəне басқалар бойынша – 6,7% түскен.
Ерікті жеке сақтандыруда – сақтандыру сыйлықақылары түсімдерінің 19,2% (6
755,0 млн. теңге) жазатайым жағдайлардан сақтандыру бойынша түскен, аурулардан
сақтандыру бойынша - 27,7% (9 744,1 млн. теңге), өмірді сақтандыру бойынша – 4,7% (1
655,3 млн. теңге), аннуитеттік сақтандыру бойынша – 48,3% (16 990,5 млн. теңге) болып
келеді.
Ерікті мүліктік сақтандыруда – басқа да қаржылық шығындардан сақтандыру
бойынша – 9,1% (6 282,3 млн. теңге) мүлікті сақтандыру бойынша (автомобиль, əуе,
теміржол, су көліктерін жəне жүктерді сақтандыруды қоспағанда) – 47,2% (32 733,9 млн.
теңге), азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бойынша (автомобиль көлігі,
əуе көлігі жəне су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін қоспағанда) –
23,9% (16 583,1 млн. теңге), жəне басқалар бойынша – 19,8% болды.
Әрбір жыл сайын сақтандырудың Қазақстан экономикасындағы рөлі өсіп келеді.
Сақтандыру салымдарының ЖІӨ-ге қатынасы дамыған елдердің көрсеткішінен төмен
болғанымен, оның қарқынды өсуі байқалады.
Сақтандырушылар салымдарының көлемінің ЖІӨ-ге деген қатынасы 2012 жылы
0,65% құраған. Салыстырмалы түрде алсақ, АҚШ-та ол көрсеткіш 9,2%, Ұлыбританияда –
14,7%, Германияда – 7,5%, Францияда – 9,1%. Осы елдерде жиналған сақтандыру
сыйлықақыларының ЖІӨ-ге деген қатынасы әрдайым өсіп келеді. Алайда, сақтандыру
рыногының дамуы ЖІӨ-ге тікелей қатысты емес. Сақтандыру секторының дамуы
көптеген факторларға тәуелді, әсіресе,халықтың ақшалай табысының өсуіне, жалпы
сақтандыру мәдениетінің дамуына, экономика салаларының жинақтаушы сақтандырумен
бәсекелестігінің жетістігіне байланысты дамиды.
Сақтандырудың мақсаты қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету
үшін азаматтарды, мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және ұжымдық қорғау
болып табылады.
Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты – мемлекеттің, азаматтардың
және шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүддесін қорғаудың нақты құралы бола
алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ұлттық сақтық рыногын қалыптастыру.
Сақтандыруды дамыту, өз кезегінде, заңнамалық базаны, мемлекеттік салықбюджет және ақша-кредит саясатын жетілдіруге, сақтық қызметін қадағалау сапасы мен
сақтық ұйымдары жүмысының сенімділігіне байланысты болады.
Қазіргі кезде Қазақстанда 34 сақтық үйымдарының сақтық қызметін жүзеге асыру
құқығына лицензиялары бар, соның ішінде 6 – шетелдіктердің қатысуымен және екеуінің
өмірді сақтандыру бойынша, 27-сінің көлік құралдары иелерінің АҚЖ-ні міндетті
сақтандыру бойынша лицензиялары бар, 6 сақтық брокерлердің, 30 актуарийлердің, 34
аудиторлық ұйымдарының және 67 аудитордың сақтық қызметінің аудитын жүзеге
асыруға лицензиялары бар.
Экономиканың қорғаушы саласы ретіндегі сақтандыру қызметінің экономикалық
қатынастар жүйесіндегі орны, мәні зерттеліне отырып, оның қазіргі заманғы Қазақстан
экономикасындағы рөлі мен артықшылықтары, белгілері, үрдісі зерделенді;
экономиканың қорғаушы саласы ретіндегі сақтандыру қызметінің «жүйелік» ұғымдары
мен өзара байланыстары, атқаратын қызметтері зерттелініп, жалпы құрылымдық негіздері
жіктелінді; сақтандыру саласындағы әртүрлі ғалымдардың ойлары зерделенді. Рыноктық
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экономика жағдайында тәуекелдікті тиімді басқарудың негізгі әдісі сақтандыру қызметі
болып табылады. Сақтандыруда өндіріс, айналым, материалдық игіліктерді айырбастау
және тұтыну процестерде адамдар арасында қалыптасатын белгілі экономикалық
қатынастар іске асады. Ол барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қоғам
мүшелеріне шығындарын өтеуде кепілдік береді, яғни көптеген тұлғалар арасында бөлу
арқылы заңды немесе жеке тұлғаның мойнына алған шығындарын өтеу әдісі ретінде
көрініс береді.
Экономикалық категория ретінде сақтандыру – сақтандырушы мен сақтанушы
арасындағы экономикалық қатынастардың жиынтығы, яғни мүліктің бір бөлігі
сақтандыру сыйақысы ретінде (ақшалай немесе натуралды үлгіде) бір субъектіден екінші
субъектіге сақтандыру төлемі түрінде сақтандыру оқиғасы туындаған кезде қайтарым
жағдайына беріледі.
Сақтандырудың экономикалық мәні барлық қатысушылардың төлемдері есебінен
оқыс оқиғаға ұшырағанға көмек көрсетілетіндігінде. Демек, сақтандыру – қолайсыз
құбылыстар мен күтпеген оқиғалар болған кезде жеке және заңды тұлғалардың мүліктік
мүдделерін қорғау және пайдалану жөніндегі қайта бөлгіштік қатынастардың айрықша
сферасы.
Клиенттерді тарту үшін сақтық ұйымдары клиентураға қызмет көрсетуді
жақсартады, қызметтер көрсетудің ассортиментін кеңейтеді, ысыраптар мен зияндарды
өтеу жөніндегі кепілдіктерді арттырады.
Сақтандырылушылардың жарналары есебінен жасалынатын сақтық қорлары
белгілі бір уақытта тікелей арналымында – сақтық төлемдерін төлеу үшін пайдаланылады.
Мұндай жағдайларда сақтық қорларының қаражаттары қосымша табыс алу үшін
коммерциялық айналымға жіберілуі тиіс. Өз кезегінде, бұл табыстардың бір бөлігін
тапсырыскерлерді тарту үшін сақтық
Сақтандыру процесі сақтандыру шарты негізінде не өзара сақтандыру қоғамына
мүшелік негізінде жүзеге асырылады. Сақтандыру шарты бойынша бір тарап (сақтанушы)
сақтық сыйақыларын төлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап (сақтандырушы) сақтық
жағдайы пайда болған кезде сақтанушыға немесе оның пайдасына шарт жасалған өзге де
тұлғаға (пайда алушыға) шартта белгеленген соманың шегінде сақтық өтемін төлеуге
міндеттенеді.
Біздің қоғамыздағы сақтандыру өзі өмір сүрген уақыт ішінде өзінің қалыптасуы
мен даму процесіне байланысты айтарлықтай өзгерістерге төтеп берді. Сақтандыру
жиырмасыншы жылдан бастап, сала ретінде өндіріс процестерінің дамуына және ұлттық
табысты бөлуге, осылар арқылы материалдық
игіліктерді жасауға ықпал ете бастады.
Бүгінде біздің мемлекетіміз экономикалық әрі саяси күрделі жағдайда тұр. Сақтандыру
ұйымдары аталмыш қиындықтарды бастан кешіп әрі құбылмалы жағдайға икемделіп,
өздері де өзгерістерге түсуде. Cоңғы жылдар ішінде сақтандыру жүйелері түбегейлі
қайта құрылушыларға төтеп берді. Осыған орай отандық сақтандыру нарығын
демонополизациялаудың фактісі болып әрі осының жалғасы ретінде айтарлықтай
жеделдікпен альтернативтік сақтандыру компаниялары құрыла бастады. Қазіргі
сақтандырушылардың қызметтері үшін үлкен мүмкіншілік бар. Сақтандырудың
бұрынғыларынан түбегейлі өзгеше жаңа түрлері пайда болды, бұл жерде сақтандыру
жағдайындағы орын алған оқылықтар мен кемшіліктер ескерілген. Нарықтық қатынастың
қалыптасуына орай, өзге салалармен қатар, сақтандырудың да қазіргі Қазақстан
Республикасының экономикасындағы ролі арта түсуде.
Сақтандыру ұйымдарының инвистициялық қоржынындағы мемлекеттік құнды
қағаздар үлесі 51,2%-дан 38,2%-ға төмендеді, ал мемлекеттік емес құнды қағаздар
эмитенттері28,1%-дан 37,4%-ға және 2-ші деңгейлі банктердің салымдары 20 ,7%-дан
23,4-ға өсті.
Қазақстан Республикасында екі негізгі нарық анықталған: өмірді сақтандыру және
жалпы сақтандыру. Одан басқа, міндетті және ерікті сақтандыру кластары бөлінген.
«Сақтандыру қызметі туралы» Заңымен біздің елде міндетті сақтандырудың кластары
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қарастырылмайды. Мұнда оның әрбір түрі сақтандырудың бөлек түрі екені айтылған.
Әрбір кластың мазмұны сақтандырудың міндетті нысанында оны жүргізу және қосымша
талаптарының шарттары бойынша заң актісімен орнатылады. Бүгінгі күні міндетті
сақтандырудың шарттарын регламенттейтін 5 қаулы қолданылады: автокөлік транспорт
иелерінің АҚЖ (31.10.96 ж бастап); жолаушылар алдындаңы тасымалдаушының АҚЖ
(14.10.96 ж бастап); ауыл шаруашылық өндірісін міндетті сақтандыру (10.12.96 ж бастап);
жеке нотариустардың АҚЖ (29.06.98 ж бастап); төрешілер сот мен олардың мүлкін,
медициналық қызмет көрсету және санаторлы-курортық емдеуді міндетті мемлекеттік
сақтандыру (19.03.97 ж бастап).
Бұдан басқа, міндетті сақтандырудың 15-ке жуық түрі бар, олардың көбісі
бойынша оларды жүргізу шарттары нақты заңды түрде анықталмаған. Мысалы, еңбек
міндеттерін орындау барысында жұмыскердің өміріне келтірілген зиян үшін
жауапкершілікті міндетті («Қазақстан Республикасының еңбек туралы» Заң, 10.12.2006 ж
№493-1), мұнай операцияларын жүзеге асырумен байланысты тәуекелдерді міндетті
сақтандыру (Қазақстан Республикасының «Мұнай туралы» Заң, 28.06.95 ж , №2350),
міндетті экологиялық сақтандыру (Қазақстан Республикасының «Қоршаған ортаны
қорғау туралы» Заң, 15.06.97 ж. , №160-1) және т.б. Сақтандыру ісінің мәні мен
функциясы, яғни қызметтері. Экономикалық сақтандыру категориясының құрамдас
бөлігі.Бірақ егер қаржы толығымен бөлініспен қайта бөлініспен, табыс және жинақты
бөлумен байланысты болса, ал сақтандыру тек қайта бөлініс қатынасын жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасынындағы сақтандыру саласындағы негізгі тәуекелдік
сақтандыру компаниялары мен сақтанушы тарапынан да жоғары. Бірақ соған қарамастан
сақтандыру қорындағы негізгі активтер мемлекеттік сақтандыру түрлерінен, атап
айтқанда көлікті сақтандыру түрі жоғары үлес көрсетті. Казіргі уақытта ерікті сақтандыру
бойынша мүліктік сақтандырудағы қарқынды өсудің негізгі қызушылығы сақтандыру
компанияларының резервіндегі сақтандыру сыйақы көлемі арттқандығы болар.
Сақтандыру қызметін жетілдіру мен оны ары қарай дамыту перспективасына
байланысты нұсқалар жүйесі айқындалды. Сақтандыру қызметі өркениетті қоғамның
ажырамас бөлігі болып табылады. Осыған орай, оның даму стратегиясы республиканың
жалпыэкономикалық дамуының стратегиялық міндеттерімен тығыз байланыста болуы
шарт. Сақтандыру жүйесін реттеуді ұйымдастырудың жетілдірілмегендігі, осы сектор
дамуының мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру механизмдерінің жоқтығы – осы
аталғандар сақтандыру қызметін дамыту қиыншылықтарының көзі болып табылады.
«Қазақстан - 2030» елдің ұзақмерзімді стратегиясы дамуының негізгі сатыларына сәйкес
келетін сақтандыру қызметі рыногының даму стратегияларын, олардың мақсаттары мен
міндеттерін әзірлеу; - ұлттық және халықаралық рыноктағы өз орнын нығайту және
бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз етуді жүзеге асыратын сақтандыру жүйесі
дамуының стратегиялық бағдарламалары мен жобаларын стратегиялық маңызды бағыттар
мен салаларға бағыттай отырып әзірлеу; - әлемдік стандарттарға сай келетін сақтандыру
қызметінің даму процестерін реттеу механизмдері жүйесін жасау. Осы талаптарға сәйкес
үш түрлі балама болжамды нұсқаларды қарастырып кетуге болады: пессимистік,
реалистік және оптимистік.
«Аудитті компьютердің көмегімен жүргізу» ХАС-на сәйкес аудитта компьютерді
пайдаланудың негізгі мақсаты – адам мен компьютердің ара қатынасының көмегімен
аудиторлық әрекеттердің тиімділігін арттыру. Аудитті компьютердің көмегімен жүгізу
барысында аудиттің методологиясының негізгі элементтері мен мақсаты қатаң сақталады.
Аудиторлық қызметтің ақпараттық жүйесін (АЖ) жобалауда (АҚ КАЖ) құру принциптері
ерекшеліктері қатаң сақталады. Тәжірибе жүзінде аудиторлық қызметтің компьютерлік
ақпараттық жүйесі екі айырмашылығы бар тәсілдің пайда болуымен жүргізіледі
Бухгалтерлік есептің осы және басқа да ережелерін тұрақты ақпараттарды (ИЯ немесе
ЖОҚ) енгізуге тесттер жинағын пайдалануға бағытталған. Сонымен қатар клиенттің
бухгалтерлік ақпараты толық немесе бір бөлігі кері қайтарылады. Бұл амал қателерді
жіберу қауіпіне алып келуі мүмкін, сондықтан екінші тәсіл ыңғайлы болады.
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Шаруашылық қызметте синтетикалық және аналитикалық деңгейде байқалған клиенттің
алғашқы ақпаратына бағдарланады. Бұл жағдайда клиент туралы мәліметтерді енгізуге
бірталай уақыт кетеді. Екінші жағдайда АҚ КАЖ құруда екі тәсіл болуы мүмкін.
Кезеңдер бойынша аудитті компьютерлендіру жүйесі; Тапсырмалар кешендері бойынша
аудитті компьютерлендіру жүйесі. Аудитті кезеңдер бойынша компьютерлендіру жүйесі
жүйенің қолданушылары сәйкес деңгейдің тіркелген қол жетімділігіне ие болатын желілік
сәулет пен бірыңғай базада сақталатын барлық ақпараттарды қолдануды ұсынады.
Пайдаланушыларға жүйемен жұмыс барысында қарапайым түрде екі деңгейде бөлінген
құқықтар беріледі: тексеруді басқарушы және аудиторлар. Мәліметтер қорында жазылған
барлық ақпарат бір уақытта аудиторлық топтың барлық мүшелеріне қолжетімді болуы
қажет. АҚ КАЖ шарттарындағы аудитор жұмысы технологияларының үш кезеңі
ерекшеленеді: дайындық кезеңі; тексеру жүргізу; аяқтау кезеңі. Дайындық кезеңінде
мәліметтер базасына клиент туралы ақпарат, негізгі кітаптағы мәліметтер, бухгалтерлік
есептің көрсеткіштері және т.б. ақпараттар жазылады. Бухгалтерлік есеп жүйесі және
аудит жүргізілетін тұлғаны ішкі бақылауларды деректерді компьютерлік өңдеу жүйесі
(ДКӨ) арқылы аудитор орындайды.
Сақтандыру саласының дамуына жеке сақтандырудың негізгі техникоэкономикалық көрсеткіштері, атап айтқанда нақты және қатысты сақтандыру төлемдері
мен сыйақыларыныңдамуы арқылы көз жеткізуге болады. Талдауға 2009-2010 жылдар
аралығындағы статистикалық көрсеткіштерді, статистикалық агенттігінің мәліметтері
бойыншақолданамыз.
Сақтандыру мәні мен оның қызметінде келесі міндеттер байқалады, және олар
сақтандырудың қаржы жүйесіне кіреді:
Негізін анықтаушы қауіп қатер қызметі болып келеді, сақтандыру қаупі, қауіптің
ықтималдылығына байланысты негізінде сақтандыру азаматтарға және қаржылай көмек
көрсету;
Өмірді сақтандыру категориясында несие категориясымен біршама жақын,
келісім шартта жиналым келісілген деңгейін келісу, ақша сомасын жинау, сақтау өмір
сүру күніне және жанұяныңғ молшылығын сақтандыру сұранысына байлансысты;
- Бақылау қыметі бұл сақтандыру қызметі нің сақтандыру қорының құрамына
кіруін қатаң сақтайды;
- Жалпы қызмет жоғарғы қызметтер сақтандыруда бірге жүріп отырады. Және
бақылау қызметінің жұмысымен сұранысқа ие боладыды, сонымен бірге оның негізгі
ерекшелігі сақтандыру операцияларын дұрыс жүргізуге әсерін тигізеді.
Егер Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі қаржы-шаруашылық
қызметтің бөлек жақтарын тексеру нәтижесінде бұзушылықты анықтайтын болса, онда ол
сақтандыру ұйымдарына резервтік қордың мөлшерін ұлғайту туралы, тарифтерді,
мөлшелемелерді, сақтандыру салымдарын, ережелер мен сақтандыру шарттарының,
уақытша бос құралдардың салымының сипатын өзгерту туралы бұйрық беруге құқылы.
Сонымен қатар қайта сақтандыру схемасын өзгертуге немесе енгізуге бұйрық бере алады.
Егер сақтандыру ұйымы берілген бұйрықтарды орындамаса және тексеріс кезінде
табылған бұзушылықтарды жоймаса, Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі
берілген лицензиялардың қызметін уақытша тоқтатуға, олардың қызметін шектеуге, осы
лицензияларды жоюға немесе сақтандыру компаниясының қызметін толық тоқтату
туралы шешім қабылдауға құқылы.
Қорытындылай келе, Отандық сақтандыру нарығын дамыту Қазақстан
Республикасының Президентінің жолдамасында жоспарланған шараларда ерекше атап
көрсетілген. Қазақстандағы сақтандыру нарығының үлкен қарқынмен дамуы отандық
экономика саласына өз үлесін жоғарғы көрсеткіштері бойынша көрсете білді.
Жалпы
еліміздің
әлеуметтік-экономикалық
жағдайларымен,
халық
шаруашылығында мемлекет иелігінен алу нысаналарымен, қаржылық-несиелік және
саяси құрлыммен, экономикалық реформаның заңдылығы мен ұйымдастырылуын
қамтамасыз етумен байланысты.
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Қазақстан Республикасында тұрақты сақтандыру жүйесін жасау мен қолдау және
ұлттық сақтандыру нарығының инфрақұрылымын қалыптастыру, реттеу және
сақтандырудың негіздерін заңдармен бақылау жасау.
Сақтандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды мемлекеттік бақылау
жасауды қамтамасыз етуді қоса,уәкілетті орган және мемлекеттің өзге де органдары өз
құзыры шегінде жүзеге асырады.
Сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығы сыртқы және өзге де
факторлардың қолайсызәсер етуі мүмкіндігін ескере отырып және қайта сақтандыру
шарттары бойынша қабылданған міндеттемелердің бүкіл қолданылу мерзімі ішінде өзінің
төлем қабілеттігін сақтау қабілетімен айқындайды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Сақтандыру туралы » Заңы 23 .2007ж.
(өзгерістер мен толықтыру енгзілді) 12.02.2007 ж
2. Жуйриков. К.К. Страхование в условиях перехода к рынку. -Алматы,
2007г
3. Жуйриков. К. К. Страхование в Казахстане – пути дальнейшего развития.
Алматы, 2010г.
4. ҚР «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер» туралы
Салық кодексі. 01.01.2009ж. (2011 жылғы өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда)
5. Қазақстанның қысқаша статистикалық жылнамалығы.-Алматы: Қазақстан
Республикасы статистика агенттігі, 2010

Проблемы финансовой устойчивости банков
Арынғазы Ш.А.
Алматинская Академия экономики и статистики
E-mail: sholpan_0606@mail.ru
Стабильность банковского сектора во многом предопределяет стабильность
экономики в целом и ее успешное развитие. Поэтому первостепенной задачей денежных
властей на макроуровне, и менеджмента кредитных организаций на микроуровне,
является обеспечение данной стабильности посредством проведения рациональной
денежно-кредитной политики, анализа и мониторинга состояния реального и финансового
секторов экономики, снижения всех видов рисков и получения доходов, превосходящих
совокупные расходы, что повлечет за собой совершенствование и повышение качества
банковских услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам.
Проблема
финансовой устойчивости коммерческих банков особенно в кризисных условиях является
одной из важнейших проблем казахстанской экономики на современном этапе ее
развития.
Финансовая устойчивость коммерческого банка - это определенное состояние
структуры активов и пассивов банка, влияющее на платежеспособность коммерческого
банка. С другой стороны, финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой
финансовой деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики. Ее
обеспечение является одной из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих
банков. Если коммерческий банк финансово устойчив, то он имеет конкурентные
преимущества перед другими коммерческими банками, что находит выражение в
привлечении дополнительных ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка,
увеличении вкладов населения как основного источника банковских ресурсов и,
соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений, возможности осваивать
новые нетрадиционные виды услуг и др. Кроме этого, финансово устойчивый банк
создает благоприятную внешнюю среду, то есть не вступает в конфликтные отношения с
государством и обществом, так как своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в
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бюджет и внебюджетные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды
акционерам, возвращает заемные средства своим кредиторам[1].
Под финансовой устойчивостью банка понимает его способность противостоять
деструктивным колебаниям, выполняя при этом операции по привлечению во вклады
денежных средств физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских
счетов, а также размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет на
условиях платности, срочности и возвратности. То есть автор акцентирует внимание на
способности банка оказывать комплекс специфических банковских услуг надлежащего
качества.
Но в целом, многие экономисты и специалисты-практики в области банковского
дела сходятся в одном - в том, что финансовая устойчивость коммерческого банка - это
устойчивость его финансового положения в долгосрочной перспективе. Она отражает
такое состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк, свободно
маневрируя денежными средствами, способен путем их эффективного использования
обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей экономической деятельности.
Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам
- от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих
основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых
инструментов, используемых банковскими структурами. Реализуя банковские операции,
достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки, обеспечивают тем
самым свою устойчивость и надежность в системе рыночных отношений [2].
Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединяются единой
стратегией управления банковским делом, цель которой - достижение доходности и
ликвидности. Это интегрированные критерии оценки эффективности и надежности
работы коммерческих банков, зависящие как от проводимой ими политики, связанной с
привлечением денежных ресурсов, так и от политики прибыльного размещения
банковских средств, в сферах кредитно - инвестиционных систем. Эти две стороны
деятельности коммерческих банков взаимосвязанные, взаимозависимые, но и в тоже
время и взаимоисключающие.
Важная экономическая роль коммерческих банков существенно расширила сферу
их деятельности. Они выполняют следующие основные функции:
-мобилизацию временно свободных денежных средств и превращение их в
капитал;
-кредитование предприятий, государства и населения;
-выпуск кредитных орудий обращения (кредитных денег);
-осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;
-эмиссионно - учредительскую деятельность;
- консультирование, предоставление экономической и финансовой информации [3].
На современном этапе деятельности коммерческих банков, наблюдается тенденция
к универсализации, что объясняется влиянием конкуренции. Для повышения
эффективности банковской деятельности, банковское законодательство промышленноразвитых стран стимулирует конкуренцию, создавая равные условия для деятельности
различных кредитных учреждений. В рамках данной тенденции изменяется концепция
взаимоотношений банков с клиентами, создаются принципиально новые направления
банковского дела. Это выражается, не только в увеличении числа предлагаемых клиентам
услуг, но и в качественном изменении структуры операций, снижении удельного веса
ссудосберегательных операций и увеличении объемов операций с ценными бумагами.
В последнее время в банковской практике появились операции, связанные со
страхованием: предоставление клиентам гарантии погашения задолженности, увеличение
суммы вклада при болезни или несчастном случае, мобилизация денежных средств путем
продажи страховых полисов населению. Банки - функционирующие страховые компании,
что оказывается выгодным как для банков, получающих стабильно прибыльные
страховые компании, так и для страховых компаний, которым предоставляется
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возможность использовать широкую сеть банковских филиалов и отделений на
территории своей страны и за рубежом. Таким образом, в современных условиях
продолжается развитие тенденции расширения функций коммерческих банков, которые
для улучшения банковской ликвидности, получения доходов, занятия позиций на рынке,
развивают нехарактерные ранее для банков операции и услуги [4].
Финансовое состояния Банка также оценивается, прежде всего, его финансовой
устойчивостью и платежеспособностью. Обеспеченность запасов источниками их
формирования выражает сущность финансовой устойчивости, в то время как
платежеспособность выступает ее внешним проявлением.
Платежеспособность отражает способность Банка платить по своим долгам и
обязательствам в данный конкретный период времени.
Понятно, что платежеспособность Банка в данный конкретный период времени
является условием необходимым, но недостаточным. Условие достаточности соблюдается
тогда, когда предприятие платежеспособно во времени, т.е. имеет устойчивую
платежеспособность отвечать по своим долгам в любой момент времени.
Однако можно ли в этом смысле говорить, что коммерческий банк финансово
устойчив? Ведь погасить прежние долги можно и за счет новых долгов, например,
кредитов, так и не найдя точки финансового равновесия между собственными и заемными
средствами. При этом можно активно пользоваться эффектом финансового рычага, хотя
банк и будет оставаться даже неплатежеспособным, а структура баланса
неудовлетворительной.
Следовательно, финансовая устойчивость - это такое состояние его денежных
ресурсов, которое обеспечивает развитие Банка в основном за счет собственных средств
при сохранении платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне
предпринимательского риска, т.е. соблюдение условий финансового равновесия между
собственными и заемными финансовыми средствами.
Финансовое равновесие представляет собой такое соотношение собственных и
заемных средств Банка, при котором за счет собственных средств полностью погашаются
как прежние, так и новые долги. При этом, если нет источника для погашения новых
долгов в будущем, то устанавливаются определенные граничные условия на
использование уже существующих собственных средств в настоящем [5].
Это означает, что размер новых долгов ограничивается размером уже
существующих и, следовательно, ожидаемых собственных средств. Таким образом,
рассчитанная по определенным правилам точка финансового равновесия не позволяет
предприятию, с одной стороны, увеличить заемные средства, а с другой, нерационально
использовать уже накопленные собственные средства.
Следовательно, соблюдение условия финансового равновесия создает
нормативную базу для финансовой устойчивости Банка и его платежеспособности во
времени, а также накладывает определенные ограничения на размер его обязательств
перед работниками Банка, кредиторами, бюджетом, банками и инвесторами.
Принимая во внимание, что собственные и заемные финансовые ресурсы проходят
этапы образования, распределения и выплаты, а их конечная величина идет на пополнение
имущества, то проведение анализа финансовой устойчивости на каждом из этих этапов
дает возможность установить условия укрепления или потери финансового равновесия.
Если обменные, распределительные и финансовые операции раскрывают движение
финансовых ресурсов в привязке с активами и капиталом, то для оценки финансовой
устойчивости необходим такой критерий, который бы одновременно соединял в себе
информацию об активах, капитале финансовых ресурсах, а финансовое состояние Банка
рассматривалось бы в динамике.
Такое подробное представление анализируемого критерия преследует
определенную цель - найти точку финансового равновесия, обеспечивающую финансовую
устойчивость.
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Применяются абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных относительных
показателей. Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является
излишек или недостаток источников средств формирования запасов и затрат, получаемый
в виде разницы между величиной запасов и затрат. При этом имеется в виду
обеспеченность запасов и затрат такими источниками, как собственные оборотные
средства, долгосрочные краткосрочные кредиты займы, кредиторская задолженность
только в части задолженности поставщикам, зачтенная банком при кредитовании.
Для характеристики источников формирования запасов и затрат применяется
несколько показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников:
1. Наличие собственных оборотных средств. Определить эту величину можно как
разность между реальным собственным капиталом и величинами внеоборотных активов и
долгосрочной дебиторской задолженности по формуле (1):
СОС=РСК-ВА-ДДЗ
(1)
где СОС - наличие собственных оборотных средств (чистый оборотный капитал);
РСК - реальный собственный капитал; ВА - внеоборотные активы (1-ый раздел актива);
ДДЗ - долгосрочная дебиторская задолженность.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат (СДИ) рассчитывается как сумма собственных оборотных средств (СОС),
долгосрочных кредитов и займов, целевого финансирования и поступлений и
определяется по формуле (2):
СДИ=СОС+ДКЗ+ЦФП
(2)
где СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования
запасов; ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы; ЦФП - целевое финансирование и
поступления.
3. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и
затрат рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных источников
финансирования запасов (СДИ) и краткосрочных заемных средств и определяется по
формуле (3):
ОВИ=СДИ+ККЗ
(3)
где ОВИ - общая величина основных источников формирования запасов;
СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов;
ККЗ - краткосрочные кредиты займы.
Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с абсолютными
величинами характеризуется системой финансовых коэффициентов. Они рассчитываются
в виде соотношения абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ
финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значений с базисными
величинами, изучении их динамики за отчетный период и за ряд лет [6].
Важнейшие показателями, характеризующими финансовую устойчивость Банка,
являются:
1. Коэффициент автономии (минимальное значение 0,5) - отношение общей суммы
собственных источников финансирования к общему итогу баланса.
2. Коэффициент соотношения заемных средств и собственных (нормальное
значение - меньше 0,5).
3. Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств
Банка к сумме собственных и долгосрочных заемных средств (более 0,5).
4. Коэффициент мобильности всех средств Банка - отношение стоимости
оборотных средств к стоимости всего имущества.
5. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками
средств для их формирования (более 0,6-0,8) - отношение суммы собственных и
долгосрочных заемных средств к стоимости запасов и затрат.
6. Коэффициент материальных оборотных средств - отношение стоимости запасов
и затрат к итогу баланса.
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7. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств.
8. Коэффициент краткосрочной задолженности.
9. Коэффициент кредиторской задолженности.
От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во
многом зависит финансовое положение субъекта. Обеспеченность запасов и затрат
источниками их формирования позволяет классифицировать финансовые ситуации по
степени их устойчивости. Так же возможно выделение четырех типов финансовой
устойчивости:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния характеризуется тем, что
запасы и затраты субъекта меньше суммы собственных оборотных средств и кредитов
банка под товарно-материальные ценности. Она встречается редко и представляет собой
крайний тип финансовой устойчивости. Банк не зависит от внешних кредиторов и
определяется неравенствами:
2. Нормальная устойчивость финансового состояния, при котором гарантируется
платежеспособность субъекта. Запасы и затраты равны сумме собственных оборотных
средств и кредитов банка под товароматериальные ценности.
3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, когда запасы и затраты
равны сумме собственных оборотных средств, кредитов банка под товароматериальные
ценности и временно свободных источников средств (резервного фонда, фонда
социальной сферы и т.д.). При этом финансовая устойчивость является допустимой, если
соблюдаются следующие условия:
• производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают
сумму краткосрочных кредитов, заемных средств, участвующих в формировании запасов;
• незавершенное производство плюс расходы будущих периодов меньше или
равны сумме собственного оборотного капитала.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется тем, что сохраняется
возможность восстановления платежеспособности.
4. Кризисное финансовое состояние (на грани банкротства), когда равновесие
платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате труда,
ссудам банка, поставщикам, бюджету и т.д., т.е. в данной ситуации денежные средства,
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его
кредиторской задолженности и просроченных ссуд [7].
Финансовая устойчивость может быть восстановлена как путем увеличения
кредитов, займов, так и путем обоснованного снижения уровня запасов и затрат.
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием нарушений
финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных средств на расчетный счет,
снижением доходности деятельности.
Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных признаков
наличием неустойчивого финансового положения, регулярных неплатежей (просроченные
ссуды банков, просроченные задолженности поставщикам, наличие недоимок в бюджет).
Абсолютная и нормальная устойчивость финансового положения характеризуется
высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений платежной дисциплины.
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Высокая доля безналичных платежей является показателем высокоразвитой и
прозрачной экономики. Использование безналичных расчетов, помимо удобства и
безопасности, способствует сокращению наличной денежной массы и имеет тенденции к
постоянному расширению и совершенствованию.
Особое место в структуре розничных платежных услуг занимают расчеты с
помощью банковских карт.
В условиях глобализации мировой экономики процессы интернационализации
стоимости и денег значительно усиливаются. Огромная работа по осуществлению
электронных расчетов в современных банках выполняется быстро, надежно, при
минимальной потребности в обслуживании, но главное — налично-денежное обращение
необратимо сокращается.
История появления первых массовых в привычном понимании платежных карточек
насчитывает уже более полувека. В развитых странах безналичная оплата товаров и услуг,
в том числе и карточкой, достигает 90% в структуре всех денежных операций. Кроме того,
современные деньги — это прежде всего именные деньги. Банковская карточка позволяет
ее владельцу в любой момент времени распоряжаться собственными деньгами,
не опасаясь, что их украдут или их не хватит для незапланированной покупки.
На необходимость расширения сферы использования платежных карточек
в повседневной жизни казахстанцев неоднократно указывалось с высоких трибун,
но лишь узкий круг потребителей сегодня расплачивается карточкой за покупки и услуги.
И хотя первый банковский проект с платежными карточками был апробирован Народным
банком еще в 1992 году, банковская карточка все еще остается для большинства
населения нашей страны лишь способом обналичивания зарплаты[1].
Тем не менее, жители Казахстана смогли оценить удобство данного вида
платежного инструмента, на сегодняшний день прочно вошедшего в их повседневную
жизнь.
Начало реализации этого крупномасштабного проекта было положено в конце 1999
года, когда был заключен договор о стратегическом бизнес-партнерстве между системным
интегратором Российской Федерации - компанией «АйТи» и интегратором Республики
Казахстан - фирмой «АЛСИ». Именно данное сотрудничество и помогло создать
оптимально подходящую для банков Республики Казахстан систему безналичных
расчетов.
Важным этапом в развитии мировой карточной индустрии стала первая половина
2000-х годов - время распространения платежных карточек, оснащенных чипом. Ступая в
ногу со временем, уже в 2005 году ряд казахстанских банков приступил к выпуску
«чиповых» карт, постепенно заменяя карты с магнитной полосой.
В настоящее время на рынке платежных карточек представлен большой
ассортимент услуг и предлагается значительное количество разнообразных карточных
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программ. Так, с помощью платежной карточки можно расплатиться за товары и услуги в
магазинах и ресторанах, оплатить коммунальные услуги, услуги связи, налоги и
таможенные платежи, погасить кредиты, перевести деньги с карточки на карточку,
заказать товары и услуги через Интернет или посредством использования телефона.
К концу 2014 года на территории Казахстана 28 банков второго уровня (80% всех
банков) и АО «Казпочта» осуществляли предоставление населению электронных
банковских услуг (информационные и платежные) с использованием платежных карточек
посредством электронных терминалов и систем удаленного доступа[2].
Несомненно, предоставление банковских услуг дистанционно по каналам
телекоммуникаций имеет преимущества по сравнению с традиционным кассовым
обслуживанием. В этой связи, логичными являются ожидания о вовлечении всех банков в
данный процесс. Стоит отметить, что в зависимости от стратегических целей, специфика
некоторых банков сфокусирована на обслуживании преимущественно организаций
(юридических лиц).
Проявление интереса новых банков в предоставлении населению электронных
банковских услуг с использованием платежных карточек остается положительным на
протяжении нескольких последних лет. В 2014 году количество таких банков увеличилось
на 4 единицы, а за последние три года на 7.
Вместе с тем, рынок платежных карточек или точнее количество карточек в
обращении имеет ограничения, связанные не только с количеством населения, но и
изменением психологии последних. Если ранее, ввиду новизны продукта, люди активно
получали по несколько карточек, то со временем интерес стал ослабевать, и уже
ограничиваются одной–двумя карточками. 2014 год в этом случае показателен, так как
прирост карточек в обращении отмечен на рекордно низком уровне 4,4%, составив 17,3
млн. единиц, из которых 13,1 млн. дебетные, 3,1 млн. кредитные и 1,1 млн.
предоплаченные и дебетные с кредитным лимитом платежные карточки.
Похожая ситуация наблюдается в России. Согласно официальным статистическим
данным Центрального банка России, прирост платежных карточек в обращении на конец
3-квартала 2014 года составил 6,1%, тогда как с 2008 года ежегодный прирост превышал
10%[3] .
При этом, важно отметить, что динамика роста такого показателя, как активные
платежные карточки (используемые для совершения операций) остается на хорошем
уровне. В 2014 году прирост активных платежных карточек составил 12,5%, хотя и
уменьшился по сравнению с 2013 годом (14,5%). Из находящихся в обращении 17,3 млн.
платежных карточек активно используются менее 7 млн.
Также несколько уменьшилась доля активных платежных карточек по отношению
к общему количеству платежных карточек в обращении, составив в 2014 году 39,8%,
тогда как в 2013 году этот показатель составлял 42,4%[2].
Недостаточно высокое использование платежных карт обусловлено несколькими
факторами, среди которых можно отметить эмоциональные ощущения людей –
отсутствие контроля за расходованием средств, недоверие к безопасности совершения
операций и в целом к данному виду платежного инструмента, не всегда быстрый процесс
оплаты (набор PIN-кода, предъявление удостоверения личности). Также значимым
сдерживающим фактором является отсутствие возможности осуществления платежей за
товары и услуги здесь и сейчас. И хотя призванный улучшить указанную ситуацию
нормативный правовой документ был принят два года назад, принципиальных изменений
пока не последовало.
Недостаточно развитая в Казахстане сеть приема платежей с использованием
платежных карточек очевидна при соотношении численности жителей страны с
количеством POS-терминалов, установленных в пунктах торговли и сервиса. В
Белоруссии на 1 000 жителей приходится 10 POS-терминалов, в России - 8, а в Казахстане
- 3. В развитых странах данные показатели на порядок выше: Англия и Италия – 26,
Канада – 24, Франция – 21, Япония – 15.
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Справедливым будет отметить о сохранении в 2014 году высокой динамики роста
(более чем на треть) количества POS-терминалов, устанавливаемых у предпринимателей,
и расширении сети приема платежей с использованием платежных карточек (торговые и
обслуживающие точки).
По-прежнему самыми востребованными устройствами остаются банкоматы, в
среднем в день по которым в 2014 году совершалось 515 тысяч операций (90% которых
приходится на снятие наличных денег), тогда как по POS-терминалам проводилось 97
тысяч операций.
В 2014 году наиболее востребованными платежами посредством банкоматов было
оплата услуг сотовой связи и переводы с одного банковского счета на другой (с карты на
карту). Также банкоматы использовались для операций по пополнению банковских счетов
путем взноса наличных денег, коммунальных, налоговых и иных платежей, а также
погашения и получения займов.
При этом второй год наблюдается замедление темпов роста количества банкоматов
- в 2014 году составивший 2,7% или 241 единицу. Однако, нельзя говорить о недостатке
количества банкоматов, так как нагрузка на них низкая – 58 операций в среднем в день на
банкомат. На POS-терминалы нагрузка гораздо меньше – 2 операции. При этом в
развитых странах на один POS-терминал в день приходится примерно 8 операций.
Отчасти проблема низкого использования POS-терминалов заключается в их
недостаточном количестве. То есть, как выше уже было отмечено, где бы покупатель не
покупал товар или не оплачивал услугу, должна иметься возможность расчета карточкой.
Если эта возможность реализована, как показывает практика стран с высоким уровнем
безналичных расчетов, следует многократный эффект увеличения таких платежей. Люди
быстро привыкают к удобству безналичной оплаты, что становится привычным и, со
временем, перестают использовать наличные деньги. В этом случае наглядно поведение в
Казахстане иностранных граждан, пытающихся (вероятно не задумываясь) везде
предъявить к оплате платежные карточки.
Причем, если раньше проблемой расширения сети POS-терминалов являлась их
относительно высокая стоимость, то уже более года реализована возможность
использования мобильных POS-терминалов (mPOS), которые не только по стоимости на
порядок ниже, но и универсальны в использовании, то есть, не привязаны к месту
дислокации (ограничения лишь по зоне работы сети мобильных операторов)[4].
Таким образом, для повсеместного приема платежей с использованием платежных
карточек созданы почти все условия, не решенной остается одна из важнейших задач –
создание стимула в приеме таких платежей предпринимателями, путем представления
налоговых преференций, создания условий по снижению межбанковских комиссий, а
также проведения информационных кампаний.
В данных условиях акценты Национального Банка Республики Казахстан сделаны
на создание и поддержание оптимального баланса между развитием новых банковских
технологий и установлением требований по управлению возникающими рисками.
В целях создания условий для дальнейшего развития безналичных платежей
Национальный банк реализует инициативу по совершенствованию нормативно-правовой
базы. В настоящее время разрабатывается проект Закона «О платежах и платежных
системах». В рамках данного законопроекта предусматривается комплексное
регулирование рынка платежных услуг путем определения всех субъектов платежного
рынка и видов оказываемых ими услуг.
Также планируется создание условий для расширения конкуренции за счет выхода
на рынок новых небанковских операторов. В том числе, регулирование деятельности
частных платежных операторов, совершенствование способов и порядка осуществления
платежей, включая вопросы обеспечения прозрачности по применению банками тарифов
и сокращение сроков осуществления платежей от 3 до 1 дня. Кроме того, запланировано
закрепление полномочий за Национальным банком по регулированию тарифов банков
по предоставлению платежных услуг. В настоящее время проект закона обсуждается
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в рамках экспертного совета. Его внесение на рассмотрение в парламент РК
запланировано на декабрь 2015 года.
Долгосрочное преобразование модели ведения банковского бизнеса будет
базироваться на основе новых технологий. Благодаря «цифровой» революции изменяется
парадигма предоставления финансовых услуг. Результатом станет конкурентоспособное,
полностью прозрачное и защищенное от влияния экономических циклов банковское
обслуживание.
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совершенствования нормативно-законодательной базы, инвестиционного климата и
институциональных условий, казахстанский рынок всегда был и остается весьма
привлекательным для международных инвесторов и иностранных финансовых
институтов, стремящихся занять достойное место в отечественном банковском секторе.
Так же банковский сектор сам выступает источником заемных средств для
инвестирования в финансирования различных проектов. Зачастую, прямые иностранные
инвестиции в капитал банков, приводит к организации иностранного банка. В этой связи,
важно адекватно оценить их деятельность на территории Республики Казахстан как: вопервых, с положительной стороны, носителей самых инновационных банковских,
информационных и прочих технологий; во-вторых, нужно помнить о большой степени
уязвимости, рисках и безопасности отечественной банковской системы.
Согласно Закона о банках и банковской деятельности в РК банком с иностранным
участием считается «БВУ, более 1/3 размещенных акций которого находятся во владении,
собственности и/или управлении: а) нерезидентов РК; б) юридических лиц-резидентов
РК, более 1/3 размещенных акций или долей участия в уставных капиталах которых
находятся во владении, собственности и/или управлении нерезидентов РК либо
аналогичных им юридических лиц-резидентов РК; в) резидентов РК, являющихся
распорядителями средств (доверенными лицами) нерезидентов РК…» [1].
За эти годы допуск иностранного капитала в банковский сектор РК претерпел
поэтапную либерализацию. Долгое время, вследствие недостаточной развитости
конкурентоспособности отечественных банков, политика государства была направлена на
ограничение вхождения иностранного капитала на казахстанский банковский рынок [2].
В связи с либерализацией валютного режима и поощрения притока иностранных
инвестиций - снятия ограничений на совокупную долю иностранного участия в капитале
банков - казахстанский рынок банковских услуг открыт был для любых банков вне
зависимости от их государственной принадлежности и уже в 1998 году количество
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зарегистрированных банков с иностранным участием в уставном капитале составило
почти одну треть – 32% от числа действующих банков второго уровня (БВУ), а на 1
января 2017 года – 45,5% (15 из 33) (рис. 1).
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Рисунок 1 - Удельный вес иностранных банков,%
Особенности и порядок открытия и создания, а также функционирования дочерних
банков банками-нерезидентами четко установлены законодательством. Нет никаких
ограничений по совершению банковских операций для иностранных банков.
Количественная и качественная характеристика деятельность иностранных банков
весьма чувствительна к изменениям в развитии экономики страны. Наблюдается
определенная цикличность – кризисные явления способствуют сокращению деятельности
банков с иностранным капиталом, а экономический рост – их активизации.
Оценивая количественные и качественные показатели проникновения иностранных
инвесторов на отечественный финансовый рынок, нельзя не отметить и периоды
стагнации и даже сокращения присутствия иностранных банков. Эти колебания легко
коррелируются с кризисами, которые пережила банковская система РК в 1993, 1998, 2004,
2009 и 2013 годах. В совокупных активах казахстанских банков, доля банков с
иностранным участием составила 5419,4 трлн. тенге или 45,7%. Активы банков второго
уровня РК по состоянию на 1 января 2016 года составили 23 784,4 млрд. тенге (на начало
2015 года – 18 239,0 млрд. тенге), увеличение за 2015 год – 30,4%. В структуре активов
наибольшую долю (60,6% от совокупных активов) занимает ссудный портфель (основной
долг) в сумме 15 553,7 млрд. тенге (на начало 2015 года – 14 184,4 млрд. тенге),
увеличение за 2015 год –9,7%. В 2015 году долевая часть банков, их всего было 14,
имеющих доминирующее участие зарубежного капитала на уровне более 90%,
увеличилась с 9,8% до 11,1%. За неполный год банки с иностранным участием выдали
кредитов на 1,6 трлн. тенге, а агрегированный портфель увеличился на 335,2 млрд. тенге
(26,8%), в то время как весь рынок продемонстрировал рост за этого же время только на
11,4% [3]. Лидерами стали: ДБ АО «Сбербанк России» с объемом кредитования свыше 1
трлн. тенге – 7% от всего кредитного рынка Казахстана, за год прирост достиг 41,4%; ДБ
АО «Альфа-Банк» –1,1%; ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)» – 0,9%; АО «Ситибанк
Казахстан» – 0,7% [2].
Так как приток любого иностранного капитала в банковскую систему страныреципиента затрагивает многие социальные и геополитические аспекты, которые
напрямую связаны с ее развитием, государство начинает проводить протекционистскую
политику, направленную на защиту национальной банковской системы. В нашем случае
это было связано с установлением более высоких требований к размеру уставного
капитала для банков с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты
участия иностранного капитала в отечественном банковском секторе и пр. [3].
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Нельзя забывать и о том, что банки с участием нерезидентов помимо
предоставления доступа на мировой рынок ссудных капиталов за счет своих связей с
материнскими компаниями имеют еще ряд значительных преимуществ: наличие
инновационных банковских технологий, позволяющих предоставлять клиентам более
обширный перечень банковских продуктов, чем у отечественных кредитных организаций;
использование современных методов менеджмента и маркетинга, детально отработанных
на развивающихся рынках; высокий кредитный рейтинг банков с иностранным
капиталом, что позволяет им привлекать финансовые ресурсы под меньшие процентные
ставки, тем самым повышая их конкурентоспособность; оказание квалифицированной
помощи своим клиентам при выходе на международные финансовые рынки не только в
части предоставления кредитных ресурсов, но и в части консультирования по всему
спектру сопутствующих процедурных вопросов.
Однако в целом можно сделать вывод, что кредитные организации,
контролируемые нерезидентами, были более устойчивы к локальным кризисным
явлениям, происходящим в Казахстане, чем отечественные банки. Это напрямую связано
с особенностями стратегии иностранных банков в формировании своих пассивов и
проводимой ими кредитной политики. Иностранные банки активно используют средства
материнских кредитных организаций, что дает им ряд преимуществ при кредитовании
крупнейших казахстанских предприятий, тем самым делая их посредниками между
отечественными и международными финансовыми рынками [4].
Для дальнейшего исследования деятельности иностранных банков, на основе
официальных данных Национального банка Республики Казахстан, необходимо
проанализировать и дать оценку основные тенденций развития отечественного
банковского сектора. В 2015 году долевая часть банков, их всего было 14, имеющих
доминирующее участие зарубежного капитала на уровне более 90%, увеличилась с 9,8%
до 11,1%. За неполный год банки с иностранным участием выдали кредитов на 1,6 трлн.
тенге, а агрегированный портфель увеличился на 335 млрд. тенге (27%), в то время как
весь рынок продемонстрировал рост за этого же время только на 11% [5]. В совокупных
активах казахстанских банков, доля банков с иностранным участием составила 5419,4
трлн. тенге или 45,7%.
Таблица 1 - Динамика активов иностранных банков в Казахстане за период с 2013
по 2015 гг., млрд. тенге

Иностранные банки на
территории РК
Всего
ДБ АО «Сбербанк
России»
АО «БанкЦентрКредит»
АО «Bank RBK»
АО «Ситибанк
Казахстан»
ДБ АО «Альфа-Банк»
ДБ АО «Банк ВТБ
(Казахстан)»
ДБ «Банк Китая в
Казахстане»
ДБ «Хоум Кредит энд
Финанс Банк»
ТП «Банк Китая в
Алматы»
ДБ «КЗИ Банк»
АО «Tengri Bank»
ДБ «RBS (Kazakhstan)»

Изменения,%
2014/2013 2015/2014
5
30

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3978

4186

5419

1364

1284

1597

-6

24

1117
324

1101
519

1441
877

-1
60

31
69

371

379

439

2

16

198

275

311

39

13

149

153

165

3

7

121

129

137

7

6

110

112

117

1

5

65

44

107

-32

141

28
0
70,5

38
16
71

58
55
44

18
100
1

74
244
-38
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АО «Исламский банк
«Al-Hilal»
ДБ АО «Евразийский
банк»
АО «Шинхан Банк
Казахстан»
ДБ «Национальный Банк
Пакистана»

16,5

14

27

-16

93

20,4

18

22

-10

22

19

29

19

35

-35

5,5

6

6

54

10,1

Как видно из таблицы, лидерами стали, в основном, российские банки.
Таким образом, что дает нам деятельность ИБ на территории Казахстана?
Приведем положительные и отрицательные эффекты участия иностранных инвестиций в
капитале отечественного банковского сектора (таблица 2).
Таблица 2 - SWOT-анализ деятельности иностранных банков для Казахстана

Сильные стороны для РК
- оказание квалифицированной помощи своим
клиентам при выходе на международные
финансовые рынки не только в части
предоставления кредитных ресурсов, но и в
части консультирования по всему спектру
сопутствующих процедурных вопросов;
- высокий кредитный рейтинг банков с
иностранным капиталом, что позволяет им
привлекать финансовые ресурсы под меньшие
процентные ставки, тем самым повышая их
конкурентоспособность;
- наличие передовых банковских технологий,
позволяющих предоставлять клиентам более
обширный перечень банковских продуктов и
услуг;
- использование современных, хорошо
отработанных на развивающихся рынках
методов менеджмента и маркетинга;
- и пр.
Возможности для РК
- ИБ как источники и посредники в движении
иностранного инвестиционного капитала;
усиление
конкурентоспособности
отечественных банков;
- дальнейшее развитие инвестиционного
процесса и инвестиционной активности со
стороны нерезидентов;
- доступа на мировой рынок ссудных
капиталов;
- иностранный капитал достаточно свободно
переливается из страны в страну, становится
созидательной силой в мире, способствующей
развитию научно-технического прогресса и
пр.
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Слабые стороны для РК
- ИБ более устойчивы к локальным кризисным
явлениям, происходящим в Казахстане, чем
отечественные банки;
- ИБ используют огромные средства
материнских кредитных организаций, что дает
им ряд преимуществ при кредитовании;
- ИБ, в лице материнской структуры
осуществляют
контроль
и
управление
дочерним предприятием (в нашем случае
дочерним
банком-нерезидентом),
самостоятельно
определяют
стратегию
развития «дочки» и выступают, таким
образом, первоисточником в формировании ее
политики;
- и др.

Угрозы для РК
- Большая доля иностранного капитала в
банковском
секторе
страны
чревата
ситуацией, когда отечественный банковский
сектор становится в существенной степени
уязвимым перед внешними экономическими
«шоками»;
- крупнейших казахстанских предприятий, тем
самым делая их посредниками между
отечественными
и
международными
финансовыми рынками;
- иностранный капитал, в силу объективных
закономерностей своего развития стремится к
дальнейшему расширению экономической
власти;
- иностранный капитал в своем движении и
развитии ориентируется исключительно на
собственную выгоду и достаточно свободно
переливается из страны в страну, приводя к
жесточайшим кризисам, превращаясь в форму
спекулятивного капитала и т.п.
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Так как приток любого иностранного капитала в банковскую систему страныреципиента затрагивает многие социальные и геополитические аспекты, которые
напрямую связаны с ее развитием, государство начинает проводить протекционистскую
политику, направленную на защиту национальной банковской системы. В нашем случае
это было связано с установлением более высоких требований к размеру уставного
капитала для банков с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты
участия иностранного капитала в отечественном банковском секторе и пр.
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Повышение эффективности финансового менеджмента путем
снижения рисков
Бітім С.
Алматинская Академия экономики и статистики
E-mail: kz007aaa12@mail.ru
Основной целью финансового менеджмента является получение дохода вне
зависимости от риска. Риск – это экономическая категория, которая представляет собой
возможность совершения события, которое может дать три результата: отрицательный
(проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
Риск – это действие, совершаемое в надежде на счастливый исход. Для
предпринимателя уклонение от риска означает отказ от прибыли. Риском можно
управлять, т.е. прогнозировать наступление риска и принимать меры к снижению степени
риска. Эффективность организации управления риском во многом зависит от
классификации риска. Под классификацией риска понимают распределение на отдельные
группы по определенным признакам. Научно обоснованная классификация рисков
позволяет четко определять место каждого риска в их общей системе. Каждому риску
соответствует свой прием управления.
Для финансового менеджера риск – это вероятность неблагоприятного исхода.
Различные инвестиционные проекты имеют различную степень риска. Самый
высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться настолько рискованным,
что является нецелесообразным мероприятием[1].
Финансовые риски
связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов
(денежных средств). Они подразделяются на два вида:
1. риски, связанные с покупательной способностью денег,
2. риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
К рискам, связанным с покупательной способностью денег относятся
инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риск ликвидности.
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Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности
быстрее, чем растут. Предприниматель несет реальные потери.
Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит падение
уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение
доходов.
Валютные риски – это опасность валютных потерь, связанных с изменением курса
одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении
внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риски ликвидности – это риски потерь при реализации ценных бумаг или других
товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости.
Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков:
- Риск упущенной выгоды – это риск наступление косвенного, побочного
финансового ущерба (недополучение прибыли) в результате неосуществления какогонибудь мероприятия (например, страхование, инвестирование).
- Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера
процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. Этот риск
включает в себя процентные и кредитные риски. [2].
К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками, в
результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным
средствам, над ставками по представленным кредитам. Также риски потерь, в связи с
изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям и другим
ценным бумагам.
Кредитный риск – это опасность неуплаты заемщиком основного долга и
процентов, причитающихся кредитору.
Риски прямых финансовых потерь включают:
1. Биржевые риски – это опасность потерь от биржевых сделок. К ним относятся
риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск неплатежа комиссионного
вознаграждения брокерской фирмы.
2. Селективные риски (выбор) отбор – это риски неправильного выбора вложения
капитала, ценных бумаг, при формировании портфеля.
3. Риск банкротства – опасность в результате неправильного вложения капитала и
неспособности рассчитаться по взятым обязательствам.
Так как риск – это финансовая категория, поэтому на степень и величину риска
можно воздействовать через финансовый механизм. В совокупности стратегии и приемы
образуют своеобразный механизм управления риском, т. е. риск-менеджмент. Конечная
цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном,
приемлемом соотношении прибыли и риска.
Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления.
Под стратегией управления понимаются направление и способ использования
средств, для достижения поставленной цели. Стратегия позволяет сконцентрировать
усилия па вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все
другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия прекращает свое
существование.
Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в
конкретных условиях. Задача тактики – это выбор оптимального решения и приемлемых
методов управления.
Объектом управления в риск менеджменте являются риск, рисковые вложения
капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе
реализации риска. Это отношения между заемщиком и кредитором, страхователем и
страховщиком, между предпринимателями.
Субъект управления в риск-менеджменте – это специальная группа людей
(финансовый менеджер, специалист по страхованию и т. п.), которая посредством
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различных приемов и способов осуществляет целенаправленное функционирование
объекта управления [3].
Информационное обеспечение состоит из статистической, экономической,
коммерческой, финансовой и пр. информации. Тот кто владеет информацией, владеет
рынком. Некоторая информация может быть коммерческой тайной, «ноу-хау», вносится в
качестве вклада в уставной капитал акционерного общества.
Информация собирается по крупицам. Эти крупицы, собранные воедино, обладают
уже полновесной информационной ценностью. Наличие надежной, деловой информации
ведет к снижению потерь и увеличению прибыли.
Риск-менеджмент выполняет определенные функции: функции объекта
управления; функции субъекта управления.
К функции объекта управления относится организация: разрешения риска; исковых
вложений капитала; работы по снижению величины риска; процесса страхования риска;
экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.
К функции субъекта управления относится: прогнозирование; организация;
регулирование; координирование; стимулирование; контроль.
Прогнозирование – это предвидение определенного события. Прогнозирование не
ставит задачу применить на практике прогнозы. Особенностью прогнозирования является
альтернативность в построении финансовых показателей и параметров определяющая
разные варианты развития финансового состояния объекта. в динамике риска
прогнозирование может осуществляться на основе предвидения изменений управление на
основе предвидения этих изменений требует от менеджера определенного чутья
рыночного механизма и интуиции, а также применения гибких экстренных решений.
Приемы управления риском состоят из средств разрешения рисков и приемов
снижения степени риска.
Средствами разрешения рисков являются: избежание, удержание, передача риска.
Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия связанного с риском,
но для инвестора это означает отказ от прибыли.
Деньги
(капитал)

→

Услуги
рискменеджмента
→

Деньги,
покупательную
(сохраненная
капитала)

сохранившие
способность
стоимость

Рисунок 8 - Схема риск-менеджмента как формы предпринимательства
Примечание – составлено на основе [4].
Удержание риска – это оставление риска на ответственности инвестора. Инвестор
вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он покроет возможную потерю за счет
собственных средств.
Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за риск кому-то
другому, страховой компании (страхование риска).
Снижение степени риска – это сокращение вероятности и объема потерь.
Наиболее распространенные приемы снижения риска:
Диверсификация – процесс
распределения капитала между различными
объектами вложения, которые связаны между собой. Диверсификация – это рассеивание
инвестиционного риска, однако она не может свести инвестиционный риск до нуля. Это
связанно с внешними факторами, которые не связаны с с выбором конкретных объектов
вложения капитала, а затрагивают весь финансовый рынок, т. е. они влияют на все банки,
финансовые компании, а не на отдельные хозяйствующие субъекты. К внешним факторам
относятся процессы, происходящие в экономике страны (инфляция, дефляция), риск по
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ним нельзя уменьшить с помощью диверсификации. Итак, риск состоит из двух частей:
диверсифицируемый и недиверсифицируемый.
Диверсифицируемый риск, называют еще несистематическим, можно устранить
путем рассеивания.
Недиверсифицируемый риск - систематический, не может быть уменьшен
диверсификацией.
Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах –
информация играет важную роль. Имея полную информацию финансовый менеджер
может сделать более точный прогноз и снизить риск. Это делает информацию очень
ценным товаром. Стоимость полной информации рассчитывается как разница между
ожидаемой стоимостью капитала при полной информации , и ожидаемой стоимостью
капитала, когда информация неполная.
Лимитирование - это установление лимита, т. е. предельных норм сумм
расходов, продажи, кредита. Лимитирование – важный прием снижения степени риска.
Применяется банками при выдачи ссуд, хозяйствующими субъектами при продаже товара
в кредит, представлении займов, определения сумм вложения капитала.
Самострахование – означает создание обособленного фонда возмещения убытков.
Предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой
компании. Тем самым он экономит на затратах капитала по страхованию. Эти фонды, в
зависимости от цели назначения могут быть в денежной или натуральной форме.
Фермеры создают натуральные страховые фонды: семенной, фуражный и т. д. Резервные
денежные фонды создаются на случай покрытия непредвиденных расходов, кредиторской
задолженности, расходов по ликвидации хозяйствующего субъекта. Акционерные
общества и предприятия с участием иностранного капитала обязаны в законодательном
порядке создавать резервный фонд в размере не менее 15% не более 25% от уставного
капитала. Акционерное общество зачисляет в резервный фонд эмиссионный доход, т. е.
сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной при их
реализации по цене превышающей номинальную стоимость. Эта сумма используется
только при случае реализации акций по цене ниже номинальной стоимости.
Страхование риска – прием снижения степени риска. Инвестор готов отказаться
от части своих доходов, чтобы снизить риск до нуля. В настоящее время появились новые
виды страхования – страхование титула (титул – законное право собственности на
недвижимость), страхование предпринимательского риска.
Страхование титула - это страхование от событий произошедших в прошлом,
последствия которых могут отразиться в будущем. Например, при расторжении судом
договора купли-продажи, понесенные убытки возмещаются.
Предпринимательский риск – это риск неполучения ожидаемых доходов от
предпринимательской деятельности.
Хеджирование используется в банковской, биржевой и коммерческой практике
для обозначения различных методов страхования валютных рисков. Контракт, который
служит для страховки от рисков изменения курсов (цен0, носит название «хедж»
(изгородь). Хозяйствующий субъект, осуществляющий хеджирование, называется
«хеджер», существуют две операции: хеджирование на повышение и хеджирование на
понижение.
Хеджирование
на повышение, или хеджирование покупкой, представляет
биржевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов. Он позволяет
установить покупную цену раньше, чем был приобретен реальный товар. Например, цена
товара через три месяца возрастет. Для компенсации потерь от предполагаемого роста цен
покупают по сегодняшней цене срочный контракт, связанный с этим товаром и продают
его через три месяца, когда будет приобретаться товар. Т. о., хеджер, страхует себя от
возможного повышения цен в будущем.
Хеджирование на понижение, или хеджирование продажей, это биржевая
операция с продажей срочного контракта. Хеджер страхует себя от возможного снижения
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цен в будущем. Продает срочный контракт по высокой цене сегодня , а при продаже
своего товара через три месяца, когда цена на него упала, покупает такой же срочный
контракт по снизившейся цене. Хедж на понижение применяется, когда товар необходимо
продать позднее.
Хеджер стремится снизить риск, вызванный неопределенностью цен на рынке, с
помощью покупки или продажи срочных контрактов. Это дает возможность
зафиксировать цену и сделать доходы или расходы более предсказуемыми. При этом риск,
связанный с хеджированием берут на себя спекулянты – предприниматели, идущие на
определенный, заранее рассчитанный риск. Спекулянты, принимая на себя риск в надежде
получить прибыль при игре на разнице цен, играют роль стабилизатора.
Инструментарий при разработке стратегии компании по предотвращению
финансовых рисков. Очевидно, что для использования специфического инструментария
при разработке стратегии, прежде всего, необходимо решить проблему информационного
обеспечения и выбора методов обработки информации. Не случайно на долю данных из
прейскурантов и анализа ценовой политики конкурентов приходится 56% сведений,
полученных путем промышленного шпионажа, на долю сведений о создании новых
изделий – 33%, информации о методах производства – 6%, результатов фундаментальных
исследований и изучения стратегии компаний - 5% [5] .
Следовательно, организации работают с информацией, взятой, прежде всего, из
анализов, прогнозов и изучения тенденций. Основу информационного обеспечения
составляет глубокое многоуровневое исследование отечественного и иностранного
рынков по широкому спектру показателей и величин, влияющих на управление и
результаты работы организации. Важную роль при этом играет так называемый анализ
параметров маркетинговой совокупности, который посредством информации о цене,
продукции, месте ее производства и способе продвижения на рынок в значительной
степени воздействует на решения, принимаемые при формировании стратегии
организации.
Учитывая возможность разработки различных стратегических аспектов развития
компании, представляется необходимым сделать акцент на финансовой стратегии
компании, так как она является основной в системе перспективных разработок каждой
крупной компании .
Трансформационные процессы, происходящие в отечественных компаниях, во
многом связаны с финансами. Анализ денежных потоков, поиск эффективных источников
финансирования, выгодных инвестиционных решений, разработка разнообразной учетной
и налоговой политики – все это ставится во главу угла деятельности современных
предприятий. Особенно важным является использование финансовой стратегии для
обеспечения устойчивого развития компаний в современных условиях, что обусловливает
необходимость самого серьезного анализа проблем и выработки практических
рекомендаций в этой области деятельности.
Финансовая стратегия компании представляет собой сложную многофакторно
ориентированную модель действий и мер, необходимых для достижения поставленных
перспективных целей в общей концепции развития в области формирования и
использования финансово-ресурсного потенциала компании. Экономическая сущность
финансовой стратегии обусловлена финансовыми отношениями компании с
экономическими субъектами и государственными органами, взаимодействием с ними в
процессе осуществления деловых отношений в области финансов.
Практически речь идет о выработке базовой финансовой концепции компании,
связанной с эффективным управлением денежным оборотом компании, формированием
денежных средств в определенных пропорциях, использованием финансовых ресурсов по
целевому назначению. Место и роль финансовой стратегии неоднозначно оценивается в
экономической литературе [6]. Чаще всего финансовая стратегия компании как
инструмент регулирования используется в связке с инвестиционной стратегией, что в
общем понятно, имея в виду перспективность и временной шаг инвестиционных решений
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и их тесную связь с финансовыми процессами. Отдельные исследования трактуют
финансовую стратегию как часть финансового менеджмента, с чем можно согласиться.
Однако более обоснованным, по нашему мнению, было бы рассматривать финансовую
стратегию как органичный элемент финансово-бюджетного регулирования компании:
- в методологическом плане сущность и механизмы формирования финансовой
стратегии компании должны анализироваться как одна из проблем финансовых
отношений, финансовой оценки реализации стратегических целей компании;
- в схеме экономического регулирования финансовая стратегия должна
рассматриваться как компонент общей стратегии компании в ряду с продуктовой,
инвестиционной, маркетинговой и другими видами стратегических решений.
Вместе с тем финансовая стратегия является базовой стратегией, поскольку
обеспечивает (посредством финансовых инструментов, методов финансового
менеджмента и др.) реализацию других базовых стратегий, а именно – конкурентной,
инновационной. Это требует исследования взаимосвязи финансовой стратегии с выше
названными стратегиями. Задачи реформирования отечественного бизнеса предполагают
решение взаимосвязанных проблем формирования стратегии и внедрения нового
качественного уровня управления финансами на базе достижения и реализации
конкурентных преимуществ.
Необходимость идентификации финансовой стратегии в рамках общей компании
обусловлена:
- диверсификацией деятельности крупных компаний в плане охвата ими различных
рынков, в том числе финансовых;
- потребностями в изыскании источников финансирования стратегических
проектов;
- наличием единой для всех компаний конечной цели при выборе стратегических
ориентиров и их оценке – максимизации финансового эффекта;
- развитием международных и национальных финансовых рынков как «поля» для
заимствования финансовых ресурсов и прибыльного размещения капитала, что связано с
усилением роли финансов в жизнедеятельности компаний [6].
Стратегическая цель финансовой стратегии обеспечивается комплексом
вспомогательных финансовых задач, представленных в конкретных программах.
Учитывая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития финансовых рынков,
высокую степень инновационности финансовых инструментов, которыми оперируют
компании, их значительную зависимость от векторов движения макроэкономических и
социально-политических процессов в мировом сообществе, следует сформулировать ряд
направлений формирования программ и проектов по реализации финансовой стратегии.
Среди них:
- выявление приоритетных для компаний финансовых рынков и целевых рыночных
сегментов для работы на перспективу; это предполагает наличие у компании сильного
целевого блока развития, опирающегося на обработку существующих информационных
баз данных;
- анализ и обоснование устойчивых источников финансирования;
- выбор финансовых институтов в качестве приемлемых партнеров и посредников,
эффективно сотрудничающих с компанией в долгосрочном аспекте;
- разработка долгосрочной инвестиционной программы, согласованной с
приоритетными направлениями развития видов бизнеса, обусловленными общей
стратегией компании ;
- создание условий на будущее по поддержанию поступательного роста рыночной
стоимости компании и курсов выпущенных ею ценных бумаг;
- формирование и совершенствование внутрифирменных финансовых потоков,
механизмов трансфертного ценообразования;
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- разработка с позиции стратегии программы эффективного централизованного
управления финансами в сочетании с обоснованной децентрализацией других
управленческих функций;
- прогнозные расчеты финансовых индикаторов экономической безопасности и
устойчивости компании при стратегическом планировании деятельности компании. [49]
Гипотетическая модель финансовой стратегии может включать следующие
взаимосвязанные блоки (рисунок 1): цели и задачи; уровни реализации; внешние и
внутренние факторы формирования;
инструменты и методы реализации;
результативность стратегии.
Компания добивается своих стратегических финансовых целей, когда финансовые
отношения соответствуют ее внутренним финансовым возможностям, а также позволяют
оставаться восприимчивой к внешним социально-экономическим требованиям.
Рассматривая понятие и содержание финансовой стратегии, необходимо подчеркнуть, что
ее формируют в основном те же условия макро- и микросреды, факторы, воздействующие
на общую стратегию компании, и другие составляющие, о которых было сказано выше.
Важным блоком модели финансовой стратегии компании являются уровни ее
реализации. Правомерно рассматривать два уровня: корпоративный и бизнес-уровень
(уровень проектов). Различия в реализации финансовой стратегии компании на этих
уровнях определяются: разными стратегическими целями; масштабом деятельности и
охвата рынка; выполняемыми функциями (при соответствующей степени централизации
или децентрализации в рамках предприятия); факторами внешней среды (налоговое
регулирование, антимонопольное законодательство и т.д.).
Модель финансовой стратегии компании показывает, через систему каких
инструментов (программы, проекты, реструктуризация, глобализация, диверсификация и
др.) и методов (моделирование, планирование, анализ, прогнозирование и др.) она
реализуется.
Применение инструментов и методов финансовой стратегии носит ситуационный
характер: конкретные факторы, включая социально-экономические и политические,
определяют выбор той или иной их комбинации в различных вариантах. Исследование
взаимодействия финансовой стратегии с управлением компании позволяет сделать вывод
о важнейшей роли финансовой стратегии.
Исследование методологии формирования финансовой стратегии и теоретических
основ функционирования компании в условиях рынка предполагает учет интеграционных
тенденций, значение которых все более возрастает. Интеграция в ее разных формах и
проявлениях в настоящее время превратилась в мощный структурообразующий фактор
рынка. Интеграция банковского и промышленного капитала рассматривается как фактор
формирования стратегии компаний, направления их реформирования в рамках
реструктуризации.
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Рисунок 1 - Гипотетическая модель формирования финансовой стратегии
Примечание – составлен на основе [7]
При выработке финансовой стратегии компании эффективно использование метода
сценариев (приближенное к реальности описание тенденций, которые могут проявляться в
финансово-экономической сфере деятельности компании). В экономической литературе
анализируются особенности реализации «метода сценариев». К наиболее общим подходам
в рамках этого метода можно отнести выделение трех основных видов сценариев [7]:
оптимистический, пессимистический (комплекс ключевых факторов, отражающих
наиболее негативный вариант развития событий), реальный (как правило, занимающий
среднее положение между первым и вторым из названных).
Сценарии позволяют выявить основные факторы макро- и микросреды, которые
необходимо учитывать при выработке эффективной финансовой стратегии крупной
компании.
Разработка модели финансовой стратегии компании должна быть органически
встроена в работу по подготовке и реализации общей стратегии компании. В
экономической литературе зачастую высказывается точка зрения на идентичность
«плана» как такового и «бюджета» как инструмента плана. Финансовый план компании (в
современном формате его понимания) – это определение направлений множества
продуктов и товаров, пользующихся спросом и готовых к реализации, выбора финансовых
источников и распределения финансовых ресурсов, а также контроля за реализацией
отдельных финансовых мероприятий (платежи, выполнение смет, оплата работников)
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Общая схема финансового планирования компании
Примечание – составлен на основе [7]
Общий финансовый план разрабатывается сквозным образом с необходимыми
промежуточными согласованиями по службам и подразделениям компании. Процедура
финансового планирования не сводится только к планированию финансовых показателей
фирмы в целом, а включает также: планирование натуральных показателей и
планирование по структурным подразделениям.
В процессе финансового планирования отслеживаются финансовые (на верхнем
уровне), а также натуральные показатели. В сводную службу поступают итоговые
показатели от каждого подразделения, которые при необходимости могут быть
детализированы.
Финансовое планирование осуществляется постоянно, скользящим образом,
первые два месяца – еженедельно, далее – помесячно (2 – 3 месяца), затем – поквартально.
Процедура планирования на последующие периоды формируется после сопоставления
фактических (ожидаемых) результатов предыдущего периода с плановыми. Все планы
(бюджеты) развернуты в динамике.
Существо финансового планирования связано с тем, что одновременно
планируются прибыли и движение капитала (особенно денежных средств) (рисунок 3).

Рисунок 3 - Последовательность планирования: от затрат к движению денежных
средств
Примечание – составлен на основе [7]
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Компания делится не по звеньям, выполняющим какие-либо функции, а по центрам
финансового учета. Такая детализация позволяет максимально объективно
диагностировать состояние компании .
Управленческие функции делегируются структурным звеньям среднего уровня.
Только при этом условии можно создать полноценные центры финансовой
ответственности или самостоятельные бизнес-центры внутри компании.
Финансовая система учета создает мотивацию для каждого сотрудника. Четкая и
прозрачная система финансового стимулирования позволяет специалистам точно
рассчитать размер их вознаграждения.
Данная система позволяет автоматически отслеживать эффективность работы
служащих и подразделений компании. Она снабжает руководство механизмом оценки,
поэтому каждая рабочая единица рентабельна. Финансовая система учета при этом
выделяет наиболее эффективные подразделения, что позволяет определять приоритетные
направления и перераспределять ресурсы для их развития .
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Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасау
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Қаржылық стратегия – бұл кәсіпорынды ақшалай қаражаттармен қамтамасыз ету
бойынша әрекеттердің басты жоспары. Ол қаржылардың құрылу теориясы мен
тәжірибесі, олардың және нарықтық шаруашылық жағдайында кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығын жоспарлау мен қамтамасыз ету сұрақтарын қамтиды. Қаржылық стратегия
теориясы шаруашылық етудің нарықтық шарттарда объективті заңнаманы зерттейді, жаңа
жағдайларда өмір сүрудің, стратегиялық қаржылы операцияларды дайындау мен
жүргізудің әдістері мен нысандарын құрады [1].
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы кәсіпорынның қызметінің барлық жақтарын
қамти отырып, негізгі және айналым қаражаттарын жетілдіру, капиталды басқару,
пайданы бөлу, қолма-қолсыз есеп-айырысу, салық менеджменті, бағалы қағаздар
облысындағы саясаттарын қамтиды. Қаржылық стратегияның аталған құрамдас бөліктері
қаржылық стратегия объектілерін анықтайды, олар – табыс және қаражаттардың түсімі,
қаражаттар шығыстары және аударымдары, бюджеттік және бюджеттен тыс қорлармен
қарым-қатынастар.
Кәсіпорынның стратегиясы басты стратегиялық мақсатқа сәйкес қамтамасыз
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етіледі:
- қаржы ресурстарын қалыптастыру және оларға орталықтандырылған
стратегиялық жетекшілік ету;
- шешуші бағыттарды анықтау және оларды орындауға оңтайлану;
- міндеттерге кезеңімен жету;
- қаржы
әрекеттерінің
экономикалық
жағдайлар
мен
материалдық
мүмкіншіліктерге сәйкестігі;
- стратегиялық резервтерді құру мен дайындау;
- кәсіпорынның экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін және оның
бәсекелестерінің мүмкіндіктері [2].
Кәсіпорынның қаржылық мүмкіндіктерін жан-жақты есепке ала отырып, сыртқы
және ішкі факторларды объективті қарастыра отырып, қаржылық стратегия өнім
нарығында
қалыптасқан
жағдайларға
кәсіпорынның
қаржылық-экономикалық
мүмкіндіктерінің сәйкестілігін қамтамасыз етеді. Қаржылық стратегияда аталған
факторларды елемеушілік таныту кезінде кәсіпорын банктроттыққа ұшырауы мүмкін.
Қаржылық жоспарлауды өңдеушілер агрегатты инвестициялық көрсеткіштермен
жұмыс жасауға тырысады және әртүрлі бөлшектерге бой ұрмайды. Көптеген майда
инвестициялық жобалар біріктіріліп және ол бір ірі жоба ретінде қаралады.
Қаржылық қызметті болжамдау жүйесі қарастырылып отырған қаржылық
жоспарлаудың ішінде ең күрделісі болып табылады және өзінің іске асырылуы үшін
орындаушының жоғары біліктілігін талап етеді. Кез-келген кәсіпорында қаржылық
болжамдау жүйесі белгілі бір қаржылық идеологияға сүйенеді.
Кәсіпорындар басты қаржылық стратегия, оперативті қаржылық стратегия және
жеке стратегиялық тапсырмаларды орындау стратегиясын, немесе жеке стратегиялық
мақсаттарға жету стратегиясын жасақтауы мүмкін. Кәсіпорынның басты қаржылық
стратегиясы жоспарлау горизонты (жоспарлаумен қамтылатын уақыт кезеңі) бойынша да,
қойылған мақсаттардың масштабтылығы бойынша да келіседі. Ол бірнеше оперативті
қаржылық стратегиялардан тұрады, бірақ олардың қарапайым сомасы болып табылмайды.
Кәсіпорынның оперативті қаржылық стратегиясы басты қаржылық стратегияны қысқа
мерзімге негіздейді және басты стратегияда қойылған мақсаттардың белгілі бір бөлігін
орындайды. Жеке стратегиялық міндеттерді орындау стратегиясы немесе жеке
стратегиялық мақсаттарға жету стратегиясы жоспарлаумен қамтылатын уақыт кезең
бойынша шектеулері болмайды, бірақ тек бір ғана стратегиялық міндетті немесе
стратегиялық мақсаттың тек бір ғана бөлігін орындауға бағытталған [3].
Кесте 1 – Кәсіпорындағы
өткізу формаларының нәтижелері

қаржылық

жоспарлау

жүйесі

және

олардың

Қаржылық
жоспарлау Қаржылық жоспарлаудың нәтижелерін Жоспарлау кезеңі
жүйесі
өткізу формалары
1.
Қаржылық
қызметті Кәсіпорынның
негізгі
қаржылық 3 жылға дейін
болжамдау
қызметі бойынша жалпы қаржылық
стратегиялық
және
қаржылық
саясаттың өңделуі
2.
Қаржылық
қызметті Қаржылық қызметтің жеке аспектілірі 1 жыл
ағымдық жоспарлау
бойынша
ағымдағы
қаржылық
жоспарлардың өңделуі
3. Қаржылық қызметтің Қаржылық қызметтің барлық негізгі Ай, тоқсан
оперативті жоспарлауы
мәселелері бойынша төлем күнтізбесі
және басқа да оперативті жоспарлы
тапсырмаларды өңдеу
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Басты қаржылық стратегия кәсіпорын қызметін ұзақ мерзімде, бірақ
болжамданатын уақыт мерзімінде (мысалы, бір жыл) анықтайды. Ол өзіне барлық
деңгейлердегі бюджеттермен қарым-қатынастарды, кәсіпорынның табысын құру және
оны пайдалануды, қаржы ресурстары мен олардың құрылу көздеріне қажеттіліктерін
кіріктіреді.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының құрамы

Негізгі және
айналым
қаражаттарын
оптими-зациялау

Табысты бөлуді
оптими-зациялау

Капиталды басқару

Қолма-қолсыз
есеп-айырысу
облысында саясат

Бағалы қағаздар
облысында
саясат

Салық менеджменті

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының объектілері
Қаражаттар-дың
табыстары мен
түсімдері

Қаражаттар-дың
шығыс-тары мен
аударымдары

Бюджет пен
бюджеттен тыс
өзара қатынастар

Несиелік
қатынастар

Сурет 2 – Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы
Оперативті қаржылық стратегия бір тоқсан немесе айға жасақталады және
айналым қаражаттарына қажеттілікті анықтау, кәсіпорын капиталын рационалды
пайдаланудың ағымдағы маневр жасау стратегиясын анықтайды. Қаржылық стратегия
төлемеушілік, инфляция және басқа форсмажорлы (күтілмеген) жағдайлар тәуекелін
есепке ала отырып жасалады. Ол өндірістік міндеттерге сәйкес келіп, қажет болған кезде
түзетіліп, өзгертілуі тиіс. Қаржылық стратегияның орындалуын бақылау табыстардың
түсімін және оларды үнемдеп, рационалды қолдануын тексеруді қарастырады. Дұрыс
ұйымдастырылған қаржылық бақылау ішкі резервтерді анықтауға және ақшалай
жинақтарды ұлғайта отырып шаруашылық рентабельділігін арттыруға көмектеседі.
Қаржылық стратегияның маңызды бөлігі ішкі нормативтерді жасау болып
табылады, олардың көмегімен, мысалы, табысты бөлу бағыттары, өтімділік коэффициенті
мәндерінің шектеулері, меншікті және қарыз капитал, несиелік және дебиторлық
қарыздар көлемдерінің шекті қатынастары анықталады [4].
Қаржылық стратегияда кәсіпорынның қаржылық жағадайының негізгі
сипаттамаларын жоспарлау жүргізіледі, яғни төлем қабілеттілік, несиеқабілеттілік,
банкроттыққа ұшырау мүмкіндігінің деңгейі, сонымен қатар қаржылық жағдайдың негізгі
сипаттамасын анықтайтын қаржылық есептеме көрсеткіштері. Аталған сипаттамалар
кәсіпорында қаржылық жоспарлау объектілері болып табылады. Максималды нәтижеге
жету үшін қаржылық стратегияны жасауда іс-әрекеттердің орындалуының белгілі бір
қадамын ұстану дұрыс.
Қаржылық талдау бір кезең немесе бірнеше болашақтағы жоспарланатын кезеңде
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кәсіпорынның бухгалтерлік есептемесінің мәліметтері бойынша жүргізіледі. Мұнда
кәсіпорынның жылдық, жарты жылдық немесе тоқсандық бухгалтерлік есептемелері
қолданылады. Қажет болған кезде статистикалық есептеме және басқарушылық есеп
қолданылады. Қаржылық талдау нәтижелері бойынша кәсіпорында қалыптасқан
қаржылық жағдайды синтетикалық бағалау жүргізіледі.
Сыртқы экономикалық ортаны болжамдау – қаржылық стратегияны жасаудың
маңызды қадамы. Сыртқы экономикалық ортаның мінез-құлқының ықтималды болжамы
қаржылық, маркетингтік қызметтер және кәсіпорынның өндірістік жоспарын жасауға
жауап беретін қызметтер мәліметтері бойынша құрылады.
Дайындық кезеңінде материалдарды өңдеу сапасы мен кеңдігіне стратегиялық
мақсаттарға жету үшін стратегиялық мақсаттар мен стратегиялық міндеттерді анықтау,
кәсіпорынның қаржылық стратегиясын нақты және кәсіпорынның қаржы-шаруашылық
қызметімен және стратегиялық мақсаттармен байланысты шаралармен толықтыру
тәуелді.
Қаржылық стратегияны қалыптастыруға байланысты ұсыныстарды сапалы және
сандық бағалау, оларды жасау. Ұсыныстар объектілер (табыстар мен қаражаттардың
түсімі, қаражаттар шығыны мен аударымдары, бюджетпен және бюджеттен тыс
қорлармен қарым-қатынастар) және қаржылық стратегияның құрамдас бөліктері (негізгі
және айналым қаражаттарын жетілдіру, капиталды басқару, табысты бөлу, қолма-қолсыз
есеп-айырысу, салық менеджменті, бағалы қағаздар облысында саясаты) бойынша
жасақталады. Қаржылық стратегияның көп нұсқаулылығы жоспарланатын кезеңде нақты
экономикалық орта дамуының белгісіздігімен және кәсіпорынның кез келген ықтималды
жағдайға дайын болу қажеттілігімен шартталады.
Жоспарланған кезеңге кәсіпорынның қаржылық жағдайын жетілдірудің негізгі
критерийлеріне жетуді бағалау қаржылық стратегияның әр нұсқауы бойынша таңдалған
ұсыныстарды енгізуді есепке ала отырып, кәсіпорынның болжамды жағдайын қаржылық
талдау нәтижелері негізінде жүргізіледі.
Кәсіпорынның жоғары басшылығымен Қаржылық стратегияның бекітілуі.
Қаржылық стратегия нұсқаулары өңделіп, қаржылық қызметтер оларды бағалап және
есептеп, нақты орындаушылар мен ұсыныстарды өткізудің нақты мерзімдері жазылғаннан
кейін жүргізіледі.
Ағымдық қаржылық стратегияның бас жоспардан айырмашылығы барлық жалпы
табысты, қаржының түсуін және барлық жалпы табысты, қаржының түсуін және барлық
жалпы шығындарды, бюджет алдындағы міндеттемелерді қамтиды. Қаржының бас
стратегиялық міндеті бұл кәсіпорынды қажетті және жеткілікті ақша ресурстарымен
қамтамасыз ету.
Қорыта келе, қаржылық стратегия кәсіпорынның қаржылық мүмкіншілігін, ішкі
және сыртқы факторлардың объективті сипаттамасын барлық жағынанда қамтиды. Егер
қаржылық стратегия кәсіпорынның қаржы-экономикалық мүмкіндігіне жауап бермейтін
болса, онда кәсіпорын банкротқа ұшырайды. Экономикалық тұрақсыздық жағдайында
қаржы ресурстарының өтімділігін, қаржының және ішкі резервтердің шығындарын
бақылауда айға және кварталға қаржы стратегиясы өңделеді, ал өте қажеттілік жағдайда
қысқа мерзімге жасалады.
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Компанияның бизнес жоспарының қаржылық бөлімін дамыту
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АҚ «Университет Нархоз», Алматы қ.
E-mail: shynybekova_sholpan@mail.ru
Қаржы жоспары бизнес-жоспардың ең маңызды тарауларының бірін, іске асыру
үшін инвестициялық жобаны қабылдау үшін негізгі критерий болып табылады. Қаржы
жоспары, оны жүзеге асыру барлық кезеңдерінде инвестициялық жобаның қаржылық
қауыпсыздығын бақылау үшін қажетті болып табылады және алдағы қаржы шығындарын,
олардың қамту көздерін және күтілетін қаржылық нәтижелерін, сондай-ақ белгілі бір
ретпен оның даму барысында орын алуы есептеу нәтижелерін көрсетеді.
Инвестициялық жобаның бұл бөлімі ең көлемді уақыт тұтыну болып табылады. Ол
қаржылық талдау сатысында инвестициялық жобаны дайындау процесінде шешілетін
мәселелер оқшауланған жиынтығы болып табылады.Қаржылық талдау басынан бастап
жобаның дамуын қамтуы тиіс. Бизнес-жоспардың әрбір бөлімі қаржы бөлімінде
қолжетімді болуы тиіс, яғни, онда қаржы жоспарларын тиісті ұстанымын есептеуге
болатын сандар мен деректерді қамтиды. Жобаның қаржылық негіздемесі инвестициялық
шешім қабылдау үшін критерийі болып табылады, сондықтан қаржы жоспарын әзірлеу
өте мұқият жүзеге асырылуы тиіс. Инвестициялық объектінің қаржы-шаруашылық
қызметін болжау мақсаттары мен міндеттері ең алдымен қаржы санаттарына сәйкес
шығындар мен нәтижелерді бағалау болып табылады [1].
Бұл жоспар қаржы ресурстарының көздері мен сомалары туралы түсінік береді, ол
операцияларды, аралық және қорытынды нәтижелерін қолма-қол ақша сомалары туралы
қаражатты пайдалану өндірісін қамтамасыз ету үшін қажет.
Қаржылық жоспар өндіру және сату болжамы қорытындысы негізінде есептеледі.
Мұнда, болжанған ақша ағындары (түсімдер мен төлемдер) мен ұйымның ағымдағы
қаржылық жай-күйі (жоба жұмыс істейтін ұйымда жүзеге асырылатын жағдайда) егжейтегжейлі сипатталған болуы тиіс. Әдетте, қаржы бөлімі, үш негізгі құжаттарды қамтиды:
Баланс. Баланс белгілі бір күні бойынша компанияның қаржылық жағдайы болып
табылады. Ол компанияның мүлкін элементтері (активтер) мен міндеттемелерінің
сомасын егжей-тегжейлі сипаттайды. Ол сондай-ақ ұйымның таза табысы мен өтімділігін
көрсетеді.Бұл құжат алдын ала болашаққа 3-4 жылға жасалынуы тиіс. Оның ерекшелігі
белгілі бір уақыт кезеңі ішінде ұйым қызметінің нәтижесін көрсетпей, қазіргі уақытта
қаржы тұрғысынан күшті және әлсіз жақтарын жазып түзетеді.Баланстың кез-келген бір
элементі аз деген мағынаны береді, алайда бұл элементтер бір-бірімен байланыста болса
ол ұйымның қаржылық жағдайын көрсетеді. Бұл есепті жасау өте оңай: ол бастапқы
капиталды (қарыз+меншікті капитал) қалай қабылдауды және
оның қалай
жұмсалатындығын көрсетеді. Балансты одан әрі жобалау үшін бастапқы баланс, сондайақ компанияның ерекшеліктері және оның қаржылық-экономикалық қызмет нәтижелері
қарастырылуы тиіс.
Баланс есептік кезең уақыт соңында компанияның қаржылық жағдайын көрсетеді,
ол талдауда белгілі бір уақыт кезеңінде жобаны жүзеге асыру кезінде активтерінің өсуі
және ұйымның қаржылық жағдайы құрылымы туралы қорытынды жасауға болады [2].
Пайда мен залал туралы есеп. Стандартты пайда мен залал туралы есепте бизнесжоспардың қаржылық техникалық-экономикалық көрсеткішін көрсетеді. Сату болжамын
және тиісті өндірістік шығындарды пайдалана отырып, кем дегенде алғашқы үш жылға
арналған пайда мен шығын туралы стандартты баяндама дайындайды. Мұнда пайда мен
залал туралы стандартты есепті дайындауға жасалған болжамдардың толық тізімі болып
табылады. Бизнес-жоспардың осы бөлімі барлық негізгі кезеңдерден құралады, жоспарлы
деңгейге және осы нүктелеріне пайданың сезімталдығы сату төмендігін бере алады.
Стандартты пайда мен шығындар есебіне мыналар кіреді: сату құны, өзіндік құн, жалпы
пайда, операциялық шығындар, таза табыстың немесе залалдың құны.
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Пайда мен залал туралы есеп жобаның ағымдағы кезең ішінде компанияның
операциялық қызметін көрсетеді. Осы есептің көмегімен белгілі бір уақыт кезеңі
нәтижесінде кәсіпорынның пайда мөлшерін анықтауға болады.
Жоспар – ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп. Бұл ақша ағымдары
қозғалысының болжамы жасалатын, ай сайын бірінші жылы операцияларын және тоқсан
сайын, кем дегенде, екі жыл, егжей-тегжейлі бөліп шамасын және уақыт күтілетін кірісі
мен шығысын қолма-қол ақша; қосымша қаржыландырудың қажеттіліктері мен уақытын
анықтау және максимум айналым капиталына қажеттілікті көрсету; қосымша
қаржыландырудың қандай түрде болуы, қалай алынуы тиіс мүмкіндігін көрсету (Банктік
кредитті қысқа мерзімді банктік қарыздар арқылы акционерлік қаржыландыру) қандай
жағдайда, қарыз қаражаты қалай төленуі тиіс. Фирма қызыметінің барлық түрлері
бойынша тауарлар мен қызметтер бұл есеп сияқты жиынтық нәтижесі, оның құрылымына
атап айтқанда жоспарланған және нақты капитал компанияның қызметіне есепті кезеңде
кіреді
Ақша қаражатының қозғалысын қалыптастыру және қолма-қол ақша кетуі туралы
есепті көрсетеді, сондай-ақ кәсіпорынның ақша қаражаттарының қалдықтары динамикасы
кезеңнен кезеңге.
Үш баяндаманың қорытындысы негізінде кәсіпорынның қаржы ресурстарын
талдау және жобалық қаржыландыру схемалары әізірленеді.
Жобаларды қаржыландыру формалары мен әдістері әр түрлі. Кәсіпорындардың
тәжірибесінде ең жиі қолданылатындары мыналар:
− акцияларды шығару арқылы қаржы ресурстарын алу (Ірі жобаларды
− бастапқы кезеңде іске асыру қаржыландырудың ең қарапайым көп
таралған нысаны);
− борыштық қаржыландыру (сатып алуға ұзақ мерзімді несие,
− коммерциялық банктер, несиелер, мемлекеттік құрылымдарда, ипотекалық
несие, жеке орналастыру борыштық міндеттемелер);
− лизингтік қаржыландыру.
Меншікті және қарыз капиталының сомасы үшін жеткілікті болуы тиіс жобаны
жүзеге асыру барысында кез келген уақытта ақша қалдығы теріс мәнін қамтиды.
Әрбір баламалы қаржыландыру схемалары есептеледі және оны қолдану салдары
бағалануы тиіс [3].
Жобаның көрсеткіштерінің тиімділік жүйесі екі топқа ұсынылған көрсеткіштер:
кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерінің жағдайы және инвестициялық тиімділік
көрсеткіштері бойынша есептелген таңдалған дисконттау ставкасы.
Көрсеткіштердің бірінші тобы кәсіпорынның жобаны іске асыру барысында
қызметінің тиімділігін сипаттайды: жобаның пайдалылығы, капиталдың рентабельділігі,
қаржылық қызмет көрсеткіштері: өтімділік және қаржылық тұрақтылық.
Көрсеткіштердің екінші тобы жобадағы инвестицияның тиімділігін сипаттайды:
өзін-өзі ақтау мерзімі, таза табыс дисконтталған құны, рентабельділік индексі (жобаның
табыстылығын сипаттайды), ішкі рентабельділік нормасы.
Есептеу кезінде жобаны әзірлеушілерге дисконттау мөлшерлемесін таңдауда осы
көрсеткіштер жиі қиындықтар туғызады, өйткені оны анықтау үшін ешқандай әдістері
жоқ. Дисконт мөлшерлемесін тағайындау әдетте басшылық туралы қолданыстағы немесе
күтілетін мөлшерлемесі банктік кредиттер мен депозиттер, немесе субъективті бағалау
туралы, инвестордың тәжірибесіне негізделген.
Бұл көрсеткіштер, сондай – ақ олардың әдістері екі жолмен пайдаланылады:
− Жобаны қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім қабылдағанда, тәуелсіз
инвестициялық жобалардың тиімділігін (абсолюттік тиімділік) анықтау үшін;
− Баламалы жобалардың ішінен біреуін таңдау кезінде шешім қабылдағанда,
бірін - бірін жоққа шығаратын жобалардың тиімділігін (салыстырмалы тиімділік)
анықтаған кезде пайдаланылады.
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Жобаның қаржылық тиімділігін бағалау «ақшаның уақытша құны» қағидатына
сәйкес жүргізіледі. Бұл қағидат былай дейді «бір жылдан кейін алынған теңгеге
қарағанда, қазіргі қолдағы теңге қымбатырақ болып табылады» яғни, бір жылдан кейін
алынған ақша ағыны бір жыл бұрын алынған ақша ағынының шамасына тең аз бағаға ие
болып табылады. Сондықтан жобаны жүзеге асырудың әр түрлі кезеңдерінде алынған
барлық ақша ағыны мен жылыстауы дисконттау арқылы бүгінгі (ағымдағы) құнына
келтіріледі. Бұл оларды салыстыруға және жобаның қаржылық тиімділігінің негізгі
көрсеткішін – таза ағымдағы ( немесе келтірілген) құнын NPV (Net Present Value)
есептеуге мүмкіндік береді.
Жобаны іске асырудың орындылығын талдау үшін инвестиция объектісінің барлық
мерзімі (кезеңдер) бойынша инфляция деңгейін болжауды қажет етеді. Бұл ретте
мүмкіндігінше бірнеше баламалы – пессимистік және оптимистік болжамдарды
қабылдаған жөн.
Инвестициялық жобаның бағалау тиімділігінің негізінде инвесторлар мен оның
басқа да қатысушылары инвестициялау, жобадан шығу және оның параметрлерін түзету,
шарттарын іске асыру, ықтималдық тиімділігін арттыру және тағы басқалары туралы
шешімдерді қабылдайды.
Компания бірқатар баламалы (өзара эксклюзивті) инвестициялық жобалары бар
жағдайға жиі тап болады. Әрине, жобаларды бір-бірімен салыстырумен және олардың
ішінен қандай да бір критерийі бойынша ең қажеттісін таңдау қажеттілігі туады.
Инвестициялық жоба тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып таза дисконтталған
құн болып табылады (таза дисконтталған құнның басқаша атауы – интегралды
экономикалық әсер, таза ағымдағы келтірілген құны, таза дисконтталған табыс, Net
Present Value, NPV) – есепті кезең ішінде жинақталған дисконтталған әсері.
Бұл әдіс таза келтірілген құн тұжырымдамасына негізделген (Net Present Value).

құны.

(1)
Мұндағы, CFi – таза ақша ағыны, r – тартылған инвестициялық жоба капиталының

NPV= ∑ PV-∑ I
Мұндағы, PV – Инвестициялық жобаның бүкіл кезең үшін пайдаланылған
келтірілген ақша ағыны(дисконтталған);
I – инвестициялық жобаны іске асыруға бағытталған инвестициялар;
R – жоба бойынша дисконттау ставкасы.
Жобаны іске асыруда күрделі салым үшін кіріс ақша ағындарының мәнінің құны
соған сәйкес заманауи мәнімен салыстырылады. Бірінші және екіншінің арасындағы
айырмашылық таза мәні болып табылады, оның мәні шешім қабылдау ережесі
анықтайтын құн болып табылады.
Тәсілдер қадамдары.
1-Қадам. Әрбір кіріс және шығыс ақша ағынының мәнімен анықталады.
2-Қадам. Барлық дисконтталған ақша ағындарының мәні жинақталып, NPV
критерийі анықталады.
3-Қадам. Шешімдер қабылдау жүргізіледі.
−
Жеке жоба үшін: егер NPV көп немесе нөлге тең болса, онда жоба
қабылданады;
−
Бірнеше баламалы жобалар үшін: NPV мәні ең үлкен және оң болып
табылатын жоба қабылданады.
Таза ағымдағы құн инвестициялық шығындар мен балама шарттарына келтірілген
болашақ ақша қаражаттарының түсімдерін салыстыру үшін пайдаланылады.
Таза ағымдағы құнды анықтау үшін ең алдымен, дисконттау мөлшерлемесін таңдау
қажет және соның мәні арқылы талданып отырған есепті кезеңге тиісті дисконттау
коэффициенттерін табу керек.
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Ақша қаражаттарының түсімдері мен жылыстауының дисконтталған құнын
анықтағаннан кейін, таза ағымдағы құны осы көрсетілген екі құндылықтар арасындағы
айырма ретінде анықталады. Алынған нәтиже оң және теріс болуы мүмкін [4].
Осылайша, таза дисконтталған құн инвестициялардың
қайтарымдылығын
экономикалық өмір сүру үшін қажетті деңгейдегі кезең ішінде жеткізілген немесе
жеткізілмегендігін көрсетеді:
−
Таза дисконтталған құнның оң мәні есепті кезең ішінде дисконтталған
ақша түсімдері дисконтталған күрделі салымдар сомасынан асып кететіндігін
көрсетеді және сол арқылы фирманың құндылығын арттыруды қамтамасыз етеді;
−
Керісінше, таза дисконтталған құнның теріс мәні жобаның стандартты
мөлшерде пайда табуды қаматамасыз ете алмайтындығын көрсетеді, демек,
ықтимилды шығындарға әкеледі.
Таза дисконтталған құн ең тиімді болып критериалды механизм көрсеткіші ретінде
пайдаланылады және олар экономикалық мерзім ішінде инвестицияның ең төменгі
рентабельділігін (дисконт ставкасын) көрсетеді. Егер таза дисконтталған құнның мәні оң
болса, онда ол нормативтік пайдадан артық қосымша табыс таба алатын мүмкіндігін
көрсетеді, таза дисконтталған құнның мәні теріс болса, болжанған ақшалай түсімдер ең
төменгі нормативтік пайданы алуды және инвестициялардың орнын толтыруды
қамтамасыз ете алмайды. Таза ағымдағы құнның мәні 0-ге жақын болса, нормативтік
пайданы әрең қамтамасыз етеді (егер ақшалай түсімдерді бағалау мен инвестициялардың
экономикалық өмір сүру мерзімі дәл болған жағдайда ғана).
Инвестицияны бағалаудың барлық осы артықшылығына қарамастан, таза
ағымдағы құн әдісі күрделі салымдардың экономикалық тиімділігіне байланысты
сұрақтарға жауап бере алмайды. Бұл әдіс фирма құндылықтарының өсуіне
инвестицияның немесе инвестордың байлығы ықпал ететіндігіне ғана жауап бере алады.
Ал бұл шара кез келген инвестор үшін әрқашан маңызды болып табылады. Бұл
олқылықтың орнын толтыру үшін – инвестиция рентабельділігін есептеу әдісі
қолданылады.
Осылайша, бизнес – жоспардың маңызды бөлімдерінің бірі қаржылық жоспар
болып табылады, ол алдыңғы бөлімдер үшін қорытынды жасап, оны белгілі бір уақыт
кезеңі үшін кірістер мен шығыстар құрылымы бойынша құндық мәнде ұсынуы қажет.
Бизнес – жоспардың қаржылық бөлімі бірнеше негізгі құжаттарды қамтиды: кәсіпорын
балансы, пайда мен шығын жоспары, ақша қаражаттар қозғалысы болжамы, сондай-ақ,
жобаның тиімділік көрсеткіштерінің есебі, рентабельділік индексі, табыстылықтың ішкі
нормасы мен дисконттауды есепке алғандағы өтелімділік мерзімі. Дәл осы қаржылық
жоспар бойынша инвестор жобаның тартымдылығын белгілейді.
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Особенности совершенствования методов управления системы
бюджетирования предприятий сферы услуг
Байбулекова Л.А., Бекмухамедова Д.
АО «Университет Нархоз»,
E-mail: lyaylya.baibulekova@narxoz.kz, diana.bekmukhamedova@narxoz.kz
Современные предприятия сферы услуг все больше сталкиваются с
возрастающими потребительскими требованиями, являющимися результатом усиления
конкурентной борьбы, укрепления позиций конкурентов на данном сегменте рынка,
углубления дифференциации платежеспособного спроса, сокращения сроков внедрения
инновационных разработок, изменения отраслевых границ и профилей деятельности. Все
это свидетельствует о необходимости обеспечения определенных сбалансированных
взаимосвязей между различными уровнями самой системы конкурентоспособности
отечественной экономики.
Построение эффективной системы управления процессом производства и оказания
услуг неразрывно связано с вопросами развития менеджмента.
Слабая теоретическая и организационная база казахстанской системы управления
на микроэкономическом уровне, стала причиной неразвитости отдельных ее
инструментов управления финансово-хозяйственными процессами, таких как
бюджетирование.
Вместе с тем, методология управления и используемые на практике приемы и
методы управления предприятиями сферы услуг обусловливают необходимость
внедрения и развития бюджетирования во всех его направлениях [1, с.65].
Бюджетирование представлено единой системой планирования, контроль и анализа
денежных потоков и финансовых результатов. Финансовое планирование является
важным элементом бюджетирования — распределена и управление финансовыми
ресурсами и процессами создания.
Финансовый план или бюджет показывает план деятельности на определенный
период выраженный в денежной форме для предприятия.
Для того чтобы система бюджетирования на предприятии была эффективным
инструментом управления, она должна отражать специфику бизнес-процессов в компании
и ее деятельности.
В бюджетной операции не указываются детали, которые не существенны для
финансового планирования: конкретные расчетные банковские счета предприятия. С
которых и на которые будут поступать денежные средства, конкретные подотчетные лица
и т.д. Дату достаточно указывать с точностью до периода планирования, причем обычно
указывается первая дата периода [2, с.15].
В то же время в бюджетной операции фиксируются значения следующих
аналитических разрезов: сценарий планирования; статья оборотов; валюта операции;
центр финансовой ответственности (ЦФО); проект; контрагент; номенклатура.
Бюджеты могут составляться как на ближайшие месяцы (текущее или уточненное
планирование), так и на более длительные периоды времени (стратегическое или
укрупненное планирование) [3, с.144].
Управление производственным предприятием содержит инструменты финансового
планирования на предприятии, соответствующий универсальной бюджетной модели. С
помощью конфигурации реализуются следующие функции, таб. 1.
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Таблица 1 - Финансовые планы в результате бюджетирования, функции
бюджетирования.
Финансовые планы
бюджеты движения денежных средств
(БДДС) - оплаченная продукция, сырье и
материалы, проценты за кредит и
выплаты основного долга,
купля/продажа ОС, НДС
бюджеты доходов и расходов (БДР)

Функции бюджетирования
прогноз экономический, планирование движения
средств предприятия на любой период в разрезе
временных интервалов, подразделения предприятия,
проектов, контрагенты, номенклатура и т.д.

контроля предприятия и результаты деятельности,
финансовое планирование по сценариям;
формирование текущих стратегических бюджетов на
основе коррекция по фактическому исполнению
бюджета в завершенном периоде
баланс прогнозный
средства координации деятельности подразделений
предприятия, фактической деятельности предприятия
в тех же разрезах мониторинги, где проводилось
планирование;
составление сводной отчетности по результатам
мониторинга
бюджеты для отдельных подразделений
основа для принятия решений по развитию
и для отдельных видов деятельности
предприятия, контроль соответствия на расходование
предприятия, оборотные
денежных средств рабочему плану на период;
финансовый анализ
доступности денежных средств;
анализ отклонений плановых и фактических данных
Примечание - составлено автором на основании источников [6]

Поэтому в сегодняшней нестабильной, динамичной внешней среде довольно
актуальным становится введение системы планирования, анализа и контроля за
денежными и материальными потоками в любой области деятельности предприятий.
Система бюджетирования является одной из таких эффективных современных
технологий.
С механизмами бюджетирования активно взаимодействуют механизмы управления
денежными средствами. Бюджет является центральным моментом всего процесса
планирования и управления [4, с. 168].
Одной из задач бюджетирования является контроль показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия. Причем контролируемые показатели быть двух
видов: целевые и ограничивающие. Целевые показатели — это ориентиры для
достижения. Главным целевым показателем финансово-хозяйственной деятельности
можно считать общую сумму выручки, полученной от основной деятельности
предприятия. Ограничивающие показатели — это лимиты расходования ресурсов
предприятия. Подобные ограничения могут устанавливаться для статей расхода денежных
средств предприятия. Контролируемые показатели используются двумя способами: при
планировании оборотов по статьям, при фактическом расходовании средств по заявкам.
Системы бюджетирования, сталкиваются с рядом проблем:
- Отсутствие четкого понимания возможностей бюджетирования и его назначения.
- Отсутствие стратегии и увязки бюджетов с целями предприятия.
- Неполная регламентированность процедур учета, анализа и планирования.
- Отсутствие в области бюджетирования квалифицированных специалистов.
- Разработка только БДДС.
Между тем, в странах ЕС на долю малого и среднего бизнеса приходится больше
половины создаваемого ВВП. Впечатляет также общее количество малых предприятий: от
2,3 млн. в Германии; 6,5 млн. в Японии; и 19,3 млн. в США. Причиной отставания
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казахстанского малого предпринимательства, наряду с другими причинами, является
неразвитая теоретическая база корпоративного менеджмента [5, с. 20].
Всеобщим и универсальным требованием, предъявляемым сегодня к любому
хозяйствующему субъекту в сфере услуг, является конкурентоспособность как
непосредственно самой услуги, так и самого хозяйствующего субъекта как субъекта
управления.
Недостаток опыта и знаний специфических
особенностей ведения
бюджетирования, обещают любые идеи отправить в неверное и провальное исполнение.
Однако существуют принципы, которые позволяют настроить финансовую систему
компании и обеспечить эффективное бюджетное управление:
- непрерывность планирования;
- систематичность;
- целевая ориентация деятельности;
- бюджет - инструмент управления;
- отсутствие корректировок плана в краткосрочном бюджете;
- верный выбор бюджетного периода;
- детализация бюджета;
- отсутствие изменения статей доходов/расходов;
- интегрированный финансовый учет;
- «снизу вверх»;
- планирование бюджета на основе анализа прошлого и тенденций развития.
Руководствуясь данными принципами, можно значительно ускорить создание
полноценной системы бюджетирования, играющей ключевую роль в управлении
финансами, обеспечив тем самым условия для дальнейшего развития и процветания
компании. Рассмотрим перечисленные понятия совершенствования систем управления
более подробно. Непрерывность планирования - взаимосвязь стратегического, средне- и
краткосрочного планирования, анализа и контроля за исполнением запланированного [6,
с. 68].
Систематичность обеспечивает своевременное и точное выполнение правил и
процедур, а нарушения влекут проблемы в бюджетном механизме в целом. У
отечественных организаций отсутствует четко сформулированная миссия, в связи с чем
отсутствует и ясная целевая ориентация в бюджете на рекламу для направлений на
определенные аудитории, ограниченная банальным снижением затрат и повышением
выручки. Альтернатива для совершенствования методов бюджетирования является
ведение сразу двух бюджетов — долгосрочного (1—5 лет) и краткосрочного (1—3
месяца). Краткосрочное бюджетирование не позволяет даже приблизительно оценить
перспективность отдельного бизнеса и всего предприятия в целом. Долгосрочный бюджет
предназначен для анализа перспективы деятельности компании. Нельзя корректировать
план в течение бюджетного периода, иначе по окончании периода фактические значения
будут близки к плановым, и анализ исполнения бюджета не зафиксирует существенных
отклонений, что будет вводить в заблуждение и вводить организацию в минусовой
бюджет. Выбор бюджетного периода должен быть обоснован потребностями управления.
Учет возможных изменений обстоятельств и быть готовым к корректировке
запланированной программы действий также положительное действие к эффективности
бюджетное управления. Бюджет должен быть достаточно детализирован, так как при
слишком агрегированных статьях затрат управление издержками становится
затруднительным, бюджет теряет свою прозрачность. Частые изменения статей
доходов/расходов, разделение одной статьи на несколько, и наоборот. Вследствие этого
теряется сопоставимость бюджета с бюджетами прошлых периодов и затрудняется
прогнозирование будущих бюджетов. Финансовый учет отразит все, не упустив какойлибо операции, что возможно при раздельном ведении бухгалтерского и финансового
учета. Поэтому хорошая система финансового учета должна быть интегрирована в
бухгалтерскую систему. Составление первоначальных проектов бюджета должно
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происходить «снизу вверх», т.е. с нижнего уровня подразделений к верхним. При
планировании бюджета по принципу «от достигнутого» может проявляться отрицательная
тенденция сохранения существовавшей ранее структуры расходов несмотря на возможные
изменения условий хозяйствования и целей организации [3, с. 259].
Применение различных инструментов бюджетирования стало доступным при
переходе казахстанской экономики к рыночным отношениям. При переходе к рыночной
экономике деятельность организаций хозяйственного плана основана в принципах
самофинансирования. Переход финансовых отношений к рыночным отношениям в
экономике строятся на изъятии финансовых ресурсов и перераспределение на
предприятиях, в текущих условиях существует необходимость в применении различных
систем, для эффективности собственного производства [7, с. 59].
Современные системы управления финансами предприятия периодически
заменяются оперативной деятельностью, которая представляет реакции на проблемные
ситуации и финансовые проблемы. Конкретные и определенные представления о
деятельности и целях организации, неструктурированные планы или отсутствие их в
политике по достижению целей — что и является характерными чертами многих
казахстанских компаний, но они не позволяют серьезно говорить о существовании
регулярного (в том числе финансового) менеджмента.
Необходимость постоянного совершенствования законодательства и постоянный
поиск новых сфер приложения возникшего в стране частного капитала делают
применение различных инструментов хозяйственного управления жизненно важной не
только в оперативной хозяйственной деятельности, но и в стратегическом плане [8, с.
181]. В рыночной экономике малое предпринимательство казахстанских компаний играет
важную роль. В сфере услуг, малые предприятия более эффективны, чем крупное
производство[9]. Малые предприятия отличаются большей гибкостью, маневренностью,
новаторством. Кроме того, широкий слой субъектов малого предпринимательства
является серьезным источником налоговых поступлений в государственный бюджет.
Контроль государства, наращивание конкуренции, переполненный рынок сферы
услуг, все это требует от предпринимателей колоссальных усилий для удержания
позиций, полученных ими в годы начала рыночных преобразований. [10, с. 345].
Управленческий аппарат, руководство, медленно понимает, что расширение и развитие
бизнеса в своей организации не будет иметь успех, без кардинального изменения
процедур управления и методов. Характерный признак отечественной экономики,
обусловленный условиями неопределенности внешней среды, это высокие риски
коммерческого характера. Эти риски снижаются благодаря применению технологий
планирования более эффективных при учете и контроле финансовых потоков и
результатов. Технологии эффективного управления финансами становятся определяющим
фактором жизнеспособности организации, в первую очередь таким как бюджетирование.
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Корпоративтiк табыс салығының субъектiлердiң экономикалық
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Кез келген мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен әдістерінің,
принциптерінің, салық заңдары мен салыққа қатысты нормативті актілердің, салық
қызметі органдарының жиынтығы мемлекеттің салық жүйесін құрайды. Салық жүйесі
мемлекетке елдің экономикалық және әлеуметтік дамуындағы басты мәселелерді жүзеге
асыру үшін, сондай-ақ өндірістің үйлесімді дамуын және қарқынын реттеуге бақылау
жүргізу үшін қажет.
Жалпы алғанда корпоративтiк табыс салығы бойынша салық міндеттемесі
мемлекет алдындағы әрбір салық төлеушінің міндеттемесі болып табылады және ол салық
заңына сәйкес жүргізіледі. Сондықтан ұйымдарда бірінші кезекте салықтар және
бюджетке басқадай міндетті төлемдер сомасына басты назар аудару және олардың есебі
мен есептілігін оңтайлы жүргізуді ұйымдастыру қажет. Корпоративтiк табыс салығынан
түскен салық сомасы толығымен республикалық бюджетке түсiп, республика
аумағындағы iрi шығындарды жабуға жұмсалады.
Қазақстан Республикасының егемен мемлекет болып қалыптасып, нарықтық
экономиканың даму мен құрылу жолын қабылдауы оның әлеуметтік-экономикалық
дамудағы жаңа деңгейін анықтайды. Ондағы басты орын мемлекеттік бюджетке тиесілі.
Мемлекеттік бюджет –бұл мемлекеттік аппаратты, қарулы күштерді қаржыландыруға,
қажетті әлеуметтік-экономикалық қызметтер атқаруға бағытталған ел үкіметінің
қарамағында болатын ақша ресурстарының орталықтанған қоры болып табылады.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси ісбағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі көзі – ұлттық табысты қайта
бөлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің кірістері және бюджеттің кірістерін
қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.
Еліміздегі салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. Жеке
сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тиым салынады. Салық салу мәселелерін реттейтін
нормативтік-құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға жатады.
Мемлекетке түсетін салық түсімдерінің сипатты ерекшелігі олардың сан алуан
қоғамдық қажеттерге кейін иесіз пайдаланылуы болып табылады. Осынысымен
салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергілікті органдар белгілейтін түрлі міндетті
мақсатты жарналардан, төлем аударымдарынан айырмашылығы болады.
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Нарықтық экономиканың қарқынды дамуы барысында, бүгінгі күні салықтардың
бюджеттегі ролі жыл өткен сайын артып келеді.
Қазақстан даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі ашық рыноктік
экономикаға негізделген экономикалық өсу болып табылады. Стратегия басты
міндеттердің бірі ретінде республикада қуатты, көп салалы, бәсекеге қабілетті өндірістік
кешенді құруды қарастырады. Республиканың өнеркәсіп кешенінде басты орындардың
бірін қызмет көрсету саласы алады.
Нарықтық қатынастар жағдайында шаруашылық жүргізуші ұйымдарды қорлармен
қамтамасыз ету мәселесі кеңінен орын алып отыр. Қаржылық ресурстардың
жетіспеушілігі, өнім, жұмыстар және қызмет көрсету қарқынының төмендеуі қызмет
көрсету сапасының уақытылы қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Бұл ұйымдарға
уақытылы қызмет көрсетуге кері әсерін тигізуде. Ұйымдардың қаржылық төзімсіздігі өзін
- өзі қаржыландыру принциптерінің тиімді әрекет етуіне, өзін - өзі ақтау мәселесіне
қолайсыз әсерін тигізуде. Сондықтан да осы мәселелердің шешімін табуда дамыған
елдердегі ұйымдардың тәжірибелеріне сүйену қажет.
Қазақстан Республикасының аумағында қызмет жасайтын кәсіпорындары мен
ұйымдары мемлекеттік бюджеттің табыс бөлігін қалыптастыруға қатысады және бұл
жиналған қаражаттар ел экономикасын дамытуға, мемлекеттік құрылымдарды ұстап
тұруға және халықтың материалдық-мәдени деңгейін көтеруге бағытталады. Ұйымдардан
салық түрінде алынған
құралдар мен басқа да міндетті төлемдер Қазақстан
Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндеттемелер» Кодексімен
реттеліп отырады. Осы нормативті-құқықтық акті бойынша кәсіпорындар мен ұйымдар
бюджетпен есеп айырысуда мына салық түрлерін төлейді: табыс салығы, жеке табыс
салығы, әлеуметтік салық, жер салығы, көлік құралдарының салығы, мүлік салығы және
т.б [1].
Салық – мемлекет бір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір
мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз, тұрақты сипатта бюджетке төленетін
төлемдер.Салықтар мемлекетпен бірге пайда болды және мемлекеттің өмір сүріп,
дамуының негізі болып табылады. Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына салық
нысандары мен әдістері өзгерді, игерілді, мелекеттің қажеттіліктері мен сұрау салуларына
бейімделді.Салықтар тауар-ақша қатынастарының ахуалына әсер ете отырып, олардың
дамыған жүйесінде айтарлықтай өрбіді . Мемлекет құрылымының өзгеруі,өркендеуі
әрқашан салық жүйесінің қайта құрылуымен , жаңаруымен қабаттаса жүреді.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси
іс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі көзі-ұлттық табысты қайта
бөлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің кірістерін және бюджеттің кірістерін
қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.
Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ал
салықтардың әлеуметтік- экономикалық мәні, олардың түрлері мен рөлі ұйымның
экономикалық құрылысымен , мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен
айқындалады. Белгілі философ Фрэнсис Бэкон салықтарды төлеу - әрбір азаматтың
қасиетті борышы деген еді [2].
Қазақстан Республиксы Конституциясының 31- ші бабында: заңды түрде
белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің
борышы әрі міндеті болып табылады, - деп жазылған [3].
Тұңғыш рет Қазақстан Республиксында заңнамалық деңгейде салық салудың
қағидаттары баянды етілген. Қазақстан салық заңнамасында сонымен бірге салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеудің міндеттілігі, салық салудың
айқындығы, әділдігі,салық жүйесінің біртұтастығы және салық заңнамасының
жариялылығы қағидаттары негізделеді.
Салық төлуеші салық заңнамасына сәйкес салықтық міндеттемелерін толық
көлемінде және белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті.
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Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер айқын болуға
тиіс.Салық салудың айқындығы салық төлеушінің салықтық міндеттемелері
туындауының, орындалуының және тоқтатылуның барлық негіздері мен тәртібін салық
заңнамасында белгілеу мүмкіндігін білдіреді.
Еліміздегі салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. Жеке
сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тыйым салынады.
Қазақстанның салық жүйесі оның бүкіл аумағында барлық салық төлеушілерге
қатысты бірыңғай болып табылады.
Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты
экономикалық тетік ретінде пайдаланады.
Салық міндеттемесі мемлекет алдындағы әрбір салық төлеушінің міндеттемесі
болып табылады және ол салық заңына сәйкес жүргізіледі.
2001 жылғы 12 маусымда №209-11 Қазақстан Республикасының «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (өзгертулер және
толықтырулармен) салық Кодексі қабылданды. Кодекске сәйкес жеке және заңды
тұлғалардан алынатын салықтар мемлекеттік бюджетті толықтырудың негізгі көзі болып
табылады.
Салық кодексі республикалық және жергілікті бюджетке түсетін салықтарды,
алымдар мен салымдарды және баска да міндетті төлемдерді білгілейтін, Қазақстан
Республикасы зандарымен реттелетін кеден баж салығы, алымы мен төлемдері мәселерін
коспағанда, Қазақстан Республикасындағы барлық салықтық қатынастарды реттейтін
бірден-бір заңды кұжаты болып табылады. Салық кодексі салықтардың толық тізімін,
оларды есептеу тәртібін, салық салу объектілерін, салықтың негізгі түрлері бойынша
төлеушілерін анықтайды. Салықтар, алымдар мен басқа да міндетті төлемдер деп
Кодексте белгіленген тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесіне
төлеушілерден аударылған (бөлінген) қаражаттарды айтамыз.
Салық базасы деп құқықтық, физикалық базасын айтады және де салық салу
объектісіне басқа да сипаттамасы бойынша салық салуға жатуы мүмкін. Салык базасының
негізінде салық сомасы және баска да төлеулердің мөлшері анықталады. Салық
мөлшерлемесі салық базасының өлшем бірлігіне есептелген салық деңгейі болып
табылады. Салық мөлшерлемесі пайыздық немесе абсолюттік сомасы бойынша салық
базасының өлшем бірлігіне карап белгіленеді. Салық кезеңі - бұл уақыт кезеңі, әрбір
салық түріне және Салық кодексінің басқа да міндетті төлемдеріне қолайлы етіп
белгіленеді, сол кезең біткеннен кейін салық базасы анықталынып бюджетке төленуге
жататын салық пен басқа да міндетті төлемдері есептелінеді.
Қазақстан Республикасындағы салық заңы - мүліктің кірістелген және тауарды
сату мақсатында жөнелтілген, кызметтің көрсетілген, жұмыстың атқарылған кезеңімен
есептелген шығысы мен төленген табысының кезеңіне қарамастан, салықтық есептің
әдісіне орап есептеу әдісі бойынша құрылады.
Біріншіден, барлық шаруашылық субъектілеріне салықтандырудың тең жағдайын
жасау. Екіншіден, кейбір жекелеген категориядағы салық төлеушілерге берілген
жеңілдіктерді жою арқылы салық жүктемесін жеңілдету. Үшіншіден, салық заңдылығы
жөніндегі барлық ережелер мен нормаларды тікелей қызмет ететін заң мөлшерінде
біріктіру. Төртіншіден, салық заңдылығының тұрақтылығын қамтамасыз ету.
Әрине, салық заңдылығында өзгерістер мен толықтырулар болашақта да жүргізіліп
отырылады. Өйткені экономикалық қарым-қатынастар бір орында тұрып қалмайды, ол
жаңа даму сатысына көшкен сайын салық заңдылығының да сол экономикалық саясатқа
сай өзгертіліп отыруы керек. Сондықтан өзгерістің енгізілуі де заңды. Бірақ, кодекс
бойынша енді жаңадан енгізілген өзгерістер жылына бір рет енгізілуі тиіс. Енгізілген
өзгерістер келесі жаңа жылдың басынан бастап күшіне енеді. Бұл ереже біржағынан салық
төлеушілерге жаңа енгізулерге алдын ала дайындалып, операциялар мен қаржы
шешімдерін жоспарлауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан салық қызметкерлерінің
жұмысын жеделдетуге және жеңілдетуге көп әсерін тигізеді.
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Бүгінгі күні республикада салық заңдарының барлық негізгі кемшіліктері
ескерілген, әрі жетілдірілген Салық кодексі дайындалып, 2008 жылдың 10 желтоқсанында
№ 100 -IV заңына сәйкес қабылданды.2009 жылдың 1- қаңтарынан қолданысқа енді [4].
Республикалық және жергілікті бюджеттерге міндетті төлемдер Қазақстан
Республикасының «Салықтар және бюджетке басқадай міндетті төлемдер туралы»
Кодексіне сәйкес, сондай – ақ салық кодексімен қарастырылған нормативтік құқықтық
актілермен белгіленеді және реттеледі. Салықтарды салу объектісі бойынша олар тікелей
және жанама салықтар болып бөлінеді.
Тікелей салықтар – салық төлеушінің кірісі мен мүлкінен алынатын салықтар.
Тікелей салықтардың ең соңғы төлеушісі (салық салынушы) болып мүліктің (табыстың)
иесі табылады Олар өз кезегінде нақты және жеке салықтарға жіктеледі. Нақты салықтар
салық төлеушілердің мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй, жер, кәсіп, ақшалай
капитал және т.б.) салынады. Жеке тікелей салықтар – бұл жеке адамдар мен заңды
тұлғалардың табыстарына салынатын салықтар.
Жанама салықтар – бағаға не тарифке үстеме түрінде белгіленген салық төлеушінің
кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға қосылған
құнға салынатын салық, акциздер жатады. Жанама салықтар мемлекеттің фискалдық
мүдделерін білдіреді. Бұл салықтардың ең соңғы төлеушісі болып тауарды тұтынушы
табылады.
Қорытындылай келе, салықтар мемлекеттің қаржы көздерін жақсартудың ең негізгі
құралы болуымен қатар ел экономкасын қайта құруға, дамуына және саяси-әлеуметтік
шаралардың толығымен жүзеге асуына мүмкіндік туғызады. Мемлекет салық саясатын –
салық саласындағы шаралар жүйесін ұйымның оның нақтылы кезеңіндегі әлеуметтік –
экономикалық мақсаттар мен міндеттеріне қарай әзірленген экономикалық саясатқа
сәйкес жүргізеді.
Салық заңдылығында өзгерістер мен толықтырулар болашақта да жүргізіліп
отырылады. Өйткені экономикалық қарым-қатынастар бір орында тұрып қалмайды, ол
жаңа даму сатысына көшкен сайын салық заңдылығының да сол экономикалық саясатқа
сай өзгертіліп отыруы керек. Сондықтан өзгерістің енгізілуі де заңды. Бірақ, кодекс
бойынша енді жаңадан енгізілген өзгерістер жылына бір рет енгізілуі тиіс. Енгізілген
өзгерістер келесі жаңа жылдың басынан бастап күшіне енеді. Бұл ереже біржағынан салық
төлеушілерге жаңа енгізулерге алдын ала дайындалып, операциялар мен қаржы
шешімдерін жоспарлауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан салық қызметкерлерінің
жұмысын жеделдетуге және жеңілдетуге көп әсерін тигізеді.
Мемлекеттің материалдық базасын қалыптастырудың өте маңызды әдістері және
қоғамды басқару аппараты ретінде салықтар мемлекет пен оның азаматтарының арасын
байланыстыратын күрделі де елеулі буынға айналады. Сондықтан барлық мемлекеттерде,
оның ішінде өзімізде де салықтарды төлеу азаматтардың конституциялық міндеттері
болып табылады.
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Қаржы секторы құнды қағаздар айналысына байланысты экономикалық
қатынастар және мемлекеттің бүкіл ақша қорының жиынтығы. Ол нарық қатынастарының
құрамды бөлігі болып табылады және тауар, ақша, несие, валюта, сақтық және т.б.
капитал, жұмыс күші, тұрғын үй, алтын нарықтарымен байланысты болады. Қазіргі кезде
дүние жүзінде АҚШ, Еуропа бірлестігі мен Жапония қаржы нарығының ең үлкен
қорларын иемденуде. Қаржы нарығы біріне бірі байланысты және бірін бірі толықтырып
тұратын, бірақ әрқайсысы өз алдына қызмет жасайтын үш нарықтан тұрады: қолма - қол
ақша нарығы, несие капиталының нарығы және бағалы қағаздар нарығы [1].
Қаржы нарығының ұғымы көбінесе кең түрде, оған ақша, несие, валюта нарықтары
қоса түсіндіріледі. Қаржы нарығынан айырмашылығы ақша нарығы төлем
қаражаттарының нарығы болып табылады, ол қолма қол ақшаны ғана емес, сондай – ақ
қолма – қол емес төлем қаражаттарының, оның ішінде қысқа мерзімді банк несиесін
қамтиды [2].
Несие нарығы банктердің орташа және ұзақ мерзімді несие жөніндегі банктік несие
операцияларына байланысты, бұған коммерциялық несие де жатады.
Қаржы нарығы негізінен ұзақ мерзімді сипаттағы міндеттемелер немесе куәліктер
нарығы деп те атайды. Ақша мен несие нарықтары әдеттегідей айналым активтерінің
қозғалысына қызмет етеді.
Қызмет жағынан алғанда қаржы нарығы кәсіпорындардың, банктердің,
мемлекеттің құнды қағаздар сату арқылы халықтың уақытша бос қаржысын жинап, қайта
бөлуді қамтамасыз ететін нарықтық қатынастар жүйесі.
1. Реттелген тауар нарығының болуы, яғни тауарлар мен қызметтің кез келген
түрлері мен арнауы бойынша сұраныс пен ұсыныстың тепе теңдігі;
2. Ұлттық банк тарапынан ақша айналысын дұрыс реттеу; бұған қолма – қол және
қолма – қол емес айналым эмиссиясына бақылау жасау жатады;
3. Несие нарығын жандандыру, оны толық коммерцияландыру, яғни несие
ресуртарын еркін нарыққа орналастыру: несие ресурстарының қозғалысын Ұлттық банк
тағайындайтын пайыздық есептік мөлшерлемесін, коммерциялық банктердің міндетті
резерв нормасын белгілеу ақша нарығында операциялар жүргізуі арқылы реттеледі [3].
Қаржы нарығы қызметінің алғышарттары мыналар болып табылады:
- бәсекені дамытып, монополиялық үстемдікті шектеу мақсатымен меншіктің
барлық формасындағы, соның ішінде мемлекеттік сектордың, материалдық өндіріс
саласындағы кәсіпорындардың бастапқы шаруашылық буындарына неғұрлым кең
дербестік беру;
- қаржы ресурсын қайта бөлуде мемлекеттің рөлін қысқарту; өндірістік күрделі
жұмсалымды орталықтан қаржыландыруды азайту, кәсіпорындар арсында қаражаттарды
ведомстволық қайта бөлуді жою.
- шаруашылық субъектілері мен халықтың құнды қағаздарға салынатын ақшалай
табыстарының өсуі;
- бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін несие қорын пайдалануды доғарту;
республикалық және жергілікті бюджеттердің тапшылығы мемлекеттік займдар шығару
арқылы жабылады.
Жалпы, валюта нарығы дегеніміз шетелдік валютаны және шетелдік валютадағы
төлем құжаттарын сату – сатып алу жөніндегі әлеуметтік – экономикалық және ұйымдық
қатынастар жүйесі. Қазақстан Республикасының халықаралық нарыққа шығуына кедергі
жасап тұрған мәселелердің бірі – теңгенің айырбасталымдылығы. Бір жағынан
қазақстандық теңге бірнеше валюталық шектеулері бар айырбасталатын валюта болып
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саналады. Бірақ бұл шектеулер, Қазақстанның дүниежүзілік валюта нарығының толық
құқылы қатысушысы бола алмауына жеткілікті.
Мемлекетіміздің ішкі валюталық нарығы әлі қалыптасқан жоқ, ол қалыптасу
сатысында. Қазақстан нарығының жастығынан кез келген ірі қаржы институты, соның
ішінде шетелдік де, өзіне пайда түсіре алды. Еліміздің коммерциялық банктері сыртқы
қарыздарын өтегенде нарыққа валютаның айтарлықтай қаражат көлемін шығарады, бұл
да теңгеге әсер етпей қоймайды. Валюта туралы заңдар қарама – қайшы және толық емес.
Еліміздің валюта нарығының ерекшелігі, ол пайда болғанда үкімет теңгенің ішкі
айырбасталымдылық жолына тұруымен анықталады. Валютаны еркін алып-сату отандық
экономиканы долларландыруға әкеліп соқты. Қаржы нарығындағы болып жатқан
өзгерістер валюта нарығына тікелей әсер етуде. Қор биржасы - бұл құнды қағаздар
қалыпты айналысына қажетті жағдай жасау, бұлардың нарықтық бағасын анықтау және
олар жөнінде ақпараттар тарату өз қызметінің ерекше тақырыбы болып табылатын ұйым.
Қор биржасы құнды қағаздардың екінші нарығын ұйымдастырады.
Қаржы нарығының жаһандануы кезінде бағалы қағаздар нарығы және оның дамуы
өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Қаржы институттар мен бағалы қағаздар
нарығының инфрақұрылымы болып табылатын мекемелердің дамуы бағалы қағаздар
нарығының отандық экономиканың құрамдас бөлігі ретінде танылады. Алайда, соған
қарамастан отандық нарықтағы біршама қайшылықтардың салдарынан бағалы қағаздар
нарығының жетіле дамымауы сипат алады.
Бағалы қағаздар нарығы еліміздің егемендігімізді алғаннан бастап қалыптасты.
Бағалы қағаздар нарығын дамытуда көптеген шет елдік тәжірибелерді қолдануда. Бірақ,
басқа мемлекеттерге ұқсамайтын тәжірибеміздегі кейбір жағдайлар ерекшелінеді.
Мысалға, «репо» операциясы осылардың қатарына жатқызылады. «Репо» операциясы
кезінде клиент бағалы қағаздарды кепілге бере отырып қысқа мерзімде несие алу және
қайта бағалы қағаздарды қайтып алу мен несиені қайтару мәмілесін білдіреді. Батыс
тәжірибелерде «репо» операциясы бағалы қағаздар нарығының барлық мәміледен аз ғана
үлесін алады. «Репо» операциясының қарқынды дамуы ең алдымен отандық бағалы
қағаздар нарығындағы етімді активтердің аз болуын куәландырады. Сондықтан да биржа
қатысушыларының негізгі сауда айналыс объектісі ретінде «репо» операциясына тіреледі.
Жалпы теориялық тұрғыдан алғанда, бағалы қағаздар нарығын бірқатар үлгілерге
жіктейді. Көбінесе келесідей үлгілері кездеседі: банктік үлгі, банктік емес үлгі, аралас
үлгі.
Кесте 1 – Қаржы секторының үлгілері
Көрсеткіштері

Қаржы секторының үлгілері
Ағылшын-американдық үлгі
негізінен облигацияларды
шығару арқылы
Төмен

Жапон-немістік үлгі
негізінен банктік несиелер
арқылы

Банктік несиелердің сипаты

Қысқа мерзімді

Орта-ұзақ мерзімді

Капиталға банктік
инвестициялардың әсері

Онша әсер етпейді

әсер етеді

Негізгі акция ұстаушылары

Ірі меншік иеленушілердің
болмауы

ТҰК, өндірістік
корпорациялар

сирек

жиі

Қаржыландыру әдістері
Коммерциялық банктерге
тәуелділігі

Коммерциялық банктердің
акциялармен сауда-саттық
жүргізу
Ескертпе - [4
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Жоғары

Бағалы қағаздар нарығының қай үлгіге жататыны қаржылық институттардың
қайсысы басыңқы орнын алатынына байланысты болып келеді. Қазақстан Республикасы
бағалы қағаздар нарығы қай үлгіге жататыны бойынша пікір-талас бар. Отандық бағалы
қағаздар нарығы аралас үлгі ретінде тұжырымдайтын экономистердің пікірінше, бағалы
қағаздар нарығының қатысушылары көбінесе банктік емес ұйымдар атқарады. Сондай-ақ,
мемлекеттің бекіткен ережелерінде кейбір қызмет түрлерін тек қана банктік емес ұйымдар
атқаруға құқықтары бар болғандықтан осы институттардың бағалы қағаздар нарығындағы
орнын анықтайды. Алайда, бағалы қағаздар нарығын банктік үлгіге жатқызуға келесідей
факторларды анықтауға бола-ды:
- «репо» операциясы биржалық мәмілелердің негізгілерінің бірі, ал оның
қатысушылары коммерциялық банктер болып табылады;
- көптеген брокерік ұйымдар коммерциялық банктердің еншілес компаниялары
болып табылады (ҚР заңнамасында коммерциялық банктерге бағалы қағаздар нарығында
шектеу қою салдарынан, коммерциялық банктер еншілес компанияларды құру арқылы
заңнамалық шарттарды айналып өтеді);
- алғашқы дилерлер қызметін, яғни мемлекеттік бағалы қағаздарды алғашқы
нарықта орналастыру қызметін, тек қана коммерциялық банктер атқара алады;
- бағалы қағаздар нарығының институционалды инвесторлардың бірі зейнетақы
қорлары кастодиандық келісім-шарт жасасуға міндетті, ал кастодиандық қызметпен тек
коммерциялық банктердің құқықтары бар.
Аталған факторлар бағалы қағаздар нарығында коммерциялық банктердің алатын
орнына қатысты банктік үлгіге сай келетініне тұжырымдауға болады.
Еліміздегі әр жыл сайынға реформалардың негізгі мақсаттарының бірі отандық
бағалы қағаздар нарығының үлгісін өзгерту болып табылады. Жалпы, қаржы нарығының
құрамдас бөлігі болып табылатын бағалы қағаздар нарығының рөлі мен орны әр елде
өзгеше. Қаржы нарығының бағалы қағаздар нарығына қатысты келесідей үлгілерді
сипаттауға болады: ағылшын-американдық және жапон-немістік үлгілер. Осы үлгілердің
өзара айырмашылықтарын келесідей белгілерге байланысты ажыратуға болады.
Қазақстанда бағалы қағаздар нарығын дамыту жағдайларын қолданса да, коммерциялық
банктер отандық экономикада халық және кәсіпорындар салымдарын жинақтайтын
институт ретінде орнын алады. Сондықтан да біздегі үлгі негізінен жапон-немістік үлгі
ретінде танылады. Қазақстан Республикасы жапон-немістік үлгі ретінде тануы келесідей
белгісіне қарай жатқызады:
- ірі кәсіпорындардың сипат алатын мемлекеттің құрылымдық экономикасының
болуы (кейбір салаларда монополистік құрылымды байқауға болады);
- алдыңғы уақыттағы болған жекешелендірудің ерекшелігі;
- қаржылық-өнеркәсіптік топтардың болуы және оларға көптеген ірі
кәсіпорындардың жатқызылуы (мұндағы кәсіпорындар коммерциялық банктердің акция
ұстаушылары және сәйкесінше банктің клиенттері ретінде көрініс табады);
- шағын, орта кәсіпорындар қызметінің жабық мінезде болуы және т.б. белгілері.
Облигация нарығы банктік несиеге балама әдіс. Жыл сайын облигация нарығының
дамуы бағалы қағаздар нарығын дамыту бойынша негізгі қадамдардың бірі. Бірақ, негізгі
эмитенттердің қатарына коммерциялық банктер көрініс табады. Сондай-ақ, аймақтық
қаржылық орталықтың белсенді қатысушыларының қатарына коммерциялық банктер
басқа қаржылық мемекемелерден еш қалыспайды деп болжамдауға болады [3].
ҚР бағалы қағаздар нарығы үлгісін өзгерту мүмкін емес. Бірақ, ағылшынамерикандық үлгісінің біздің мемлекетімізде қолдануға боларлық жағдайларды енгізуге
болады. Ал, түбегейлі өзгерту мүмкін емес. Сондықтан да коммерциялық банктердің
қаржы нарығының негізгі қатысушысы ретінде қалатынына еш күмән жоқ.
Жоғарыдағы қарастырылған жағдайларға қарамастан, отандық нарықтың
коммерциялық банктер қызметіне тәуелділігін төмендетпейді және ағылшынамерикандық үлгінің бірқатар жағдайларын енгізу арқылы отандық банктердің даму
мүмкіндігіне ие болатынына күмән туғызбайды.
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Банк – Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің лицензиясы бойынша банктік
қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.
Банк қызметі – бұл Қазахстан Республикасы Ұлттық банкінің лицензиясы
бойынша банктік операцияларды жүзеге асыру.
Қазақстан егемендік алғаннан кейін мемлекеттік тілдің қоғам дамуының әр түрлі
саларында ─ сыртқы дипломатиялық, ішкі әлеуметтік-экономикалық, педагогикалық
және басқа көптеген бағыттарда білікті мамандарды даярлау ісінде кеңінен қолдану және
тереңдете меңгерудің алғы шарттарын іргелі түрде жүргізу бүгінгі таңда кезек күттірмес
мәселелердің бірі. Ақша, несие, банктер ─ қазіргі өркениеттіліктің өзінен ажырағысыз
белгілері. Олардың қызметтері қоғамдық өнімді өндіруді, бөлуді, айырбастауды және
тұтынуды бір-бірінен бөлінбейтін үздіксіз процеске айналдырады. Оларды пайдаланбай
ешбір шаруашылық субъектісінің ісі тынбайды, ал кез-келген адам үнемі немесе андасанда банк қызметін пайдаланады. Банктер уақытша қолданылмаған ақша қаражатан
жинақтап, оларды салалар мен аймақтар, кәсіпорындар мен халықтар арасында қайта
бөлумен қатар, экономиканы қосымша капиталмен қамтамасыз етіп, сайып келгенде
қоғамдық байлықты көбейтуге негіз қалайды.
Республикада екі деңгейлі банк жүйесі бар: жоғары (бірінші) деңгейдегі банк ─
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі және төменгі (екінші) деңгейдегі банк ─
коммерциялық банктер жүйесі.
Мемлекеттің несие жүйесінде коммерциялық банктердің алатын орны өте зор.
Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын
қамтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты несиелеу, халық
шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының Орталық
банкі болып табылады және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жоғары деңгейін
білдіреді.
Банк қызметін жақсартудың бірден бір жолы ол тәуекелді бәсеңдету болып
табылады.Соған орай стратегиялық жоспар жасау керек
1-стратегиялық бағыт. Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету
2-стратегиялық бағыт. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
Стратегиялық жоспарды іске асыру қорытындылары туралы тұжырымдарды
жүргізілген талдаудың нәтижелері көрсеткендей, ҚРҰБ 2016 жыл ішінде Ұлттық Банкке
байланыссыз себептер бойынша толыққанды іске асыру жүзеге асырылмаған кейбір
бағыттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014-2018 жылдарға
арналған Стратегиялық жоспарында Ұлттық Банк қызметінің негізгі стратегиялық
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бағыттары бойынша жоспарланған нысаналы индикаторлары мен міндеттерінің
көрсеткіштерін жалпы алғанда орындады.
Ұлттық Банк қызметінің негізгі стратегиялық бағыттары бойынша нысаналы
индикаторлары мен міндеттерінің көрсеткіштерін орындау бойынша Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Стратегиялық жоспарын іске асыру бойынша жұмысты
одан әрі жалғастыру болып табылады
Банктік қызмет — бұл банктік қызметін жүзеге асырумен байланысты қызметті
білдіреді. Аталған заңның 30-бабына сәйкес банктің қызметіне мыналар жатады:
•
заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және
жүргізу;
•
жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және
жүргізу;
•
банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың корреспондентік шоттарын aшy және жүргізу;
•
заңды және жеке тұлғалардың металдық шоттарын ашу және жүргізу;
•
кассалық операциялар: банкнота мен монетаны қабылдау, беру, қайта санау,
айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және сақтау;
•
аударым операциялары; заңды және жеке тұлғалардың ақшаны аударумен
байланысты тапсырмаларын орындау;
•
есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін және
өзге борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
•
заемдық операциялар: ақы төлеу, мерзімін белгілеу және қайтару шартымен
ақшалай нысанда несиелер беру;
•
заңды және жеке тұлғалардың, оның ішінде корреспондент- банктердің
тапсырмаларына байланысты,
олардың
банктік
шоттары
бойынша
есеп
айырысу операцияларын жүргізу;
•
сенім (траст) операциялары: сенім білдірушінің тапсырмасы бойынша және
оның мүддесіне сай, ақшасын, құйма бағалы металын және бағалы қағаздарын басқару;
•
клиринттік операциялар: төлемдерді жинау, тексеру және растау, сондай-ақ
олар бойынша өзара есепке алу операцияларын жүргізу және клирингке қатысушылардың
таза ұстанымын анық- тау;
•
сейфтік операциялар: клиенттердің құжатты формада шығарылған бағалы
қағаздарын, құжаттарын және бағалы заттарын сақтау қызметін керсету, сондай-ақ
жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беру;
•
ломбардтық операциялар: тез іске асатын бағалы қағаздар мен жылжитын
мүліктерді кепілге алып, қысқа мерзімді несиелер беру;
•
төлем карточкаларын шығару;
•
банкнот пен монеталарды және бағалы заттары инкассациялау және жөнелту;
•
шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдасытыру;
•
төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельден басқаларын);
•
чек кітапшаларын шығару;
•
бағалы қағаздар нарығындағы клирингтік қызмет;
•
аккредитивті ашу, растау және ол бойынша міндеттемені орындау;
•
ақшалай нысанда орындалуды көздейтін, банктік кепіл-хаттарды беру;
•
үшінші тұлғаның атынан
ақшалай
нысанда
орындалуды
көздейтін
банктік кепілдеме беру.
Ежелгі Римде банк және несие құқының нормалары болған. Осы нормаларға
сәйкес, б.э.д. III ғасырда айырбас ісіне мамандандырылған Римдік банкирлерді кумулияр
деп атады. Оларға несиелік операцияларды жүргізуге рұқсат етілмеген. Тарихшылардың
айтуынша, Ежелгі Вавилон банктері тек қана несие беріп қоймай, сондай-ақ жер
Төлімшелерін сатып алу-сату, және басқа да операцияларды орындаған.
Банктің пайда болуы туралы қарастырғандар оның мәнін ашуға жақындайды, бірақ
та банктің толық Мәні әлі де болса жұмбақ болып қала бермек.
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Банктік мекемелердің кызметі сан алуан. Қазіргі қоғамда банктер әр түрлі
операциялармен айналысады; Банктер аркылы халық шаруашылығын қаржыландыру,
бағалы қағаздарды сатып алу-сату, кей жағдайларда делдалдық мәмілелер мен мүлікті
басқаруға байланысты қызметтер жүзеге асырылады.
Банктің мәнін ашуға екі жақты тұрғыдан келуге болады: заңи және экономикалық.
Бірінші жағдайда, ең бастысы «банктік операциялар» ұғымының маңызы артады.
Олардың қатарына банк қызметі туралы заңда көрсетілген операциялар тізімі жатады.
Қай Жағынан алсақ та банктің мәнін заң тұрғысынан карау жеткіліксіз болып
табылады. Банктің мәнін айқындау оның қызметінің заңмен қатынасын білумен ғана
шектелмейді. Банктің мәнін, оған рұқсат етілген операцияларын анықтайтын заң, емес,
оны істің экономикалық жағы және банктің жаратылысы анықтайды.
Банктің мәнін талдағанда оның бастапқы атқарған қызметтерін (валюта айырбасы,
несие
беру,
есеп
айырысу)
жоққа
шығаруға
болмайды.
Жалпы,
кез
келген құбылыстың мәнін танып білуде, оның қандай операцияларды орындайтыны
немесе орындағандығы туралы сұраққа жауап іздеудің қажеті шамалы, бұл жерде ең
бастысы, оның сапасына және басқа институттардан өзара айырмашылығына мән берген
дұрыс.
Банктің мәнін басқа институттардан өзара айырмашылығына байланысты
қарастырсақ, банк ерекше өнім шығарумен айналысатын кәсіпорын болып саналады.
КСРО тұсында кәсіпорын ретінде тек фабрика, зауыт, немесе материалдық өнім жасайтын
өндіріс саласы түсінілген. Бірақ экономиканын, басқада буындарына«кәсіпорын» деген
атақты иеленуге ешқандай да тыйым салынбаған.
Ежелгі Русьте «кәсіпорын» деп қандай да бір іспен немесе қызметпен айналысатын
субъектіні айтқан. Сондықтан да белгілі бір қызметпен айналысатын банк сияқты
субъектіге «банк — бұл кәсіпорын» деп айту, өзінше дұрыс нәрсе. Мұнымен
біз нүкте қоюға тиіс емеспіз, себебі «кәсіпорын» — бұл біздің ойымыздағының бәрін
толығымен ашпайды.
Сонымен бірге ол дұрыс нақтылауды қажет етеді, себебі, банк шын
мәнінде фабрика да, зауытта емес. Ол бұлардан өзіндік ерекше қызмет көрсетуіне қарай
ажыратылады.
Ең
бастысы
—
банктің өнеркәсіптік кәсіпорындардан
езара
ажыратылатыны, оның қызметінін, өндіріс саласы емес, айналыс және айырбас саласында
жүзеге асуына байланысты болуы.
Банктің
ерекше кәсіпорын ретінде
шығаратын
өнімі
материалдық
өндіріс сапасының өнімдерінен өзара ажыратылады, ол жай ғана тауар шығармайды, оның
тауары ерекше,ягни ақша, төлем құралдары түрінде шығады.
Қызмет көрсету аясындағы банктің өнеркәсіптік кәсіпорындардан ерекшелігі
оның несие беруінен байқалады. Оның негізгі өнімі «несие» болғандықтан, банкті —
«несиелік мекеме» деп атаған.Сондай-ақ, банк өнеркәсіптік кәсіпорындардан
өзінің эмиссиялау сипатына да байланысты ажыратылады. Ол тек қана акциялар мен
басқа да бағалы қағаздар шығарып қоймайды, сол сияқты басқа эмитенттердің бағалы
қағаздарын есепке алу және сақтауға байланысты операцияларды жасайды.
Банкті сауда, делдал кәсіпорыны десе болады. Жалпы, банктің саудамен ұқсас
болуы кездейсоқтықемес. Шынында да, банктер де ресурстарды сатып алып, оларды
сатумен айналысады.
Сауда кәсіпорыны да өз кезегінде банкке ұқсайды, яғни ол да банктің кейбір
қызметтерін көрсетеді. Мысалы ірі сауда кәсіпорындары да банк сияқты белгілі мөлшерде
ақшалай немесе заттай несие беруі мүмкін. Сауда кәсіпорынынан банктің іргелі
айырмашылығын оның негізінен байқауға болады. Банктің негізі деп оның басты өнімі —
несие ісі түсіндіріледі.Сонымен, қазіргі түсінікте «коммерциялық банк» — бұл ерекше
өнім шығарумен айналысатын кәсіпорын немесе қолма-қол және қолма-қолсыз ақшада
төлем айналысын реттеуді жүзеге асыратын ақша-несие институты болып табылады.
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«Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңнын, 1бабына сәйкес, «банк - осы заңға сай банктік қызметті жүзеге асыруға құқылы
коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға».
Банк қызметін жақсарту мақсатында 2016 ж құрылған жоспар
Соңғы кездері коммерциялық банктермен басқа несие мекемелерінің арасындағы
бәсеке күшейе түсуде. Бәсеке банктердің жаңа қызмет түрлерін іздестіруге, клиенттерге
ұсынатын қызмет түрлерін өсіруге және қызмет көрсету сапасын жақсартуға
ынталандырады. Сондықтан қызмет нарығындағы өз орнын нығайту үшін олар банктерге
тән емес операцияларды батыл меңгеріп, қаржылық кәсіпкерлікте кең қолдануда. Сайып
келгенде банктердің экономикадағы ролі артуда.
Қорыта айтқанда, банктің атқаратын қызметтері бір-бірімен тығыз байланысты.
Мемлекет пен басқа банктерге несие берген кезде ол несиелік айналым құралдарын
шығарып, үкіметтік міндеттеме шығару және оны өтеуде қарыз процентінің деңгейіне
әсер етеді. Бұл орталық банктің банктік жүйедегі алатын ерекше орнын айқындап,
сонымен қатар өзінің басты қызметі ─ ақша-несиелік реттеу қызметін орындауға
объективтік алғы шарттар жасайды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. С.М. Найманбаев “Банктік құқық ” Алматы: Жеті Жарғы 2005ж.
2. А.С.Тасыбаева “Банкілік құқық” Алматы 1999 ж.
3. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңы (27.02.2017 өзгерістер
енгізілген).

Современная ситуация в банковской системе Казахстана
Бертаева К.Ж.
Алматинская Академия экономики и статистики
E-mail: kul.bert@mail.ru
Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной
экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и
тесно переплеталось. При этом банки, производя денежные расчеты, кредитуя хозяйство,
выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую
эффективность производства, способствуют росту производительности общественного
труда.
Банки – необходимый финансовый институт на данном этапе развития. Они
помогают сделать процесс производства непрерывным, концентрируя у себя для этого
временно свободные денежные средства и направляя их туда, где они в данный момент
необходимы. Специфика деятельности банков заключается в том, что они, в отличие от
обычных предприятий, оперируют в основном чужими (привлеченными) средствами и
поэтому на них ложится огромная ответственность за сохранность доверенных им денег
[1].
Государство, в первую очередь заинтересованное в поддержании безупречной
репутации банков, устанавливает им определенные ограничения, нормативы как
обязательные для исполнения, так и рекомендательные, которые регулируют деятельность
банков с целью обеспечения их надежности, ликвидности, платежеспособности.
Для оздоровления экономики и достижения приемлемых темпов роста в рамках
денежно-кредитного регулирования необходимо, прежде всего, ориентироваться на
механизм рефинансирования, влиять на его объем и уровень процентных ставок,
коррелирующих с потребностями экономики. Именно эти инструменты являются
основными рычагами в ведущих странах и позволяют серьезно влиять не только на
финансовые рынки, но и на экономику страны в целом.
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На наш взгляд, Национальному банку Казахстана необходимо пересмотреть
основные направления государственной денежно-кредитной политики в сторону
ориентации на достижение, в первую очередь, экономического роста в стране. Следует
также обратить внимание на международный опыт и перенять положительные аспекты, в
частности, развивать льготное долгосрочное кредитование коммерческих банков на цели
предоставления инвестиционных кредитных ресурсов предприятиям реального сектора
экономики, а также установить различный уровень ключевой ставки в зависимости от
целей привлечения ресурсов коммерческими банками [2].
Также отечественные аналитики обеспокоены тем, что в конце 2016 года
Национальный банк РК явно нарушил декларируемые им принципы инфляционного
таргетирования, причем ни один раз. Речь идет о предоставлении Национальным банком
РК крупного кредита в тенге в середине декабря 2016г. одному из системообразующих
банков второго уровня для пополнения ликвидности. Спустя две недели регулятор
внезапно возобновил сделки валютного свопа в значительных масштабах, начав
предоставлять участникам рынка уже долларовую ликвидность. Эту возросшую
активность Национального банка РК отметили и биржевые статистики, по данным
которых объем сделок на своп-рынке доллара вырос в декабре по сравнению с ноябрем
2016г. почти в два раза - до 9,482 млрд. долл. В абсолютном выражении прирост оборотов
за декабрь 2016г. составил 4,622 млрд. долл.
Такое явление можно трактовать как сигнал либо возникшего дефицита долларов
на рынке, либо стремление его участников запастись впрок американской валютой в
ожидании очередной девальвации тенге
По мнению большинства экспертов, пока в Казахстане преобладает тенденция к
укреплению казахстанского тенге. Обменный курс казахстанской валюты может выйти на
уровень 290-310 тенге в среднем в 2017 году. Аргументами в пользу такого прогноза
выступают достаточно комфортные цены на нефть в коридоре 45-55 долл. за баррель и
жёсткая монетарная политика Национального банка РК, не планирующей
дополнительного увеличения бюджетных расходов помимо заявленных ранее расходов по
инфраструктурной программе «Нурлы Жол» наряду с повышением пенсий и пособий.
Таблица 1 - Объемы торгов долларом США на Казахстанской фондовой бирже
(KASE), млн. долл.
Ноябрь 2015г.
Декабрь 2015г.
Январь 2016г.
Февраль 2016г.
Март 2016г.
Апрель 2016г.
Май 2016г.
Июнь 2016г.
Июль 2016г.
Август 2016г.
Сентябрь 2016г.
Октябрь 2016г.
Ноябрь 2016г.
Декабрь 2016г.
Источник - [3]

Спот-рынок
3193,9
4666,9
2322,2
2386,3
2960,5
2758,0
2503,2
2662,6
2250,8
2821,7
2243,0
2181,7
2838,8
2453,4

Своп-рынок
13692,1
12049,9
13029,2
7501,7
4363,5
5580,0
3314,5
5683,1
5038,8
6447,1
4590,2
4350,2
4860,0
9482,1

С другой стороны, нельзя забывать о «полной и безнадёжной» зависимости
Казахстана от импорта товаров, что при укреплении тенге к доллару неизбежно приведет
к увеличению ввоза импортной продукции и сокращению сальдо внешней торговли. Еще
один контр-фактор – это квазисуверенные долги, ибо большинство национальных
компаний в предыдущие годы брали крупные валютные кредиты и теперь с трудом их
обслуживают.
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Существует также предположение о том, что казахстанскому валютному рынку в
конечном итоге уже в ближайшем будущем надо ожидать дефицит долларов с
соответствующим ростом ажиотажного спроса на американскую валюту. Правда, на такой
случай у Национального банка РК есть верное средство – девальвация казахстанского
тенге, которая, кстати, за последние почти 20 лет чаще всего – дважды – проводилась в
феврале [4].
Представим краткую аналитическую оценку казахстанской банковской системы за
прошлые годы. В 2016 году совокупная прибыль банков составила 401,8 миллиарда тенге,
достигнув самого высокого показателя за последние 5 лет. По итогам 2016 года
практически все банки в Казахстане получили прибыль, кроме одного - убыток ВТБ
составил 3,8 миллиарда тенге. Как показывает статистика, генерировать прибыль банки
могут и в отсутствии активной кредитной деятельности - за 2016 год ссудный портфель
БВУ сократился на 43 миллиарда тенге, и составил 15,5 триллионов тенге.
В течение 2013−2015 годов казахстанский банковский сектор был в целом
прибылен, в разные годы только 1−2 банка из общего числа участников показывали
отрицательный результат деятельности. В 2015 году прибыль банков сократилась на 19
процентов (до 227 миллиардов тенге). При этом из 35 участников рынка только
«Казкомерцбанк» и ВТБ показали отрицательный результат — убыток 53 миллиарда тенге
и 3,5 миллиарда тенге, соответственно.
В 2014 году совокупная прибыль банков достигла 280 миллиардов тенге, при этом
из всех участников рынка БТА получил убыток. Убытки БТА по итогам года составили
114,5 миллиарда тенге. Общая прибыль банков в 2013 году оценивалась в 264,9 миллиарда
тенге. Из 38 участников рынка превышение расходов над доходами показал один банк
(«Нурбанк») [5].
Напомним, что в 2012 году подавляющее большинство казахстанских БВУ
показали прибыль (31 из 38), однако на итоговый результат по всему рынку повлияли
показатели БТА (убыток в 349,3 миллиарда тенге). Лидерами 2016 года по объему
заработанной прибыли стали «Народный Банк» и «Казкомерцбанк», на которых
приходится 58 процентов всей прибыли банковского сектора - 123,5 миллиарда тенге
у Народного и 107,6 миллиарда тенге у «Казкоммерцбанка».
Значительно отстает от двойки лидеров «Ситибанк» с показателем в 28,8
миллиарда тенге. Народный Банк в 2016 году достиг самого высокого показателя
за последние 10 лет, предыдущий рекорд приходился на 2014 год, когда был заработан
120,2 миллиарда тенге. За год объем прибыли увеличился на 20,5 миллиарда тенге. Банк
является лидером рынка по объему чистого результата на протяжении последних 5 лет.
В 2016 году Казкомерцбанк также обновил свой рекорд по максимальному уровню
прибыли. Предыдущий был достигнут почти 10 лет назад, в 2007 году прибыль составила
46,3 миллиарда тенге.
В 2015 году, напомним, банк ушел в минус на 53,0 миллиарда тенге. «Ситибанк»
в прошлом году заработал 40,8 миллиарда тенге — и это самый высокий показатель
для него за последние 10 лет. В 2016 году для обновления рекорда ему не хватило 12
миллиарда тенге.
Тем не менее, в Казахстане определились самые устойчивые и популярные банки в
2016 году.
Первое место по значимости и банковской устойчивости банков занял QAZKOM.
Об этом финансовом институте в прошлом году было упомянуто в 7328 публикациях. Для
банка прошлый год был не самым простым, но самым богатым на серьезные оценки и
частые информации о деятельности данного банка второго уровня. Почти в самом начале
2016 года рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг банка с «В-» до «ССС». В мае
2016 года команде банка удалось достичь повышения рейтинга после определенной
проведенной работы. Значимым событием банка стала презентация обновленного бренда
QAZKOM. В конце 2016 года ситуация вокруг данного банка обострилась после
появления новости о возможном слиянии с Народным банком, а также после заявления
президента относительно поддержки финансового института. Тем не менее, в конце года
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пресс-служба банка объявила о том, что прибыль финансового института до
налогооблажения по итогам 9 месяцев 2016 года составила 64,5 млрд. тенге по сравнению
с чистым убытком в 5,8 млрд. тенге за 9 месяцев 2015 года. За этот период банку также
удалось нарастить активы на 0,9% - до 5139 млрд. тенге.
Народный банк, второй крупнейший казахстанский финансовый институт,
незначительно уступил Казкоммерцбанку по основным банковским позициям и
показателям. На протяжении всего 2016 года банк один из немногих продолжал проводить
открытую информационную политику, освещая все события, происходящие в нем, а также
проводя традиционные пресс-конференции. В середине марта 2016г. «дочерняя
компания» Народного банка Altyn Bank презентовала новый цифровой банк Altyn-i.
Следует отметить, что медиаактивность Председателя правления Народного банка по
самым различным поводам способствовала укреплению лидирующей позиции банка в
рейтинге медиаприсутствия. В течение года Народный банк был назван одним из лидеров
розничного кредитования населения по объему выданных за год кредитов. По итогам 1
полугодия 2016 года Народный банк вошел в пятерку самых прибыльных банков РК,
увеличив прибыль на 3,4%. В ноябре банк сообщил о намерении продать 60% акций Altyn
Bank китайскому стратегическому инвестору
CITIC Bank. Эта новость широко
освещалась в СМИ. В конце год банк также получил заметное освещение в связи с
возможным объединением Народного банка и Казкоммерцбанк.
Третью позицию в рейтинге устойчивости казахстанских банков занимает ДБ АО
Сбербанк. Сообщения о деятельности Сбербанка попали в обзор от представительств
российских СМИ в Казахстане. В прошлом году в банке произошли кадровые
перестановки, в августе 2016г. Сбербанк профинансировал крупнейшее предприятие
золоторудной отрасли в Казахстане АО «ГМК Казахалтын».
На четвертой строке рейтинга оказался Жилстройсбербанк. Имелись сообщения о
том, что почти 200 тыс. его вкладчиков могут остаться без компенсации. В июне 2016г.
стало известно, что ЖССБК продлил сроки на подписание соглашений на выплаты
компенсаций. В июле 2016г. причиной повышения рейтинга устойчивости стала
государственная программы «Доступное жилье-2020». Финансирование строительства
доступного жилья планируется проводить через Жилстройсбербанк и «Казахстанскую
ипотечную компанию».
Пятую строку рейтинга занял Банк ЦентрКредит. В начале 2017 года сообщалось о
том, что БЦК принял решение о продаже дочернего банка ООО «Банк БЦК-Москва»
(БЦК-Москва) частным российским инвесторам. В марте 2016г. также сообщалось, что
Сбербанк и Банк ЦентрКредит начали выдавать ипотеку населению. В прошлом году
Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил АО «Банк Центркредит» возобновляемую
кредитную линию на сумму 10 млн.долларов, предоставляемый кредит будет направлен
на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами – участниками
ЕАБР [6].
Таким образом, эти казахстанские финансовые институты стали основными
спикерами на финансовом рынке.
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Понятие финансовой устойчивости банка характеризует его способность к
безубыточной деятельности при условии своевременного выполнения всех взятых на банк
обязательств и выполнения всех регулирующих требований на рассматриваемом
временном горизонте.
Финансовую
устойчивость
банка
оценивают
все
его
стейкходеры
(заинтересованные стороны): акционеры, менеджмент, клиенты, банки-контрагенты,
инвестиционное сообщество, регулятор и государство. Как правило, в этих процессах
используют комплекс показателей, которые можно разбить на две большие группы:
финансовые показатели и бизнес-характеристики.
Финансовые показатели отражают финансовые последствия всех завершенных и
текущих операций банка. Они имеют денежное или иное количественное выражение и
рассчитываются на основе данных бухгалтерского или управленческого учета.
К этим показателям можно отнести: структура и качество активов и ресурсной
базы;
ликвидность; риски; достаточности капитала; прибыльности и эффективности
деятельности.
Для целей такого анализа активы ранжируются по степени убывания ликвидности,
а пассивы — по степени возрастания стабильности и объединяются в следующие крупные
агрегаты:
- для статей активов: ликвидные активы (которые могут быть быстро и без
существенных убытков для банка превращены при необходимости в денежные средства
или являются ими), срочные активы (кредитные портфели и портфели торгуемых на
рынке финансовых инструментов) и иммобилизованные активы (проблемная
задолженность, инвестиции и имущество, не приносящие регулярного денежного дохода
банку);
- для статей пассивов: нестабильные пассивы (заемные ресурсы банка, которые
могут быть изъяты клиентами в любой момент времени, в т.ч. в моменты банковской
паники), стабильные пассивы (заемные ресурсы, которые банк может удерживать в
течении определенного для него срока, в том числе, неснижаемые остатки на
транзакционных счетах клиентов) и собственные средства [1].
На финансовую устойчивость банка оказывают влияние различные факторы:
- положение банка на финансовом рынке;
- производство и выпуск дешевых, качественных и пользующихся спросом на
рынке банковских продуктов и услуг;
- его потенциал в деловом сотрудничестве;
- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
- наличие неплатежеспособных дебиторов;
- эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. [2, c.1]
Финансовая устойчивость банков крайне важна для стабильного и поступательного
развития экономики. Выделяют различные методы измерения и оценки финансовой
устойчивости банков, один из которых основан на вычислении групп коэффициентов,
характеризующих с различных сторон уровень стабильности банковского сектора.
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В банковской практике существует два основных подхода к оценке деятельности
коммерческих банков: на основе определения рейтинга и анализа системы
коэффициентов. Для определения устойчивости, а чаще всего надежности, используются
разнообразные методики составления банковских рейтингов.
Более объективной оценкой деятельности банков является комплексное
исследование финансовой устойчивости коммерческих банков на основе методов анализа
отдельных показателей, достигнутых результатов в их динамик. Для оценки финансовой
устойчивости банков необходима оценка в развитии, в сопоставлении с тем, что было с
ними раньше, насколько стабильны их показатели, что отсутствует в рейтингах.
Традиционно оценка финансовой устойчивости банка предполагает использование
определенного набора показателей, которые в нашем случае могут быть сгруппированы
следующим образом:
1. Показатели достаточности капитала;
2. Показатели ликвидности;
3. Показатели, характеризующие качество пассивов;
4. Показатели, характеризующие качество активов;
5. Показатели прибыльности.
На практике для оценки данных показателей применяется достаточно большое
количество коэффициентов. Поэтому возникает задача выбора из существующего
множества коэффициентов только тех, которые оказывают наибольшее влияние на
финансовую устойчивость банка. Выбор коэффициентов должен опираться не на
субъективные суждения аналитиков, а на установление строгой зависимости от этих
факторов финансового состояния банков. Поэтому, не пытаясь изобретать новые
коэффициенты для оценки ликвидности, прибыльности, достаточности капитала, качества
активов пассивов, в работе проведено исследование наиболее часто встречающихся в
различных методиках коэффициентов по выбранным показателям устойчивости банков.
Для оценки финансовой устойчивости организации на практике применяют
следующие коэффициенты финансовой устойчивости:
1 - Коэффициент автономии (финансовой независимости).
Этот коэффициент характеризует зависимость организации от внешних займов.
Чем ниже значение этого коэффициента, тем больше займов у организации и тем выше
риск неплатежеспособности. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:
КА = собственный капитал / валюта баланса.
Считается, что нормальное минимальное значение коэффициента автономии
должно быть равно 0,5. Это ограничение означает, что все обязательства организации
могут быть покрыты за счет собственных средств организации. Выполнение указанного
ограничения очень важно для текущих и потенциальных кредиторов организации. Рост
коэффициента автономии во времени свидетельствует об увеличении финансовой
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независимости и, как следствие, повышает гарантии погашения организацией своих
обязательств.
2
- Коэффициент достаточности капитала. Данный коэффициент
показывает, насколько вложения банка в рискованные активы защищены собственным
капиталом.
Порядок расчета данного коэффициента имеет следующий вид:
(Капитал / Активы, взвешенные с учетом риска) * 100 %
Считается, что рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть 10 %.
3
формуле:

- Коэффициент стабильности ресурсной базы рассчитывается по

Ксрб = ((Суммарные обязательства – Обязательства до востребования) / суммарные
обязательства) * 100 %
Нормой является данный коэффициент в размере 70 %
Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность размещать
свои средства в наиболее доходные активы и, соответственно, получать по ним прибыль.
Отсюда следует, что качественное совершенствование структуры депозитной базы
должно проходить в направлении увеличения доли менее дорогостоящих инструментов срочных депозитов, поддерживающих ликвидность баланса, при уменьшении доли
дорогостоящих межбанковских кредитов и дешевых, но совершенно непредсказуемых по
своему поведению во времени депозитов до востребования.
4
- Коэффициент маневренности. Данный коэффициент показывает, какая
часть собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющей
относительно свободно распоряжаться ими. Этот коэффициент рассчитывается по
формуле:
КМ = СОС / собственный капитал = (собственный капитал —
внеоборотные активы) / собственный капитал
Рекомендуемое значение: 0,5. Чем выше значение данного коэффициента, тем
лучше финансовое состояние организации.
5
- Коэффициент имущества производственного назначения. Этот
коэффициент позволяет оценить структуру средств организации. Он рассчитывается по
формуле:
КИПН = (основные производственные средства + капитальные
вложения + нематериальные активы + запасы) / валюта баланса.
Нормальным считаются следующие значения данного коэффициента: КИПН 0,5.
Если значение данного показателя спускается ниже рекомендованного минимума, то
целесообразно рассмотреть вопрос привлечения долгосрочных заемных средств для
увеличения имущества производственного назначения, если нет возможности
осуществить данное увеличение за счет собственных средств
6
- Коэффициент эффективности использования активов.
Рассчитывается следующим образом:
(Активы, приносящие доход / суммарные активы) * 100 %
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Размер доходных активов должен быть достаточен для безубыточной работы
банка. Нормальным считается, если доля доходных активов составляет не менее 65 %,
либо ниже, но при условии, что доходы банка превышают его расходы.
Низкий уровень данного показателя (ниже 65 %) может свидетельствовать о
преобладании в структуре вложений коммерческих банков неработающих активов, где
основную долю на сегодняшний день занимают остатки средств на корреспондентских
счетах. Данный факт следует рассматривать неоднозначно, то есть как положительно, так
и отрицательно: повышается устойчивость банков с точки зрения ликвидности, но при
этом снижается устойчивость, так как уровень доходности достаточно низок. Кроме того,
низкое значение данного коэффициента может говорить о невыполнении банками в
должной степени своей основной функции – удовлетворение потребностей экономики и
населения в кредитных ресурсах.
7
формулу:

- Коэффициент качества ссудной задолженности

имеет следующую

Кксз = ((Ссудная задолженность – расчетный РВПС) / ссудная
задолженность) * 100 %
При оценке кредитной деятельности банков важной является качественная
характеристика кредитного портфеля банка. Для этого рассчитывается коэффициент
качества ссудной задолженности, который показывает уровень без рисковых вложений в
кредитование (без учета размера расчетного РВПС) в общей сумме ссудной
задолженности. Данный коэффициент определяет степень квалифицированности
подходов при управлении кредитным портфелем банка для сохранения устойчивого
положения. Оптимальный уровень коэффициента качества ссудной задолженности равен
99 %. Чем больше данный показатель, тем лучше качество кредитного портфеля
коммерческого банка.
8
- Коэффициент покрытия процентов. Данный коэффициент характеризуют
степень защищенности кредиторов от невыплаты процентов за предоставленный кредит и
показывают сколько раз в течение отчетного периода организация заработала средства для
выплаты процентов по займам. Этот показатель также дает возможность определить
допустимый уровень снижения прибыли, используемой для выплаты процентов.
Этот коэффициент рассчитывается по формуле:
КПП = прибыль до налогов и процентов по кредитам / проценты по кредитам
9
- Коэффициент накопления собственного капитала. Данный коэффициент
характеризует долю заработанной прибыли, направляемую на развитие основной
деятельности. Этот коэффициент рассчитывается по формуле:
КНСК = (Резервный капитал + нераспределенная прибыль) / собственный капитал
Во время проведения мероприятий по анализу финансовой устойчивости в
банковской сфере требуется учесть следующее: потоки денежных средств и ресурсов,
которые влияют на соответствующую работу банка с наибольшей экономичностью и
эффектом в виде достижения прибылей.
Для получения дохода в процентном соотношении соответственно по всем
имеющимся видам кредитов, которые выданы в пользование и купонным бумагам
высокой ценностной стоимости, и дополнительно к этому дополнительных денежных
средств и вложений в:

виде дивидендов согласно акций и дисконтных вексельных исчислений;
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

76

виде различного рода изменчивой стоимости векселей, облигаций и других
ценных бумаг;

виде выплаты необходимого числа процентов по привлечении ресурсов
различного рода ценности;

виде новых ресурсов, над привлечением которых необходима кропотливая
работа банковского учреждения в целом;

виде котировок, которые приводят к долгосрочному изменению
оцениваемой стоимости денежных средств, выражаемых в ценных бумагах, которое
бывает, вызвано требованиями к их необходимой реализации и пунктуальности в
реализации взятых обязательств либо же отправки денежной массы и перевода её в
безналичные формы платежей и расчётов.
Основным шагом, в соответствии с которым определятся величина уровня
стойкости каждого конкретного рассматриваемого банка, есть проведение аналитической
работы в сочетании с комплексными маркетинговыми исследованиями банковской среды
в целом.
Анализ финансовой устойчивости банка – неоднозначно трактуемое понятие.
Логично делать акцент на понимании финансового анализа как на деятельности по
преодолению информационной диспропорции между внешними пользователями и
инсайдерами банка [3].
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Особенности государственного регулирование банковского кредитования
инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины
Гмыря В.П.
Черкасский учебно-научный институт Государственного высшего учебного
заведения «Университет банковского дела»
E-mail: viktoryagmirya@ukr.net
Аграрный сектор экономики Украины в современных условиях, к сожалению, не
является стабильным и эффективным в хозяйствовании. Хроническая нехватка
финансовых ресурсов в агросекторе, прежде всего оборотных средств, в период
проведения посевной кампании, существенное снижение оптовых цен на продукцию
аграрных производителей наряду с ростом розничных цен на аграрную продукцию
приводит в упадок отрасль.
Проблемы
государственного
регулирования
банковского
кредитования
инвестиционных проектов исследовались выдающимися учеными-аграриями, среди
которых хотелось бы отметить работы П. Т. Саблука, М. Я. Демьяненко, О.Е.Гудзь,
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В.М.Онегиной, С.А. Власюк, В.Г.Андрийчука, А.Дибровы, С.Квашы, Ю.Лупенка,
О.Могильного, Т.Осташко. В своих работах ученые рассматривали проблемы
привлечения банковских кредитов для инвестирования проектов аграрного сектора.
Однако, многие проблемы банковского кредитования инвестиционных проектов
аграрного сектора остаются нерешенными и продолжают обостряться.
Стабилизация аграрного производства в Украине возможна за счет использования
системы прямых и косвенных рычагов государственного воздействия, среди которых
достаточно выделить: регулирование цен и доходов, бюджетное финансирование,
кредитование, налогообложение, стабилизация рынка сельскохозяйственной продукции и
тому подобное. Учитывая данные рычаги, практически все западные страны в отношениях
аграрного сектора с другими отраслями, в вопросах экспорта и импорта
сельскохозяйственного сырья придерживаются принципа аграрного протекционизма.
В Украине такая последовательная государственная политика определила аграрный
сектор одним из ключевых секторов экономики, где:
- сформировано около 24% выпуска продукции и 18% ВВП страны;
- продукция АПК составляет 38,2% товарного экспорта (в 2015 году это
14600000000 долл. США - с I по IV группе УКТВЭД), при этом на страны Азии
приходится 47,2% экспорта отечественной агропромышленной продукции, ЕС - 27 9%;
- по производству зерновых культур и подсолнечного масла Украина сегодня
входит в семерку мировых лидеров;
- сельское хозяйство является наиболее стабильно работающим сектором
экономики. Так, сельскохозяйственное производство в последние 10 лет в основном
демонстрировало положительную ежегодную динамику за исключением некоторых лет,
когда преобладали негативные факторы влияния природно-климатических условий. [1]
Отечественная государственная поддержка аграрного сектора характеризовалась
небольшими объемами прямой государственной поддержки (прямая бюджетная
поддержка в настоящее время предоставляется только отрасли животноводства, но ее
объем достаточно незначительный - 50 млн грн в год) и значимыми по объемам
преференциями по уплате НДС. Объем государственной поддержки в Украине наряду с
развитыми странами находится на низком уровне. Высокий показатель предоставления
государственной поддержки (субсидий) аграрному сектору в европейских странах
позволяет сформировать более высокий уровень конкурентоспособности европейской
аграрной продукции по сравнению с отечественной. В странах ЕС действует единая
сельскохозяйственная политика, общий объем поддержки аграрного сектора в странах
Европейского Союза в 2013-2014 годах составил почти 60 млрд евро ежегодно, а это
около 525 евро / га или 20% от валовой продукции сельского хозяйства. В зависимости от
страны государственная поддержка отрасли колеблется, в частности, в Нидерландах и
Бельгии - около 500 евро / га, Польши - 345 евро / га, в то время как в Украине данный
показатель балансирует в пределах 10-20 евро / га (с учетом средств, что оставались в
рамках действия специального режима НДС). [2].
Бюджетные программы поддержки аграрного сектора Украины реализуются в
зависимости от объема средств, выделяемых Верховной Радой Украины в рамках закона о
Государственном бюджете на соответствующий год и порядка использования средств по
отдельной программы. Главным распорядителем средств выступает Министерство
аграрной политики и продовольствия, и средства выделяются в пределах имеющихся
средств по соответствующей программы.
В статье остановимся на рассмотрении основных инструментов государственного
регулирования банковского кредитования инвестиционных проектов аграрного сектора
Украины. Ключевыми инвесторами банковской системы, а значит и отраслей экономики
является в первую очередь средства нерезидентов в банках Украины в 2005-2016 гг.
(Рис.1)
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Рис. 1. Динамика средств нерезидентов в банках Украины
2007 - 2016 г.г.
Как видно из данных рис.1 доля потенциальных инвесторов снизилась по
сравнению с предыдущими периодам. Основными причинами снижения являются
недостаточность кредитных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства и
развития среднего и малого бизнеса на селе; высокая стоимость банковских кредитов;
сложность процедур получения кредитов; невозможность предоставления в залог
земельных участков сельскохозяйственного назначения или прав аренды на них;
отсутствие гарантийного механизма при привлечении кредитов, отсутствие ликвидного
залога (основные средства аграриев изношены, готовая продукция несет повышенные
риски, так как быстро портится и требует специальных условий хранения) [3].
Высокие риски отрасли и отсутствие ликвидного залога вызывают высокие
процентные ставки по кредитным ресурсам. Преимущественно для аграрных
производителей они выше рыночных. В целом ставки по кредитам для
сельскохозяйственных предприятий колеблются в разных банковских учреждениях, хотя
редко встречаются высокие и низкие их значения. То есть существует определенное, четко
выраженное, доминирование одного уровня процентных ставок всеми работающими
банковскими учреждениями [4].
Капитал банковской системы играет ключевую роль в финансировании
деятельности субъектов аграрного сектора экономики. Доля средств банковского сектора
Украины в основном капитале аграрного сектора занимает только 25% по сравнению с
долей банковских кредитов западных стран, где их размер достигает 50%. В страны с
наиболее высоким удельным весом заемных средств в основном капитале сельского
хозяйства относятся Англия, ФРГ, Франция, Италия, Австрия и скандинавские страны.
Стимулирование банковского кредитования инвестиционных проектов аграрного
сектора возможно за счет влияния государства и частного сектора. Государственное
регулирование обусловлено необходимостью поддержки не только аграриев, но и
финансовых учреждений, обеспечивающих функционирование аграрных производителей,
предоставляя им кредитные ресурсы. Основными инструментами государственного
регулирования являются:
- Государственная поддержка предоставления кредитов на льготных условиях.
Программа удешевления кредитов регулируется Постановлением КМУ от 29 апреля 2015
№ 300 «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете
для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем
удешевления кредитов», в котором указано, что компенсации подлежат процентные
ставки по кредитам, привлеченным для покрытия расходов, связанных с закупкой горючесмазочных материалов, семян, удобрений, средств защиты растений, кормов, сырья и
ингредиентов
для
производства
комбикормов,
ветеринарных
препаратов,
спермопродукции, молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования
для животноводческих ферм и комплексов, запасных частей для ремонта
сельскохозяйственной и оросительной техники и оборудования, энергоносителей, и
оплаты услуг, связанных с выполнением ремонтных работ сельскохозяйственной и
оросительной техники, работ (услуг) по подготовке и обработке почвы, посева, защиты
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растений от болезней и вредителей, внесение удобрений и подкормки, сбора урожая. То
есть, данная поддержка проявляется в компенсации части затрат на проценты, фактически
делает процентную ставку по кредитным ресурсам для аграрных формирований ниже
рыночных;
- Законодательное регулирование налогообложения аграрных производителей. В
2016 году для сельскохозяйственных товаропроизводителей сохранена упрощенная
система налогообложения. Такие предприятия могут перейти на уплату единого налога
четвертой группы. Основным условием перехода является соблюдение доли
сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год,
которая должна равняться или превышать 75%. Ставки ЕН четвертой группы установлен в
процентах от нормативной денежной оценки земли, как это и было во времена взимания
фиксированного сельскохозяйственного налога. Размер ставок зависит от категории (типа)
земель и их расположения. Процентные ставки ЕН четвертой группы установлено пп.
293.9.1 - 293.9.6 НКУ. Единственное, что кардинально изменилось по сравнению с
фиксированным сельскохозяйственным налогом - это тройное увеличение ставок налога.
[5] Это в свою очередь приводит тому, что большинство аграрных производителей не
могут проводить эффективную свою деятельность, поскольку большую часть дохода им
необходимо оплатить как налог в бюджет.
- Страховые инструменты регулирования. Современная система страхования
аграрных рисков в Украине была внедрена путем принятия Декрета Кабинета Министров
Украины «О страховании», который в дальнейшем был заменен базовым Законом
Украины «О страховании». Этот Закон определил основу систему правового
регулирования страховой деятельности, определил принципы государственной
демонополизации и государственного надзора за страховой деятельностью. С целью
обеспечения выполнения обязательств страховых компаний перед страхователями при
страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, в 2012 в
Украине было создано Объединение страховщиков «Аграрный страховой пул», члены
которого действуют на условиях сострахования, что повышает гарантии выполнения
обязательства вязаный страховыми компаниями перед сельхозпроизводителями в случае
получения последними убытков. Однако из-за отсутствия значительной поддержки,
фактически, на сегодня мы имеем пул, который не работает. [6] Учитывая то, что
страхование аграрного сектора в Украине почти не работает, производители аграрной
продукции все же пользовались услугами страховых компаний. Единственным толчком к
этому были погодные условия, которые являются непредсказуемыми.
Выводы. Один и тот же инструмент государственного регулирования банковского
кредитования инвестиционных проектов аграрного сектора может реализовываться с
помощью различных методов, поэтому при выборе эффективного метода экономисты
должны выбрать оптимальное их сочетание. Соответственно и применения эффективного
метода
определяется
характером
отношений,
которые
возникают
между
соответствующими
субъектами
хозяйствования,
банковскими
учреждениями,
инвесторами и государством; спецификой объектов регулирования и соответствующей
компетенцией субъекта регулирующей деятельности по развитию аграрного сектора, ну и
конечно, важности регулируемого вопросы банковского кредитования инвестиционных
проектов аграрного сектора в Украине.
Решение вышеуказанных вопросов поможет ускорить процесс банковского
кредитования инвестиционных процессов аграрного сектора, сделает их работу
стабильной и качественной, что, в свою очередь, приведет к улучшению экономического
состояния предприятий аграрного сектора, а значит и улучшения в целом экономического
положения Украины.
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Шетел инвестицияларын тартудың негізгі жолдары және олардың тиімділігі
Елубаева Ж.К.
Алматы экономика және статистика акдемиясы, Тараз қ.
E-mail: Zhanar_Elubaeva@mail.ru
Қазақстанның инвестициялық саясаты шетелдік, сондай-ақ отандық инвестицияны
тартудың қажеттілігімен тікелей байланысты. Өткен кезеңде инвестициялық қызмет
жүргізу барысында негізінен, инвестицияның басты әрі нақты көзі болып табылатын
шетел инвестициясын тарту мен пайдалануға айрықша назар аударылады. Әйтсе де,
мемлекеттің шетел инвестициясын ынталандыруға бағыталған құқықтық базаны
қалыптастыру және инвестицияның енуіне қолайлы жағдай туғызу секілді шараларды
жүзеге асырғанына қарамастан, қазіргі шетелдік инвестициялау моделі күткендегідей
нәтиже бере қоймады. Бұған ұзаққа бармай-ақ, экономиканың көптеген салаларын
кеңінен қамтыған, әсіресе, өндіріс саласындағы терең инвестициялық дағдарысты атасақ
та жеткілікті.
Осыдан келіп мынадай заңды сұрақ туады: шетел инвестициясын тарту мен
пайдалану бағытында жүргізіліп жатқан қазіргі саясаттың нәтижесіздігінің себебі неде?
Сондықтан, біз аталмыш сұраққа өткен кезеңдегі шетел инвестициясын пайдаланудың
нәтижелеріне жасалған талдауларға және төмендегідей негізі параметрлер:
1/сырттан тартылған инвестицияның көлемі;
2/ шетел инвестициясының пішіні мен құрылымы;
3/салалық бағыттылығы бойынша жасалған бағалауға сүйене отырып жауап беруге
талпындық.
Жүйелі айтсақ, пайда табу мақсатында Қазақстан Республикасының қаржылық
және қаржылық емес активтеріне салынған барлық шетел капиталдары екі үлкен топқа:
тікелей инвестиция және сырттан қарыз бөлу болып бөлінеді. Қазіргі кезде халқаралық
қаржы институттары мен шет мемлекеттер Қазақстанға тікелей инвестициядан кредит
беруге құштар болып отырғаны анық байқалуда. Мұның сыры өзінен-өзі түсінікті. Несие
үкімет кепілдігімен жақсы қорғалған. Ал инвестициялық салымның қайтарымы ұзақ
мерзімді қажет етеді әрі мұнда тәекелдің үлесі жоғары.
Экономикалық қауіпсіздік жағынан алып қарағанда займның да белгілі бір
дәрежеде тиімсіз жақтары бар. Займдар елдің сыртқы қарызын көбейтеді, оның өтемі
елдің валюталық түсімінің қомақты бөлігін қажет етеді. Ал тікелей инвестицияның
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

81

тиімсіз жағы, инвесторлар қаржысын өзі қалаған жағына салады да қазақстандықтардың
мүддесі, қажет еткен сала ескерусіз қалады.
Үкімет кепілдігімен сырттан тартылған займдар мен несиелердің экономиканың
өндірістік және кәсіпкерлік секторын инвестициямен қамтамаысыз ету мақсатында
алынғандығы белгілі. Алдын-ала болжағанындай бұл шара (сырттан қарыз алу көлемін
арттыру) экономиканын тұрақтылығын сақтап қана қоймай, оны дамытуға тиіс еді.
Әйтсе де бүгінгі таңда Қазақстанда сырттан несие алудың жай-күйін
салыстырмалы түрде қалыпты деңгейде деуге болады, біртіндеп борыштарды өтеу
жұмыстары жүргізілуде. Сондықтан ахуалды қалыпты деп айта аламыз. Алайда, сырттан
несие алу мен сыртқы қарыздың өсуінің жоғары қарқыны осы күйінде сақталып, тұрақты
экономикалық дамуды қамтамасыз ете алмайтын болса, онда таяу болашақта сыртқы
қарызды өтеуге байланысты күрделі проблемалар туындауы мүмкін. Жалпы алғанда,
Қазақстан Республикасының инвестициялық құрылымында халықаралық қаржылық
ұйымдардың займы -22 процентті, кредиттік қаржысы – 28, шетелдік тікелей инвестиция –
49,2 портфельдік инвестиция – 1 процентті құрайды.
Шетелдік капиталды тартудың басқа түрлерімен салыстырғанда, тікелей
инвестиция анағұрлым тиімді. Ол қызмет көрсету мен тауар өндірісін дамытуға қажетті
қаржының көзі болып табылады. Сол арқылы ноу-хау, маркетинг пен өндіріс саласында
қолданылып жүрген тиімді әдістерді, озық технологияны өндіріске енгізуге болады.
Сондай-ақ ол сыртқы займ мен кредитпен салыстырғанда сыртқы қарызға қосымша
ауыртпалығын түсірмейді, қайта оны өтеуге қажетті қаржыны табуға жағдай жасайды.
Сонымен, тікелей инвестиция бір-бірімен тығыз бірліктегі өндірістік және ғылыми –
техникалық кооперацияны құрудың арқасында ұлттық экономиканың әлемдік
шаруашылыққа тиімді интегграциялануына жол ашады
Бүгінгі таңда Қазақстан шетелдік тікелей инвестиция тарту көлемі жағынан ТМД
елдері арасында екінші орынды иеленеді. Тікелей инвестиция, негізінен, бірлескен
кәсіпорындарқұру, еншілес кәсіпорындар ашу және мемлекеттік кәсіпорындарды
жекешелендіруге шетел капиталын қатыстыру есебінен іске асырылуда. Өкінішке қарай,
Қазақстандағы көпшілік бірлескен кәсіпорындар мен шетелдік кәсіпорындар
экономиканың жанама секторларын ғана қамтып отыр, әрі оған қомақты қаржы салмауда.
Олардың басым бөлігі сауда-саттық, материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз
ету, т.б. салаларда жұмыс жүргізуде. Аталған салаларда бірлескен кәсіпорындардың 40
пайызы шетелдік фирмалардың 68 пайызы қызмет етеді
Сөз соңында біз шетел инвестициясын тиімді пайдаланудың мынадай
шараларының жиынтығын бөліп көрсетпекпіз:
- сырттан алынған займ мен несиені бюджет тапшылығын жабуға қолдануды
тоқтату, оны әлемнің озық технологиясын алуға жұмсау;
- мұнай-газ саласының даму стратегиясын қайта қарап, Қазақстан мұнайын
кешенді және терең өңдеу негізінде жан-жақты пайдалану бағытына көшу;
- шетел инвестициясын шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға жұмылдыруды
ынталандыру;
- еркін экономикалық аймақтарды қалыптастыруға жағдай жасау. Бұл шетел
инвестициясының келуін ынталандырмақ;
- шетелдік компаниялардың басқаруына берілген ірі кәсіпорындарға мемлекеттік
бақылауды күшейту;
- шетел капиталына берілетін жеңілдіктерді шектеу және бірте-бірте оны жою.
Шетелдік және отандық инвесторларға бірдей жағдай жасайтын инвестициялаудың
ұлттық режиміне көшу.
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Проблемы современного казахстанского страхового рынка
Жандарбекова М.
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы
E-mail: medine_zhandarbekova@mail.ru
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную
систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые
продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и
убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его
государственного регулирования. В условиях современного общества страхование
превратилось во всеобщее универсальное средство страховой защиты всех форм
собственности, доходов и других интересов предприятий, организаций, фермеров,
арендаторов, граждан.
По данным комитета финансового надзора НБ РК, на 1 июля 2015 г. страховыми
организациями было собрано премий почти на 662,9 млн. долл., что на 12,5% больше
аналогичного показателя прошлого года. Участники рынка говорят, рост сбора премий по
обязательным видам страхования не может ни радовать, однако наметилась тенденция,
которая рынок настораживает. До кризиса все страховые компании Казахстана в своей
работе делали в первую очередь акцент на корпоративном секторе. Здесь, имея один
контакт, можно заключить договоров на несколько сот тысяч долларов.
Рынок страхования физических лиц требует куда больше затрат, при этом приносит
горазда меньше прибыли, говорили несколько лет назад страховщики. Однако глобальный
финансовый кризис вынудил крупные и средние предприятия Казахстана прибегнуть
экономии. В итоге прибыль страховых компаний сократилась в насколько раз. В самый
разгар кризиса страховые компании приняли беспрецедентные шаги. Они начали
переориентацию собственных стратегий. Во главу угла были поставлены клиенты,
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физические лица. Причем этим занималась как каждая страховая компания в отдельности,
так и страховое сообщество Казахстана в целом. В Казахстане с каждым годом становится
все популярнее медицинское страхование. Естественно, что выплаты по этому классу
тоже выросли. Но здесь основная причина кроется в постоянном удорожании
медикаментов, и росте цен на услуги врачей. Так же росту выплат страховых компаний
способствует АвтоКАСКО.
Согласно статистике страхового омбудсмена, более 54% споров это оценка ущерба
транспорта. В этой связи предполагается, что со временем при наступлении страхового
случая по полису владельца автомобиля, потерпевшая сторона не будет получать
денежные выплаты, как это происходит сейчас. Клиенты страховых компаний смогут
выбрать станцию технического обслуживания для ремонта машины. Чаще всего
виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся козероги. В числе
пострадавших на первом месте раки. Такая статистика содержится в единой системе базы
данных – ЕСБД. Эта система была введена регулятором рынка 5 лет назад. Страховщики
для собственных нужд провели анализ аварий. Согласно документу, в год в стране
регистрируется 35 тысяч ДТП. Вопреки расхожему мнению женщины-водители не
разоряют страховщиков. Кстати, в некоторых странах в автостраховании определяющим
фактором является пол.
В Италии, Франции, Австрии, Испании женщинам покупка полиса обходится
дешевле, так как там страховщики подразумевают, что дамы более внимательны и
осторожны [1, с.55].
Об этом говорит и казахстанская статистика ДТП. Большая часть автолюбителей в
Казахстане мужчины. Таким образом, среднестатистический водитель, попавший в
аварию это мужчина 25-35 лет. Так же статистика показала, что чаще всего попадают в
аварии машины южного региона: городов Шымкент и Тараз, а также Жамбылской
области. Также эксперты уверяют, что цвет машины и характер водителя тесно
взаимосвязаны между собой. Цвет машины определяет манеру вождения её владельца.
Водители, которые выбирают машины черных и красных цветов, водят более агрессивно,
что автоматически переносит их в группу участников движения наиболее склонных к
ДТП.
В 2016 году гарантийный фонд одной страховой компании будет составлять уже 1
миллиард тенге. Собственный же капитал 10 миллионов евро. Такой резерв, по мнению
аналитиков, будет способствовать удержанию рисков внутри страны. Иными словами,
страховщики не смогут выводить премии на зарубежные рынки. Благодаря установкам
КФН НБ РК меняется и качество обслуживания клиентов.
Иностранные эксперты не ожидают глобальных потрясений на рынке страхования
Казахстана. И в ближайшие 2-3 года здесь будет происходить либо объединение
компаний, либо усиление позиций действующих игроков.
Мировой опыт показывает, что объемы рынков страхования растут
пропорционально экономике. В этом плане, в Казахстане в современных условиях
страховой рынок имеет большие возможности развития традиционных видов услуг
личного страхования и расширения новых их видов. При повышении требований к
капиталу компаний, в 2016г. должен перераспределиться страховой рынок – произойдет
консолидация: мелкие компании будут вынуждены объединиться или слиться с более
крупными игроками. В условиях жесткой конкуренции, страховые компании будут
вынуждены работать над своей конкурентоспособностью, разрабатывая новые продукты и
создавая условия для оперативного и качественного обслуживания клиентов [2, с.121].
В условиях перехода к рыночным отношениям страховым организациям как
составной части финансово-кредитной сферы принадлежит важнейшая роль в достижении
и дальнейшем сохранении экономической стабильности. Несмотря на ускоренное
становление, страховой рынок Казахстана все еще не получил достаточного развития по
сравнению с другими секторами финансового рынка страны (по сумме активов,
количеству обслуживаемых клиентов, региональному развитию и т.д.). Однако
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стремление к развитию страхового рынка в республике предопределяет ряд необходимых
мер [3, с.89]:
− достижение надежности и финансовой стабильности структуры страхования;
− увеличение эффективности способов государственного регулирования страхового
дела;
− формирование взаимоотношений казахстанского и международного страховых
рынков;
− модернизацию нормативной базы страховой деятельности.
Планируемые изменения согласно основным принципам Международной
ассоциации страхового надзора (МАСН)
- совершенствование регулирования перестраховочной деятельности;
- развитие системы гарантирования страховых выплат;
- создание правовой основы для формирования объединений участников
страхового рынка;
- деятельность по предотвращению случаев страхового мошенничества,
противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных
незаконным путем, и финансирования терроризма.
Основные цели и задачи развития страхового рынка в среднесрочной перспективе
-разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите
граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных
инвестиционных ресурсов для развития экономики государства;
-развитие страхования жизни, как инструмента социальной защиты населения;
-совершенствование системы обязательного страхования;
- повышение доверия населения к страховым организациям и страховой
культуры всех субъектов страховых отношений;
-совершенствование страхового надзора на основе наилучшей международной
практики.
Рынок ожидает замедление темпов развития на 10-15%, что в итоге повлияет на
общее развитие рынка добровольного имущественного страхования в большей степени и
замедление темпов развития остальных классов страхования. Произойдет усиление блока
добровольного личного страхования, ожидается развитие этого рынка на 20-30% в 2016
году, несмотря на то, что вопрос о внедрении обязательного медицинского страхования
был отложен Правительством Республики Казахстан.
По прогнозам специалистов «НОМАД Иншуранс» в 2016 году рынок ОГПО
ожидает положительная динамика развития, прирост 10-15%. В 2016 году объемы премий
по КАСКО будут увеличиваться, премии составят порядка 7,4 млрд. тенге - это 15%
прироста.
Страховые компании по-прежнему будут стараться диверсифицировать страховые
портфели, увеличение объемов по иным видам, кроме обязательных, будет наиболее
выгодно для страховщиков.
Страховые компании формируют и размещают активы таким образом, чтобы иметь
высокую гибкость к внешним и внутренним рискам, т.е. балансировать риски,
ликвидность и прибыльность в процессе активных операций. Необходимо отметить, что
динамика активов, собственного капитала и страховых резервов по страховым
(перестраховочным) организациям Казахстана свидетельствуют о стабильном росте.
Значимым показателем деятельности страховых компаний является увеличение
страховых резервов, собственного капитала, ведь основой финансовой устойчивости
страховщиков является наличие у них оплаченного уставного капитала и страховых
резервов. При этом необходимо отметить, что такая динамика роста связана с
увеличением активности банковского и корпоративного секторов.
Слабыми сторонами являются молодость рынка и отсутствие благоприятного
экономического окружения (ближайших стран-соседей). Среди стран СНГ Казахстан
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показывает лучший уровень развитости рынка страхования жизни (не учитывая Россию с
ее схемным страхованием и неадекватным страховым законодательством). Примерно
через 5 лет по оценкам специалистов Казахстан достигнет уровня прибалтийских стран,
несмотря на отсутствие сотрудничества с ЕС и разницу менталитетов населения наших
стран. Ориентировочно через 10 лет Казахстан достигает уровня активно развивающихся
рынков по их состоянию на 2015г. Таким образом, нам понадобится на это 15 лет, а не 50.
Что касается перестраховочного рынка в Казахстане, то он еще находится в стадии
становления. В республике нет ни одного специализированного перестраховщика.
Объемы страхования растут, а значит, растет и потребность в перестраховании, как об
одном из эффективных инструментов управления рисками. При этом из-за ограниченной
емкости внутреннего рынка риски казахстанских страховых организаций большей частью
размещаются за рубежом, главным образом в Европе. Входящее перестрахование на
страховом рынке Казахстана практически отсутствует.
Перспективы в этом плане также весьма туманны, так как власть не принимает на
себя конкретных обязательств, ограничиваясь чаще декларативными обещаниями
светлого будущего. Без роста реального уровня доходов населения, на наш взгляд, нельзя
рассчитывать и на кардинальные изменения на страховом рынке. Вероятно, именно по
этой причине взгляды уполномоченного органа на перспективы развития рынка за
последнее время заметно изменились: теперь он считает, что для решения проблем,
препятствующих ускоренному развитию рынка, потребуется более значительный период
времени.
Однако сложившиеся темпы развития страхового рынка уже сегодня не отвечают
требованиям времени. В то время как активы страховых организаций за последнее время
выросли до уровня 25 млрд. тенге, размер совокупных активов банков превысил 1 500
млрд. тенге, а пенсионных активов - 300 млрд. тенге. При сегодняшнем уровне
капитализации страховых организаций Казахстана их функциональные возможности
остаются ограниченными. Им не по силам, скажем, страховать депозиты банков или в
полной мере способствовать развитию пенсионного обеспечения за счет пенсионных
накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета. Не менее актуальными остаются
также вопросы экологического страхования, страхования рисков в сельском хозяйстве и
других значимых направлений
Вместе с тем рынок страхования жизни в Республике Казахстан показывает
хорошую динамику, типичную для всех видов страхования жизни в мире. Потенциал
рынка в республике просто колоссален - общее количество человек, заключивших
договоры страхования жизни, составляет всего 0,5% от общей численности населения
республики.
Рост числа организаций по страхованию жизни в Казахстане свидетельствует о
росте благосостояния населения и реальной заинтересованности рынка в продуктах по
страхованию жизни, а с появлением конкуреции организации начали активно внедрять
более совершенные страховые технологии в разработку продуктов. В 2009-2010 гг.
благодаря работе Ассоциации финансистов Казахстана в налоговое законодательство
были внесены изменения, закрепившие льготы владельцам полисов по страхованию
жизни, что сделало накопительное страхование жизни более привлекательным.
В ближайшем будущем прогнозируется появление качественно новых видов
страхования, например, страхования с привязкой к инвестиционным фондам. Подобные
программы накопительного страхования жизни могут рассматриваться как реальная
альтернатива банковским депозитам, поскольку новые продукты будут сочетать элементы
накопительного страхования жизни, а также давать возможность владельцу полиса
осуществлять управление своими накоплениями самостоятельно либо посредством
передачи права доверительного управления своими накоплениями для получения
дополнительного инвестиционного дохода.
Помимо совершенствования продуктовой корзины организаций - участников рынка
страхование жизни, к тенденциям, направляющим развитие рынка, следует отнести такие
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направления, как активная работа с надзорными органами по изменению
законодательства, внедрение иностранного опыта в практику страховых организаций, рост
количества и качества организаций-дистрибьюторов страховых продуктов, повышение
качества сервиса клиентам. Отсюда, успешная деятельность страховщиков зависит от
следующих факторов:
- наличия высококвалифицированных специалистов;
- маркетинговой деятельности (изучения спроса на страховые услуги с целью
выработки и предложения востребованных видов страхования);
- организации менеджмента;
- эффективности инвестиционной деятельности;
- формирования сбалансированного страхового портфеля посредством
сострахования, перестрахования (определение оптимальной суммы собственного
удержания, подбора формы перестрахования) и др.;
- проведения предупредительных мероприятий;
- расчета страхового тарифа, адекватного принятому риску;
- оптимизации величины страховых резервов.
Развитие страхового рынка РК не может опережать реальных преобразований в
сфере производства, услуг, всей экономики в целом. Достижение целей возможно лишь
при условии реализации основных положений правительственных программ по
углублению реформ, особенно в части завершения приватизации, формирования рынка
ценных бумаг, создания конкурентной среды, совершенствования системы подготовки
кадров и т.д.
Таким образом, развитие страхового рынка РК не может опережать реальных
преобразований в сфере производства, услуг, всей экономики в целом. Достижение целей
возможно лишь при условии реализации основных положений правительственных
программ по углублению реформ, особенно в части завершения приватизации,
формирования рынка ценных бумаг, создания конкурентной среды, совершенствования
системы подготовки кадров и т.д.
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жүйесінің екі тәсілі немесе екі философиясы қалыптасқан: ынтымақтастық және
жинақтаушы.
Ынтымақтастық жүйе бастапқыда мемлекеттік бюджеттің тұрақсыздығының
нәтижесінде, қысқа мерзімді бюджеттік қиыншылықтарға байланысты туындады. Көп
жағдайда бұл халықтың қартаюымен және одан кейінгі демографиялық ауыртпалық
көрсеткіштерінің нашарлауымен емес (жұмыс істейтіндердің саны мен зейнеткерлікке
шыққандардың арасындағы арақатынас, 1990 жылы-1:3,1 құрады), керісінше, жүйелік
ауыртпашылық көрсеткіштердің нашарлауы нәтижесінен болған шығындардың күрт
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өсуімен (зейнетақы алатындардың санының жарна төлейтіндердің санына қатынасы)
байланысты болды.
Бұған, сол кезеңдегі өндірістің құлдырауынан жұмыс орындарының қысқаруы мен
өнімдерін өткізетін нарықтың жоқтығынан кәсіпорындардың жабылуы салдарынан
жұмыссыздықтың артуы себеп болды, ал ол өз кезегінде ЖІӨ көлемін күрт төмендетті.
Төлемдер дағдарысы және миграциялық (1991 жылы елге келген әрбір еңбекке жарамды
жастағы адамға шаққанда, осы жастағы 7-ден астам адам елден кетті) процестер сияқты
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін дағдарысқа әкелетін басқа да бірқатар жайттар
әсер етті.
Сонымен қатар зейнетақы деңгейіне, ресми емес жұмыссыздық нәтижесінен (19911997 жылдары жұмыссыздардың саны 70,5 мың адамнан 285,5 мың адамға дейін өсті)
табыстың және салық (әлеуметтік салық) мөлшерінің азаюы сияқты басқа да факторлар
әсерін тигізді [1]. Бұдан басқа, өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың тобы, яғни базарда
жұмыс істейтіндер, ауылшаруашылығы еңбеккерлері т.б. есебінен ешқандай
аударымдардың болмағаны да белгілі.
Соңғы он жылда елімізге келіп жетке ғаламдық қартаю процессі де, халықтың
демографиялық құрылымын және ұрпақтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық тепетеңдікті өзгертті. Бұл жайт, зейнетақы жүйесіне өз әсерін тигізген қаржы-экономикалық
дағдарыстың нәтижесінде күшейе түсті. Осыдан барып, қарт адамдарға әлеуметтік қолдау
көрсету формалары туралы мәселелер көтеріліп, зейнетақы жүйесіне жаңа талаптар
қойыла бастады. Сондықтан, жинақтаушы жүйеге көңіл бөлу және зейнетақы жүйесін
реформалау, бірқатар объективті экономикалық себептермен, болашақта қолданылатын
ынтымақтастық жүйенің дәрменсіздігімен, ХХ ғасырдың аяғында орын алған ел
экономикасындағы неолибералдық толқынымен байланысты болды.
Бұл жүйені жетілдіру барысында басқаруға болатын негізгі механизмдер - бұл
зейнеткерлік жасты реттеу; тағайындалған зейнетақы мөлшерлерін саралау
(дифференциация); зейнетақыны индекстеу. Бұл ретте айтатын болсақ, зейнетақы
реформасы басталғалы бері зейнеткерлік жастың екінші рет көтерілгендігіне куә болып
отырмыз. Сондықтан, нарықтық қатынастарға негізделген икемді экономикалық
механизм, жинақтаушы зейнетақы жүйесін құру қажеттілігі туындады. 1998 жылы ұрпақ
ынтымақтастығына негізделген зейнетақы жүйесінен, зейнетақы қорларында жеке
зейнетақы жинақтарын жинақтауға негізделген, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшті.
Зейнетақымен қамсыздандыру барысында орын алған мұндай реттеушілік
бюджетке түскен ауыртпашылықты азайтуға мүмкіндік берді, қарттығына байланысты
тағайындалатын зейнетақыға қаражат аудару жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлерге
жүктеліп, зейнетақымен қамтамасыз ету шығындарына, мемлекет өзінің қатысуын
мейлінше төмендетті.
Сондықтан басқа концептуалдық негіз бойынша, әр азамат өзінің болашағын,
жағдайын жасауға, қарттығын қамтамасыз етуге өзі жауапты болады. Бұл философия
мемлекеттік зейнетақы жүйесін, зейнетақыны жұмысшының өзінің жеке қаржыландыру
қағидасына негіздеп, еңбекақының үлесі есебінен болашақтағы зейнетақы қорланымының
өсуін қамтамасыз ету және оларды құнсызданудан қорғау мақсатында қаржы
құралдарына инвестициялауды жүзеге асыратын, міндетті қорланымды қамтамасыз ететін
жүйемен алмастыру жоспарланды. Яғни, екінші деңгей-жинақтаушы жүйенің негізгі
ерекшеліктері міндеттілік және кең ауқымды жинақтаушылық болып табылды.
Жинақтаушы жүйеге көшкеннен кейін қаржылық дағдарыс кезеңдерінде
табыстылық пен зейнетақы жинағын сақтау арасындағы балансты таңдаудың маңызы зор
болды. Себебі бұл жылдары активтерді басқару тек нарық үшін ғана емес, инвесторлар
үшін де айтарлықтай күрделі болды.
Қаржы дағдарысы Қазақстанда ғана емес, барлық елдерде зейнетақы активтерін
басқаруда барлық кемшіліктер айқындала бастады. Нақтырақ айтсақ, зейнетақы
активтерін басқарудағы әлсіздік: алуан түрлі қаржы құралдарына салынған инвестиция
салдарын бағалай алмаушылықтан, дефолтты және ірі қаржы институттарының қайта
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құрылымдауын болжай алмаудан қатты білінді. Сонымен бірге бұл, жинақтаушы
зейнетақы қорларының қаржылық тұрақтылық кезінде, құлдырау жағдайына қажетті
қорды (запастарды) уақтылы құра алмауында.
Зейнетақы активтерінің әлемдік құрылымы, соңғы онжылда біртіндеп акция мен
жылжымайтын мүлік үлесінің төмендеуіне, депозит, облигация, инвестициялық үлестік
құралдардың артуына әкеліп соқтыруда. Баламалы инвестициялар үлесі 10% шамасында
өзгеріссіз қалды және дағдарыс кезеңінде көбею беталысы бар деп тұжырымдайды, ал
институционалдық инвесторлардың көпшілігі өзерінің қаражаттарын құбылмалылығы
төменірек құралдарға салуда.
Ғаламдық қаржы дағдарысын (2008-2010 жылдары) әлемнің барлық зейнетақы
қорлары сезінді, бұл бірінші кезекте зейнетақы активтерінің құнының төмендеуінен
байқалды. Мысалы, 2008 жылы ЭЫДҰ елдеріндегі зейнетақы қорлары активтерінің құны
19%-ға төмендеді (2007 жылдың желтоқсанына $18,7 трлн. және 2008 жылдың
желтоқсанына $15,3 трлн.). Алайда, ЭЫДҰ және бірқатар дамушы елдер мәліметтері
бойынша, 2009 жылғы қаржы нарығының өсуінің арқасында, ЭЫДҰ елдеріндегі
зейнетақы қорлары дағдарыс кезіндегі 3,5 трлн. долл. шығынның шамамен 1,5 трлн. долл.
орнын толтырды. Зейнетақы қорлары 2013 жылы орташа есеппен 2,2% атаулы табыс алды
[2].
ЭЫДҰ елдері мен өзге елдердегі зейнетақы активтерінің орташа табыстылығы,
2008 жылы (– 21%) -ды, 2014 жылы 2,4%-ды құрады. Дәл осы кезде Қазақстанның
зейнетақы қорларының атаулы табыстылығы (– 0,84%) -ды және сәйкесінше, 2,2-ды
құрады. Бұл көрсеткіштер, басқа мемлекеттермен салыстырғанда анағұрлым жоғары,
ЖЗҚ-ның басым көпшілігі өз салымшылары үшін аса қиындық тудырмай, түрлі
экономикалық қиындықтарға төтеп беріп, дағдарыстан шыға білді.
Дамыған елдерде (2007-2010 жылдары) зейнетақы активтерінің шамасы,
TowerWatson зерттеулерінің мәліметтері бойынша [3], орта есеппен шамамен ЖІӨ-нің 2%
азайған. Активтер құнының төмендеген себебі, дағдарысқа дейін зейнетақы қорлары
активтерінің көп бөлігі акцияға салынған болатын. Қаржы дағдарысы Қазақстанның, сол
сияқты шет елдердің (әсіресе, АҚШ-та, Австралияда, Венгрияда) зейнетақы қорларының
инвестициялық стратегиясын қайта қарап, акцияларға салынған активтерді
облигацияларға ауыстыруға мәжбүрледі. Бірақ, бұл қадам айтарлықтай көмек бермеді,
зейнетақы қорлары активтердің жоғалған құнын қайта орнына келтіре алмады.
Қазақстанда керісінше, мемлекеттің инвестициялық саясатқа ықпалы оң нәтиже берді,
әсіресе тәуекелдерді азайтты, дегенмен дәл осы жайт зейнетақы активтері
табыстылығының өсуіне шектеу жасады.
Дағдарыстан кейін, әлемнің көптеген зейнетақы қорлары, зейнетақы активтерінің
сақталуын және оларды инвестициялау барысында тәуекелдерді азайту үшін, ЖЗҚ-ын ары
қарай дамытуға ықпал ету шараларын қабылдады, 1 – кесте.
Кесте 1 – 2008 жылдан бастап жинақтаушы зейнетақы жүйелерінде қабылданған
дағдарысқа қарсы ықпал ету шаралары
Міндетті зейнетақы жүйесіне аударылатын зейнетақы жарналары мөлшерлемесінің өзгеруі
АҚШ

1

Польша
Румыния
Литва

2
Жұмыс берушілерге жұмысшылардың зейнетақы жоспарларына аз жарна төлеуге
рұқсат беру
2010 жылдан бастап еңбекақыдан алынатын жарнаның мөлшері 7,3%-дан 3%-ға
дейін төмендеуі
2010 жылдан бастап еңбекақыдан алынатын жарнаның мөлшері 2,5% - дан 2% - ға
дейін төмендеуі
Жарналар мөлшері 2009 жылы 5,5%-дан 2010 жылы 2%-ға дейін төмендеді, 20122014 жылдары 6%-ға дейін артты
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Эстония

Міндетті зейнетақы жарнасының 2011 жылы 2%-дан, 2012 жылы 4% - ға оралуы,
ағымдағы қысқартуларды өтеу мақсатында 2014-2017 жылдары 2-деңгейдегі
жарналар 6%-ға дейін артуы.
Латвия
Жарналар мөлшері 2009 жылы 8%-дан 2% - ға азайды, мөлшерлемелерді 2010
жылғы қаңтарда 4%-ға дейін және 2011 жылғы қаңтарда 6%-ға көтеру (осы уақытқа
дейін жарналар мөлшері 2010 жылы 10%-ға дейін) жоспарланып отыр
Сингапур
Жұмыс берушілер жарнасының мөлшері табыстан 14,5% -дан 15,5% - ға дейін өсіру
Венгрия
52 жастан асқан тұлғаларға 2008 жылдан 2009 жылдың соңына дейін мемлекеттік
бірінші деңгейге қайтып келуге рұқсат берілді. Соның нәтижесінде 60 мың адам
жеке қорлардан 100 млрд. Форинтті аударды.
Зейнетақы қорланымына қол жетімділік
Австралия
Кейбір отбасылық және медициналық шығындарды төлеу мүмкін болмаған
жағдайда қорланымға шектеулік енгізуге рұқсат етілді
Венгрия
ЖЗҚ-дағы инвестициялардың шетелдік активтерге рұқсат етілген үлесінің азаюы,
мемлекеттік облигацияларға сұраныстың көбеюіне әкеліп соқтырды, және
дағдарыстың нағыз қызған кезінде пайдалылыққа қатаң талаптар енгізу, ЖЗҚ-ның
акциялардан бас тартуға әкелді.
Словакия
Ақпаратты ашу жөніндегі қосымша талаптар
Германия
Кейбір жоспарлар үшін баспана сатып алуды қаржыландыру үшін қолжетімділікке
рұқсат етіледі
Реттейтін талаптардың өзгеруі
Испания
ЖЗҚ мониторингісіне және тәуекелдік-менеджментке қойылатын талаптардың
күшеюі
Италия
Инвестицияларды әртараптандыру жөніндегі талаптарды қатаңдату
Венгрия
ЖЗҚ-дағы инвестициялардың шетелдік активтерге рұқсат етілген үлесінің азаюы,
мемлекеттік облигацияларға сұраныстың көбеюіне әкелді
Түркия,
Ақпаратты ашу жөніндегі қосымша талаптар, бірінші іріктеу (2008 жылғы қаңтарСловакия,
маусым) және екінші іріктеу (2008 жылғы қараша-2009 жылғы маусым)
Венгрия
Дағдарыстың нағыз қызған кезінде пайдалылыққа қатаң талаптар енгізу ЖЗҚ-ның
Словакия
нарықтағы акциялардан шығуына әкелді
ЖЗҚ директорлар кеңесіндегі кәсіпқой қамқоршылар, 100% құрамынадейін
Нидерланды
(талқыланады)
ЖЗҚ портфельдеріндегі МБҚ үлесін ұлғайту жөніндегі Қаржы қадағалау
агенттігінің талаптары. 2009 жылдың 01 сәуірінен бастап, ЖЗҚ портфельдеріндегі
Қазақстан
МБҚ үлесі 20%-ға, ал 2009 жылдың 01 қазанынан бастап- 30%-ға жетуі тиіс.
ЗҚ басқаруға жұмсалатын шығындардың азаюы
Басқаруы компаниялардың комиссияларына шектік мән белгіленді
Мексика,
Польша
Клиенттердің қордан қорға жиі ауысуына айыппұлдар енгізілді, бұл қордың
Чехия,
клиенттерді өздеріне тарту шығындарына зайтады
Венгрия
Төлемді, жарнадан түсетін 2,1-2,8%-бен + пайдадан түсетін 2%-дың орнына
Польша
жарнадан түсетін 3,5%-ға айырбастау. Клиенттердің бір қордан екінші қорға өтуіне
шектеулер енгізілді.
Ескерту – Дереккөз: ВБ2009, ЦСР 2009, ЦМИ, http://www.ipe.com

2007-2016 жылдар аралығында зейнетақы активтерінің қорлану құрылымын талдау
барысында осы уақытқа дейін жұмыс істеп келген жинақтаушы зейнетақы қорларының
қызметін тежеп келген себептерді анықтадық.
Оларға біріншіден әсер еткен әлемдік дағдарыс-жалпы қаржы нарығындағы
жағдайдың нашарлауы, яғни барлық қаржы құралдары бойынша табыстылықтың
төмендеуі болса, екіншіден дағдарыстан кейін экономикада өсіп келе жатқан тәуекелді
қауіптерге қарсы, Қорлардың қаржылық тұрақтылығын сақтау мақсатында реттеуші
органдар тарапынан қойылған шектеулер. Үшіншіден, банк секторындағы тұрақсыздық
(ЕДБ дефолты) жағдайлар. Төртіншіден,зейнетақы активтері көлемінің нарық
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сыйымдылығына сәйкес келмеуі, зейнетақы активтерін инвестициялау барысында бірінші
нарықтың нашар дамуы, бағалы қағаздардың екінші қайталама нарығының болмауы,
қаржы құралдарының тапшылығына байланысты зейнетақы активтерін әртараптандыру
деңгейінің төмендігі,
ұлттық валютаның девальвациясы мен ревальвациясы,
құнсызданудың жоғары деңгейі.
Жекеменшік зейнетақы қорларын біріктіргенен кейінгі орталықтан басқару
барысында біраз өзгерістер болғанымен, зейнетақы активтерінің табыстылығы
құнсыздану деңгейін жаппады. Сондықтан, зейнетақы активтері құрылымындағы
мемлекеттік бағалы қағаздар үлесін азайтып немесе оның табыстылық деңгейі
құнсыздануды жабатындай шаралар қолдану керек. Қазір зейнетақы қорларындағы
салымшылардың активтерін мемлекет өзі кепілдендіруде, ал құнсыздану есебінен кеміген
салымдарды мемлекет өмірбақи толықтыра алмайтыны анық, бұл жағдай өз кезегінде ел
бюджетіне үлкен салмақ түсіретіні белгілі. Сондықтан, біздің ойымызша бұл тығырықтан
шығу еліміздің қор нарығын дамып, бұған отандық компаниялар мен эмитеттерді тарту.
Бұл өз кезегінде қаржылық құралдардың тізімін кеңейтіп, зейнетақы активтерін
әртараптандыруға, ал БЖЗҚ өз кезегінде қаржылық институт ретінде Қор нарығын
дамытуға үлесін қосатын еді.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Global Pension Asset Study. Towers Watson. электр. ресурс //http://www.
towerswatson.com/Global-Pensions-Asset-Study – 2014.
2. Особенности развития накопительной пенсионной системы.//Данные по
странам мира и выводы для Российской Федерации Отделение ОЭСР по
негосударственному пенсионному страхованию//www.napf.ru/files/77222. 01.06.2013.
3. Жантаева А. А. Финансовые проблемы современной
казахстанской
пенсионной системы //Тезис докл. межд. науч. – практ. конф. «Иссык - Кульского форума
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии». – Бишкек. – Киргизская Республика,
2013. – №2. – С. 37-43.

Социальные аспекты инфляционных процессов в условиях кризиса
Ильясова Г.Р.
Казахская Академия труда и социальных отношений, г.Алматы
E-mail: gulnara-ravil@ mail.ru
Проблемы и последствия, создаваемые инфляцией почти полностью связаны с
неопределенностью. Они возникают не потому, что ценность денег падает, а потому, что
будущая ценность денег непредсказуема. Высокий, но постоянный темп инфляции, на
который каждый мог бы с уверенностью рассчитывать, вызвал бы меньше проблем, чем
более низкий, но менее предсказуемый темп. Выходя из-под контроля и даже оставаясь
относительно слабой, регулируемой, она оказывает на ход экономического развития
целый комплекс сугубо отрицательных, негативных влияний [1,с.24] .
Жертвами негативных последствий инфляции в первую очередь становятся
потребители, которым приходится страдать от падения уровня жизни. Это происходит в
разных формах.
Если инфляция носит открытый характер, проявляется в непрерывном общем
повышении цен, то падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде
наличных денег или на банковских счетах. Каждый новый виток роста цен неумолимо
сокращает массу товаров, которую способны приобрести владельцы таких сбережений.
В период инфляции снижаются текущие реальные доходы потребителей,
свидетельствуя об ухудшении ежедневных показателей их благосостояния. Падение
уровня жизни наиболее заметно при подавленной инфляции, поскольку индексация и
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другие методы защиты населения от инфляции относятся к денежным доходам и не
влияют на дефицит товаров и услуг.
Внешне кажется, что в условиях открытой инфляции положение потребителей
более благополучно, чем при подавленной инфляции – нет дефицита товаров и
осуществляются компенсационные меры. В действительности благосостояние населения
все равно снижается.
Во-первых, противоинфляционные выплаты не могут поспеть за динамикой цен,
поскольку последние растут ежедневно, а пересмотр ставок заработной платы и
фиксированных доходов происходит через определенное время. Чем больше это
запаздывание, тем ощутимее удары инфляции по текущему потреблению.
Во-вторых, предугадать возможное повышение цен, особенно при неуправляемой
гиперинфляции крайне сложно. Борясь с дефицитом бюджета и стремясь экономить на
любых статьях расходов, правительство обычно недооценивают инфляционную
опасность. Поэтому противоинфляционные компенсации редко бывают достаточными.
В-третьих, подобные компенсации в принципе не могут быть полными. В
обстановке инфляции издержек государство вынуждено идти на компромиссные решения,
когда противоинфляционные добавки не полностью покрывают потери доходов от роста
цен. При этом уменьшение реальных доходов неминуемо.
Таким образом, открытая и подавленная инфляция отрицательно влияют на
сбережения и текущее потребление, ухудшая благосостояние населения.
В этом же направлении действует эффект инфляционного налога (bracket creep
effect). Он проявляется в экономике с прогрессивной системой подоходного
налогообложения. Регулярно получая денежные компенсации при открытой инфляции,
налогоплательщик превращается в группу лиц с более высокими доходами и
соответственно большей ставкой налогообложения. При этом он отдает государству
возрастающую часть своего дохода. Нельзя исключить варианты, когда сумма, оставшаяся
после вычета налога, по своей покупательной способности окажется меньше той, что была
до начала инфляционного роста заработной платы.
Инфляция влечет за собой социальное расслоение, углубление имущественного
неравенства населения. Постоянное подорожание товаров, входящих в любой
потребительский набор оборачивается прямым снижением жизненного уровня
малообеспеченных слоев населения. Для состоятельных людей текущее потребление при
открытой инфляции может не измениться или даже возрасти, сокращая сбережения.
Следовательно, во время инфляции происходит перераспределение доходов, которое явно
несправедливо.
Попытки государства снизить неравенство с помощью компенсаций чреваты
проявлением другой несправедливости. Поскольку такие выплаты предназначаются
малообеспеченным лицам, то наибольшие относительные потери реальных доходов
приходятся на долю средних слоев населения. Отмечу, что средний класс является самой
массовой и экономически активной частью современного общества и ущемление его
интересов отнюдь не безопасно.
Рассматривая проблему инфляции для потребителя в целом нужно сказать, что она
приводит к усилению неравенства и несправедливости, деформирует структуру доходов,
повышает социальную напряженность. Судя по мировой практике, проблема неразрешима
до тех пор, пока идет неконтролируемая инфляция.
Инфляция отрицательно сказывается не только на благосостоянии людей, страдает
и производство. Так, по мере нарастания подавленной инфляции ослабевают стимулы к
труду. Это объясняется тем, что товарный дефицит ведет к уравнительному
распределению предметов потребления, не связанному с эффективностью труда. Это
обрекает экономику на низкую эффективность и технологическую отсталость [2,с.524].
Цены в период открытой инфляции обычно растут быстрее номинальных доходов.
У предпринимателей издержки на заработную плату растут медленнее затрат на
приобретение средств производства, что делает более выгодным сохранение устаревшего
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и сравнительно дешевого оборудования, чем замену его новым и более дорогим. Из-за
опережающего роста цен старая трудоемкая технология может приносить больше
прибыли, чем новая. Это обстоятельство отрицательно влияет на техническое состояние
производства, тормозит освоение новых технологий.
В обстановке открытой инфляции повышению эффективности производства
препятствует инфляционное налогообложение, отнимающее часть прибыли, которую
можно было бы вложить в развитие бизнеса.
И, наконец, в периоды активной инфляции наблюдается общее замедление
экономического развития. Поскольку предугадать движение цен и издержек практически
невозможно, предприниматели предпочитают воздерживаться от крупных капитальных
затрат с длительным сроком окупаемости. Выбор этой модели экономического поведения
продиктован также неясными перспективами в отношении инвестиций, так как владельцы
сбережений опасаются надолго расставаться с ними.
Главное же последствие инфляции состоит в том, что она делает плохо
управляемым все народное хозяйство. Организуя регулирование рыночной экономики,
государство полагается в основном на косвенные методы (налог на прибыль, бюджетные
субсидии, процент за кредит Центрального Банка и др.) Объектами воздействия
становятся денежные параметры экономической деятельности фирмы, банка, потребителя
– доход, прибыль, сбережения и т. п. Управление может принести желаемые результаты,
если денежная система достаточно устойчива. Дестабилизируя ее, инфляция
автоматически снижает эффективность экономических регуляторов, что подталкивает
государство к использованию административных способов воздействия. Тем самым
инфляция обесценивает не только деньги, но и всю систему регулирования рыночного
хозяйства.
Инфляция – весьма распространенный экономический недуг, от которого
пострадали многие развитые страны. Однако справиться с нею можно, о чем
свидетельствует мировая практика. Это вселяет надежду, что и в нашей стране удастся
обуздать инфляцию, которая десятилетиями пребывала в подавленном состоянии, а с
переходом к открытому типу протекает в острых формах.
Уровень жизни населения, являющийся одной из сложнейших социальноэкономических категорий, во многом определяется уровнем доходов населения. Для
анализа доходов населения особое значение имеют показатели степени удовлетворения
платёжеспособного спроса населения в условиях инфляции.
В качестве обобщающих показателей в органах государственной статистики на
практике применяются следующие:
1) индексы стоимости жизни;
2) реальная заработная плата в расчёте на одного работающего;
3) реальные доходы на душу населения;
4) размер прожиточного минимума, в том числе физиологического.
Но используются не только размеры текущих доходов и заработной платы в
сопоставимых ценах, но также динамика цен на услуги, продовольственные и
непродовольственные товары.
Проанализируем
изменение инфляционных процессов и уровня жизни в
Республике Казахстан по некоторым показателям
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Таблица 1 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения
в среднем за год, в тенге [3].
в том числе

Величина
прожиточн
продовольст
ого
-венные
минимума
товары
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9 653
12 364
12 660
13 487
16 072
16 815
17 789
19 068
19 647
21 612

5 792
7 419
7 597
8 092
9 643
10 089
10 674
11 441
11 788
12 967

непродовольственные
товары и
платные
услуги
3 861
4 945
5 063
5 395
6 429
6 726
7 115
7 627
7 859
8 645

По данным Агентства РК по статистике

В процентах к
предыдущему
году
114,8
128,1
102,4
106,5
119,2
104,6
105,8
107,2
103,0
110,0

Справочно в процентах к
предыдущему году
индекс цен
индекс
на
потребител продовольь-ских цен
ственные
товары
110,8
112,2
117,0
123,4
107,3
106,0
107,1
106,2
108,3
111,9
105,1
104,5
105,8
104,3
106,7
106,6
106,6
106,4
114,6
112,7

Как видно, величина прожиточного минимума имеет ежегодную тенденцию к
росту. Наибольшими темпами она увеличивалась в 2008 году на 128,1 % и в 2011 году на
119,2%, однако и уровень инфляции с 2007 года по 2016 год ежегодно увеличивается
нарастающими темпами. Например: в 2008 году ИПЦ составил 117 %, в 2016 году
114,6% такого высокого уровня не наблюдалось в Республике Казахстан с 2000 года
Основным фактором ускорения инфляционных процессов стало значительное ослабление
обменного курса тенге в августе-сентябре 2015 года [4].
40
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Рисунок 1. Изменение величины прожиточного минимума и инфляция в процентах
к предыдущему году, прирост
На рисунке графический изображено
увеличение величины прожиточного
минимума и ИПЦ. К сожалению, статистика свидетельствует о том, что в с 2007 года
темпы прироста величины прожиточного минимума еле поспевали за темпами инфляции,
в особенности за увеличением цен на продовольственные товары. В 2009,2015,2016 годах
прирост прожиточного минимума был ниже темпа инфляции. Это подтверждает
актуальность социальных последствий инфляционных процессов и в Республике
Казахстан.
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Формирование динамичеких резервов как метод управления
кредитным риском
Касенова Г.Е.
КазНИТУ им.К.Сатпаева, г.Алматы
Е-mail: guka_71@mail.ru
Основа банковского дела – это принятие рисков. Современные банка эффективно
осуществляют свою деятельность в случае, когда принимаемые ими риски разумны,
контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей. Безусловно, все
банки стремятся к получению максимальной прибыли, но это стремление ограничивается
возможностью понести определенные потери. Риск деятельности и состоит в вероятности
того, что фактический получаемая прибыль банка окажется меньше запланированной или
ожидаемой. Соответственно, чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между
доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть
выражена прямолинейной зависимостью [1].
Одним из действенных способов минимизации риска является создание провизий
(резервов) для покрытия кредитного риска. Резерв на покрытие возможных потерь по
предоставленным кредитам создается за счёт нераспределенного чистого дохода банка,
путем отнесения на расходы банка. Таким образом, прибыль банка уменьшается на сумму
списанных за счёт резерва кредитов, невозвращенных в срок [2].
В Казахстане банки одновременно при предоставлении баланса на первое число
каждого месяца представляют в Национальный банк Республики Казахстан отчеты о
классификации активов и условных обязательств и создании провизий по ним по
установленной форме. Все выданные кредиты в банках второго уровня до 2013 года
классифицировались в соответствии с Положением «О классификации активов и
условных обязательств, создания против них провизий (резерва)», утвержденным
постановлением Правления НБ РК №296 от 25 декабря 2006 года с учетом изменений и
дополнений, утвержденными соответствующими постановлениями Правления НБ РК [3].
Согласно Положению, классифицированным активом является актив, по которому
требование не исполняется в соответствии со сроком договора, либо будет исполнено не в
полном объеме, или вообще не исполнено. Активы, не относящиеся к
классифицированным, считались стандартными.
Классифицированные активы подразделялись на: сомнительные и безнадежные.
При этом основным критерием классификации актива являлась возможность полного или
частичного его погашения с учетом начисленных процентов.
Классификация активов осуществлялась по критериям, устанавливаемым в
зависимости от качества их обеспечения, финансового положения заемщика, его
кредитной истории, классификации кредитов, ранее полученных заемщиком в других
банках и иных факторов, влияющих на вероятность полного их возврата с начисленным
вознаграждением.
Сомнительным кредитом с повышенным риском признавался кредит, задержка
платежей по которому составляли от 60 до 90 дней, то есть систематическая
недостаточность средств, получаемых заемщиком из основного источника получения
доходов; объявление санации на срок не более 1 года; форс-мажорные обстоятельства,
нанесшие заемщику материальный ущерб, но не повлекшие прекращение его
деятельности; возникновение просроченной задолженности по кредитам и гарантиям,
полученным от других банков.
Кредит признавался безнадежным, если имелось одно из следующих оснований:
задержка платежей по возврату основного долга или процентов свыше 90 дней;
объявление дебитора банкротом; объявление санации на срок более 1 года; форсмажорные обстоятельства, а также иные ситуации, нанесшие заемщику материальный
ущерб и не позволяющие ему продолжать свою деятельность.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

95

В этой связи, нельзя не согласиться с мнением С.Н. Кабушкина который считает,
что банкам для того, чтобы избежать кредитного риска следует тщательно отбирать
заемщиков, анализировать условия выдачи кредитов, постоянно контролировать
финансовое состояние заемщиков, их способность и готовность погасить кредит [4].
Сейчас порядок формирования провизий на покрытия кредитных рисков в
Казахстане регламентируется Правилами создания провизий (резервов) в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, утвержденными Постановлением
Правления НБ РК № 65 от 25 февраля 2013 года.
Провизии (резервы) по кредитным рискам в банках создаются в соответствии с
требованиями закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»,
международным стандартом финансовой отчетности 39 «Финансовые инструменты:
признание и измерение» (МСФО 39), а также в случае создания провизий (резервов) по
условным обязательствам – в соответствии с международным стандартом финансовой
отчетности 37 «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы» (МСФО
37). При этом провизии будут формироваться в соответствии с требованиями МСФО,
резервы ожидаемых убытков по Базелю II, а разница между ожидаемыми убытками и
провизиями будет покрываться отдельными резервами на счетах собственного капитала.
При динамическом подходе, по мнению некоторых исследователей, банк начинает
создавать динамические резервы во время кредитного бума, вплоть до начала периода
кредитного сжатия. Потери банка в данный период компенсируются как за счет ранее
созданных динамических резервов, так и за счет стандартных, сформированных в период
появления просроченной задолженности.
Таким образом, при динамическом подходе в результате равномерного отчисления
резервов происходит выравнивание финансового результата банков, а также смягчается
отрицательное воздействие на собственный капитал.
В соответствии с «Правилами формирования банками второго уровня
динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва,
размера ожидаемых потерь» под займом понимается осуществление банком банковских
заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций (за исключением
межбанковских займов, займов организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций, операций обратное РЕПО), а также учет векселя.
Под межбанковскими займами понимаются займы банков, предоставленные на
договорной основе другим банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций
В Казахстане формирование динамического резерва предусмотрено по четырем
группам займов, по которым установлены параметры кредитных потерь α и скрытых
потерь β, в следующем порядке:
∆ДР = 𝛼𝛼 ∙ ∆ПЗ + (𝛽𝛽 ∙ ПЗ − ∆СП)
(1),
где:
∆ДР – изменение динамических провизий за отчетный период;
∆СП – нетто-ассигнования на создание провизии в соответствии с
требованиями МСФО за отчетный период;
∆ПЗ – совокупные займы, выданные за отчетный период;
ПЗ – совокупные займы на конец отчетного периода;
α (альфа) – параметр кредитных потерь;
β (бета) – параметр скрытых потерь
Ассигнования на резервы - расходы на создание резервов под займы в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности.
Доходы от восстановления резервов - доход, возникший в результате уменьшения
суммы ранее созданных резервов под займы, за исключением случая, когда уменьшение
резервов происходит в результате списания займа с баланса. Для целей налогообложения
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размер динамического резерва определяется как положительная разница между размером
динамического резерва, определенного на конец отчетного налогового периода и
размером динамического резерва, определенного на конец предыдущего налогового
периода [5].
Четыре группы займов, по которым предусмотрено формирование динамических
резервов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры α и β (бета)

Характеристика актива

Показатель
(альфа)
4,65%
на 7,46%

Банковские займы, выданные юридическим лицам
Банковские займы, выданные физическим лицам
потребительские цели
Банковские займы, выданные физическим лицам на 4,8%
строительство, покупку/ремонт жилья, в т.ч ипотечные
жилищные займы
Банковские займы, выданные субъектам малого и среднего 10,52%
предпринимательства (юридическим и физическим лицам)
* - размер показателя β по указанным активам равен 0 до 1 января 2014 года

α Показатель
β*(бета)
0,80%
0,49%
0,46%
0,96%

При расчете динамического резерва за первый квартал 2013 года, ожидаемые
потери за первый квартал 2013 года равны положительной разнице (кредитовый остаток).
В случае отсутствия у банка остатка на счете 3300 «Счет корректировки резервов
(провизий)» либо наличия на нем дебетового остатка по состоянию на 1 января 2013 года
ожидаемые потери равны нулю.
Максимальный размер динамического резерва с 1 января 2014 года составляет не
более 5,9 процентов от портфеля займов на конец отчетного квартала по балансовой
стоимости, увеличенной на сумму сформированных резервов [5].
Таким образом, необходимо отметить, что действующий подход формирования
резервов, который основан на модели понесенных потерь, при котором провизии
(резервы) признавались только при наличии объективных фактов ухудшения качества
кредитов, в соответствии с новыми Правилами дополнен ориентированным на ожидаемые
потери динамическим резервом. Техника действия данного инструмента предполагает
признание потерь по кредитным операциям на более ранних стадиях процесса, что
позволяет сгенерировать дополнительную «подушку безопасности» в периоды кредитной
экспансии для минимизации убытков в последующие периоды сжатия.
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Особенности оценки инвестиционной привлекательности банка
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E-mail: kenenbainur@mail.ru
В условиях реальной конкуренции на рынке банковских услуг потенциальный
банковский инвестор обладает свободой выбора в размещении имеющихся у него
временно свободных средств. В экономической литературе, не важно, по анализу
деятельности банков или предприятий, понятие инвестиционной привлекательности чаще
всего используется в значении целесообразности вложения средств в акции того или
иного банка или предприятия.
Например, авторы «Инвестиционная привлекательность коммерческих банков»
И.А.Баев и С.В.Кожин, хотя и не дают четкого определения термина «инвестиционная
привлекательность», придерживаются следующей точки зрения: «В современных
условиях одной из проблем, стоящих перед коммерческими банками, является их низкая
капитализация. По нормативам оценки собственного капитала совокупный капитал
отечественных банков составляет менее половины месячного ВВП страны, в то время как
в Великобритании банковская капитализация составляет более 100% годового ВВП;
примерно такие же показатели в других развитых государствах» [1].
Значит увеличение собственного капитала, в том числе путем эмиссии акции,
является необходимым условием дальнейшего развития банковской системы страны.
Однако в современном Казахстане ввиду незрелости фондового рынка банки не могут
привлечь денежные средства путем открытой подписки на акции, и акции размещаются
главным образом среди учредителей банка. Безусловно, такая ситуация является
временной, и в будущем коммерческие банки смогут увеличить свой капитал путем
открытой продажи акций, и ими будет востребован опыт западных коммерческих банков
по увеличению своей акционерной стоимости.
Необходимо определиться с понятием «инвестиционная привлекательность». В
настоящее время нет единого подхода к определению этой категории, однако
традиционно под инвестиционной привлекательностью понимают наличие определенных
условий, которые оказывают влияние на предпочтения инвестора при выборе объекта
инвестирования. М.Н. Крейнина рассматривает инвестиционную привлекательность как
систему показателей, характеризующих финансовое положение компании. Н. С. Яременко
определяет инвестиционную привлекательность внутренними (достаточность капитала,
деловая активность ликвидность, эффективность деятельности, охват рынка) и внешними
(Инвестиционная привлекательность государства, региона) факторами.
Таким образом, в работе под инвестиционной привлекательностью имеется ввиду,
стоимость финансового института.
А инвестиционную привлекательность могут
оказывать влияние внешние и внутренние факторы
Рассмотрим более подробно особенности оценки стоимости банка с точки зрения
известных экономистов Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муррина, А. Дамодарана, П. Роуза.
По мнению Т. Коупленда и соавторов, главная особенность оценки стоимости
коммерческих банков в отличие от любых иных коммерческих структур заключается в
том, что «применительно к банкам проще определять стоимость акционерного
(собственного) капитала, нежели всего объекта оценки» [2]. Вначале определяется
стоимость бизнеса исходя из показателей чистого денежного потока в прогнозном
периоде с учетом оценок терминальной стоимости, продисконтированных с помощью
средневзвешенной стоимости капитала (WАСС). Таким образом, устанавливается
«стоимость всего объекта оценки». Далее из полученной оценки следует вычесть
рыночную стоимость долговых обязательств. Разница представляет стоимость
акционерного капитала.
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Также Т. Коупленд отмечает понятие трансфертного ценообразования присущее
банковской деятельности, когда «избыточные финансовые ресурсы, создаваемые первым
банком, могут быть предоставлены в ссуду... второму банку, работающему с
институциональными клиентами». «При этом в случае внутреннего кредитования
процент, поступающий первому банку, и процент, выплачиваемый вторым банком,
выступают в роли взаимных трансфертных цен» [2]. Это существенно модифицирует
условия определения стоимости банка.
Далее вопрос определения стоимости заемного капитала поднимается Т.
Коуплендом. Это связано с тем обстоятельством, что банк создает стоимость «на стороне
обязательств баланса». Появление этой стоимости объясняется тем, что, как правило,
банковские расходы на обслуживание депозитов меньше, чем привлечение таких же
финансовых ресурсов на рынке капиталов с «эквивалентным риском». Тем самым
«образуется положительный разрыв («спрэд»), который создает стоимость для
акционеров». Отсюда понятно, что управление обязательствами банка является одним из
основных направлений его деятельности. Это означает, что чистый денежный поток банка
должен определяться с учетом прироста либо погашения обязательств. Ясно также, что
для определения стоимости банка уместно использовать модель дисконтированного
денежного потока с учетом изменения обязательств банка, т. е. исходя из движения
задолженности, а значит, исходя из стоимости собственного капитала.
Таким образом, обязательства банка состоят из двух компонентов: первый
компонент - это обязательства, возникающие в результате заимствований заемного
капитала; второй - это привлекаемые банком свободные денежные средства населения.
Оба компонента выполняют по существу одинаковые функции в работе банка.
Разница лишь в том, что привлечение свободных денежных средств населения создает
более выгодные условия получения маржи от их использования.
Что касается средств, поступающих в банк с рынка капиталов в виде, к примеру,
облигаций, то маржа здесь на порядок ниже. Это отмечают Т. Коупленд и его соавторы:
«Разрыв между процентом, который банк получает по ссудам, и затратами на капитал
настолько мал, что даже самые незначительные погрешности в вычислении затрат на
капитал приводят к громадным расхождениям значений стоимости всего объекта оценки»
[3].
В работе А. Дамодарана особенности определения стоимости коммерческих банков
напрямую связываются с особой ролью задолженности - обязательств банка. А.
Дамодаран определяет смысл задолженности применительно к банковскому бизнесу, как
сырье. Одним словом, долг для банка - это то же самое, что и сталь для компании Gеnеrаl
Mоtоrs, т. е. нечто, затем преобразуемое в другие финансовые продукты, которые потом
можно продать по более высокой цене и получить прибыль. Поэтому в фирмах,
оказывающих финансовые услуги, капитал определяется более узко и включает только
собственный капитал. Эта трактовка капитала подкрепляется регулирующими органами,
которые определяют целевые ориентиры мультипликаторов собственного капитала
банков...» [4].
Еще одна особенность, отмеченное А. Дамодараном, касается строгого
государственное регулирования. «Фирмы, оказывающие финансовые услуги... сильно
регулируются... В целом эти регулирующие правила принимают три формы.
Во-первых, от банков... требуется поддерживать на необходимом уровне
коэффициенты капитала для обеспечения гарантий, что они не выходят за пределы своих
средств и не подвергают риску держателей требований и вкладчиков.
Во-вторых, фирмы сектора финансовых услуг часто ограничиваются сферами, в
которые они могут вкладывать свои средства. Например, в США закон Гласа-Стигала
ограждает коммерческие банки от сделок, характерных для инвестиционных банков, и от
принятия активных позиций в собственном капитале фирм, занятых в обрабатывающей
промышленности.
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В-третьих, регулирующие органы часто ограничивают вход новых фирм в
финансовый бизнес, а также слияния между уже существующими фирмами» [4].
В целом же различия в оценках любых компаний и структур, занимающихся
предоставлением финансовых услуг, в частности банков, заключаются в том, что для
любых компаний подходят оценки как стоимости фирмы в целом, т. е. с учетом
собственного и заемного капитала, так и стоимости только собственного капитала. Такой
свободы выбора не существует для компаний, оказывающих финансовые услуги (в т. ч.
банков). И это связано с тем, что для такого рода компаний затруднительной оказывается
привычная в отношении других компаний операция идентификация задолженности.
Одной из существенных особенностей оценки стоимости банков, по мнению А.
Дамодарана, является то обстоятельство, что большинство из них выплачивают
существенно более значительные дивиденды, чем любые другие компании. Этим
объясняет более интенсивный приток акционерного капитала в банковскую среду по
сравнению с большинством других сфер инвестирования [3]. Дело в том, что «банкам...
нужно направлять значительно меньше средств на капитальные затраты... чем прочим
фирмам. В свою очередь, это означает, что эти фирмы могут выплатить в виде дивидендов
намного большую часть своего чистого дохода, чем производственные фирмы» [4].
По мнению П. Роуза, показатели деятельности банка, в конечном счете,
ориентируются на две взаимосвязанные ее характеристики: прибыльность и риск. Это
объясняется тем, что «коммерческий банк представляет собой предпринимательскую
корпорацию, задачей которой является максимизация стоимости средств, внесенных
акционерами в фирму, при сохранении допустимого уровня риска». А также он отмечает
необходимость транспарентности в деятельности банка для большего доверия со стороны
инвесторов [5].
Зная котировки акций банка, вкладчик (равно как и акционер) чувствует
уверенность в своей причастности к изменениям котировок этих акций. Кроме того,
особая система контроля за банками позволяет ему надеяться на то, что такое внешнее
наблюдение за банковской деятельностью гарантирует разумное использование
вложенных средств.
Исходный показатель характеристики деятельности коммерческого банка - это
стоимость акций банка. «Движение цены акций теоретически является показателем
работы... поскольку отражает рыночную оценку его деятельности», - выделяет П. Роуз.
Она же зависит от ожидаемых поступлений дивидендов, деленных на «фактор
дисконта (определяется на основе минимального желаемого уровня доходов относительно
принимаемого банком риска)» [5].
Но стоимость акций банка не всегда напрямую зависит от объема выплачиваемых
дивидендов, а их котировками, складывающимися на биржевых площадках.
При определении ключевых показателей прибыльности банка П. Роуз рекомендует
использовать такие широко распространенные при анализе деятельности банков
показатели, как:
- прибыль на собственный (акционерный) капитал (RОЕ):
RОЕ = Чистая прибыль после налогообложения / Акционерный капитал;
- прибыль на единицу активов (RОА):
RОА = Чистая прибыль после налогообложения / Совокупные активы;
- чистая прибыль в расчете на акцию (ЕPS):
ЕPS = Чистая прибыль после налогообложения / Обыкновенные акции,
находящиеся в обращении.
По мнению П. Роуза, «RОА - прежде всего показатель эффективности работы
менеджеров, а RОЕ - измеритель доходности для акционеров... наконец, показатель ЕPS
представляет собой точную оценку выплат в пользу основных владельцев банка - его
акционеров...».
П. Роуз пишет, что «показатель ЕPS представляет собой точную оценку выплат в
пользу... акционеров», имея в виду, что именно этот показатель адекватно отражает их
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интересы. Действительно, интересы акционеров в большинстве случаев привязаны к
изменению стоимости принадлежащих им акций. Учитывая, что показатель ЕPS прямо
пропорционален прибыльности банка, нужно отметить, что показатель прибыльности
банков имеет слишком одностороннее представление о деятельности конкретного банка.
Ведь банк выполняет разнообразные функции. Именно необходимость оценки того, как
тот или иной банк согласованно справился с этими функциями, вызвала появление своего
рода рейтинговых оценок, условий выполнения разнообразных функций банка [3].
Одной из таких систем качественных оценок является рейтинг САMЕL. Данная
аббревиатура означает:
- достаточность капитала (саpitаl аdеquасy) - С;
- качество активов (аssеt quаlity) - А;
- качество управления (mаnаgеmеnt quаlity) - М;
- прибыль (еаrning rесоrd) - Е;
- ликвидность (liquidity pоsitiоn) - L.
Как утверждает П. Роуз, «банки, сводный показатель которых слишком низок - 4
или 5, проверяются чаще, чем банки с высоким рейтингом - 1, 2, 3». Речь здесь идет о
проверке со стороны регулирующих органов, основывающихся на сводных оценках
САMЕL, т. е. на базе квантификации каждого элемента.
Как пишет П. Роуз, «термин "капитал" имеет для банкиров особое значение, это
понятие относится, прежде всего, к средствам, внесенным учредителями банка и
состоящим в основном из акционерного капитала, резервов и нераспределенной
прибыли». Среди наиболее важных функций капитала банка П. Роуз выделяет такую, как
«защита банка от риска... поддержание доверия к банковским управляющим и акционерам
со стороны общества» [5].
Согласно позиции П. Роуза, при измерении капитала банка могут учитываться
следующие обстоятельства:
- «...капитал может оцениваться по его балансовой стоимости... В этом случае
большинство активов и пассивов оцениваются в балансе по той стоимости, которую они
имеют в момент приобретения или выпуска... Для многих банковских управляющих
именно банковская, а не рыночная стоимость является надежным измерителем»;
- некоторые регулирующие инстанции стали определять капитал по
«регулируемым принципам бухгалтерии». Вытекающая из этих принципов оценка
капитала банка представляется П. Роузу сомнительной. «Мы, - пишет он, - опасно близки
здесь к обману общества в крупных масштабах»;
- «намного более полезным... для инвесторов (включая вкладчиков) является
измерение капитала по рыночной стоимости... Банки могут каждый день приблизительно
оценивать банковскую стоимость своего капитала по формуле:
Рыночная стоимость капитала банка = Текущая курсовая стоимость выпущенных
акций х Число выпущенных акций».
П. Роуз отмечает различия в измерениях рыночной стоимости капитала банка в
зависимости от размера банка. Он справедливо подчеркивает, что измерение капитала
банка по рыночной стоимости приводит к более динамичной оценке размера капитала,
меняющейся даже ежедневно для некоторых банков, активы которых широко обращаются
на рынке. Рыночная стоимость капитала мелких банков труднее поддается измерению, т.
к. торговля их активами - обыкновенными акциями, ведется недостаточно широко.
По мнению П. Роуза, «рыночная стоимость капитала хорошо отражает
защищенность каждого банка от риска банкротства. Когда капитал банка измеряется его
рыночной стоимостью, вкладчики имеют больше возможностей для оценки достаточности
средств банка для возвращения вложенных денег, а, следовательно, могут принимать
более рациональные решения о том, в какой банк они должны понести свои деньги».
Дивидендная политика банков, по мнению П. Роуза, является важной
составляющей их деятельности. Величина удержанной прибыли, оставшейся после
налогообложения, имеет существенное значение для банка, поскольку именно за счет нее
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происходит, с одной стороны, выплата дивидендов, а с другой стороны, увеличение
активов банка - внутренних источников развития. Это задача на нахождение оптимума,
поскольку неоправданно низкая доля дивидендов может привести к снижению котировок
акций. В то же время слишком значительное увеличение этой роли может усилить угрозу
банкротства банка [3].
Основываясь на анализе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Каждый из рассмотренных авторов по-разному выделяют особенности в своих
исследованиях. Так, Т. Коупленд и соавторы большое внимания уделяют проблеме
трансфертного ценообразования в банках и вопросу определения стоимости заемного
капитала. А. Дамодаран сравнивает обязательства банка с сырьем для промышленных
компаний, выделяет строгое государственном регулировании и вопрос определения
реинвестиций и денежных потоков П. Роуз в своей работе поднимает вопрос важности
рыночной оценки банков и важности транспарентности для инвесторов и вкладчиков. Он
также делает вывод о необходимости котировок акций банков на фондовых биржах как
условия развития их бизнеса. В трудах указанных экономистов явно можно проследить
необходимость оценки стоимости банков на основе собственного капитала, что связано с
особой ролью долга и проблемой его идентификации.
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Актуальность
развития
корпоративного
управления
определяется
усложняющимися взаимоотношениями между собственниками предприятия и
менеджерами, образующими ядро корпоративного управления. Если на начальной стадии
рыночных реформ в Казахстане они чаще совмещались в одном лице теперь же владельцы
акций (собственники), как и во всем «цивилизованном мире», все чаще вынуждены
нанимать в качестве управляющих профессиональных менеджеров. Кроме того,
усложняются взаимоотношения разных групп акционеров внутри корпораций: мелких и
крупных, контролирующих и блокирующих и т.п. Весь этот клубок взаимоотношений и
должен регулироваться принципами корпоративного управления.
Формирующаяся
в
Казахстане
система
корпоративного
управления
характеризуется некоторыми особенностями:
-·перманентный процесс перераспределения собственности в Корпорациях;
-·специфические мотивации многих инсайдеров (менеджеров и крупных
акционеров), связанные с контролем финансовых потоков и «выводом» активов
корпорации;
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-·концентрация акций (контрольного пакета) в руках директорского корпуса или
генерального директора;
-·слабую или нетипичную роль традиционных «внешних» механизмов
корпоративного управления (рынок ценных бумаг, банкротства, рынок корпоративного
управления и контроля), и т.д.
Существенным недостатком системы управления корпорациями является
отсутствие в ней равноправного представительства участников деятельности корпорации.
Нет четко установленной и выверенной системы разделения властных полномочий, прав,
ответственности и функций между различными уровнями управляющей системы, а также
между участниками процесса принятия решений. Такое положение является одной из
угроз экономической безопасности корпорации[1].
Высокая степень централизации управления корпорациями ведет к низкому
уровню экономической самостоятельности подразделений корпорации. Для такой
системы управления характерно жесткое субординированное подчинение нижних звеньев
руководства высшим управляющим и косвенно директорскому корпусу и лично
генеральному директору, при котором они нередко не несут соответствующей
ответственности за результаты хозяйственной деятельности. Это в значительной степени
служит препятствием на пути формирования и развития корпоративного управления
Многие специалисты в области экономики и управления, считают, что устойчивые
кризисные процессы в экономике во многом связаны с проблемами формирования нового,
адекватного типа отношений - корпоративных отношений. Ни для кого не секрет, что
приватизация, основной целью которой было формирование отечественного класса
эффективных собственников, не решила эту проблему. Не сложился и рынок
профессиональных наемных управляющих. Все это, а также отсутствие контроля за
менеджментом корпораций, по мнению многих иностранных инвесторов, являются
серьезным препятствием для интеграции отечественных и зарубежных компаний,
привлечения иностранных инвестиций.
Ключевой проблемой в данном случае, по-видимому, является проблема
невозможности своевременной реакции на неэффективные действия менеджмента, что
обусловлено как отсутствием адекватной оценки эффективности корпоративного
управления, так и отсутствием адекватных механизмов корпоративного управления.
Теоретический анализ работ в области оценки эффективности корпоративного
управления в современных условиях позволяет сделать вывод о существовании двух
принципиальных подходов к таковой оценке: качественного и количественного.
Несмотря на относительно легкую применимость методов качественной оценки
эффективности корпоративного управления и их абсолютную универсальность,
существует достаточно серьезное ограничение его использования – субъективизм.
Количественный подход к проблеме оценки эффективности корпоративного
управления в отличии от качественного подхода лишен недостатка субъективности.
Единством методик количественного подхода является понимание того, что эффективная
финансово-хозяйственная деятельность корпорации влечет устойчивое финансовое
состояние, что и подтверждает эффективность корпоративного управления [2].
Данный подход вобрал в себя как методы оценки финансового состояния, так и
методы оценки рыночной стоимости корпорации.
Все компании, акции которых свободно обращаются либо планируются к
обращению на рынке ценных бумаг, неизбежно сталкиваются с необходимостью создания
рыночной стоимости для своих акционеров.
Причины повсеместного роста внимания к вопросам управления стоимостью носят
объективный характер.
Во-первых, резко увеличивается темп нововведений и изменчивость внешней
среды.
Во-вторых, в глобальной экономике конкуренция приобретает всеобъемлющий
характер, охватывая рынки ресурсов, информации, талантов, труда, капитала.
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В-третьих, на фоне либерализации рынков и повышения доступности капитала
непрерывно увеличивается роль нематериальных активов, умение управлять которыми
становится важнейшим конкурентным преимуществом.
В современном мире стоимость рассматривается как функция от величины
будущих экономических выгод, которые актив принесёт своему владельцу. Можно
сказать, что стоимость - это общий объём прибыли, которую компания заработает в
будущем. Чем больше объём ожидаемых выгод - тем выше стоимость актива. Когда
говорят об «управлении стоимостью» подразумевается, что компания пытается найти
решения и предпринять действия, максимизирующие выгоды владельца в долгосрочной
перспективе.
В качестве критерия успешности действий компании показатель стоимости
обладает целым рядом важных преимуществ: [3]
- данный показатель имеет финансовое выражение и обладает однозначностью;
- он без ограничений применим к любой компании в любой отрасли;
- он не имеет никаких временных ограничений;
- критерий стоимости ориентирован на будущее;
- он учитывает все важнейшие аспекты деятельности компании.
Важное преимущество стоимостного подхода перед многими другими ещё и в том,
что стоимость - измеримый показатель.
Для различных потребностей существует много видов стоимости. Это такие виды,
как стоимость в целях кредитования или заемная стоимость, страховая стоимость,
балансовая стоимость, остаточная стоимость, арендная стоимость, инвестиционная
стоимость, ликвидационная стоимость, обоснованная рыночная стоимость.
Обоснованная рыночная стоимость – это наивысшая цена в денежном выражении,
которую принесет продажа собственности на конкурентном и открытом рынке при
соблюдении всех условий, присущих справедливой сделке, а также при том, что
покупатель, как и продавец действуют разумно и со знанием дела и на цену сделки не
влияют посторонние факторы и стимулы.
Рыночная стоимость - это идеальный стандарт, который не всегда достижим. По
этой причине реальная цена сделки часто не совпадает с обоснованной рыночной
стоимостью и поэтому, наиболее часто определяется наиболее вероятная продажная цена.
Наиболее вероятная продажная цена - это показатель вероятной цены, по которой
собственность может быть реализована, с учетом существующих рыночных условий,
фактической осведомленности и поведения покупателей и продавцов. Эта оценка
стоимости предполагает обоснование возможной цены сделки в недалеком будущем. Она
выражается интервалом цен в рамках вероятного распределения в отличие от
обоснованной рыночной стоимости, которая выражается одной цифрой.
Управление стоимостью перестало быть функцией исключительно руководящего
аппарата, и призвано усовершенствовать принятие решений на всех уровнях организации.
Управление стоимостью требует регулировать баланс наравне с отчетом о прибылях и
убытках и поддерживать разумное равновесие между долгосрочными и краткосрочными
целями деятельности.
Правильно налаженное управление стоимостью означает, что корпоративное
управление направлено на помощь компании максимизировать свою стоимость, строя
процесс принятия управленческих решений на ключевых факторах стоимости.
Более системный взгляд на оценку как на инструмент управления финансами и
повышения эффективности корпоративного управления компании стал появляться у
руководителей относительно недавно. Стоимость компании является объектом
стратегического управления. Сейчас многие высшие руководители понимают, что в
конечном итоге эффективность управления предприятием определяется не его
ликвидностью или рентабельностью, не величиной прибыли, а увеличением «цены»
бизнеса. Это значит, что грамотное корпоративного управления на предприятие со
временем увеличивает его стоимость.
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Существует три подхода оценки рыночной стоимости компании: затратный,
сравнительный и доходный, каждый из них включает себя несколько моделей,
позволяющих на основе различных показателей, таких как FCF, EVA,CVA, NPV и др.,
определить рыночную стоимость акционерной компании [4].
Доходный подход основан на теоретическом положении о том, что текущая
стоимость имущества равна приведенной стоимости ожидаемых в будущем доходов от
его эксплуатации или продажи. Т.е. подход с точки зрения дохода представляет собой
процедуру оценки стоимости исходя из того принципа, что стоимость объекта
непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые
может принести данный объект, т.к. инвестор приобретает приносящий доход объект на
сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от его эксплуатации и от
последующей продажи.
Затратный подход в оценке рассматривает стоимость акций с точки зрения
понесенных издержек. Стоимость акций признается равной стоимости активов
предприятия, оставшихся после погашения всех обязательств. При этом, как правило,
балансовая стоимость активов, не отражает их рыночной стоимости. Соответственно, в
нее необходимо внести поправки, проведя предварительную оценку рыночной стоимости
каждого актива в отдельности. В основе затратного подхода лежит принцип замещения,
согласно которому инвестор не заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую
обойдется производство (приобретение) аналогичного объекта одинаковой полезности.
Сравнительный подход – основан на анализе сделок купли-продажи сопоставимых
объектов, а также запрашиваемых цен на аналогичные объекты собственности.
Этапами расчета является выбор сопоставимых аналогов и анализ ценовых
показателей сравниваемых объектов с целью приведения последних к единой базе.
При оценке эффективности корпоративного управления на основе рыночной
стоимости используется все три подхода. Оценщик бизнеса прибегает на практике к
комбинации методов из всех вышеописанных подходов, основываясь на специфике
бизнеса, составе активов компании, объеме и качестве доступной информации, целях.
Зачастую итоговая оценка складывается из результатов трех подходов, каждый из
которых имеет различный вес. Разумеется, рыночная стоимость корпорации, приведенная
в отчете оценщика – это лишь ориентир для сторон сделки. На окончательную цену
сделки влияет множество факторов, которые не могут быть отражены в отчете. На
практике стоимость бизнеса, определенная оценщиком, может на треть расходиться с
ценой сделки [5].
Стоимость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными
потоками, и новая стоимость создается лишь тогда, когда компании получают такую
отдачу от инвестированного капитала, которая превышает затраты на привлечение
капитала. Управление стоимостью еще углубляет эти концепции, так как в такой системе
управления именно на них строится весь механизм принятия крупных стратегических и
оперативных решений. Правильно налаженное управление стоимостью означает, что все
устремления компании, аналитические методы и приемы менеджмента направлены к
одной общей цели: помочь компании максимизировать свою стоимость, строя процесс
принятия управленческих решений на ключевых факторах стоимости.
На управление стоимостью влияет ряд факторов, чтобы их выявить, обычно
анализируется финансовая отчетность (отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о
движении денежных средств), а также другие документы внутрифирменной отчетности.
Грамотный анализ факторов и показателей стоимости позволяет менеджменту
компании правильно построить систему корпоративного управления, нацеленную на
максимизацию достояния собственников.
Таким образом, многообразие методик оценки эффективности корпоративного
управления свидетельствуют о различном подходе к изучаемой проблеме. Это
объясняется тем, что корпоративное управление – это достаточно многогранная категория
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и исследователи при оценке ее эффективности могут преследовать различные цели,
которые требуют использования различных методик.
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Ғылыми жетекшісі - Кузенбаева Э.Р.
Ислам банкі жүйесінің ел экономикасына дендей енетін күні алыс емес. Осы
орайда, исламдық қаржыландырудың тұтас экономикамызға берер пайдасы қандай деген
сұраққа жауап беру үшін алдымен оны терең түсінуіміз қажет. Дәстүрлі банкинг
жүйесіндегі саясатты барынша түсіне қоймайтын бұқара үшін бұл жолы барынша
сауаттылық керек-ақ.
Жалпы, ислам қаржыландыру жүйесіне деген жаңа, жақсы көзқарас әлемдік
экономикалық дағдарыс толқынынан соң күшейе түсті[1]. Өйткені, ислам қаржылық
институттары дағдарысқа қарсы тұра алатындығымен әлем назарын аудартты. Оның
басты себебі, шариғат бойынша ислам банкингінде қаупі жоғары активтерге, жоғары
тәуелділікті ипотека мен деривативке инвестиция салуға тыйым салынған. Исламдық
қаржыландырудың жаһандық өндірісінде 1 трлн. 300 млрд. доллардан астам қаржы
айналады екен, оған сенімділігін қосыңыз. Әлемде исламдық қаржыландырудың жүйе
ретінде қалыптасқанына 40 жылдан астам уақыт өтсе де, біздің елімізде ол енді ғана аяққа
тұрып келеді. 2011 жылы Астанада өткен Бүкіл әлемдік Ислам экономикалық форумында
Елбасы ислам экономикасын дамыту барысында әріптестікті жолға қою шаралары
қабылданғанын жеткізген болатын. Сол жылы осы қаржыландыру көзінен алдағы 5-7 жыл
ішінде 10 млрд. доллар қаржы тарту көзделгені туралы ақпарат таратылды. Елбасы
Н.Назарбаев көптеген елдердің исламдық қаржыландыруды өз дамуы үшін белсенді түрде
қолданып жатқандығын атап өтті. Біз Елбасы белгілеген бағыт бойынша, ел
экономикасының кемінде 20 пайызын осы исламдық қаржыландыруға көшірсек, тұрақты
даму көрсеткішіне қол жеткізе аламыз деп нық сеніммен айта аламын. Тек кішігірім
бизнес өкілдері ғана емес, тұтас ауыл шаруашылығын көтеру үшін біз осы исламдық
қаржыны тартуымыз керек.
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
қазақстандық екінші деңгейлі банктердің айналымындағы 18 трлн. теңгенің тең жартысы
жұмыс істемей жатқанын, ондағы күмәнді несиелердің алатын үлесі 30 пайыз, үмітсіз
несиелердің үлесі 20 пайызға жеткендігін жариялады. Ал еліміздегі алғашқы ислам
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банкінің портфелінде бір де бір күмәнді несие жоқ. Еліміздегі ірі банктер санатындағы екі
банк болса тұтынушыларға несие беру барысында жылжымайтын мүлікті кепілге алады.
Дәстүрлі банк жүйесіндегі бір қателік, егер тұтынушы несие алғысы келсе, орнына
беретін кепілдік пайда түсіріп тұрған кепіл болуы қажеттігін ескермеу. Ел банктері
нарықтан сұраныс түсуде, экономика өсіп жатыр деген желеумен ипотекалық несие
беруді еркіне жібере салды. Міне, осы тұрғыдан алғанда ислам банкі жүйесінің
артықшылығы – қаражат өнім өндіретін активке ғана жұмсалады. Банк қаражат сұрап
келіп тұрған адамның бастамақ ісі кейін өнім ретінде қайтатын болса ғана беріледі [2].
2007 жылдан бастап ислам банкингі жүйесінің Қазақстанға бет бұруы басталды.
Ендігі жерде көпшілік ислам банкінде үстеме пайыз төлемейді екен деп үстірт түсінеді де,
шын мәнінде оның қандай механизммен жұмыс істейтінін біле бермейді.
Ислам банкі жүйесі де коммерциялық құрылым. Ислам банкингі дінге негізделген
құндылықтар мен нормалар жүйесіне, сондай-ақ, ислам әлеміндегі дәстүрлерге арқа
сүйейді. Онда рибаға (үстеме пайыз, өсім) қойылған тыйым 1400 жылдан бері бар, бүгінде
исламдық банк ісінің негізгі қағидаттары шариғат заңдарын барлық қаржылық
операцияларға қолдану болып табылады. Ислам банкі жүйесін нақтылайтын заңдар жинағы негізінде ссудалық өсімді алуға, басқаша айтқанда, несие үшін төлемге тыйым
салынған. Бірақ бұл коммерциялық займдар қайырымдылық құралы деп ұқпаған жөн.
Ислам заңы бойынша шынайы пайда есебін есептемей тұрып, кез келген өсім алуға жол
жабық. Ислам экономистері несиенің пайдаланылу сипатына баса мән береді. Оның үстіне
алкоголь, темекі, құмар ойындары, қару-жараққа байланысты кез келген өндіріске
қаражат беруге тыйым салынған. Сонымен қатар, тәуекелі нақтыланбаған немесе
алыпсатарлық қызмет түрлеріне де жол берілмейді.
Қаржылық жобаларда банк пен тұтынушының әріптестік қағидаты ислам банкингі
жүйесіндегі берік негіз болып табылады. Мысалы, дәстүрлі несие беру барысында
компания кез келген жағдайда нақтыланып қойылған өсімі бар несиені қайтаруға
міндетті. Ал ислам банкингінде кәсіпкердің жобасы жүзеге аспай, шығынға тап болса,
банк компаниямен бірге қаржы жоғалтады. Яғни, банк кіріс алу үшін жоба қатысушысы
ретінде кәсіпорынның пайдасы мен шығынын бірдей көтеріседі. Ал егер сауда-саттық
арқылы қаржылық операция жүргізілсе, тауардың өзіндік құны мен жеткізіп беру кезінде
қосылған құннан пайда көре алады.
Дәстүрлі банкте несие беру барысында банктер ешқандай тәуекелге ұшырамайды,
үстінен тек пайдасын көреді. Ислам банкингінде екі жақ та тәуекел етеді, пайдасын да
бірге көреді. Ең қызығы, ислам ғана емес, басқа діндерде де үстеме пайызға тыйым
салынған. Біреуге ақша беріп, оның үстінен өсім алу барлық дінде де харам екендігі
айтылады.
Исламдық қаржыландырудың ең алдымен, алға тартатыны екі тараптың
арасындағы бизнестік қарым-қатынастың тең, әділетті болуы [3]. Ислам банкингіне
қанша адам қаражат сұрап келсе, соның барлығына бірдей жағдай жасап, тең қарымқатынас көрсету. Сондықтан экономиканы өсіріп, тұрақтандыру, тұрақты өсімге қол
жеткіземіз деп айту үшін, ең алдымен, кез келген байлықты бөлуге төңкерістік қарымқатынас қажет.
Исламдық қаржыландыруды елде қысқа емес, ұзақ мерзімге пайда беретін өнімге
назар аударып, сондай салаға бағыттаған дұрыс. Қазақстан жағдайында ел әлеуетін
көтеретін бірден-бір сала ауыл шруашылығы деп ойлаймын. Дұрыс өнім өндіре алатындай
жері бар біздің ел секілді мемлекеттер көп емес. Сондықтан ең алдымен нәтижесі ұзақ
жылдарға баратын ауыл шаруашылығын аяққа тұрғызып алу қажет. Ауылшаруашылық
технологиясын әкеліп, жатпай-тұрмай соны дамытқан дұрыс. Бізде мұнай саласы өзөзімен дамып жатыр, ондағы жағдайды өзгерте қою қиын. Ал ауыл шаруашылығы
мемлекет көмегінсіз дами алмайды. Кез келген елде солай. Оның үстіне бізде Кеңес
Одағынан қалған тозған құрал-жабдықтар, дұрыс өңделмеген жер секілді «ескі мұра» бар.
Ауыл шаруашылығына қарасты жерлерді тиянақты бөліп, мал жаятын жерді, егін салатын
үлесті, бау-бақша өндірісіне арналған жерді, реттеп алуымыз керек. Алған өнімді
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Индонезия, Пәкістан, Сауд Арабиясы сияқты тұрғын халқы көп елдерге шығаруға болады.
Бұл бізге географиялық жағынан да тиімді. Егістік жерлерінде мүмкіндігі жоқ елдерге
шығару қажет. Бізге ол үшін артық ештеңенің қажеті жоқ. Мамандарымызды жинап,
шоғырландырып мақсатты түрде кемінде 5-6 жыл жұмыс істесек, арғы жағында жұмыс
өзін өзі алып кетеді.
Дәстүрлі банктер жүйесі секілді ислам банктері де өз тұтынушыларына құрал бере
отырып, пайда табады. Өйткені, бұл банк те қаржылық құрылым. Бірақ дәстүрлі банкте
бұл операция үстеме пайызға негізделіп жасалса, ислам банкі оны сауда-саттық
операциялары арқылы жүзеге асырады. Өйткені, ислам дінінде сауда-саттыққа тыйым
салынбаған.
Қазір сарапшылар ислам банктерінің өз капиталын жедел дамып келе жатқан,
тиімді факторлары бар елдерге салғысы келетіндерін айтуда.
Корыта келе айтқанда Ислам банктерінің жұмысы жалпы адамзаттық
құндылықтарға негізделеді.
Ислам банкінің исламдық емес банктерден ерекшелігі, исламда тыйым салынған
пайыздарды алу мен төлеу салдары, өсімқорлыққа теңестірілген банктік пайыздардан
толық бас тартылады. Расында да, ислам қаржы мекемелерінің пайызсыз несие беруі,
кәсіпкердің тәуекелін бәрлесе көтеруі, ислам банкингінің танымалдылығын арттырып,
қоғамдағы әділеттілік пен парасатқа деген сенімін қалыптастыратынын әлемнің белді
экономистері де мойындап отыр.
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Банк операциялары бойынша пайыздық саясатты құру тәжірибесі
Манап А.С.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail: alma_ms@mail.ru
Пассивтік операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемелерді белгілеу уақытында
банктер келесі факторларды есепке алады:
–
пайыздық мөлшерлемелер тартылған қаражаттардың мерзімі мен көлеміне,
клиент категориясына, ақша қаражаттарының валютасына байланысты айрықшаланады;
–
пайыздық мөлшерлемелердің көлемі Ұлттық банктің ресми есептік ставкасына
және резервтеу нормаларына тәуелді болып келеді;
–
тартылған ресурстар бойынша пайыз көлемі нақты болу керек, яғни, активті
операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемелердің деңгейін және маржаны ескеру
қажет.
Активтік операциялар бойынша пайыздық мөлшерлемелерді белгілеу уақытында
банктер келесі факторларды есепке алады:
–
ҚРҰБ-ның ресми есептік ставкасын;
–
нарық конъюнктурасын;
–
тартылған қаражаттардың шығындарын;
–
проект тәуекелінің дәрежесін;
–
қарыз алушының қаржылық жағдайын, сенімділік дәрежесін, төлеу қабілетін.
Пайыздық маржа банктің пайыздық табысы мен пайыздық шығының арасындағы,
алынған пайыздар мен төленген пайыздар арасындағы айырма болып табылады.
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Маржа банктің шығындарын, инфляциялық тәуекелді қосқанда өзге тәуекелдерін
өтеуге, табыс көздерін құруға және шартты жеңілдіктердің орнын жабуға бағытталған.
Маржаның абсолюттік көлемі банктің пайыздық табысының және шығынның
жалпы көлемінің арасындағы айырма ретінде, сонымен қатар активті операциялардың
жекелеген түрлері бойынша пайыздық табыстар мен осы операциялар үшін
пайдаланылатын ресурстарға қатысты пайыздық шығындар арасындағы айырма ретінде
есептеледі. Мысалға, кредиттер бойынша %-дық төлемдер мен кредиттік ресурстар
бойынша %-дық шығындар.
Пайыздық маржаның коэффициенті (пмКФ) коммерциялық банктегі маржаның
нақты және жеткілікті деңгейін көрсете алады.
Нақты пайыздық маржаның коэффициенті банк табысының пайыздық көзінің
нақты салыстырмалы шамасын бейнелейді.
1) пмКФ = ( алынған % - кезеңде төленген % ) / табыс әкелетін активтердің
орташа қалдығы;
2) пмКФ = ( алынған % - төленген % ) / активтердің кезеңдегі орташа қалдығы;
3) ссудалық операциялар бойынша пмКФ = ( несие бойынша алынған % несиелік ресурстар бойынша төленген % ) / ссудалық қарыздардың кезеңдегі орташа
қалдығы.
Банкаралық несие нарығы (валюталық және теңгелік) мен бағалы қағаздар
нарығында да (БҚН) пайыздық маржаның коэффициенті ұқсас түрде есептелінеді.
Үшінші коэффициент банктердің активті операцияларының арасындағы
ресурстарды үлестірудің принципін таңдауды болжайды. Ірі және орташа банктердің
мынадай принциптері бар:
–
ресурстарды ортақ сомадан алу жағдайындағы ресуртардың ортақ қазаны
болуының принципі;
–
активтердің өтімділігі мен пасссивтерге деген сұранысты ескеру арқылы
бизнесті реструктуризациялауға негізделген принцип.
Пайыздық маржаның жеткіліктік коэффициенті өзінің банкке қажетті минималды
деңгейін көрсетеді. Бұның мағынасы маржаның негізгі міндетінен, яғни банктің
шығындарын жабуға бағытталуынан туындайды.
Пайыздық маржаның жеткіліктік коэффициенті (пм жетК) = ((опер. шығындар –
төленген %) + (басқару аппаратының шығындары – өзге шығындар)) / табыс әкелетін
активтердің орташа қалдығы.
Өзге табыстар – банктің несиелік емес (есеп айырысу-кассалық операциялар,
инкасация және т.б. қызмет түрлері) қызметтерінен түсетін комиссиялық табыс.
Жеткіліктік маржасы өткен кезеңнің нақты ақпараттарына және жоспарланған
кезеңдерге арналған болжамды көлемдерге негізделе отырып есептеліне алады. Болжамды
жеткіліктік маржасының есебі шартты пайыздық ставкасын алдағы кезеңге белгілеу үшін
қажет. Пайыздық мөлшерлеменің активті операциялар бойынша минималды қажетті
көлемі инфляцияны есепке алған кездегі жеткіліктік маржасы мен ресурстардың нақты
бағасынан құралады. Жекелеген активті операциялар бойынша нақты маржа
коэффициентін
салыстыру
банк
қызметінің
бағытының
нақты
табыстылығын/пайдалылығын бағалауға мүмкіндік береді.
Коммерциялық банктің активті операциялар бойынша пайыздық саясаты несиелік
портфельдің қалыптасқан құрылымына тәуелді болып келеді және өз кезегінде, оның
міндеттерінің бірі ретінде ссудалық портфельдің үйлесімді сапасын құру болып табылады.
Егер активті және пассивті операциялардың құрылымдарының сапалық талдауы олардың
құрамының анықталуын болжайтын болса, онда құрылымның кейінгі сандық талдауы
әрбір топтың активтер мен пассивтер немесе пайыздық табыстар мен шығындар бойынша
жалпы сомадағы салыстырмалы үлесін анықтау қажет. Сонымен қатар, пайыздық
саясаттың міндеттерін құрастырған кезде банктің пайыздық табыстары мен шығындары
құрылымының жалпылама сапалық талдауына сүйену қажет.
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Коммерциялық банктің жемісті қызмет етуі үшін ең алдымен жекелеген
операциялар бойынша, сонымен қатар жалпы ортақ портфель бойынша табыстылықты
талдауға негізделген пайыздық саясаттың тиімділігіне талдау өткізудің маңызы зор.
Пайыздық саясатты жүргізудің сапалық көрсеткіші таза пайыздық маржа болып
табылады, ол табысты активтерге бөлініп, жүз процентке көбейтілген пайыздық табыс пен
пайыздық шығынның арасындағы айырманы білдіреді. Яғни, аталмыш айырманы
табысты активтерге бөліп, жүз процентке көбейтеді екенбіз. Мысалға айтарлық, егер 2015
жылы «А» банкі үшін бұл көрсеткіш 5,15% құраса, ал 2016 жылы 7,50% өссе, онда «А»
банктің осы кезеңге арналған пайыздық саясаты айтарлықтай тиімді болды деп есептеуге
болады.
Пайыздық саясаттың тиімділігін әлде-қайда нақтырақ анықтау керек болған
жағдайда, аталмыш коммерциялық банктің активті операциялары бойынша орташа
ставканың, пассивті операциялары бойынша орташа ставкадан асып түсуімен
бейнеленетін орташа табысты маржасының өзге коммерциялық банктердің орташа
табысты маржаларына қатысты салыстырмалы талдауды жүргізу қажет.
Пайыздық саясат коммерциялық банктің пайыздық табыстарды алумен және
пайыздық шығындарды төлеумен қатысты қызметтің барлық негізгі түрлерін қамтиды, ал
стратегия деңгейінде қарастыратын болсақ, пайыздық саясат несиелік саясатпен,
депозиттік саясатпен, активтер мен пассивтерді басқаруға қатысты саясатпен және
инвестициялық саясатпен тығыз байланысты болып келеді. Осылайша, пайыздық саясат
атқарымдық кесіндіде жүзеге асады және пайыздық саясаттың негізгі бағыттары
пайыздық ақшаны төлеу немесе алумен байланысты банк қызметінің негізгі түрлерін
бейнелейді екен. Ал егер несиелік, депозиттік, инвестициялық саясат банк қызметінің
негізгі түрлерін бейнелейтін болса, онда активтер мен пассивтерді басқару саясаты
оларды өзара біріктіреді, сол арқылы банктің маңызды көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін
балансты шоттардың құрылымын қадағалауға мүмкіндік береді. Міне сондықтан,
активтер мен пассивтерді басқару стратегиясы пайыздық саясатты іске асыру
саласындағы банкті басқарудың өзегі болып табылады. Активтер мен пассивтерді басқару
стратегиясының рөлінің маңыздылығы сонша, жиілеген жағдайда жоғары буындағы
менеджерлерден тұратын, дұрысырақ айтқанда, пайыздық саясатқа қатысты сұрақтармен
шұғылданатын активтер мен пассивтерді басқару Комитеті құрылып та жатады [1].
Нарық жағдайында қызмет ететін кез келген коммерциялық банктің түпкі
мақсаты – пайда табу болса, оның қаржылық қызметін басқарудың басты мақсаты –
банктің табысын арттыру болып табылады.
Коммерциялық банктердің табыс көздерін құрайтын мынадай банктік бизнес
түрлерін жатқызуға болады:
–
ссудалық бизнес;
–
дисконнтық бизнес;
–
сақтау бизнесі;
–
банктік кепіл беру қызметі;
–
бағалы қағаздармен жасалатын бизнес;
–
салымдар қабылдау және клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды
жүзеге асыру бизнесі;
–
басқа банктермен корреспонденттік қатынасқа негізделген бизнес;
–
дәстүрлі емес қызметтерді көрсету бизнесі.
Аталған банктік бизнес түрлерінің тізіміндегі операциялардың көбісінен пайыздық
табыс түсетінін ескеріп кетуге болады. Ссудалық бизнес, дисконттық бизнес түрлерінің
бірі ретінде факторингтік бизнес, бағалы қағаздармен жасалатын бизнестегі бағалы
қазғаздарды сату барысында шығатын бағамдық айырманың пайыздық көрсеткіші
түріндегі табысы, салымдар қабылдау жән клиенттердің тапсырмасы бойынша
операцияларды жүзеге асыру бизнесінен түсетін пайыздар ретіндегі табыстары, банктің
корреспонденттік қатынас бойынша басқа банктердегі корреспонденттік шоттарындағы
кредиттік қалдық үшін алатын пайыз, дәстүрлі емес қызмет түрі ретіндегі лизингтік
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операциялардан түсетін пайызыдқ төлем түріндегі табыс. Алайда, бұл аталмыш бизнес
түрлерінен тек пайыз түріндегі табыстар түседі деген сөз емес, себебі бұл операциялардан
пайыздан басқа комиссия түріндегі табыстар да түседі. Дегенмен, факторинг
операциясындағы комиссия пайызбен белгіленетіндіктен, факторингтік операциядан
түсетін табысты банктің пайыздық табысына жатқызады және басқа комиссиялық
табыстар да пайыз түрінде алынатынын айтып кеткен жөн.
Жалпы, банктің барлық табысын үш топқа бөлуге болады:
1. пайыздық табыстар;
2. банктік қызмет көрсетуден алатын комиссиялар;
3. басқа да табыстар (бағамдық айырма, яғни баланстық құны мен нарықтық
құны арасындағы айырма, алынған айыппұлдар, өсімақылар (пенялар) және т.б.).
Пайыздық табыс пен комиссия ұштасуы мүмкін. Мысалға, несиелік және
факторингтік операциялардан банк пайыздық төлем мен комиссияға иеленеді.
Ссудалық пайыз – пайыздық табыстың басты көзі ретінде банктің берген
ссудалары үшін қарыз алушылардың төлейтін төлемі болып табылады. Ссудалық пайызды
мынадай белгілерге байланысты жіктеуге болады:
–
несие формасына қарай: коммерциялық, банктік, тұтыну несиелерінің пайызы
және т.с.с.;
–
несиелік мекеменің түріне байланысты: Орталық банктің есепке алу пайызы,
банктік, ломбардтық;
–
ссудалардың мерзіміне қарай: қысқа мерзімді ссудалар бойынша пайыз, ұзақ
мерзімді ссудалар бойынша пайыз;
–
ссудалар түріне байланысты: овердрафт бойынша айналым құралдарына
берілген ссудалар, вексельдерді есепке алу, мақсатты ссудалар бойынша пайыз;
–
операциялар түрлеріне қарай: ссудалар бойынша пайыз, банкаралық несиелер
бойынша пайыз, депозиттік пайыз;
–
есептеу тәсіліне қарай: жай және күрделі, қарапайым және тура және т.б.
Комиссия – банктік операция үшін сыйақы, латын тілінен аударғанда “comissio”
сөзі тапсырма дегенді білдіреді. Оның мөлшеріне көрсетілетін қызметтердің өзіндік құны
мен қажетті пайда жатады.
Сонымен қатар, жалпы табыс көздері екіге бөлінеді:
–
тұрақты, оған банктік қызметтен алынатын пайыздық және пайызсыз табыстар
жатады;
–
тұрақсыз, оған қайталама нарықтағы бағалы қағаздармен жасалатын
операциялардан және көзге көрінбейтін операциялардан алатын табыстарды жатқызуға
болады.
Коммерциялық банктердің қаржылық қызметінің келесі бөлігін сипаттайтын
көрсеткіштерге олардың шығыстары жатады.
Коммерциялық банктердің шығыстарын формасына және есепке алу тәсіліне қарай
жіктеуге болады.
Формасына қарай, олар мынадай түрлерге бөлінеді:
– пайыздық шығыстар;
– пайызсыз шығыстар;
– басқа да шығыстар.
Пайыздық шығыстар клиенттердің талап ету және мерзімді депозиттері, басқа
банктердің депозиттері бойынша, басқа да банктерден сатып алынған несиелік ресурстар
үшін, сондай-ақ шығарған бағалы қағаздары бойынша төленген пайыздардан құралады.
Пайызсыз шығыстарға жалпы банктің операциялық шығыстары мен басқару
аппаратын ұстау шығындары жатады.
Басқа да шығыстар, банктік операциялардың өзіндік құнына жататын резервтерді
құру, салық төлеу шығыстарын, бағалы қағаздар нарығында, валюталық нарықта алыпсатарлық операцияларды жүзеге асыруға, банктің мүлкін сатуға және т.б. байланысты
болатын зияндарды сипаттайды [2, 16-18-б.], [3].
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Жалпылай келгенде, пайыздық саясат активті және пассивті операцияларды іске
асыру үрдісі арқылы құрылады екен. Бұл жерде активті және пассивті операциялардың
астарында не түсінеміз, ол нақты не білдіреді деген сауалдарға бір тоқталып кеткен жөн.
Активті операциялар – бұл банктердің табыс алу және өзінің өтімділігін
қамтамасыз ету мақсатында, иелігінде бар ресурстарды орналастыруды жүзеге асыратын
операцияларды білдіреді.
Бұл екі мақсаттың бірегейлігі банктің коммерциялық кәсіпорын ретінде тартылған
қаражаттарды пайдаланудағы ерекшелігін сипаттайды.
Активтік банктік операциялар өзінің формасына және тағайындалуына қарай әр
түрлі болып келеді. Банктердің активтік операцияларының ең көп тараған түрлеріне
мыналар жатады:
–
ссудалық (несиелік) операциялар;
–
инвестициялық операциялар;
–
депозиттік операциялар;
–
қаржылық операциялар;
–
басқа да операциялар.
Ссудалық операциялар банктік ресурстар базасын орналастыруда банктің активтік
қызметінің негізгі бөлігін (мысалға, 80 %-ға жуық) құрайды. Макроэкономикалық
деңгейде бұл операцияның мәнін, оның көмегімен банктер уақытша бос ақшалай
қорларды өндіріс, айналыс және тұтыну процестерінде қызмет еткізуімен сипаттауға
болады.
Банктің инвестициялық операциялары – несиелік операциялардан кейін банкке
табыс әкелетін операциялар. Банктің инвестициялық операциялары негізінде бағалы
қағаздар портфелі қалыптасады. Банктің бағалы қағаздар портфелін қалыптастыруының
екі мақсаты болады: біріншісі – банкке табыс әкелу, екіншісі – өтімді активтер қатарын
толтыру.
Банктің активтік депозиттік операциялары өтімділікті қолдау және банктермен
корреспонденттік қатынас орнату негізінде дамиды. Мұндағы корреспонденттік қатынас
банктердің бір-бірінде ашатын корреспонденттік шоттары арқылы жүзеге асады. Сонымен
қатар банктер активтік депозиттік операциялар негізінде банкаралық несиенің дамуына
мүмкіндік жасайды.
Банктің қаржылық операциялары несиелік операциялар типтес, яғни банкке табыс
әкелетін активтік операцияларды сипаттайды. Оларға: лизинг, факторинг және
форфейтинг операциялары жатады және т.б. операциялар [4, 193-199-б.].
Ал пассивтік операцияларға келер болсақ, қаржы және несие сөздігінде: «пассивтік
операциялар – бұл несиелік және активтік операцияларды жүзеге асыру үшін банктің өз
ресурстарын құру операциялары» - делінген.
Ал соңғы оқулықтарға сүйенсек, пассивтік операциялар – бұл нәтижесінде
пассивтік шоттағы немесе активті-пассивтік шоттағы қаражаттардың өсуін, яғни пассив
пен активтің арту формасын білдіретін операцияларды сипаттайды.
Бұл анықтамалар бірін-бірі толықтырады десе болады, себебі алғашқысы пассивтік
операцияның толық түсінігін бере алмайды.
Пассивтік операциялар көмегімен банктер нарықтан несиелік ресурстарды сатып
алады.
Пассивтік операциялардың мынадай формалары болады:
–
коммерциялық банктердің бағалы қағаздарды алғашқы эмиссиялауы;
–
банк пайдасынан капиталдарды немесе қорларды ұлғайту және құру;
–
басқа заңды тұлғалардан несие алу;
–
депозиттік операциялар [5].
Пассивтік операциялар негізінде банктің ресурстары жинақталады. Сондықтан да
пассивтік операциялардың коммерциялық банктер қызметіндегі рөлі жоғары.
Аталмыш операциялардың көмегімен банк пайыздық саясаттың стратегиясын
ойластырады, кейін оны құрастырып, іске асырады. Осы операциялардың негізінде
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пайыздық қатынастар орнайды және пайыз бұл жерде аталмыш саясаттың құралы болып
табылатыны анық [6, 172-б.].
Сонымен қатар, бұл жерде пайыздық маржаның алатын орнын да ескеріп кеткен
жөн болар. Пайыздық маржа пайыздық саясаттың тиімділігінің сандық әрі сапалық
көрсеткіші болып табылады, себебі пайыздық маржа банктің пайыздық табысы мен
пайыздық шығының арасындағы, алынған пайыздар мен төленген пайыздар арасындағы
айырма болып табылады.
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Қазақстан Республикасы сақтандыру қызметтері нарығының қаржылық
жағдайын зерттеу
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Қазақстанның қалыпты дамуына қажетті жағдайлардың бірі қатаң жағдайлардағы
нарықта қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету,сондықтан мемлекет жағымсыз
оқиғаларда,табиғат апаттары кезінде азаматтар мен шаруашылық субъектілерінің шеккен
залалын өтеу жауапкершілігін тоқтатады.
Нарықтық қатынастар осындай залал мен шығындарды өтеуде сақтандыру сияқты
қаржы институтын қолдануды талап етеді.
Әр мемлекеттің экономикасының қай-қайсын алмасақ та, халыққа қаржылық
қызмет көрсететін қызметтердің ішінде сақтандыру бірден-бір дамыған қызмет түрі
болып есептелінеді.Сақтандыру қызметін көрсете отырып, сақтандыру ұйымдары
коммерциялық банктер сияқты сақтандыру жарнасын жинау арқылы еркін ақша
қаражаттарын шоғырландырады және оларды инвестиция түрінде экономикаға
орналастырады. Осының әсерінен, сақтандыру компаниялары қаражатты жылжытып,
ұлттық экономикаға деген инвестициялық ресурстың ірі қайнар көзі болып табылады.
Сақтандыру нарығының жағдайы қоғамдық өндірістің кезеңділігімен байланысты
конъюнктуралық факторлар сонымен қатар ұзақ мерзімді факторларға тәуелді кеңейтілген
ұдайы өндіріс барысындағы-сақтандыру өтеліміне деген сұраныспен анықталады.
Сақтандыру нарығындағы сұранымды зерделеу мәселелері сақтанушының мүддесі
тұрғысынан әрбір сақтандыру түрлері бойынша толық талдауды талап етеді.Көптеген
жекеше сақтандырушылар мен сұраныс бар болған жағдайда сақтандырушылар
тарапынан математикалық есептеулерге негізделген және сұраныс пен ұсынысты қоса
алғандағы сақтандыру сыйақысына қажетті сақтандыру өтелімі ұсынылады.Ұсынылған
сақтандыру қызметінің әртүрлі түрлері нақты осынысымен түсіндіріледі.
Осы ерекшеліктер ұсыныстарды сақтандыру нарығының басқаруына да әкеледі.
Тап осы жағдайда нарық сақтандыруға қоғамдық қажетті шығыстардың өлшеуіші ретінде
шығады, сақтандырудың жекелеген түрлерінің табыстылығы мен тиімділігіне әсер
етеді.Дамыған нарықтық механизмде сапасы және бағасы бойынша тиімсіз сақтандыру
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қызметтері нарықта сұранысқа ие болмауының әсерінен, сатушылар шарттарды өзгертуге,
не болмаса сақтандыру операцияларын тоқтатуға мәжбүр болады.
Заманауи кезеңде Қазақстан сақтандыру бизнесі одан арғы жетілу жолымен
келеді.Соңғы уақытта жергілікті нарықтағы ойыншылардың өте үлкен шығындардан
сақтануы мақсатындағы арақатынасы және ұлттық деңгейде сақтандыру пулын жүзеге
асыра алған елдердің тәжірибесі өзекті және осы тәжірибеде қызықты болып есептелінеді.
Мемлекет пен сақтандырушы арасында арақатынасты ұйымдастыру арқылы
азаматтардың жылжымайтын мүлкін апатты жағдайлардан
міндетті сақтандыру
мемлекеттік бағдарламасы аясында апатты пулды құру үшін әр түрлі елдердің тиімді
тәжірибесі қаралуда[1,110 б].
Ал, Қазақстан сақтандыру нарығына келер болсақ негізгі көрсеткіштердің өсуінің
тұрақты ағыны байқалуда.Бірақ нарықтың біріктірмелі түрдегі абсолютті және
салыстырмалы көрсеткіштері, әсіресе халықаралық тұрғыдағы салыстырмалы жағдайда
көңіл көншітерлік емес. Олар тек дамыған нарықтан ғана емес, сонымен қатар өтпелі
түрдегі экономикасы бар көптеген елдерден де артта қалуда.
Ұлттық банктің қаржы нарығын қадағалау және бақылау Комитетінің ақпараты
бойынша 2016 жылғы сақтандыру нарығының құрылымында өткен жылмен
салыстырғанда көп өзгерістер болмаған. 01.01.2017 жылғы ахуал бойынша Қазақстан
Республикасы сақтандыру нарығында лицензияланған қызметін 32 сақтандыру
ұйымы,оның ішінде өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өзгеріссіз 7 түрі, 15
сақтандыру брокерлері және 59 актуарийлер атқаруда. Сыртқы факторлардың және
бизнес иесінің шешімімен,екі ойыншы «Алтын Полис» және «Чартис Казахстан
Сақтандыру Компаниясы» өз еркімен жабылды.
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
банкінің
тарапынан
сақтандыру
компанияларының капиталына талаптарды күшейтуі, өтімділігі жоғары активтерді
бағалауға деген талаптарды қатайтуы,тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын қадағалауы
нарық қатысушыларының активтері мен табыстылығын өте тыңғылықты басқаруға
мәжбүр етеді.
«Салем» сақтандыру компаниясының қаржы директоры Керимбаев Азамат
Рашидовичтің болжамы бойынша, кішігірім сақтандыру компанияларының акционерлері
өз активтерінен табысты алудың баламалы инструментінің бар болуынан, көбінесе өзіндік
қызмет ету лицензиясын тапсырып, өзіндік бизнесін қайта бағдарлауды қарайды. Осыған
сәйкес нарық қатысушыларының саны 30 – ға дейін төмендеуі мүмкін екендігін айтқан
болатын.
Бірақ «Евразия» сақтандыру компаниясының атқарушы директоры Шакир
Иминовтың «Капитал.kz» - ке берген сұхбатында сақтандыру нарығындағы өткен
жылдарда орын алған сақтандыру компанияларының бірігуі болмайтындығын айтты.
Себебі нарықта ішкі мүмкіндігі және залалдар мен тәуекелдерді барынша тиімді басқару
есебінен қызметін атқара алатын тұрақты және мықты ойыншылар қалғандығын
айқындаған болатын. Сонымен қатар компаниялардың нарықта дамуы үшін
орнықтылықтың жеткілікті қоры мен өзіне алынған міндеттемелерді толық көлемде
атқара алатын белгілі бір ауқым керектігін айтып, мынадай жағдайларда кішігірім
ойыншыларға капиталдандырудың жеткілікіздігі, олар үшін бәсекелестікті ұстап тұрудың
өте қиын болатындығын да сөзге тиек етті [2].
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтері 2017 жылдың 1
қаңтарына 856465 млн. теңгені құрап,өткен жылмен салыстырғанда 4,3 %-ға өсті. Бұл
активтердің айтарлықтай әлсірегенін көрсетеді, себебі 2015 жылғы компания активтері
34,8 % өскен болатын. Сонымен қатар 356 904 млн. теңге сақтандыру сыйлықақысын
жинады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 24 % - дық көрсеткішке көп.
Сақтандыру ұйымдарында активтер құрылымында бұрынғыдай 43,5% - дық
жоғарғы үлесін 372652 млн. теңгемен бағалы қағаздар алып отыр.Сонымен бірге 2016
жылы активтердің құрылымында абсолютті және салыстырмалы түрде бағалы
қағаздардың көлемі төмендеген. Инвестициялық стратегияда қайта қаралғанда
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байқалғандай, сақтандырушылар бағалы қағаздарға аз сенім білдіре бастады. Сатуға деген
бағалы қағаздардың портфелі 10 %-ға, 146339 млн. теңгеге дейін өскен. Өтеуге дейін
ұсталынатын бағалы қағаздар 20,5 %-ға қысқарған.
Активтер құрылымындағы өзгерістердің себебі сақтандыру ұйымдары қысқа
мерзімді тәуекелмен ісі бола отырып, активтерді консервативтік сонымен бірге жоғарғы
өтімді қаржы құралдарына инвестициялап отыр. Соңғы бірнеше жылда қазақстандық
корпоративті облигациялар нарығы айтарлықтай отырып қалған.
Қор нарығындағы сенімсіздік аясында сақтандыру ұйымдары салымдарын басқа
құралдарда ұлғайтуды ұйғарып отыр.Екінші деңгейлі банктерге салынған салымар 227795
млн. теңгемен 0,5 %-ға өсіп, активтер құрылымында 26,6 %-ды алып отыр.
Міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысының көлемі 90 633 млн.
теңгеге жетіп, 2015 жылмен салыстырғанда 25 %-ды,ерікті жеке сақтандыру бойынша 86
456 млн теңгемен, өсу көрсеткіші 24%-ға, ерікті мүліктік сақтандыру 50,4%-дық өсумен
179 814 млн. теңгелік көрсеткішті көрсетті.
Көлік құралдары иелерінің АҚЖ сақтандыру –зардап шегушілер,соның ішінде
азаматтар мен ұйымдарды көлік құралдарын пайдалану кезінде олардың иелерімен
тигізілген залалды өтеумен қамтамасыз ету бойынша сыйақы көлемінің есебінен – 47519
млн. теңгемен 23 % - ға өскен.Ал пәтер немесе үй кез-келген отбасының негізгі активі.
Оттың,судың әсерінен, тонаушылардан және тағы басқа тұрғын үйді қалпына келтіру
бойынша шығындардан мүлікті ерікті сақтандыру - 74 259 млн.теңгемен 24 % -ға,
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру – 46 591 млн. теңгемен 88 %-ға,
қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті
сақтандырудан – 38 655 млн. теңгемен 27 % -ға, ауырған жағдайдан сақтандырудан 23852 млн. теңгемен 11 %-ға өскен.
2016 жылы сақтандыру төлемдері көлік құралдары иелерінің АҚЖ сақтандыруы
бойынша 22701 млн. теңге төленіп, 25 % - ға өскен,автокөлікті қауіп-қатерден қорғау,
майда сырып кетулерден айдап әкетуге, сонымен қатар жол көлік оқиғасы кезінде,ұрлау
кезінде, сырттан әсер ететін басқа жағдайларда автокөлікті ерікті сақтандыру бойынша –
6 709 млн. теңге төленіп 19 % -дық өсуді, ауырған жағдайдан сақтандыру бойынша –
16 519 млн. теңге төленіп 4,5 %-ға төмендеген.
Өмірді сақтандыру саласы екінші жыл қатарынан сыйақыны жинау бойынша
оңтайлы серпінді көрсетіп отыр.Бірақ бұл көрсеткішке қуана қоюға себеп өте аз,себебі
2015 жылда сыйақының өсуі 16 % -ды көрсеткенде, 2016 жылы сыйақының өсуі бар
болғаны – 2 %-ды ғана көрсеткен.
2016 жылы «Өмірді сақтандыру» саласында әспетті көрсеткішті 18,9 % өсудің
жоғарғы көрсеткішін көрсеткен жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру көрсетіп
отыр.2014 және 2015 жылдарда өмірді сақтандыру бойынша алты компанияның ішінде
бір ғана компания жазатайым оқиғадан міндетті сақтандырудан басым түссе, 2016 жылы
төрт компания жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыруды озық өнім ретінде жасады.
Нарық тұрғысынан жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыруды қауырт және
қарқынды мойындауында ешқандай жаңалық жоқ. Себебі жыл басынан бері сыйақыны
есептеуде қолданылатын айлық есептік көрсеткіш 2269 теңгелік жаңа көрсеткішке ие
болған.Нәтижесінде сыйақы сомасы өсті.Бұдан басқа жазатайым оқиғадан міндетті
сақтандырудың ең төменгі тарифі өсіп,бұл да сыйақыны жинаудың ұлғаюына әсер етті.
2016 жылы жазатайым жағдайдан міндетті сақтандыру бойынша төлемдер 4570
млн. теңгеге дейін отырып, 31,4 %-ға төмендеген.Төлемдердің айтарлықтай қысқаруына,
осы сақтандыру төлемдері тұрғысынан сақтандыру сыныбы бойынша компаниялардың
өмірлерін жеңілдетуге, 2016 жылдың басынан заңнамалық түзетулер әрекет ете бастағаны
себепші болған.Соның ішінде сақтандырудан - ең күрделі деген, зардап шегуші мен
медициналық мекеме арасындағы әртүрлі алаяқтықтар санының жоғарғы көрсеткіші
белгіленген, кәсіптік еңбек етуден айырылу бойынша төртінші топ алынып тасталған.Енді
мұндай
тұлғаларға
жауапкершілікті
өз
мойнына
жұмыс
беруші
алады.
Сақтандырушылар,жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру шеңберінде жауап беруге
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тиісті емес, жылдар бойына созылған кәсіптік созылмалы ауруларға төленетін төлемнен
құтылуға заңи түрдегі мүмкіндікті алды.Қосымша, жазатайым оқиғадан міндетті
сақтандыруда, жоғарғы деңгейдегі жарақат алулары бар жұмыс берушілерге тарифті
көтеру жүйесі жұмыс жасайтын «малус» жүйесі енгізілді.2016 жылға жазатайым оқиғадан
міндетті сақтандырудың тиімділігі біртіндеп өскен.Егер 2015 жылы шығын сомасы 21,8 %
-ды құраса, онда 2016 жылы 24,5 %-ды құрады.
Аннуитеттік сақтандыру «Өмірді сақтандыру сыныбында «әлсіз буын» болып
қалып отыр.Бұл жерде сыйақының 8,4 %-ға төмендегені байқалған,барлығы 28572 млн.
теңге жиналған.
Ең әуелі көрсеткіштің төмендеуіне, жасалған сақтандыру келісім-шартының саны
42,5 %-ға төмендегені себепші болған. 2016 жылы өмірді сақтандыру компаниялары бір
жыл бұрынғы 8491 келісім-шарттың орнына 4880 келісім-шарт жасаған.
Сарапшылар аннуитеттік сақтандырудың құлдырауын жалпы экономикалық
ықпалдармен түсіндіреді.Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру Қоры басқарма
төрағасының
орынбасары
Ержан
Қоңырбаевтың
айтуынша
«Аннуитеттік
сақтандыру,соның ішінде зейнетақылық аннуитет – бұл ерікті сақтандыру.Экономиканың
ағымдағы
жағдайында
ерікті
сақтандыруды
сатудың
төмендеуі
қисынды
қорытынды.Бірақ зейнетақылық аннуитет сақтанушы арқылы сыйақыны төлеуді емес,
жинақ аударылғаннан кейін – ақшаны алуды тұспалдап тұр.
Сондықтан халық тұрғысынан осы өнімге деген қызығушылық байқалуы
керек.Бірақ жинақ қорының сомасы, жыл сайын өсіп отыратын зейнетақының белгіленген
көлемінде болуы керек деген шектеу бар. Бірнеше жылдар бойы зейнетақылық аннуитетті
сатып алуға жеткілікті, зейнетақылық жинақтар сомасының өсуіне едәуір әсер ететін,
зейнетақылық төлемдерді міндетті индекстеу нормасы қолданылып келеді.
Сондықтан объективті макроэкономикалық себептермен қатар, зейнетақылық
аннуитеттің қымбаттауы және оның қолжетімділігінің төмендеуі,олай болса әлеуетті
аннуитанттардың санының төмендеуі кері ықпал болып отыр. Бірақ олардың саны
толқын тәрізді өзгеретіндіктен, жақын кезеңде біраз өзгерістерді күтуге болады».
Ал енді нарықтың қатысушыларына келер болсақ, сақтандыру сыныптары
бойынша және компаниялардың жағдайы келесі түрде анықталған:
Өмірді сақтандыру бойынша соңғы жылдардағы сөзсіз көшбасшы «Өмірді
сақтандыру компаниясы «Еуропалық Сақтандыру Компаниясы Акционерлік Қоғамы».
2016 жылы нарықтың 55,1 % алып, 14,9 млрд теңге сыйақы жинаған.
«Зейнетақылық аннуитет» өнімі бойынша 2016 жылғы қорытынды бойынша
сақтандыру көшбасшысы болып «Халық-Life» АҚ 6,7 млрд теңге сыйақы көлемі мен
29 % үлесі болды.
«Жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру» өнімі бойынша 2015 жылы нарықта
40,4 %-бен, 8,7 млрд теңге сыйақы жинаған бұрынғы көшбасшы «НОМАД LIFE» Өмірді
Сақтандыру компаниясы 2016 жылы 27,8 %, 7,1 млрд теңге сыйақы жинап екінші сатыға
ауысты. Бірінші сатыға алға шыққан «Халық-Life» АҚ 7,6 млрд теңге сыйақымен
жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру нарығында 29,9 % алуға мүмкіндік берді.
Жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру аясындағы аннуитеттік келісім-шарт бойынша
сыйақы көлемінен көшбасшы,осыдан үш жыл бұрынғыдай «НОМАД LIFE» Өмірді
Сақтандыру компаниясы болды. 2015 жылы компания жиынтық сыйақының 6,6 млрд
теңгеден 2,9 млрд теңге сыйақы жинап, нарықтың 45,5 %-ын алса, 2016 жылы оның
нарықтағы үлесі жиынтық сыйақының жалпы түсуі аясындағы 4,4 млрд теңгеден 2,2 млрд
теңгемен 51,3 % құрады[3].
Қорыта келгенде басқа жүйелердегідей сақтандыру нарығының дамуына әсер
ететін факторлар бар. Мұндай факторларға: экономиканың жағдайы мен дамуы, саяси
тұрақтылық, халықтың сақтандыру мәдениеті мен әл-ауқатының өсуі,сақтандыру және
салықтық заңнама,сақтандыру саласындағы мемлекеттік саясат,сақтандыру нарығының
мәртебесі жатады.
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2017 жылға Қазақстан Республикасы сақтандыру нарығындағы сыйақы көлемінің
өсуі 15-20 % көлемінде болжанған. Сақтандыру нарығына әсер ететін жағдайлардың бірі
онлайн сақтандыруға дайындық болмақ. Онлайн сақтандыру жобасы нарықтың
қатысушыларының күткенінен де ауқымдырақ болып шықты. IT-жүйесі бойынша нарық
қатысушылары мен мемлекеттік ақпараттық жүйені біріктіру бойынша сұрақтар қатарын
шешу талабы тұр. Бұл сұрақты шешу үшін компания басшылығы тарапының назары мен
компаниялардың инвестициялары қажет болып есептелінеді.
«Мұнай сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы жоғары технологиялардың
дамуы дәуірінде сақтандыру бизнесінің драйверлері ретінде, соңғы техниканың дамуы
мен заңнамадағы өзгерістері есебімен өңделген өнімдер болады деген сенімде.Соның
ішінде онлайн сақтандыруды дамыту, мобильді және жерсерікті технологияларды
қолдану, туристік сақтандыру бойынша заңнамалық ережелерді қайта қарау туралы
айтылған. Ал «Евразия» сақтандыру компаниясы тұрғысынан автосақтандыру мен жеке
тұлғалардың мүліктерін сақтандыру негізінде тұтынушыларға жаңа өнімдер ұсыну
қаралған.
Онлайн сақтандыруды дамыту аясында сақтандыру бағасы,тәуекелі, лимиттері
алдын-ала анықталған қораптық өнімдер пайда болатындығы қаралған.Қағида бойынша,
қораптық өнім өзіне клиенттердің қажеттілігі мен мүмкіндіктеріне байланысты бірнеше
бағдарламаларды кіріктіреді. Клиенттер үшін бұның артықшылығы – рәсімдеудегі
жеңілдіктер, уақытты үнемдеуі, қолайлы баға.
Сақтандыру нарығын ашық түрде көрсету мақсатында қажетті өзгерістер агенттік
желіде де болмақ. Агенттерге сақтандыру қызметі бойынша мемлекеттік сатып алуларға
қатысуға тиым салу жоспарлануда.
Сақтандыру агенті сақтандыру келісім-шартында көрсетіліп,агент тек бір ғана
сақтандыру компаниясымен қызмет жасауы үшін «бір агент-бір сақтандырушы» қағидасы
белгіленеді.
2017 жылдың шілдесінен бастап Қазақстанның жұмыс берушілері әлеуметтік
медициналық сақтандыру қорына еңбекақы қорынан 1 % көлеміндегі аударымдарды
аударады.Міндетті медициналық сақтандыруды енгізу ерікті медициналық сақтандыру
қызметіне біріктірілген бөлім тарапынан сұранысты азайтуға әсер етеді, себебі барлық
жұмыс берушілер екі есе жүктемені алып жүре алмайды.
Жалпы алғанда оңтайлы серпінді сақтағанда, әр түрлі қажетті деген жаңалықтарды
енгізу сақтандыру нарығы үшін әлемдік деңгейдің қағидаларына бейімделуіне әкеледі [4].
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Ключевые направления развития банковской системы Казахстана
Мусульманкулова С.А.
Алматинская академия экономики и статистики
E-mail: saule1008@mail.ru
Одна из важнейших финансово-экономических задач в Kазахстане – создание и
поддержание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры. Кроме
чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется
законодательная база; разгул преступности в стране, как следствие - желание мафиозных
структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как
банковское; стремление большинства банкиров получить сиюминутную прибыль, как
следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам
банкротства отдельных банков и кризису банковской системы в целом. Недостаточно
просто объявить о создании новых кредитных институтов необходимо изучать
особенности зарубежной практики восстановить утраченные рациональные принципы
функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и
опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур[1].
В сегодняшней казахстанской экономике кризисные процессы существенно
осложняют положение в банковском секторе Kазахстана. Идет сокращение возможностей
получения надежной прибыли в результате появления серьезных финансовых
затруднений банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняет положение
банков, а наименее устойчивых из них приводят к банкротству. Доверие к финансовым
институтам подрывают аферы со средствами населения. Также следует отметить
инфляционные всплески, прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость
государственной экономической политики повышают риск не только производственных
инвестиций, но и любых долгосрочных процессов.
Но в то же время крупнейшие банки накапливают определенный потенциал для
финансирования проектов в приоритетных отраслях, создания стратегических финансовопромышленных альянсов как «локомотивов» казахстанской экономики, следует отметить
усиление интереса крупных банков к вложениям в экономически необходимые либо
оригинальные и конкурентоспособные на мировом уровне производства.
Стратегическими направлениями развития банковского сектора Казахстана стали
расширение сети филиалов по всей стране, установление связей с банковскими
учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Азии.
Динамизм изменений в банковской сфере нарастает, что связано с нестабильностью
конъюнктуры кредитного рынка, усилением межбанковской конкуренции, расслоением
среди банковских учреждений.
К конечном счете, банковское дело затрагивает, ожидания, чувства и планы
конкретных людей. Стремящиеся выжить в современной конкуренции банки должны
стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Основная цель
из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства
акционеров и клиентов - это надежность банка.
Механизм совершенствования банковской системы Казахстана начинает
функционирование, и только в том случае, если за нее возьмется все общество: и банкиры,
и государство, и пресса, и население - мы получим быстрые и положительные
результаты[2].
Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло
параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты,
кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов,
существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту
производительности общественного труда.
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В условиях развитых товарных и финансовых рынков структура банковской
системы резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые
кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры.
Банки ищут наиболее оптимальные формы устройства кредитной системы,
эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания
коммерческих структур. Банки обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь
при этом не на виду у широких масс. Но не стоит забывать об их проблемах и
потребностях, которые нужно решать и обеспечивать. Изменение деятельности банков
позволит создать благоприятные условия для развития и деятельности банковской
системы - необходимого компонента для эффективной деятельности рыночных
механизмов.
Особое место в развитии банковской системы Казахстана отводится Народному
банку, его стратегии развития. Укрепление своих позиций в качестве «наилучшего
провайдера финансовых услуг на рынке потребительской и корпоративной банковской
деятельности в Kазахстане» является основной задачей Народного банка. Это определяет
то, что банку необходимо выполнять свои обязательства перед государственным
сектором, обслуживая большое количество населения Kазахстана, ставя коммерческие
цели в один ряд со своей программой по приватизации. Способность банка поддерживать
такой баланс является определяющим моментом его успеха.
С целью приспособления к возрастающим потребностям клиентов и условиям
внешней среды, с развитием банковской деятельности в Kазахстане, перед банками встала
задача диверсифицировать портфель банковских услуг за счет внедрения инновационных
банковских услуг. Инновационным рычагом, посредством которого банки продвигаются в
трудных условиях рыночной стихии к намеченным стратегическим рубежам становится
применение инновационных банковских услуг рассматривается ими как
Разработка и внедрение инновационных банковских услуг в Kазахстане требует со
стороны банков больших затрат на проведение изменений, все это определяется
следующими факторами:
- усиление конкуренции между банковскими структурами;
- непрерывное движение предпринимательской мысли;
- вступление Kазахстана в ВТО;
- интеграция в ЕвразЭС;
- интеграция банковской системы в Европейский Союз;
- ужесточение регулирования деятельности банков второго уровня;
- увеличение размеров отечественных банков;
- диверсификация риска на основе корреляции между движением денежных
средств от инновационных банковских услуг и движением существующих банковских
услуг;
- сотрудничество казахстанских банков с крупнейшими мировыми банками;
- проникновение иностранных банков на казахстанский банковский рынок;
- развитие информационных и других технологий [3].
Ситуация на сегодняшний день в банковском секторе РК достаточно двоякая. Если
смотреть статистику за последние года, то по динамике можно отметить рост всех
показателей в положительном направлении. Несмотря на это наша банковская система и
каждый банк по отдельности еще не готовы к предстоящим нам в ближайшем будущем
изменений. Также можно отметить встпупление Казахстана в ВТО, переход от Базеля-2 к
Базелю 3, все большая интеграция нашей страны, экономики и банковской системы в
мировую экономическую архитектуру в условиях повсеместной глобализации.
Можно представить следующие рекомендации, способствующие повышению
ликвидности и платежеспособности банка, который оказался на пределе своей
ликвидности, а это возможно из-за ошибок в его политике, недооценки рынка,
недостатков в аналитической работе и других причин, и который вынужден прибегать к
срочным мерам.
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Во-первых, банку с неустойчивым положением можно посоветовать улучшить
организационную структуру банка, то есть уделить внимание развитию менеджмента, в
частности, создать, например, службу внутреннего аудита, что позволило бы снизить
злоупотребления внутри банка.
Во-вторых, банку необходимо оценивать ликвидность баланса путем расчета
коэффициентов ликвидности. В процессе анализа баланса на ликвидность могут быть
выявлены отклонения в сторону как снижения минимально допустимых значений, так и
их существенного превышения. В первом случае банкам нужно в месячный срок привести
показатели ликвидности в соответствие с нормативными значениями. Это возможно за
счет сокращения прежде всего межбанковских кредитов, кредиторской задолженности и
других видов привлеченных ресурсов, а также за счет увеличения собственных средств
банка. однако следует иметь в виду, что привлечение дополнительного капитала в форме
выпуска новых акций вызовет сокращение дивидендов и неодобрение пайщиков.
С другой стороны, для банка, как и любого другого предприятия, общей основой
ликвидности выступает обеспечение прибыльности производственной деятельности
(выполняемых операций). Таким образом, если фактическое значение основного
нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного больше, чем
установленное минимально допустимое, то деятельность такого банка будет отрицательно
оцениваться его пайщиками, с точки зрения неиспользованных возможностей, для
получения прибыли. В этой связи следует заметить, что анализ ликвидности баланса
должен проводиться одновременно с анализом доходности банка. опыт работы банков
показывает, что банки получают больше прибыли, когда функционируют на грани
минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е. полностью используют
предоставляемые им права по привлечению денежных средств в качестве кредитных
ресурсов.
В то же время особенности его работы как учреждения, основывающего свою
деятельность на использовании средств клиентов, диктует необходимость применения
показателей ликвидности. Максимальная ликвидность достигается при максимизации
остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Но
именно в этом случае прибыль банка минимальна. Максимизация прибыли требует не
хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций.
Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на
корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под угрозу
бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами.
Следовательно, существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком
сочетании противоположных требований ликвидности и прибыльности. Целевая функция
управления ликвидностью банком заключается в максимизации прибыли при
обязательном соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком
экономических нормативов.
В-третьих, банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на
краткосрочную перспективу. Как уже отмечалось, прогнозирование этой потребности
может осуществляться двумя методами. один из них предполагает анализ потребностей в
кредите и ожидаемого уровня вкладов каждого из ведущих клиентов, а другой –
прогнозирование объема ссуд и вкладов. оба рассмотренных метода имеют недостаток:
они опираются на средний, а не предельный уровень ликвидности. Это 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 позволят ему определить потребности в наличных
деньгах на данный момент.
В решении этой задачи поможет также предварительное изучение хозяйственных и
финансовых условий на местном рынке, специфики клиентуры, возможностей выхода на
новые рынки, а также перспективы развития банковских услуг, в том числе, открытие
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

120

новых видов счетов, проведение операций по трасту, лизингу, факторингу и т.д. Причем,
кроме местных факторов, необходимо учитывать также и общенациональные. Например,
изменения в денежно-кредитной политике, в законодательстве и т.д. [4].
Изучение всего этого, а также прогнозирование поможет банку более точно
определить необходимую долю ликвидных средств в активе банка. При этом банк должен
опираться на свой опыт.
Исходя из спрогнозированной величины необходимых ликвидных средств банку
нужно сформировать ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств,
появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка,
финансового положения клиента или банка партнера.
В-четвертых, поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при
помощи проведения определенной политики банка в области пассивных и активных
операций, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и
особенностей выполняемых операций. То есть банк должен разработать грамотную
политику управления активными и пассивными операциями.
При этᴏм в управлении активами банку следует ᴏбратить внимание на следующие
мᴏменты:
1.Управление наличнᴏстью дᴏлжнᴏ быть бᴏлее эффективным, тᴏ есть неᴏбхᴏдимᴏ
планирᴏвать притᴏки и ᴏттᴏки наличнᴏсти и разрабᴏтать графики платежей.
2.Срᴏки, на кᴏтᴏрые банк размещает средства, дᴏлжны сᴏᴏтветствᴏвать срᴏкам
привлеченных ресурсᴏв. Не дᴏпустимᴏ превышение денежных средств на счетах актива
над денежными средствами на счетах пассива.
3. Акцентирᴏвать внимание на пᴏвышении рентабельнᴏсти рабᴏты в целᴏм и на
дᴏхᴏднᴏсти ᴏтдельных ᴏпераций в частнᴏсти. Так в управлении кредитным пᴏртфелем
неᴏбхᴏдимᴏ:
- кᴏнтрᴏлирᴏвать размещение кредитных влᴏжений пᴏ степени их риска, фᴏрм
ᴏбеспечения вᴏзврата ссуд, урᴏвню дᴏхᴏднᴏсти. Кредитные влᴏжения банка мᴏжнᴏ
классифицирᴏвать с учетᴏм ряда критериев (урᴏвень кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсти клиента, фᴏрма
ᴏбеспечения вᴏзврата кредита, вᴏзмᴏжнᴏсть страхᴏвания ссуд, ᴏценка надежнᴏсти кредита
экᴏнᴏмистᴏм банка и др.) Дᴏля каждᴏй группы кредитᴏв в ᴏбщей сумме кредитных
влᴏжений банка и ее изменение служат ᴏснᴏвᴏй для прᴏгнᴏзирᴏвания урᴏвня
кᴏэффициента ликвиднᴏсти, пᴏказывают вᴏзмᴏжнᴏсти прᴏдᴏлжения прежней кредитнᴏй
пᴏлитики банка или неᴏбхᴏдимᴏсть ее изменения. Группирᴏвка ссуд пᴏᴏтдельным
заемщикам, ᴏсуществляемая при пᴏмᴏщи компьютерной системы, пᴏзвᴏляет ежедневнᴏ
кᴏнтрᴏлирᴏвать урᴏвень кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти и анализирᴏвать вᴏзмᴏжнᴏсти
дальнейшей выдачи крупных кредитᴏв самᴏстᴏятельнᴏ банкᴏм или путем участия в
банкᴏвских кᴏнсᴏрциумах;
- анализирᴏвать размещение кредитᴏв пᴏ срᴏкам на ᴏснᴏве базы данных. В
частнᴏсти, разрабᴏтан метᴏд анализа предстᴏящегᴏ пᴏгашения и предстᴏящей выдачи
кредитᴏв в ближайшие 30 дней пᴏᴏтдельным клиентам и видам ссуд (на ᴏснᴏве кредитных
дᴏгᴏвᴏрᴏв и ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв), кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет кᴏнтрᴏлирᴏвать
высвᴏбᴏждение ресурсᴏв или вᴏзникнᴏвение пᴏтребнᴏсти в них [5].
Такᴏй анализ мᴏжнᴏ делать ежедневнᴏ, а также с учетᴏм данных кредитных
дᴏгᴏвᴏрᴏв, нахᴏдящихся на стадии прᴏрабᴏтки. Результаты анализа мᴏгут испᴏльзᴏваться
банками для ᴏперативнᴏгᴏ решения вᴏпрᴏсᴏв пᴏ пᴏкупке или прᴏдаже ресурсᴏв. Такᴏй
анализ раскрывает глубинные, скрытые прᴏцессы, выявляет те тенденции, кᴏтᴏрые при
прᴏчих неизменных ᴏбстᴏятельствах мᴏгут вызывать падение урᴏвня ликвиднᴏсти и
платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка, дает вᴏзмᴏжнᴏсть предупредить эти пᴏследствия путем
внесения кᴏррективᴏв в пᴏлитику банка.
- тщательнее изучать кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсть заемщикᴏв;
- ᴏграничить размер кредита, предᴏставляемᴏгᴏ ᴏднᴏму заемщику частью
сᴏбственных средств;
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- выдавать кредиты вᴏзмᴏжнᴏ бᴏльшему числу клиентᴏв при сᴏхранении ᴏбщегᴏ
ᴏбъема кредитᴏвания;
- пᴏвысить вᴏзвратнᴏсть кредитᴏв, в тᴏм числе за счет бᴏлее надежнᴏгᴏ
ᴏбеспечения;
- принять меры пᴏ взысканию прᴏсрᴏченнᴏй ссуднᴏй задᴏлженнᴏсти и
начисленных прᴏцентᴏв за пᴏльзᴏвание кредитами;
Применять метᴏды анализа группы расчетных счетᴏв клиентᴏв и интенсивнᴏсти
платежнᴏгᴏᴏбᴏрᴏта пᴏ кᴏрреспᴏндентскᴏму счету банка. Результаты такᴏгᴏ анализа
служат ᴏснᴏвᴏй для аргументирᴏваннᴏй перегруппирᴏвки активᴏв баланса банка.
Изменить структуру активᴏв, т.е. увеличить дᴏлю ликвидных активᴏв за счет
дᴏстатᴏчнᴏгᴏ пᴏгашения кредитᴏв, расчистки баланса путем выделения на
самᴏстᴏятельный баланс ᴏтдельных видᴏв деятельнᴏсти, увеличение сᴏбственных средств,
пᴏлучение займᴏв у других банкᴏв и т.п. [6].
Рабᴏтать над снижением риска ᴏпераций. При этᴏм неᴏбхᴏдимᴏ пᴏмнить, чтᴏ
срᴏчные меры, предпринимаемые кредитными институтами для пᴏддержания свᴏей
ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти, как правилᴏ, связаны с рᴏстᴏм расхᴏдᴏв банка и
сᴏкращением их прибыли. Управление рисками несбалансирᴏваннᴏсти баланса и
неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка снижает вᴏзмᴏжные убытки банкᴏв, сᴏздает прᴏчную ᴏснᴏву
для их деятельнᴏсти в будущем. Система управления рисками несбалансирᴏваннᴏсти
баланса и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка ᴏриентируется на требᴏвания Нациᴏнальнᴏгᴏ
банка страны ᴏ сᴏблюдении банками устанᴏвленных нᴏрм ликвиднᴏсти и
платежеспᴏсᴏбнᴏсти. Для распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти
баланса и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы
ежедневнᴏгᴏ кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных выше пᴏказателей ликвиднᴏсти, анализа
фактᴏрᴏв, влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных,
пᴏзвᴏляющей ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмацию для выпᴏлнения
аналитическᴏй рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В
качестве истᴏчникᴏв для фᴏрмирᴏвания базы данных нами рассматриваются заключенные
и прᴏрабатываемые кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у других
банкᴏв, сведения ᴏ пᴏтребнᴏсти в кредите пᴏд тᴏвары ᴏтгруженные, срᴏк ᴏплаты кᴏтᴏрых
не наступил, ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв ᴏстаткᴏв пᴏ балансᴏвым счетам, ежедневная
ведᴏмᴏсть ᴏстаткᴏв пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ внебалансᴏвым счетам, сведения ᴏб
ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п.
В управлении пассивами банку мᴏжнᴏ пᴏрекᴏмендᴏвать:
- Применять метᴏд анализа размещения пассивᴏв пᴏ их срᴏкам, кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет
управлять ᴏбязательствами банка, прᴏгнᴏзирᴏвать и менять их структуру в зависимᴏсти ᴏт
урᴏвня кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти, прᴏвᴏдить взвешенную пᴏлитику в ᴏбласти
аккумуляции ресурсᴏв, влиять на платежеспᴏсᴏбнᴏсть.
- Следить за сᴏᴏтнᴏшением сᴏбственнᴏгᴏ капитала к привлеченнᴏму.
- Прᴏанализирᴏвать депᴏзитную базу банка:
- Обратить внимание на структуру депᴏзитᴏв: срᴏчные и сберегательные депᴏзиты
бᴏлее ликвидным, чем депᴏзиты дᴏ вᴏстребᴏвания;
- Определить стратегию пᴏддержания устᴏйчивᴏсти депᴏзитᴏв. Частью такᴏй
стратегии выступает маркетинг – пᴏвышение качествᴏᴏбслуживания клиентᴏв, с тем
чтᴏбы ᴏни ᴏставались верными банку и вᴏ время кризисных ситуаций. Пᴏвышение срᴏка
сберегательных депᴏзитᴏв, их средней суммы также смягчает кᴏлебания депᴏзитᴏв вᴏ
время кризисᴏв.
- Учитывать не тᴏлькᴏ стабильнᴏсть, нᴏ и истᴏчник депᴏзитᴏв, тᴏ есть депᴏзиты
физических лиц бᴏлее надежны, чем депᴏзиты юридических лиц, в силу различий в
размерах вкладᴏв.
- Привести в сᴏᴏтветствие учет кредитных ресурсᴏв;
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- Оценивать надежнᴏсть депᴏзитᴏв и займᴏв, пᴏлученных ᴏт других кредитных
учреждений.
- Сᴏкратить ᴏбязательства дᴏ вᴏстребᴏвания при пᴏмᴏщи перегруппирᴏвки
пассивᴏв пᴏ их срᴏкам.
В целᴏм же, для распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти баланса
и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы ежедневнᴏгᴏ
кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных в первᴏй и втᴏрᴏй главах пᴏказателей, анализа
фактᴏрᴏв, влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных,
пᴏзвᴏляющей ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмация для выпᴏлнения
аналитическᴏй рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В
качестве истᴏчникᴏв для фᴏрмирᴏвания базы данных банкᴏм мᴏгут рассматриваться
заключенные и прᴏрабатываемые кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у
других банкᴏв, сведения ᴏ планᴏвᴏй пᴏтребнᴏсти в кредите, ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв
ᴏстаткᴏв пᴏ балансᴏвым счетам, ежедневная ведᴏмᴏсть пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ
вне-балансᴏвым счетам, сведения ᴏб ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п.
На ᴏснᴏве базы данных банкᴏм ежедневнᴏ дᴏлжны раскрываться значения
пᴏказателей платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти и прᴏвᴏдиться анализ перспектив
развития ᴏпераций банка с учетᴏм нᴏрм платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти. Этᴏ
пᴏзвᴏляет взаимᴏувязать решение вᴏпрᴏсᴏв пᴏ размещению средств, привлечению
ресурсᴏв, увеличению сᴏбственных средств банка, расширению участия банка в других
предприятиях и банках, пᴏ пᴏиску истᴏчникᴏв дᴏпᴏлнительных дᴏхᴏдᴏв и развитию
нᴏвых ᴏпераций банка с требᴏваниями сᴏблюдения егᴏ ликвиднᴏсти и
платежеспᴏсᴏбнᴏсти. Рассмᴏтренный анализ дает вᴏзмᴏжнᴏсть предвидеть различные
изменения урᴏвня ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка и свᴏевременнᴏ принять
неᴏбхᴏдимые меры пᴏ их стабилизации.
В междунарᴏднᴏй практике менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏсти банкᴏв
разрабᴏтали ряд практических рекᴏмендаций пᴏ улучшению этᴏгᴏ вида деятельнᴏсти.
Первая из них сᴏстᴏит в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью дᴏлжны
кᴏнтрᴏлирᴏвать деятельнᴏсть всех ᴏтделᴏв банка, ᴏтвечающих за испᴏльзᴏвание и
привлечение средств, и кᴏᴏрдинирᴏвать свᴏю деятельнᴏсть с рабᴏтᴏй этих ᴏтделᴏв.
Втᴏрая рекᴏмендация заключается в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению
ликвиднᴏстью дᴏлжны предвидеть кᴏгда наибᴏлее крупные вкладчики и пᴏльзᴏватели
кредитᴏв банка планируют снять средства сᴏ счета или увеличить вклады. Этᴏ пᴏзвᴏляет
управляющим планирᴏвать свᴏи действия в случае вᴏзникнᴏвения дефицита или излишка
ликвидных средств.
В сᴏᴏтветствии с третьей рекᴏмендацией, менеджеры пᴏ управлению
ликвиднᴏстью в сᴏтрудничестве с высшим рукᴏвᴏдствᴏм и рукᴏвᴏдителями ᴏтделᴏв
дᴏлжны быть уверены, чтᴏ приᴏритеты и цели управления ликвидными средствами
ᴏчевидны. В недавнем прᴏшлᴏм при размещении средств ликвиднᴏсть банка частᴏ имела
высший приᴏритет. Сегᴏдня управлению ликвидными средствами в ᴏбщем ᴏтвᴏдится рᴏль
вспᴏмᴏгательнᴏгᴏ механизма в сравнении с приᴏритет банка №1 – предᴏставлением
займᴏв всем категᴏриям клиентᴏв. Банк дᴏлжен предᴏставлять любые выгᴏдные займы,
ставя перед управляющим ликвидными средствами задачу изыскания дᴏстатᴏчных
денежных средств для ᴏбеспечения кредитᴏв.
Суть четвертᴏй рекᴏмендации сᴏстᴏит в следующем: пᴏтребнᴏсти банка в
ликвидных средствах и решение ᴏтнᴏсительнᴏ их размещения дᴏлжны пᴏстᴏяннᴏ
анализирᴏваться в целях избежания и излишка, и дефицита ликвидных средств. Излишние
ликвидные средства, кᴏтᴏрые не реинвестируются в тᴏт же день, ведут к пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв
банка, в тᴏ время как их дефицит дᴏлжен быть быстрᴏ ликвидирᴏван вᴏ избежание
неблагᴏприятных пᴏследствий пᴏспешных займᴏв или прᴏдаж активᴏв, также ведущих к
пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв.
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Таким ᴏбразᴏм, каждый банк дᴏлжен самᴏстᴏятельнᴏ ᴏбеспечивать пᴏддержание
свᴏей ликвиднᴏсти на заданнᴏм урᴏвне на ᴏснᴏве как анализа ее сᴏстᴏяния,
складывающегᴏся на кᴏнкретные периᴏды времени, так и прᴏгнᴏзирᴏвания результатᴏв
деятельнᴏсти и прᴏведения в пᴏследующем научнᴏᴏбᴏснᴏваннᴏй экᴏнᴏмическᴏй
пᴏлитики в ᴏбласти фᴏрмирᴏвания уставнᴏгᴏ капитала, фᴏндᴏв специальнᴏгᴏ назначения
и резервᴏв, привлечения заемных средств стᴏрᴏнних ᴏрганизаций, ᴏсуществления
активных кредитных ᴏпераций [7].
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На современном этапе одним из основных направлений развития в экономике
Республики Казахстан является стратегическое планирование и прогнозирование, в том
числе прогноз объемов налоговых поступлений в бюджет. Государство, ввиду снижения
внешних поступлений в бюджет, повышает активность налоговой политики, тем самым
увеличивая налоговую нагрузку на бизнес. Эта мера обусловлена тем, что дефицит
государственного бюджета является главной причиной ухудшения основных
макроэкономических показателей, и как следствие, основной причиной замедления
устойчивого экономического роста.
Активная налоговая политика государства оказывает влияние на корпоративную
налоговую политику каждой компании, в рамках которой осуществляется «управление
налогообложением». Корпоративный налоговый менеджмент занимается разработкой
методов оптимизации налоговых платежей с соблюдением законодательства. Это
процесс, проходящий на макро- и на микроуровне, по выбору наиболее приемлемой
модели налогообложения.
Налоговый менеджмент, прежде всего, связан с оптимизацией налоговых потоков и
налоговым планированием. Целью управления налогами организации не должна является
только их минимизация. Налоговое управление не должно заключаться лишь в
деятельности, направленной на простое уменьшение налоговых обязательств. Компания,
внедрившая методы налогового менеджмента, должна интересоваться результативностью
принимаемых решений по инвестированию освободившихся после оптимизации
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налоговых средств, а также эффективностью управленческих решений в части налоговых
расходов.
У «минимизации» и «оптимизации» одна цель – уменьшение налогового бремени.
Но если «минимизация» в локальных ситуациях попадает в тупик, то «оптимизация»
носит системный характер, тесно связанный с оценкой вариантов по критериям и
расходной политикой компании. Оптимизация налогов производится в ходе налогового
планирования, налогового управления и внутреннего налогового контроля компании.
Крупная роль в оптимизации налоговых платежей принадлежит методам налогового
планирования, которое включает разработку налоговой политики, способы налогового
регулирования и налогового контроля, используемые налогоплательщиком. К
инструментам налогового планирования относятся метод бюджетирования, применение
налоговых льгот и других, не запрещенных законом методов уменьшения налоговых
платежей, внедрение трансфертного ценообразования и использование пробелов в
налоговом законодательстве. Оптимизация налогов – главная цель корпоративного
налогового менеджмента, а налоговое планирование – это совокупность методов и
инструментов для достижения цели налогового менеджмента. Налоговое планирование
подразумевает такую управленческую деятельность налогоплательщика, которая
позволяет не только уменьшить налоговую нагрузку в обозримом будущем, но и
обеспечить долговременное влияние – экономию на налогах, получить положительный
эффект от ее вложения, уклониться или уменьшить риск возможных штрафных санкций.
В своей деятельности по снижению налоговых платежей организация имеет право
использовать весь арсенал налоговых льгот, особых режимов налогообложения, а также
нормы и правила налогового законодательства. Затраты на налоговое планирование
довольно высоки. Особенно заметной статьей издержек является мониторинг изменений
налогового законодательства.
Данные издержки являются неотъемлемой частью
планирования расходов, т.к. налоговое планирование способствует росту рентабельности
предприятия, путем сокращения издержек производства, снабжения и сбыта. Эти затраты
схожи с накладными расходами. Таким образом, уменьшения объема налоговых
обязательств, для организации равносильно уменьшению затрат или увеличению дохода.
Эффект от налогового планирования должен вести к увеличению прибыли организации, а
значит отвечать интересам владельцев.
Сегодня оптимизация налогов для многих предпринимателей ассоциируется с
незаконной деятельностью по снижению налогов. Незнание легальных способов
уменьшения налогооблагаемой базы, недостаточное знание налогового законодательства
ведет к тому, что термины «оптимизация налогов» и «уклонение от уплаты налогов»
становятся равнозначны. Такой неграмотный подход и системные ошибки приводят к
лишним затратам и проблемам с законом.
В соответствии с законодательством РК субъекты предпринимательства имеют
полномочия защищать свои имущественные права, любыми средствами, не
запрещенными законом. Для ясного понимания термина «оптимизация налогов»
необходимо четко разграничить понятия «уклонение от уплаты налогов», «обход налогов»
и «налоговое планирование». Суть «налогового планирования» – легальность. При
уклонении от уплаты происходит незаконное занижение налоговых обязательств (или
сокрытие части налоговой базы). Ситуацию, когда организация занимается подлежащей
налогообложению деятельностью, но не является налогоплательщиком применимо
назвать «обход налогов». Два последних способа нелегальны и являют собой «бегство от
налогов». Избежать штрафов за налоговое нарушение – одна из целей налогового
планирования. Размер санкций, за неправильное налоговое маневрирование, сильно
превышает ожидаемую экономию от нарушения налогового законодательства.
Цель налогового планирования заключается в повышении эффективности при
минимальных затратах. Она достигается путем грамотной интеграции и взаимодействия
стратегических направлений и тактических действий. Налоговое планирование
направлено на выявление возможностей снижения налоговых обязательств организации.
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Здесь проявляется важнейшая функция налогового планирования – оптимизация. Под
«оптимизацией» понимается достижение лучшего состояния хозяйственной системы при
низких затратах. Потребность в налоговом планировании может быть вызвана тяжестью
налогового бремени для предприятия или сложностью налогового законодательства.
Задачей налогового планирования является прогнозирование изменений в налоговой
политике государства и их оценка.
Если рассматривать систему налогового планирования с точки зрения рискменеджмента, то можно обнаружить множество рисков связанных с ним (например, риск
завышения расходов, риск сокрытия выручки, юридические риски и т.п.). Важно
предусматривать различные налоговые риски, которые оказывают влияние на повышение
налоговой нагрузки. От квалификации исполнителя и выбранных им критериев суждения
зависит оценка величины налогового риска. Налоговый план организации должен
основываться на расчетах, анализе и на научных исследованиях. Такие сведения
позволяют выявить положительные и отрицательные стороны системы налогообложения.
Организациям необходимо рассчитывать налоговую нагрузку, чтобы определить
привлекает ли их деятельность внимание налоговых органов, насколько, что может быть
проведена выездная налоговая проверка. Расчет налоговой нагрузки преследует еще одну
важную цель – прогноз налогового бремени в будущем. Также важно оценить налоговые
обязательства и определить, насколько обременительна нынешняя налоговая система для
хозяйствующего субъекта.
У предприятия, в зависимости от масштаба бизнеса, есть возможность
осуществлять налоговое планирование в виде мониторинга специалистом финансового
отдела вопросов связанных с налогами. Может быть создан специализированный отдел,
осуществляющий налоговое планирование. Также возможно привлечь сторонних
специалистов для налоговой экспертизы, контроля текущих налоговых обязательств
компании и для составления отчетности.
Процесс налогового планирования нужно начинать с оценки налоговой нагрузки
хозяйствующего субъекта. Налоговую нагрузку можно снизить методами налогового
планирования. Крупные организации считают важным заранее предусматривать
налоговую нагрузку, оценить объем налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Для определения уровня налоговой нагрузки берутся данные налогового и
бухгалтерского учета. Исходя из анализа этих данных, определяется стратегия и тактика
налогового планирования.
С 2016 года действуют Правила расчета коэффициента налоговой нагрузки
налогоплательщика
(налогового
агента).
"Коэффициент
налоговой
нагрузки
налогоплательщика (налогового агента) позволяет производить анализ совокупности
налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных конкретным
налогоплательщиком в различные налоговые периоды, а также отражает уровень
воздействия системы налогообложения на конечный результат деятельности
налогоплательщика (налогового агента)" [1].
Комитетом государственных доходов Министерства финансов были внедрены
критерии оценки степени риска за поступлением налогов, ОПВ, ОППВ и соцотчислений.
[2]. Критерии разработаны в рамках системы управления рисками для определения
степени риска каждого налогоплательщика с целью осуществления выборочных проверок
соблюдения налогового законодательства. Согласно данной системе, проверки
назначаются только самым подозрительным субъектам (компании, которые часто меняют
свое местоположение, несвоевременно сдают налоговую отчетность и владельцы которых,
возглавляют более двух организаций). "Система управления рисками - это внутренняя
система, которая на основе имеющихся сведений в комитете госдоходов, внешних
источников, истории этих субъектов позволяет оценить его риск, насколько он может или
склонен к совершению преступления"[3].
Таким образом, для хозяйствующего субъекта налоговое планирование - это
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хозяйственной деятельности компании. Осуществление налогового планирования
предполагает глубокое знание работниками финансовых служб компании действующего
законодательства, его достоинств и перспектив.
Вопрос оптимизации налоговых платежей интересен не только для
зарождающегося, но и для действующего бизнеса, например, при расширении или при
смене рода деятельности. Налоговое планирование для хозяйствующих субъектов
необходимо, чтобы учитывать изменения в налоговом законодательстве, при подготовке
крупных сделок, в процессе бизнес-планирования, для оценки бизнеса и рентабельности.
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«Многофакторный регрессионный анализ доходности индекса KASE в
периоде 2008–2016 годов»
Тажибаева А.А.
Магистратура Национального Банка Республики Казахстан
E-mail: tgaice@mail.ru
С целью выявления зависимости доходности индекса KASE от предполагаемых
макроэкономических показателей, которые могли бы существенно повлиять на
доходность индекса была использована построенная модель многофакторной регрессии.
В ходе исследования за зависимую переменную был взят индекс KASE который
является совокупным индексом капитализации компаний, отражающим экономическое
положение страны. Основным показателем состояния фондового рынка является
изменение доходности данного индекса.
Обоснование выбора исследуемого периода и факторов:
В качестве исследуемого периода был взят период с 2007 по 2016 года
поквартально, так как в данном исследуемом отрезке наблюдались значительные
колебания доходности индекса.
Например, минимальное значение индекса KASE было в январе 2009 г. составив
65,2% вниз, если за нулевую отметку принять значение индекса KASE в октябре 2007 г.
Причины значительного падения капитализации казахстанских компаний-эмитентов
можно связать с мировым финансовым кризисом 2008-2009 г, стагнацией экономик
развитых стран, что отразилось и на состоянии казахстанской экономики. В результате
сформировалась выборка из 31 значения. Создание и тестирование регрессионной модели
требует анализа факторов. Основные экономические факторы можно разделить на две
большие группы — макро- и микро факторы. К первой группе будут относиться
внутренние и внешние индикаторы на уровне экономики в целом, а ко второй — на
уровне внутреннего казахстанского фондового рынка. Так
рынок
акций
связан
с огромным количеством экономических индексов, политических и социальных событий,
ситуаций, изменений на рынках как внутри страны, так и за ее пределами, соответственно
для анализа, были выбраны именно американский фондовый индекс S&P 500 и
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российский фондовый индекс PTC.В качестве следующего фактора был взят CPI, так как
инфляция негативно влияет на рынок акций, так как при ее росте обесценивается реальная
доходность акций.Еще один немаловажный макроэкономический показатель — курс
национальной валюты. Ввоздействия изменений обменного курса на фондовый рынок
происходит с помощью цепной реакции через всю экономическую систему. Как
производственный сектор, так и фондовый рынок, показывая положительную динамику,
привлекают иностранных покупателей и инвесторов. Это приводит к росту спроса на
отечественную валюту, которая начинает дорожать. Увеличение привлекательности
отечественных активов косвенным образом приводит к укреплению национальной
валюты. Однако на смену роста, согласно теории циклов приходит падение, и когда
фондовый рынок начнет падать и иностранные инвесторы захотят вывести собственные
деньги из зарубежной экономики, начнется рост предложения отечественной валюты,
а значит, ее удешевление. Таким образом, присутствует наличие прямой зависимости
между обменным курсом и ценами акций внутри страны. Следующим моментом бвло
изучение взаимодействия показателей доходности акций и темпов экономического роста.
Как правило рост экономики означает развитие основных отраслей, наращивание
оборотов торговли, улучшение условий бизнеса и т. д. Соответственно, рынок акций так
же должен расти и развиваться и инвесторы должны получать большие доходности от
своих ценных бумаг, так как фирмы-эмитенты показывают положительную динамику.
На основе проведенного анализа была произведена выборка и получена группа
первоначальных факторов:
 курс национальной валюты по отношению к доллару (USD/KZT)
 американский фондового индекс S&P 500
 российский фондовый индекс PTC
 динамика валового внутреннего продукта РК (GDP)
 индекс потребительских цен (CPI)
 цена на нефть марки BRENT
 индекса цен казахстанских корпоративных облигаций (KASE_BP)
Данные, по вышеуказанным факторам, были взяты с официальных сайтов
организаций: Мировой Валютный Фонд, FOREX, сайт казахстанской фондовой биржи и
прочее.
Для построения многофакторной регрессионной модели использовалась
программа Eviews 3 [1].
Первоначальная оценка дала незначимость некоторых коэффициентов и
достаточно высокую статистическую ошибку в следствии чего было принято решение
убрать переменные и модифицировать имеющиеся.
В результате первой модификации из списка факторов был исключен индекс цен на
корпоративные казахстанские облигации. Далее полученная статистика дает относительно
значимые коэффициенты российского фондового индекса PTC и американского
фондового индекса S&P 500. Коэффициент Дарбина-Уотсана по грубому правилу
показывает отсутствие автокорреляции. Высокий уровень стандартной ошибки(184) был
сигналом для последующей модификации данных.
Коэффициент детерминации R squared равен 0,89 относительно высокое значение
коэффициента детерминации указывает на объяснение зависимой переменной
независимыми переменными в 89% процентах случаях, остальные 11% объясняются
неучтенными факторами.Следующим этапом была проверка стационнарности всех
факторов. Для осуществевления оценки стационарности был проведен тест ДикиФуллера. В результате сравнения ADF статистик было выявлена нестационарность по
ряду факторов(S&P и курса тенге к доллару). C целью приведения переменных к
стационарности была взята производная при построении уравнения[2]. Незначительное
снижение стандартной ошибки до 128 и снижение R squared и коэффициента детерминаци
до 87 и 84. Более того повысилась значисмость коэффициентов.
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Таблица 1. Тест дики-фуллера для зависимой переменной
ADF Test Statistic

-4,80295

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-3,6852
-2,9705
-2,6242

В целях улучшения качества модели фактор российского фондового индекса PTC
был изменен на доходность российского фондового рынка и S&P 500 аналогично. Для
этого был использован натураный логарифм и выборка сократилась на первый квартал
составив 30 значений. Так же был изменен показатель ВВП на прирост ВВП.
Следовательно измененнная группа факторов:
 курс национальной валюты по отношению к доллару (USD/KZT)
 доходность американского фондового индекса S&P 500
 доходность российского фондового индекса PTC
 прирост валового внутреннего продукта РК (GDP)
 индекс потребительских цен (CPI)
 динамика цена на нефть марки BRENT
Для проверки наличия мультиколиниарности была получена корреляционная
матрица.
Как видно на Таблице 2 зависимая переменная хорошо коррелирует с индексами
PTC (88%) и S&P 500(75%). Наименьшая корреляция наблюдается с приростом ВВП.
Между независимыми переменными PTC и и S&P 500 наблюдается корреляция в 77% что
свидетельствует о мультиколлиниарности.
Таблица 2. Мультиколлинеарность факторов

KASE
PTC
S_P
USD_KZT
GDP
CPI
BRENT

KASE
1,00
0,88
0,75
0,27
0,08
0,34
0,18

PTC
0,88
1,00
0,77
0,13
0,13
0,19
0,11

S_P
0,75
0,77
1,00
0,16
0,21
0,20
0,22

USD_KZT
0,27
0,13
0,16
1,00
0,09
-0,16
-0,27

GDP
0,08
0,13
0,21
0,09
1,00
-0,06
0,05

CPI
0,34
0,19
0,20
-0,16
-0,06
1,00
-0,04

BRENT
0,18
0,11
0,22
-0,27
0,05
-0,04
1,00

В результате последующих модификаций стандартная ошибка уменьшилась со 124
до7,8. Повысилось значение R squared и Adjusted R-squared до 89 и 86%. Все
коэффициенты относительно средне и сильно значимы (грубое правило по |t-статистике| >
3). С целью улучшения модели переменные прироста ВВП, изменения курса тенге к
доллару и доходность индекса S&P были взяты с отставанием на один период(квартал).
В результате различных изменений и усовершенствований данной модели была
получена относительно оптимальная модель(Таблица 4).
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Таблица 4

Dependent Variable: KASE
Method: Least Squares
Date: 12/03/15 Time: 15:41
Sample(adjusted): 2008:3 2015:3
Included observations: 29 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GDP(-1))
CPI
PTC
S_P(-1)
D(USD_KZT(-1))
C

32.12700
4.503636
0.652515
0.745753
0.914132
-457.8273

21.06375
4.075955
0.067866
0.163434
0.272892
409.7794

1.525227
1.104928
9.614778
4.563021
3.349798
-1.117253

0.1408
0.2806
0.0000
0.0001
0.0028
0.2754

R-squared

0.912249

Mean dependent var

-3.917931

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.893172
6.982273
1121.299
-94.14595
2.329678

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

21.36262
6.906618
7.189506
47.82078
0.000000

Где Коэффициент R squared 91%(достаточно близок к 100%)
Статистическая ошибка 6,9.(низкая относительно изначальных значений)
Коэффициент Дарбин-Уотсана 2,3 (по грубому правило 1,5<DW<2.5)
автокорреляция остатков почти не наблюдается Коэффициенты слабо и сильно
значимы(по грубому правилу |t-статистике| > 3) Гетероскедостичность отсутствует(>0.05).
Для осуществления прогноза будет использоваться уравнение
KASE = 32.12699667*D(GDP(-1)) + 4.503636105*CPI + 0.6525151928*PTC +
0.7457529824*S_P(-1) + 0.9141318108*D(USD_KZT(-1)) - 457.8272625
Вывод
Результатом данного исследования можно считать то, что выявленные факторы
могут быть использованы для прогнозирования поведения доходности фондового
индекса. Ниже представлены факторы обладающие влиянием на доходность KASE.
• курс национальной валюты по отношению к доллару
• доходность американского фондового индекса S&P 500
• доходность российского фондового индекса PTC
• прирост валового внутреннего продукта
• инфляция
В ходе анализа были исключены индекс цен корпоративных облигаций в виду
низкого влияния на зависимую переменную. Фактор -цена марки BRENT был исключен
ввиду высокой коллинеарной с другой независимой переменной.
Индекс курса тенге к доллару. Совокупный индекс капитализации KASE
формируется из 8 казахстанских компании. Можно заметить, что многие казахстанские
акции, например «Кселл» и «Казахтелеком», падают на ожиданиях очередной
девальвации национальной валюты. Очередная корректировки курса тенге может
привести к ухудшению финансовых позиций всех компаний формирующих данный
индекс – в частности из-за их большой зависимости от импортного оборудования.
Более того известно что индексы развития экономики разных стран ведут себя
взаимозависимо. Волна кризиса обычно охватывает ряд стран с каким –то временным
лагом. То есть падение или стабилизация мировых фондовых индексов(S&p 500 или
Dow-Jones) оказывает достаточно сильное воздействие и на динамику казахстанского
фондового рынка.
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Оценка влияния прироста ВВП достаточно проблематичная изза низкой
оперативности данного показателя, но тоже имеет свое значение.
Таким образом казахстанский фондовый индекс достаточно чувствителен к
макроэкономическим факторам. Следовательно коньюктура мировых финансовых рынков
оказывает существенное влияние.
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Управление инвестиционным портфелем
Тныштыбаев Т.Т.
Магистратура Национального Банка Республики Казахстан
E-mail: tulegen07.93@gmail.com
При анализе эффективности портфельного управления становится очевидным, что
доходы и расходы по ним не могут быть в большинстве случаев определены однозначно и
поэтому инвесторы и трейдеры при обосновании своих решений сталкиваются с
проблемами при их оценке. С одной стороны, это связано с текущим этапом развития
Казахстанской экономики, обусловленного становлением рыночных отношений в стране,
с другой - с влиянием большого числа детерминированных параметров (международных,
внутриполитических, социальных, экономических и т.д.). Из этого следует, что при
разработке инвестиционных планов, необходимо учитывать факторы неопределенности.
В условиях рыночной конкуренции неизбежно повышается степень
неопределенности и риска, что предопределяет дополнительные трудности при выборе
управленческих решений и прогнозировании их последствий в будущем. Инвесторы и
инвестиционные компании в условиях переходной экономики в значительной мере
подвержены риску получить меньшую прибыль, чем предполагается или вообще понести
убытки при формировании и управлении портфелем ценных бумаг. Это обстоятельство и
обуславливает актуальность проблемы развития риск-менеджмента, основанного на
математическом моделировании и разработке новых методов количественной и
качественной оценки риска для портфельного управления.
Проблемы оценки управления риском портфельных инвестиций исследовались во
многих работах зарубежных специалистов, к числу которых относятся Буренин А.И.,
Ален Р., Блек Ф., Марковиц Г., Мертон Р., Миллер М., Модильяни А., Петерс Э., Тобин
Д., Фабоци Ф., Шарп Ч., Шоулс М. и другие.
В работах перечисленных исследователей в течение последних нескольких
десятилетий заложены фундаментальные основы теории портфельных инвестиций.
Международное научное сообщество высоко оценило полученные в этой области
результаты присуждением двух Нобелевских премий в области экономики в период 19902000 г.
В то же время результаты работ, полученные указанными выше исследователями,
не всегда могут быть использованы на казахстанском финансовом рынке.
Существующие тенденции дают возможность создать наиболее эффективный
портфель, то есть максимизировать доход при фиксированном риске или сформировать
портфель, минимизирующий риск при заданной доходности.
Обобщением такого подхода является двухфакторная модель оптимизации,
заключающаяся в получении максимального дохода при минимальном риске, которая не
всегда является разрешимой. Еще одной причиной, не позволяющей в полной мере
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использовать классические инвестиционные теории является то, что операции куплипродажи на фондовом рынке часто осуществляются с однородными пакетами ценных
бумаг фиксированного объема, что приводит к необходимости учитывать дискретный
характер финансовых активов, включаемых в портфель. И, наконец, при анализе
инвестиционных рисков для проектов финансирования предприятий реального сектора
экономики, необходимо учитывать дополнительно такие показатели как производственная
мощность предприятия, объем запасов материальных ресурсов производства, спрос на
выпускаемую продукцию и другие.
Отмеченные особенности
формирования эффективных
инвестиционных
портфелей, сопутствующие риски, необходимость создания новых и совершенствования
существующих моделей и методов управления инвестициями развитие теории рискменеджмента предопределило цель работы.
Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля
При формировании инвестиционного портфеля следует руководствоваться
следующими соображениями:
• безопасность вложений (неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке
инвестиционного капитала),
• стабильность получения дохода,
• ликвидность вложений, то есть их способность участвовать в немедленном
приобретении товара (работ, услуг), или быстро и без потерь в цене превращаться в
наличные деньги.
Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми перечисленными выше
свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Если ценная бумага надежна, то доходность
будет низкой, так как те, кто предпочитают надежность, будут предлагать высокую цену и
собьют доходность. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении
наиболее оптимального сочетания между риском и доходом для инвестора. Иными
словами, соответствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск
вкладчика до минимума и одновременно увеличить его доход до максимума.
Чтобы эффективно вести портфель инвестиций финансовый менеджер должен
использовать следующие принципы, которые широко применяются в мировой практике
при формировании инвестиционного портфеля:
Успех инвестиций в основном зависит от правильного распределения средств по
типам активов на 94% выбором типа используемых инвестиционных инструментов (акции
крупных компаний, краткосрочные казначейские векселя, долгосрочные облигации и др.);
на 4% выбором конкретных ценных бумаг заданного типа, на 2% оценкой момента
закупки ценных бумаг. Это объясняется тем, что бумаги одного типа сильно коррелируют,
т.е. если какая-то отрасль испытывает спад, то убыток инвестора не очень зависит от того,
преобладают в его портфеле бумаги той или иной компании.
Риск инвестиций в определенный тип ценных бумаг определяется вероятностью
отклонения прибыли от ожидаемого значения. Прогнозируемое значение прибыли можно
определить на основе обработки статистических данных о динамике прибыли от
инвестиций в эти бумаги в прошлом, а риск - как среднеквадратическое отклонение от
ожидаемой прибыли.
Общая доходность и риск инвестиционного портфеля могут меняться путем
варьирования его структурой. Существуют различные программы, позволяющие
конструировать желаемую пропорцию активов различных типов, например,
минимизирующую риск при заданном уровне ожидаемой прибыли или
максимизирующую прибыль при заданном уровне риска и др.
Оценки, используемые при составлении инвестиционного портфеля, носят
вероятностный характер. Конструирование портфеля в соответствии с требованиями
классической теории возможно лишь при наличии ряда факторов: сформировавшегося
рынка ценных бумаг, определенного периода его функционирования, статистики рынка и
др.
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Формирование инвестиционного портфеля осуществляется в несколько этапов:
•
формулирование целей его создания и определение их приоритетности (в
частности, что важнее - регулярное получение дивидендов или рост стоимости активов),
задание уровней риска, минимальной прибыли, отклонения от ожидаемой прибыли и т. п.;
•
выбор финансовой компании (это может быть отечественная или зарубежная
фирма; при принятии решения можно использовать ряд критериев: репутация фирмы, ее
доступность, виды предлагаемых фирмой портфелей, их доходность, виды используемых
инвестиционных инструментов и т. п.);
•
выбор банка, который будет вести инвестиционный счет.
Основной вопрос при ведении портфеля - как определить пропорции между
ценными бумагами с различными свойствами. Так, основными принципами построения
классическою консервативного (малорискового) портфеля являются: принцип
консервативности, принцип диверсификации и принцип достаточной ликвидности.
Принцип консервативности. Соотношение между высоконадежными и
рискованными долями поддерживается таким образом, чтобы возможные потери от
рискованной доли с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных
активов.
Инвестиционный риск, таким образом, состоит не в потере части основной суммы,
а только в получении недостаточно высокого дохода.
Естественно, не рискуя, нельзя рассчитывать и на какие-то сверхвысокие доходы.
Однако практика показывает, что подавляющее большинство клиентов удовлетворены
доходами, колеблющимися в пределах от одной до двух депозитных ставок банков
высшей категории надежности, и не желают увеличения доходов за счет более высокой
степени риска.
Принцип диверсификации. Диверсификация вложений - основной принцип
портфельного инвестирования. Идея этого принципа хорошо проявляется в старинной
английской поговорке: do not put all eggs in one basket - не кладите все яйца в одну
корзину.
На нашем языке это звучит - не вкладывайте все деньги в одни бумаги, каким бы
выгодным это вложением вам ни казалось. Только такая сдержанность позволит избежать
катастрофических ущербов в случае ошибки.
Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы
по одним ценным бумагам будут компенсироваться высокими доходами по другим
бумагам. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг
широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности
циклических колебаний их деловой активности. Оптимальная величина — от 8 до 20
различных видов ценных бумаг.
Распыление вложений происходит как между теми активными сегментами, о
которых мы упоминали, так и внутри них. Для государственных краткосрочных
облигаций и казначейских обязательств речь идет о диверсификации между ценными
бумагами различных серий, для корпоративных ценных бумаг - между акциями
различных эмитентов.
Упрощенная диверсификация состоит просто в делении средств между
несколькими ценными бумагами без серьезного анализа.
Достаточный объем средств в портфеле позволяет сделать следующий шаг проводить так называемые отраслевую и региональную диверсификации.
Принцип отраслевой диверсификации состоит в том, чтобы не допускать перекосов
портфеля в сторону бумаг предприятий одной отрасли. Дело в том, что катаклизм может
постигнуть отрасль в целом. Например, падение цен на нефть на мировом рынке может
привести к одновременному падению цен акций всех нефтеперерабатывающих
предприятий, и то, что ваши вложения будут распределены между различными
предприятиями этой отрасли, вам не поможет.
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То же самое относится к предприятиям одного региона. Одновременное снижение
цен акций может произойти вследствие политической нестабильности, забастовок,
стихийных бедствий, введения в строй новых транспортных магистралей, минующих
регион, и т.п.
Еще более глубокий анализ возможен с применением серьезного математического
аппарата. Статистические исследования показывают, что многие акции растут или падают
в цене, как правило, одновременно, хотя таких видимых связен между ними, как
принадлежность к одной отрасли или региону, и нет. Изменения цен других пар ценных
бумаг, наоборот, идут в противофазе. Естественно, диверсификация между второй парой
бумаг значительно более предпочтительна. Методы корреляционного анализа позволяют,
эксплуатируя эту идею, найти оптимальный баланс между различными ценными
бумагами в портфеле.
Принцип достаточной ликвидности. Он состоит в том, чтобы поддерживать долю
быстрореализуемых активов в портфеле не ниже уровня, достаточного для проведения
неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения потребностей
клиентов в денежных средствах. Практика показывает, что выгоднее держать
определенную часть средств в более ликвидных (пусть даже менее доходных) ценных
бумагах, зато иметь возможность быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка и
отдельные выгодные предложения. Кроме того, договоры со многими клиентами просто
обязывают держать часть их средств в ликвидной форме.
Доходы по портфельным инвестициям представляют собой валовую прибыль по
всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель с учетом риска.
Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая
должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже
сформированных портфелей и формирования новых, в соответствии с пожеланиями
инвесторов. Надо сказать, что указанная проблема относится к числу тех, для решения
которых достаточно быстро удается найти общую схему решения, но которые
практически не решаются до конца.
Рассматривая вопрос о создании портфеля, инвестор должен определить для себя
параметры, которыми он будет руководствоваться:
•
необходимо выбрать оптимальный тип портфеля;
•
оценить приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и
соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями
риска и дохода;
•
определить первоначальный состав портфеля;
•
выбрать схему дальнейшего управления портфелем.
Риск и его измерение
Доминирующее определение риска как дисперсии или стандартного
(среднеквадратичного) отклонения доходности связано с тем, что наиболее простой
оценкой значения случайной величины - доходности - является ее точечная оценка в виде
математического ожидания, а дисперсия является интегральной точечной
характеристикой вариабельности доходности относительно ее математического ожидания.
В теории вероятностей и математической статистике выработаны достаточно простые
правила операций с точечными оценками и процедуры определения статистической
значимости оценок, что упрощает использование моделей и методов оптимизации
портфеля. Этот факт является немаловажным в объяснении доминирующей роли
точечных оценок вариации. Следует отметить, что в 50- х годах работы Марковица не
привлекли особого внимания экономистов, поскольку алгоритмы расчетов оказались
сложными для вычислительных машин того времени. Поэтому фактическая реализация
его идей была осуществлена гораздо позднее выхода его работ, а Нобелевская премия по
экономике ему была присуждена только в 1990 году.
В то же время адекватность такого измерителя риска, как дисперсия, зачастую
подвергается сомнению. В теории и на практике можно встретить использование других
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

134

измерителей риска. Недостатки дисперсии как модели риска обсуждаются, например, в [1]
и в [2], основные из них следующие:
• дисперсия характеризует все отклонения доходности от своего математического
ожидания, в то время как с термином «риск» в сознании инвестора ассоциируются только
неблагоприятные для него отклонения;
• дисперсия не раскрывает распределение (структуру) отклонении, в результате
одна ценная бумага с преобладанием положительных отклонений доходности может
иметь такую же дисперсию, как другая ценная бумага с преобладанием отрицательных
отклонений доходности, следовательно, от инвестора будет скрыт больший риск потерь
при покупке второй из них.
Главное отличие альтернативных измерителей риска становится ясно очерченным,
если поставить вопрос так: «Риск чего?» В случае применения дисперсии в качестве
измерителя ответ будет такой: риск отклонения доходности вообще, а при применении
других измерителей ответ будет более конкретным: риск недополучения дохода, риск
убытков, риск банкротства и др. Но тогда ценная бумага должна характеризоваться целым
рядом показателей риска, относящихся к каждому конкретному неблагоприятному
событию, то есть теряется свойство интегральности показателя.
В [3] приводятся следующие альтернативные измерители риска:
•
полудисперсия - для симметричных распределений отклонений от
математического ожидания доходности;
•
вероятность получения дохода меньше ожидаемого;
•
средняя величина отрицательных отклонений доходности.
Несмотря на отмеченные недостатки, дисперсия в качестве измерителя риска
фондового актива показала свою эффективность в большинстве практических задач, а
простота и интегральность этого показателя выгодно отличают его от альтернативных
измерителей риска. Эти обстоятельства и обусловили преимущественное его применение.
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Характерные особенности проектного финансирования в
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Проектное финансирование для финансовых и экономических рынков
развивающихся государств является новым, не востребованным и до конца не изученным
направлением. Это объясняется тем, что к основным характерным особенностям
проектного финансирования относятся:
-реализация дорогостоящих, крупных инвестиционных проектов, тех, которые
требуют огромного масштаба вложения ресурсов, поэтому их невозможно осуществить в
рамках одной кредитной организации;
- создание проектного общества, осуществляющего непосредственную реализацию
проекта. Таким образом, при осуществлении схем проектного финансирования образуется
интеграционная структура участников, и осуществляется вложение интеграционных
инвестиций. В отличие от традиционного кредитного финансирования при проектном
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финансировании выплата процентов и погашение ссуд гарантируется за счёт движения
денежной наличности (cashflow) и активов самого проекта.
- возможность привлечения капитала в больших объёмах и с высоким финансовым
рычагом (financial leverage) - отношением заёмных средств компании к собственному
капиталу, а отсюда и с повышенным риском. При «обычном» кредитовании для менее
крупных компаний доступ к кредиту больших размеров и с высоким левереджем
практически закрыт [1].
Вообще
под
проектным
финансированием
понимается
долгосрочное
финансирование отдельных экономически самоокупаемых инвестиционных проектов, при
этом возможность регрессивных исков к предприятиям, принимающих участие в проекте,
практически полностью исключается.
Проектное финансирование было создано в виде одной из форм финансирования,
применяемой при реализации инвестиционных проектов, потребность в капитале которых
превышает возможности отдельных предприятий.
Появилось проектное финансирование в 70-е годы прошлого столетия в связи с
«нефтяным бумом», когда цены на нефть и другие энергоносители за короткий период
времени выросли многократно. Соответственно прибыльность инвестиционных проектов
в добычу нефти и газа стала составлять сотни и даже тысячи процентов годовых.
Вышеуказанная доходность повлияла на поведение банков. Их традиционное пассивное
поведение, когда потенциальные заёмщики идут в банк и «просят денег», сменилось на
активно-агрессивное, когда сами банки стали искать (прежде всего, в нефтяном и газовом
секторе экономики) высокоприбыльные проекты для кредитования. После падения цен на
нефть и газ в 80-е годы портфель проектного финансирования многих банков
обесценился. Встала задача диверсификации этого портфеля за счёт отбора
высококачественных проектов в других секторах экономики. Банки, специализирующиеся
на проектном финансировании, начали внедряться в сектор телекоммуникаций,
горнодобывающую промышленность, туристический бизнес и так далее [2].
При проектном финансировании основным и явным преимуществом для
инициаторов проекта является возможность получения кредита без отражения
задолженности в своём балансе, поскольку она может быть отнесена на баланс проектного
общества [3, с. 194]. В результате данный займ не ухудшает финансового положения
учредителя (инициатора проекта). Благодаря проектному финансированию, когда
материнской компании предоставляются кредиты, не отражаемые в её балансе, а также
предусматривается распределение рисков, инициаторы проекта получают возможность
реализовать проекты, которые не могли бы быть профинансированы на основе
традиционных методов.
Отношения, возникающие в процессе проектного финансирования, также как и
кредитные отношения, базируются на определённой методологической основе, одним из
элементов которой выступают следующие принципы:
1) Принцип платности – основной принцип кредита. Выражает необходимость не
только оплаты права на использование денежных средств, но и оплаты повышенных
рисков, связанных с проектным финансированием (предоставление средств в процессе
проектного финансирования осуществляется без залога и/или поручительства). В
кредитном соглашении в рамках проектного финансирования предусматриваются
комиссионные, связанные с участием банка в подготовке и реализации инвестиционного
проекта.
2) Принцип
срочности – также основной принцип кредитования.
Предоставление денежных средств при проектном финансировании осуществляется
на определённый срок, рассчитанный в бизнес - плане инвестиционного проекта, и
оговоренный в кредитном договоре.
3) Принцип возвратности – третий принцип любого кредитования. Принцип
выражает необходимость своевременного возврата предоставленных средств, в сроки,
рассчитанные в бизнес-плане инвестиционного проекта, и оговоренные в кредитном
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договоре. Он находит своё практическое выражение в погашении конкретной ссуды путём
перечисления соответствующей суммы денежных средств на счёт предоставившей её
кредитной организации (или кредитных организаций).
4) Обеспеченность. При проектном финансировании основными способами
обеспечения являются активы проекта, страхование рисков, распределение рисков между
участниками проектного финансирования (кредиторы, строительная компания,
поставщики сырья, транспортная фирма и так далее).
5) Целевой характер – то есть необходимость целевого использования средств,
полученных от кредитора (кредиторов). Находит практическое выражение в
соответствующем разделе кредитного договора, устанавливающего конкретную цель
выдаваемых денежных средств.
6) Дифференцированный
характер.
Данный
принцип
определяет
дифференцированный подход со стороны кредитной организации (кредитных
организаций) к различным инвестиционным проектам. Первоначальный отбор проектов
осуществляется на основе таких признаков, как отраслевая принадлежность проекта
(необходимо изучить отрасль, в которой работает предприятие, место этого предприятия в
данной отрасли), размеры запрашиваемого кредита, тип инвестиционного проекта (новое
строительство, реконструкция, расширение производства и так далее), жизнеспособность
проекта, риски реализации проекта, государственная поддержка и так далее.
7) Принцип интегрированности. Находит своё практическое выражение в
необходимости создания Проектного общества; реализации инвестиционных проектов
осуществляется при участии интеграционных инвестиций.
В соответствии с законодательством РК проектное финансирование – способ
организации финансирования долгосрочного проекта под уступку прав требования,
обеспечением которого являются ожидаемые систематические денежные платежи за
создание и передачу имущества, а также оказание услуг и (или) производство товаров и
(или) выполнение работ в процессе использования созданного имущества [4].
В Казахстане проектное финансирование осуществляется посредством
специальной финансовой компании. Специальная финансовая компания, учреждаемая как
для сделок секьюритизации, так и для сделок проектного финансирования, имеет
ограниченную ответственность по обязательствам. Собственные средства специальной
финансовой компании обособлены от прав требования, уступленных специальной
финансовой компании по договору финансирования под уступку прав требования.
Раскрыто понятие «выделенных активов», вводится понятие «сделки проектного
финансирования». Выделенные активы, предназначенные для обеспечения исполнения
обязательств перед кредиторами, исключаются из конкурсной массы специальной
финансовой компании. Данная мера объективно необходима, чтобы привлечь
долгосрочное финансирование капиталоемких проектов внутри страны при
существующих правовых и экономических рисках.
В целях эффективной защиты прав кредиторов при проектном финансировании с
участием государства предлагается ввести механизм оперативной замены исполнителя,
ненадлежащим образом исполняющего свои обязательства по договору концессии во
избежание приостановления деятельности по реализации проекта.
При сделке по проектному финансированию заказчик заключает базовый договор с
исполнителем, по которому исполнитель приобретает право на систематические
денежные поступления на долгосрочной основе в результате создания и передачи
имущества, а также оказания услуг и (или) производства товаров и (или) выполнения
работ в процессе использования созданного имущества.
Исполнитель на основании базового договора заключает договоры займа с
кредиторами и (или) выпускает облигации или получает финансирование от специальной
финансовой компании, обеспечивая исполнение своих обязательств путем уступки
кредиторам или специальной финансовой компании прав требования по базовому
договору и (или) предоставляя иное обеспечение.
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Кредиторы могут на основании соглашения между собой определять порядок и
условия осуществления своих прав и обязанностей во взаимоотношениях с исполнителем
и (или) специальной финансовой компанией, в том числе предусмотреть очередность
удовлетворения обязательств кредиторов, а также определить представителя кредиторов.
Если одной из сторон в сделке проектного финансирования является государство,
проектное финансирование должно осуществляться с участием специальной финансовой
компании, учреждаемой исполнителем исключительно для реализации исполнения сделки
проектного финансирования.
Проектное финансирование должно осуществляться с участием специальной
финансовой компании, если об этом имеется требование хотя бы одного из кредиторов.
Расторжение базового договора и отказ от исполнения обязательств по нему его
участниками осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом для отношений
по проектному финансированию с участием государства.
В качестве ключевых характеристик проектного финансирования инвестиционных
проектов на современном этапе его применения в Казахстане и за рубежом выступают:
-наличие самостоятельного в правовом и экономическом отношении проектного
общества в качестве носителя проекта со своими доходами - источником возврата
инвестиционных ресурсов;
- соразмерное распределение рисков среди всех участников проекта: поставщика
оборудования, кредитора, заказчиков, акционеров проектного общества;
- достаточная обеспеченность собственным капиталом проектного общества за счет
акционеров, инвесторов и спонсоров;
- доля привлеченного капитала в общем объеме финансирования проекта - 70-80%
(большой «финансовый рычаг»);
- наличие детально проработанного бизнес-плана с пакетом экспертиз, заключения
которых признаются инвестором;
- достаточная сумма поступлений (cash-flow) на весь период привлечения ресурсов
у хозяйственной единицы для покрытия производственных расходов, а также для
обслуживания долговых обязательств в отношении кредиторов;
- наличие у соискателя инвестиций преимущественных прав выкупа акций
инвестора после возврата ему всего объема инвестиций и интереса;
- основные гарантии для заимодавцев - контракты компании, лицензии
и исключительные права использования и разработки ценных активов, или технологии
и производство конкурентоспособной продукции;
- ограниченный срок жизни проекта - срок действия контракта или лицензии
на виды работ или разработку активов, срок ввода в эксплуатацию объектов или
сооружений, начало серийного выпуска продукции.
- ограничение ответственности или освобождение от ответственности частных
инвесторов после готовности и запуска проекта [5].
Для оценки эффективности проекта, его финансовой состоятельности и рисков,
лежит исследование построенной финансовой модели. В качестве критериев его
целесообразности используют такие традиционные показатели, как чистая текущая
стоимость денежных потоков (NPV), срок окупаемости инвестиций (PBP) и внутренняя
норма рентабельности (IRR). Все показатели рассчитываются как с позиции спонсора
проекта, так и с позиции кредитора, что, естественно, подразумевает, что и прогноз
денежных потоков проекта должен предусматривать выделение чистого денежного потока
для каждого из участников [6].
Кредитор, как правило, не только ограничивает максимальную долю своего
участия в проекте, но еще и устанавливает предельную долю доходов проекта, которые
могут идти на погашение займа. Обычно эта доля устанавливается через коэффициент
общего покрытия долга, который рассчитывается как отношение чистых доходов каждого
периода проекта к величине платежей процентов и основного долга, запланированных на
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этот же период. Нормальное значение этого коэффициента лежит в интервале от 1,2 до
1,5, в зависимости от стабильности доходов проекта [7].
Также как и любая другая схема финансирования инвестиционной деятельности,
проектное финансирование характеризуется наличием нескольких положительных и
отрицательных сторон. Главными преимуществами проектного финансирования
являются:
- возможность привлечения объемов инвестиционных ресурсов существенно
превышающих наличные активы инициатора проекта;
- снижение проектных рисков и их распределение между несколькими участниками
проекта;
- отсутствие жестких требований к финансовому состоянию компании-заемщика
(для реализации проекта может быть создана новая компания);
- возможность минимизации страновых рисков за счет создания проектного
общества в стране происхождения капитала, а управляющей компании (как 100%
дочерней организации проектного общества) в стране его реализации;
- возможность введения моратория на обслуживание интересов инвестора и
возврата основного долга на время освоения капитальных затрат и вывода проекта на
производственную мощность [8].
Одновременно следует также выделить и ряд недостатков проектного
финансирования для заемщика, а именно:
- повышенный процент интереса инвестора и значительные комиссионные за
оценку проекта и организацию финансирования;
- дополнительные ставки интереса инвестора, компенсирующее проектные и
страновые риски;
- высокие затраты на предпроектные работы (бизнес-планирование, финансовая,
техническая, экологическая, организационно-правовая, маркетинговая экспертизы);
- период рассмотрения заявки самого проекта;
- жесткий контроль со стороны инвесторов, кредиторов на всех стадиях
инвестиционного процесса;
- риск потери независимости инициатора проекта.
В целом основные проблемы при осуществлении проектного финансирования
возникают вследствие сложности и множественности экономических и правовых
отношений, возникающих между участниками проекта, чувствительности проекта к
изменениям окружающей экономической, политической и правовой среды, т.е. по
причине большого количества различных рисков, а также вследствие уникальности
каждого проекта.
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Инвестиционное проектное финансирование в Казахстане
Халық Б.
Алматинская академия экономики и статистики
Согласно материалам Базельского комитета проектное финансирование
представляет собой «метод финансирования, при котором кредитор в основном
ориентируется на доходы, генерируемые отдельным проектом, как с точки зрения
погашения кредита, так и с точки зрения обеспечения в связи с рисками. Данный
тип финансирования обычно применяется в отношении крупных, сложных и
дорогостоящих структур, которые могут включать электростанции, химические
заводы, шахты, объекты транспортной, экологической и телекоммуникационной
инфраструктуры».
Главная
отличительная черта проектного
финансирования:
источник
погашения кредита в рамках структуры его финансирования исключительно
доходы, генерируемые самим проектом, в то время как при коммерческих и
инвестиционных кредитах источником погашения кредита, как правило, служит
общая деятельность заемщика [1].
Проектное финансирование существенно отличается от кредитования с точки
зрения обеспечения возвратности вложенных средств, так как основным источником
надежности возврата кредита служит сам проект, т.е. качество его подготовки и
реализации. Такой факт как ограниченность полного «твердого» обеспечения
объясняется тем, что при проектном финансировании реализуются особо крупные
проекты, их размеры делают невозможным собрать достаточный пакет обеспечения
из гарантий, залогов и других видов обеспечения.
При проектном финансировании риски распределяются между всеми
участниками проекта, которые организуют систему рационального управления
рисками, согласовывают свои цели, интересы, принимают стратегические
управленческие, инвестиционные и финансовые решения, оценивают их последствия
и создают скоординированную программу реализации проекта, при необходимости
внося в нее изменения с учетом обратных связей и поступающей новой
информации [2].
Рассматривая риски казахстанских банков при проектном финансировании можно
отметить, что риски, связанные с проектным финансированием, объективно выше в силу
самой специфики. Каждому проекту присущ комплекс уникальных характеристик –
месторасположение, концепция проекта, опыт команды, ноу-хау, маркетинг и т.д.:
− количество достаточно прибыльных инвестиционных проектов значительно ниже
изначально нерентабельных, рискованных проектов, предоставляемых в банки.
Потенциальный кредитор оценивает представленный проект согласно внутренним
правилам и требованиям, включающие, как правило, две составляющие:
- анализ технической и организационной частей бизнес-плана;
- анализ модели денежных потоков проекта.
По результатам данного анализа рассчитывается ряд ключевых и основных
финансовых показателей, которые являются определяющими для дальнейшего
отрицательного либо положительного решения банка по проекту. Основой для получения
данных финансовых показателей служат исходные данные проекта об объеме реализации
продукции, выручке, постоянных и переменных издержках, а также техникоэкономическая и финансовая информация проекта. Соответственно, достоверность
представленных данных имеет определяющее и решающее значение. Недостоверная
информация ведет к отрицательному заключению потенциального кредитора уже на
предварительной стадии проекта, хотя сама бизнес-идея хорошая и может принести
доход. Из вышесказанного следует, что у инициатора проекта отсутствует знание рынка.
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В результате недостаточной эффективности бизнес-проекта появляется главная проблема
проектного финансирования - высокий уровень рисков при реализации проекта.
− в банках отсутствует годами наработанная практика финансирования проектов,
отсутствуют специалисты, способные проанализировать основные риски проекта и
довести до клиента банковские требования.
Для многих банков обязательным условием для принятия положительного решения
по финансированию проекта является наличие действующего бизнеса у инициатора
проекта в данной либо смежной отрасли, а также наличие положительного финансового
результата от основной деятельности. Банки отдают предпочтение тем проектам, где есть
возможность регресса на текущую деятельность инициатора проекта. Причем текущая
деятельность должна позволять возвратить кредит, если реализация проекта по какимлибо причинам срывается или проект не выходит на запланированные показатели. В связи
с недостаточностью либо отсутствием обеспечения по кредиту возникает другая проблема
- «проблема нового предприятия «с одним бизнес-планом» [3].
Следствием отмеченных факторов является прямая зависимость доступности
источников заемных средств от уровня кредитного рейтинга спонсоров (инициаторов)
проекта. Обзор бизнес-планов показал, что при одинаково эффективных и рентабельных
предложениях положительное решение кредитора было принято в пользу проектов,
инициаторы которых имеют действующий бизнес в данной либо смежной отрасли.
Сложилась ситуация при которой проектное финансирование является доступным в
основном для крупных сырьевых компаний, имеющих действующий прибыльный бизнес.
Инвестиционный проект в данном случае играет определенную роль, но решающим
фактором выступает инвестиционный рейтинг и действующее финансовое состояние
инициатора, то есть возможность регресса банка на текущую деятельность в случае
провала проекта.
− налицо конфликт консервативного банковского подхода оценки доходности
проекта с подходом клиентов по причине отсутствия в банке службы маркетинга для
целей проектного финансирования.
На принципах проектного финансирования реализуются капиталоемкие проекты,
размеры которых делают невозможным собрать достаточный пакет обеспечения из
гарантий, залогов и других видов обеспечения. В связи с отсутствием обеспечения
кредита риски распределяются среди максимального количества участников проекта. В
казахстанской практике принцип распределения рисков среди участников реализуется
только при крупных инфраструктурных проектах, имеющих государственное значение
(инфраструктурные, трубо-газопроводы, железные дороги, электростанции). При
реализации же сравнительно небольших проектов, риски несет инициатор проекта, что
противоречит теории проектного финансирования [4].
Несоответствие качества подготовки бизнес-плана требованиям банка, позволяют
судить о низком уровне менеджмента инициатора проекта, отсутствии команды
профессионалов, опыта реализации проектов компанией-заемщиком и, соответственно,
его готовности к эффективной реализации проекта. Отмеченное является проблемным
фактором при реализации проектного финансирования. При принятии решения о создании
какого-либо проекта его реализация осуществляет команда, специально подобранная для
этого начинания. Можно иметь замечательный проект, но воплотить его смогут только
правильно подобранные кадры. Банк предоставивший финансирование, обычно
ограничивается контролем выполнения плана-графика проекта, адекватности затрат и
достижения заложенных в проект плановых показателей, а от компетенции менеджеров
зависит успех проекта.
− в большинстве случаев, в банке отсутствует мониторинг в части выполненных
работ и выданных кредитных ресурсов, что приводит к нецелевому использованию
ресурсов и убыточности проекта;
Существуют также объективные причины, препятствующие развитию проектного
финансирования в РК:
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1) Отсутствие «длинных денег», то есть:
– Недостаточный объем пенсионных и институциональных фондов
– Ограниченные возможности привлечения долгосрочного заимствования
– Риск рефинансирования (колебание уровня процентных ставок)
Деньги выдаются на срок до трех лет, редко до пяти. Если банки имеют
пассивы или ресурсы на срок, превышающий три года, они стараются не размещать
их на такой длительный срок, поэтому малому и среднему бизнесу в такой
ситуации сложно получить условно «длинные» деньги на проектное финансирование.
2) Низкий аппетит на риск у банков второго уровня, отсутствие практики и
налаженных схем финансирования проектов по системе BOOT [4].
Сейчас проекты финансируются казахстанскими кредитными институтами не
только на условиях получения будущих денежных потоков и выручки, но и на
условиях получения твердых залогов, таких как земля, здания, сооружения,
оборудование, но оборудование в посткризисный период считается низколиквидным
активом, поэтому банки редко используют схемы проектного финансирования. Чаще
всего вложения банками осуществляются в форме традиционного банковского
кредитования, которое подразумевает использование всех возможных форм и
методов обеспечения возвратности суммы долга и процентов по кредиту, а именно:
− залоги имущества, ценных бумаг и прочих активов;
− банковские гарантии;
− накопительные гарантийные счета — счета «эскроу»;
− поручительства.
Банк одобрит обычный кредит, если ему понятен бизнес, а у предприятия
имеется положительная кредитная история, и работает оно на рынке не один год,
при этом возьмет в качестве залога не только приобретаемое в рамках проекта
оборудование, но и твердые залоги.
3)Пробелы в законодательной базе, а именно недоступность при необходимости
международного арбитража.
4) Макроэкономическая нестабильность.
Высокая доля доходов от экспорта нефти в общих экспортных доходах приводит к
значительной чувствительности бюджета к изменению цен на нефть и как следствие:
– Спрос в экономике обусловлен движением цен на сырьевых рынках
– Негативные изменения цен на нефть являются основным источником странового
и валютного риска страны [5].
Не способствуют улучшению инвестиционного климата в РК и колебания в
индексах потребительских цен и курсах валют, наблюдавшиеся в последние годы.
2) Высокие процентные ставки по кредитованию.
Банковская и инвестиционно-финансовая система предоставляет долговое
финансирование в среднем на следующих условиях: на сроки 36-48 месяцев, средняя
ставка 16 – 22 %% годовых, при условии достаточных денежных потоков, ликвидного
100% залогового обеспечения.
Для успешного развития проектного финансирования требуется: проектное
финансирование на сроки 7-10 лет, средняя ставка – ставка рефинансирования плюс 3,55.5%% маржинального дохода банка, при условии достаточного текущего денежного
потока без покрытия будущих платежей по долговому финансированию, комплексный
подход к обеспечению исполнения обязательств.
Проектное финансирование предполагает работу с крупномасштабными
проектами, связанными с большими суммами. В РК внутренние источники
долгового финансирования еще не получили должного развития. На внутренних
рынках кредитов отсутствуют достаточные финансовые средства или ликвидные
активы, которые необходимы для долгосрочного финансирования капиталоемких
проектов. Также возможна ситуация, когда кредитор, желая участвовать в проекте,
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не может это осуществить по причине превышения максимального размера риска
на одного заемщика или группу связанных заемщиков, то есть, превышая норматив
К3, который рассчитывается в соответствии с положениями регулятора [6].
Важным пунктом в развитии проектного финансирования являются
квалифицированные кадры. На данный момент их количество недостаточно. При
проектном
финансировании
важное
значение
имеет
правильная
система
менеджмента. Львиную долю большинства планов составляет финансовое и
маркетинговое обоснование проекта, тогда как вопросам управления, кадрового
обеспечения, функциональным и информационным аспектам взаимодействия
участников уделяется мало внимания.
Проектное финансирование предъявляет особые требования к управляющему
звену, так как является сложным и многоплановым процессом. Слабое финансовое
или маркетинговое обоснование может стать причиной отказа от проекта еще до
его начала, а неспособность участников проекта решать вопросы управления может
привести к осложнениям уже в процессе реализации проекта.
При этом инвестиции уже будут сделаны и изменить что-либо будет сложно.
Поэтому необходимо разрабатывать соответствующую методологическую базу и
новые управленческие технологии. Также решением проблемы дефицита
квалифицированных
кадров
может
стать
привлечение
специалистов
или
специализированных компаний, в том числе и иностранных.
Сдерживает применение проектного финансирования в РК то, что в промышленноразвитых странах в расчеты финансово-коммерческой эффективности проектов
закладывается возможное отклонение основных показателей в худшую сторону на уровне
5-10%, тогда как в казахстанских условиях эта цифра сводится к 20-30%. А это в свою
очередь, является дополнительными затратами, которые связаны с резервированием
средств для покрытия непредвиденных издержек. Еще одной проблемой является
отсутствие качественных и проработанных проектов.
Часто инициаторы проектов обращаются в банки с непроработанными
идеями, имеющими отношение скорее к венчурному финансированию, а не с
конкретными инвестиционными предложениями.
Проектным финансированием предъявляются жесткие требования к качеству
ба-нков объясняется недостаточной обоснованностью проекта, непрофессионализмом
осуществляющей его команды, слабым или финансово неустойчивым положением
спонсора. 80 % проектов инвестирования являются неинтересными и рискованными
для зарубежных инвесторов по причинам их непрозрачности и отсутствия четкой
структуры.
Поэтому компаниям следует тщательно готовить кредитное досье, качественно
разрабатывать бизнес-проекты, оценивать риски и иметь по возможности безупречную
кредитную историю.
Поскольку на момент принятия банком решения у клиента еще нет
источников для погашения кредитов, но есть рыночные и технологические риски,
сопряженные с проектом, это вызывает дополнительные трудности, для решения
которых необходимо создавать механизм государственной поддержки объектов,
имеющих государственную важность.
С такой поддержкой инвесторы начнут вкладывать средства в эти проекты, и
финансовая помощь государства не потребуется.
Важные составляющие такого подхода
предоставление гарантий банкам,
которые принимают участие в финансировании инвестиционных проектов и
программ,
входящих
в
систему
национальных
приоритетов,
налоговое
стимулирование, развитие межбанковского сотрудничества в области совместного
кредитования инвестиционных проектов.
Проектное финансирование и международное проектное финансирование, предполагающие взаимодействие широкого круга участников из разных стран, делает
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необходимым применение международных стандартов бухгалтерского учета и
отчетности как основы для оценки и управления денежными потоками, рискменеджмента.
Одно
из
ключевых
условий
масштабного
применения
проектного
финансирования
для
реализации
перспективных
проектов,
улучшения
инвестиционного климата в РК овершенствование практики применения
международных стандартов финансовой отчетности как международного инструмента
обмена финансовой информацией.
Для привлечения иностранных инвестиций требуется последовательная работа
всех заинтересованных сторон в совершенствовании практики применения МСФО в
РК, принятие во внимание предложений и рекомендаций иностранных инвесторов и
международного экспертного общества в данной области [6].
В процессе реализации существующих и инициации новых проектов должно
происходить взаимодействие государственных и частных структур в рамках ГЧП.
Требуется формирование механизма стимулирования и гарантирования для
инвесторов и собственников, которые обычно включают в себя льготные
таможенные пошлины на импортируемое промышленное оборудование, уменьшение
ставок налога на прибыль и предоставление налоговых каникул. Особое место
занимают свободные экономические зоны, которые создают льготные условия для
привлечения инвестиций.
В ближайшее время большую долю на рынке проектного финансирования бу дут занимать энергетические проекты, именно благодаря им, этот метод финансирования развивался такими высокими темпами за последнюю четверть века.
Долгосрочные тенденции остаются неизменными – и развитые, и развивающиеся
страны имеют потребность в энергетических ресурсах.
Подводя итоги, можно сказать, что рынок проектного финансирования в РК
находится на начальной стадии развития. На кредитном рынке доминируют
краткосрочные операции, вложение средств в долгосрочные инвестиционные
проекты - редкость. Отдельные элементы проектного финансирования в РК имеют
место в операциях международных финансовых институтов, что привносит в
казахстанскую банковскую практику опыт в данной области. Отставание нашей
страны в практическойметодологии может быть компенсировано совершенствованием
теоретической базы, используя негативный и положительный международный опыт.
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Теоретическая взаимосвязь понятий «финансовая устойчивость»,
«финансовая стабильность» и «финансовая безопасность»
Хуторная М.Э.
ГВУЗ «Университет банковского дела», г. Киев
E-mail: lmiroslava7@gmail.com
Несмотря на многочисленные научные исследования процесса обеспечения
финансовой устойчивости, финансовой стабильности и финансовой безопасности
экономических систем как на макро-, так и микро уровне, до сих пор отсутствует
единомыслие относительно причинно-следственных связей данных понятий, их
иерархической подчиненности. Это, в свою очередь, вносит путаницу, как на этапе
разработки концепции обеспечения финансовой стабильности, так и в процессе ее
практической реализации.
Целью данной работы является исследование содержания вышеупомянутых
понятий, обоснование их общих и отличительных признаков. Заметим, что изучение
данной проблематики осуществляется в контексте исследования теоретических основ
процесса обеспечения финансовой стабильности, как на макро-, так и микроуровне.
Сначала рассмотрим взаимосвязь экономической природы финансовой
стабильности и финансовой устойчивости. В научной литературе приведены различные
подходы к толкованию данных понятий. Во-первых, это их отождествление (Г. Г. Фетисов
[1, с. 17]), во-вторых, это рассмотрение стабильности как составляющей компоненты
понятия «устойчивость» (С. П. Вольская [2, с. 809], В. В. Коваленко [3, с. 35],
Е. А. Ищенко [4, с. 12]), в-третьих, обратный подход, а именно, определение устойчивости
как одной из фундаментальных предпосылок стабильности (А. И. Барановский [5, с. 78],
Л. А. Примостка [6, с. 150], И. В. Ларионова [7, с. 35], П. В. Каллаур [8, с. 16]).
Л. Г. Мельник толкует понятие стабильности и устойчивости, исходя из теории
систем и системного подхода, рассматривая их как параметры системы. По его мнению,
главное отличие между ними заключается в том, что стабильность характеризует
зависимость поведения системы от внутренних факторов, а устойчивость – от внешних.
[9]. Считаем, что это противоречит современным исследованиям проблематики
финансовой стабильности и научным обоснованиям ее тесной взаимосвязанности с
экзогенными факторами.
В. В. Лавренюк отмечает, что «стабильность системы – это совокупность
устойчивых состояний объектов, принадлежащих системе» [10, с. 56]. Несовершенство
данного определения заключается в том, что во-первых, понятие устойчивости и
стабильности экономической системы являются разноуровневыми по временному
признаку. Так, если стабильность – это прогностическая характеристика, то устойчивость
- статическая. Стабильность – это способность системы, исходя из текущего и ожидаемого
в краткосрочном периоде уровня финансовой устойчивости, обеспечивать стабильное,
прогнозируемое эффективное развитие в долгосрочной перспективе. Во-вторых,
дискуссионным является наделение стабильности мультипликативным признаком
исключительно в аспекте устойчивости.
Мы согласны с мнением той группы ученых, которые определяют устойчивость
как необходимое условие стабильности экономической системы, однако, не считаем ее
уникальным фактором. Так, например, действия регулятора по повышению требований к
платежеспособности банков в краткосрочном периоде положительно влияют на их
финансовую устойчивость. Однако, это одновременно ограничит их кредитноинвестиционную деятельность (учитывая объективную сложность увеличения объема
капитала), снизит норму прибыли на вложенный капитал, стоимость банковского бизнеса,
его привлекательность для инвесторов, в том числе стейкхолдеров. Кроме того, это влияет
на уровень финансового обеспечения агентов реальной экономики. То есть, в
долгосрочном измерении подобные действия регулятора при определенных условиях
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внешней экономической среды могут стать одним из факторов ухудшения уровня
стабильности банковской системы, замедления темпов экономического роста, при этом
уровень финансовой устойчивости отдельно взятых кредитных учреждений может
полностью соответствовать установленным требованиям.
Наряду с понятием «устойчивость» также используются термины «устойчивое
развитие», «устойчивое равновесие». По нашему мнению, понятие устойчивости является
наиболее узким из приведенных терминов и характеризует способность системы
выполнять свойственные ей функции и отвечать всем нормативным требованиям в
конкретный момент времени. Графическая интерпретация авторского видения
содержательного различия понятий устойчивости, устойчивого равновесия и устойчивого
развития экономической системы представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Графическая интерпретация экономической природы понятий
«устойчивость», «устойчивое равновесие» и «устойчивое развитие» экономической
системы
Для объяснения содержания понятия «устойчивое равновесие» обратимся к ее
толкование в физико-математической науке. Так, с точки зрения физики, состояние
равновесия является устойчивым, если при незначительных отклонениях тела от этого
состояния возникают силы, стремящиеся вернуть тело в равновесное состояние. Применяя
данный термин в экономике мы обращаем внимание на следующие аспекты:
1) отклонение от равновесного, то есть сбалансированного состояния
экономической системы под влиянием внешних или внутренних факторов является
незначительным;
2) способность к возвращению в равновесное состояние определяется внутренним
запасом прочности данной системы, с помощью которого система способна нивелировать
силу проявления негативных факторов.
Что касается последнего, мы согласны с мнением Л. А. Примостки, которая
отмечает, что «в общественных системах уместно вести речь не о погашении всех
внутренних и внешних воздействий, а о гибком реагирование на них с тем, чтобы
использовать новые обстоятельства, свойства и условия для саморазвития этих систем»
[6]. По нашему мнению, именно такие характеристики раскрывают экономическое
содержание понятия «устойчивое развитие» и именно оно является наиболее близким по
смыслу к термину «стабильность», в том числе в контексте финансовой компоненты.
Устойчивое равновесие – это динамическая характеристика экономической
системы, которая отражает ее способность к противостоянию внутренним или
внешним шокам и благодаря внутреннему запаса прочности возвращаться к исходному
равновесному (сбалансированному) состоянию после окончания их действия. При этом,
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находясь в состоянии устойчивого равновесия экономическая система непрерывно и
эффективно выполняет свои основные функции. В свою очередь, экономической системе
характерно устойчивое развитие, если она способна адаптироваться к негативным
внешним и внутренним факторам и отыскивать новое состояние равновесия при их
действие.
Отсутствие единого понимания смысловой взаимосвязи также характерно для
понятий «финансовая стабильность» и «финансовая безопасность». Так, Н. Я. Кравчук,
О. Я. Колесник, О. Ю. Мелих рассматривают стабильность (в том числе финансовую), как
средство достижения финансовой безопасности, то есть мыслят последнее первичным по
отношению к финансовой стабильности [11]. В концепции экономической безопасности,
разработанной коллективом ученых под руководством академика В. М. Гейца, понятие
финансовой стабильности и финансовой безопасности отождествляются, а именно,
финансовую безопасность трактуют, как стабильное развитие финансовой системы
страны и ее устойчивость к потенциально негативному влиянию внешних и внутренних
шоков [12, с. 29].
Наряду с этим, также существует мнение о первичности финансовой стабильности
относительно финансовой безопасности. Так, В. К. Сенчагов толкует финансовую
безопасность, как обеспечение такого развития финансовой системы, финансовых
отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые
условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны,
сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную,
бюджетную, кредитную, налоговую и валютную системы), успешного преодоления
внутренних и внешних угроз в финансовой сфере [13, с. 312]. Похожее мнение
высказывает С. Кульпинский, который мыслит финансовую безопасность, как
«целенаправленный комплекс мер по фискальной и монетарной политиках с целью
достижения стабильности финансовой системы и создания благоприятного
инвестиционного климата» [14]. В свою очередь, Дурмус Йилмаз (DurmuşYılmaz) считает,
что «финансовая безопасность и финансовая стабильность настолько взаимосвязаны, что
можно с легкостью доказать, что стабильность является необходимым условием для
обеспечения финансовой безопасности в системе или наоборот. Финансовая безопасность
и финансовая стабильность способствуют улучшению «здоровья» финансовых систем,
эффективному распределению ресурсов, эффективному управлению и распределению
рисков в экономике»[15]. По нашему мнению, данный подход является дискуссионным в
силу нарушения причинно-следственных связей, а именно считаем, что эффективное
распределение финансовых ресурсов, как и эффективное управление рисками в экономике
являются определяющими признаками финансовой стабильности, которая в свою очередь,
создает предпосылки к экономическому роста.
Справедливым нам выдается мнение ведущего ученого Украины в сфере
экономической безопасности А. И. Барановского, который, акцентируя внимание на
сложности и комплексности явления финансовой безопасности, отмечает, что системный
метод толкования содержания данного понятия является единственно возможным
подходом, позволяющим раскрыть его многоаспектное значение [16, с. 258]. Так, согласно
трактовке ученого сложная природа финансовой безопасности раскрывается в таких
ключевых положениях: 1) важная составная часть экономической безопасности; 2)
степень защищенности жизненно важных финансовых интересов экономических агентов;
3) уровень и качество их обеспеченности финансовыми ресурсами; 4) устойчивое,
сбалансированное состояние финансовой системы и ее подсистем; 5) качество
финансовых инструментов, услуг и технологий; 6) комплекс мероприятий для
обеспечения стабильности финансово-кредитной сферы [16, с. 258-259].
Считаем, что в целом институт финансовой стабильности направлен на
предупреждение зарождения или заблаговременное выявление системных рисков и
минимизацию их негативного влияния на финансовую систему, на избежание
критического снижения уровня эффективности аккумулирования, распределения и
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перераспределения финансовых ресурсов, то есть имеет целью сглаживание рыночной
цикличности, обеспечение предпосылок к стабильному экономическому развитию страны.
В свою очередь, институт финансовой безопасности, как составляющая национальной
безопасности страны в экономической сфере, преследует цель сохранения защиты
экономических (финансовых) интересов разного уровня. На макроуровне целью
финансовой безопасности является обеспечение финансовой независимости страны. При
этом, целью высшего порядка, как для финансовой стабильности, так и для финансовой
безопасности, является содействие экономическому росту страны.
Считаем, что финансовая безопасность является более широким понятием по
сравнению с финансовой стабильностью. По нашему мнению, они являются иерархически
подчинёнными понятиями и соотносятся, как причина (финансовая стабильность) и
следствие (финансовая безопасность). Это обусловливает общность их экономической
природы, а также объясняет зависимость их уровня от достаточно близкого по
содержанию перечня угроз. Однако, при этом содержательное отличие экономической
природы данных понятий заключается в целях и методах, используемых для устранения
или минимизации негативного воздействия угроз и в восприятии силы их
разрушительного воздействия. Так, например, приток так называемых «горячих» денег
иностранного происхождения, деструктивно-спекулятивная роль которых, как
дестабилизатора экономики в стране пребывания, что подтверждается многими
примерами, является объектом изучения, как субъектами обеспечения финансовой
безопасности, так и финансовой стабильности. Финансовая безопасность изучает данный
вопрос с позиции контроля уровня зависимости национальной экономики от
иностранного спекулятивного капитала. С позиции финансовой стабильности ни одна
страна не может достичь экономической стабильности в условиях изоляции, при этом,
конечно, объемы спекулятивных капиталов, особенно, если они являются источником
формирования ресурсов банков, диагностируются с позиций их возможности
спровоцировать возникновение системных рисков. Однако, в данном случае они
изучаются не с позиции соблюдения национальных интересов, а значимости финансовых
дисбалансов. Аналогичные положения можно сформулировать относительно доли
иностранного капитала в банковском секторе: ее рост с позиции финансовой безопасности
является проявлением ухудшения финансовой независимости страны, однако, при этом
может способствовать повышению финансовой стабильности, то есть способности
банковской системы поглощать шоки и неожиданные события, которые возникают как в
финансовой сфере, так и реальной экономике, без нарушения своей функциональности.
По результатам проведенного критического анализа научных работ предлагаем
выделить такие родовые признаки финансовой стабильности экономической системы
любого уровня, которые отличают ее, как от финансовой устойчивости, так и финансовой
безопасности:
1) способность к устойчивому развитию во времени в определенном допустимом
диапазоне отклонений от заданной траектории, которая подчинена определенному
направлению развития системы высшего уровня, то есть способность системы находиться
в динамической финансовой равновесии в течение времени;
2) наличие достаточного запаса прочности, который позволяет как противостоять
(в случае краткосрочных проявлений), так и адаптироваться (в случае долгосрочных) к
негативным внешним и внутренним шокам в течение времени, покрывать негативне
последствия возникающих дисбалансов;
3) способность к непрерывному и эффективному выполнению своих основных
функций, то есть тех, которые определяют содержание данной экономической системы и
ее назначение, несмотря на внешние и внутренние шоки;
4) способность к предотвращению распространения внутренних и внешних шоков
на стабильность системы высшего порядка.
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Существование полноценного рынка страхования является важным условием для
повышения благосостояния населения и устойчивого экономического роста. В Украине
этот сектор находится на этапе постепенного интегрирования в мировой рынок. Хотя
необходимо отметить, что экономический кризис показал уязвимость страхового рынка
Украины и наличие ряда проблем в данном секторе. Поэтому дальнейшее его развитие
должно приобрести приоритетное значение в экономическом и социальном аспектах
политики государства.
Согласно Закона Украины «О страховании» [1] страхование - это вид гражданскоправовых отношений по защите имущественных интересов граждан и юридических лиц в
случае наступления определенных событий (страховых случаев), определенных
договором страхования или действующим законодательством, за счет денежных фондов,
формируемых из уплачиваемых гражданами и юридическими лицами страховых платежей
(страховых взносов, страховых премий) и доходов от размещения средств этих фондов.
Страховщиками признаются финансовые учреждения, которые созданы в форме
акционерных, полных, коммандитных обществ или обществ с дополнительной
ответственностью, а также получили в установленном порядке лицензию на
осуществление страховой деятельности. Страховая деятельность в Украине
осуществляется
исключительно
страховщиками
резидентами
Украины.
Главной особенностью деятельности страховой компании является то, что в отличие от
сферы производства, где товаропроизводитель сначала осуществляет расходы на выпуск
продукции, а затем уже компенсирует их за счет выручки от реализации, страховщик
сначала аккумулирует средства, поступающие от страхователя, создавая необходимый
страховой фонд, а только после этого несет расходы, связанные с компенсацией убытков
по заключенным страховым договорам.
Основными видами деятельности страховщика могут быть страхование,
перестрахование (страхование одним страховщиком выполнения всех или части своих
обязательств перед страхователем у другого страховщика) и финансовая деятельность,
связанная с формированием, размещением страховых резервов и их управлением.
Допускается выполнение страховщиками этих видов деятельности в виде предоставления
услуг другим страховщикам на основании договоров о совместной деятельности[2].
Объектами страхования могут быть имущественные интересы, не противоречащие
законодательству Украины, связанные с:
• жизнью, здоровьем, трудоспособностью и дополнительной пенсией страхователя
или застрахованного лица (личное страхование);
• владением, пользованием и распоряжением имуществом (имущественное
страхование);
• возмещением страхователем причиненного им вреда лицу или его имуществу, а
также вреда, причиненного юридическому лицу (страхование ответственности).
Государственный надзор за страховой деятельностью на территории Украины
осуществляется
Национальной
комиссией,
осуществляющей
государственное
регулирование в сфере рынков финансовых услуг - уполномоченным органом в целях
соблюдения требований законодательства Украины о страховании, эффективного
развития страховых услуг, предотвращения неплатежеспособности страховщиков и
защиты интересов страхователей.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере
рынков финансовых услуг выдает страховщикам лицензии на проведение конкретных
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видов страхования и перестрахования. Страховщики, которые получили лицензию на
страхование жизни, не могут заниматься другими видами страхования.
Ежеквартально страховщики представляют в Уполномоченный орган финансовую
отчетность, а также публикуют свой годовой баланс по форме и в порядке, установленном
им.Страховщики не отвечают по обязательствам государства, а государство - по
обязательствам страховщиков, за исключением обязательного государственного
страхования, согласно которому государство гарантирует выполнение обязательств перед
страхователями в случае неплатежеспособности страховщика по этому виду страхования.
Страхование может быть добровольным или обязательным. Добровольное
страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком.
Обязательное страхование устанавливается законом Украины. Перечень видов
обязательного и добровольного страхования изображен на рис. 1.
Страхование
добровольное:

обязательное:

1) медицинское страхование;
2) личное страхование медицинских и
фармацевтических работников;
3) личное страхование работников
ведомственной;
4) страхование спортсменов высших
категорий
5) страхование жизни и здоровья
специалистов ветеринарной медицины;
6) личное страхование от несчастных
случаев на транспорте;
7) авиационное страхование гражданской
авиации;
8) страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств;
10) страхование средств водного
транспорта;
11) страхование урожая
сельскохозяйственных культур;
12) страхование гражданской
ответственности оператора ядерной
установки;
13) другие виды согласно ст.7 ЗУ «О
страховании».

1) страхование жизни;
2) страхование от несчастных случаев;
3) медицинское страхование (непрерывное
страхование здоровья);
4) страхование здоровья на случай болезни;
5) страхование железнодорожного транспорта;
6) страхование наземного транспорта (кроме
железнодорожного);
7) страхование воздушного транспорта;
8) страхование водного транспорта (морского
внутреннего и других видов водного
транспорта);
9) страхование грузов и багажа (грузобагажа);
10) страхование от огневых рисков и рисков
стихийных явлений;
11) страхование гражданской ответственности
владельцев наземного транспорта (включая
ответственность перевозчика);
13) страхование ответственности владельцев
воздушного транспорта (включая
ответственность перевозчика);
14) страхование кредитов (в том числе
ответственности заемщика за непогашение
кредита);
15) другие виды добровольного страхования.

Рис. 1. Виды страхования по форме осуществления
Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования
несколькими страховщиками, то есть страховщиками может осуществляться
сострахование.
Страховщики могут также осуществлять страховую деятельность через страховых
посредников - страховых агентов и страховых брокеров. Страховые агенты - граждане или
юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика, выполняют
часть его страховой деятельности и получают от страховщика комиссионное
вознаграждение. Страховые брокеры - граждане или юридические лица,
зарегистрированные в установленном порядке как субъекты предпринимательской
деятельности и осуществляют посредническую деятельность на страховом рынке от
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своего имени на основе поручений страхователя или страховщика. Как правило,
посредническая деятельность страховых агентов и страховых брокеров в пользу
иностранных страховщиков на территории Украины не допускается, если иное не
предусмотрено законодательством.
Страховщики могут создавать союзы, ассоциации и другие объединения для
координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления
совместных программ, если их создание не противоречит законодательству Украины.
Такие объединения не могут заниматься страховой деятельностью. Иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица на территории
Украины пользуются правом на страховую защиту наравне с гражданами и юридическими
лицами Украины. Если международным договором Украины установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены законодательством о страховании, на территории
Украины применяются правила международного договора [4, 5].
Рынок страховых услуг является вторым по уровню капитализации среди других
небанковских финансовых рынков. Основные показатели деятельности страхового рынка
и его динамика представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Основные показатели деятельности страхового рынка Украины
Показатели

9 месяцев
9 месяцев
Темп приросту
2015
2016
млн. грн.
%
Количество договоров страхования, заключенных в течение отчетного периода, тыс. единиц
Количество договоров, кроме
договоров по обязательному
78921,3
29337,0
-62,8%
страхованию от несчастных случаев на
транспорте
Количество договоров по
обязательному
92990,6
103114,1
10,9%
личного страхования от несчастных
случаев на транспорте
Страховая деятельность, млн. грн.
Валовые страховые премии
21718,7
24844,2
3125,5
14,4
Валовые страховые выплати
4674,8
6271,3
1596,5
34,2
Уровень валовых выплат, %
21,5%
25,2%
Чистые страховые премии
16746,4
19588,4
2842,0
17,0
Чистые страховые выплати
4577,9
6046,3
1468,4
32,1
Уровень чистых выплат, %
27,3%
30,9%
Перестрахование, млн. грн.
Оплачено на перестрахование
6726,3
8460,6
1734,3
25,8
Выплати,
792,7
984,6
191,9
24,2
компенсированныеперестраховщиками,
Полученные страховые премии от
перестраховщиков-нерезидентов
28,0
26,6
-1,4
-5,0
Выплати, компенсированные
перестраховщикам-нерезидентам
0,7
9,0
8,3
1185,7
Страховые резервы, млн. грн.
Объём сформированных страховых
17244,7
19477,1
2232,4
12,9
резервов
- технические резервы
11042,4
11980,8
938,4
8,5
- резервыпо страхованию жизни
6202,3
7496,3
1294,0
20,9

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, количество страховых компаний (СК)
по состоянию на 30.09.2016 составила 323, в том числе СК "life" -43 компании, СК "nonlife" - 280 компаний, (по состоянию на 30.09.2015 - 368 компаний, в том числе СК "life" 50 компаний, СК "non-life" - 318 компаний). Количество страховых компаний имеет
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тенденцию к уменьшению, такза 9 месяцев 2016 по сравнению с аналогичным периодом
2015 года, количество компаний уменьшилась на 45 СК[3].
Валовые страховые премии полученные при страховании и перестраховании
рисков за 9 месяцев 2016 года становили 24844,2 млн грн., из них 9469,6 млн грн. (38,1%)
пришли от физических лиц, 15374,6 млн грн. (61,9%) – от юридических лиц. За 9 месяцев
2016 года сума полученные страховщиками валовых премий от видов страхования
отличных от страхования жизни становила 22857,0 млн грн. (92,0% от общей сумы
страховых премий), а соответственно по страхованию жизни – 1987,2 млн грн.
На сегодняшний день в Украине страхование выступает одним из самых
эффективных факторов, с помощью которого возможно минимизировать риски,
ликвидировать негативные последствия случайных событий и опасностей.Также
страхование является средством защиты от неблагоприятных изменений конъюнктуры
рынка, которые могут негативно повлиять на деятельность субъектов хозяйствования и
благосостояние населения. Хотя результаты исследования по итогам 9 месяцев 2016
говорят о том, что деловая активность на рынке страхования снизилась по сравнению с
предыдущими периодами, все же страховые компании довольно уверенно действуют на
рынке финансовых услуг. Это играет важную роль в формировании стабильной
финансовой системы государства, ведь страхование является одной из ее важных
составляющих.
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Преимущества развития исламского банкинга в Казахстане
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Алматинская академия экономики и статистики
E-mail: 4_ik@mail.ru
Исламский банкинг в его современной форме появился около 30-40 лет назад, в
1970-е гг. С тех пор профессионалы в сфере исламского банкинга вынуждены постоянно
доказывать свои преимущества и положительные стороны. В целом исламский банкинг –
это банковская система, основанная на исламских принципах уважения, запрета риба
(ростовщичества) и отсутствия процентов [1]. Следовательно, исламский банк - это
ассоциация собственников капитала (акционеров) и инвесторов (вкладчиков), которые
инициируют лечение финансовых «заболеваний» в инвестировании, банковском деле,
страховании и экономическом развитии.
В современных условиях исламский банкинг представляет собой перспективный
вид банковской деятельности, который может существенно расширить доступность
предприятий реального сектора новым и безопасным видам альтернативных финансовых
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услуг. Главной особенностью данного вида банковского бизнеса является запрет на
установление процента, а также на направление финансовых ресурсов на заведомо
рискованное мероприятие (азартные игры, биржевые спекулятивные сделки и т.д.).
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся ограничения на извлечение прибыли в
форме процента, в исламе нет запретов на вхождение в капитал, партнерство, создание
совместных предприятий с целью минимизации рисков. Это, как показывает практика
исламских банков, позволяет напрямую увязывать возможность получения дохода с
результатами бизнес – деятельности. Так, вкладчик банка при внесении средств на
депозитный счет ориентирован, прежде всего, на результат размещения этих денежных
средств банком, так как ему будет выплачиваться часть реально заработанной банком
прибыли в соответствии с условиями ранее заключенного договора с заемщиком.
В кризисные 2008- 2009 гг. весь мир успел убедиться феноменальной устойчивости
исламских банков к воздействию внешних кризисных явлений благодаря их специфике:
запрету на проведение безудержных фондовых спекуляций на деньги вкладчиков и
кредиторов и ориентации на вполне конкретные кредитные и инвестиционные проекты. С
одной стороны, это особенность не позволяет получать банкам сверхприбыль и
наращивать бумажную капитализацию в благоприятные времена, с другой стороны обеспечивает высокую стабильность и выживание в кризисный период.
То, что исламские банки в своей деятельности защищены от чрезмерного
проникновения западного
капитала, снижает влияние «кризисной инфекции»,
обеспечивая необходимый уровень ликвидности финансовых учреждений. Банкротств
исламских банков за все время существования в мире практически не было, а их
эффективность намного выше – по результатам исследований, проведенных
Международным валютным фондом, она составляет 25-35%[2] .
В настоящее время развитие исламского банкинга в Республике Казахстан
поддерживается на государственном уровне. В Казахстане создана правовая основа для
организации деятельности исламских банков и инвестиционных фондов, а также
исламского рынка капитала, которая предусматривает
выпуск государственных
исламских ценных бумаг и исламских ценных бумаг юридических лиц – резидентов
Республики Казахстан.
Но существуют и определенные проблемы в части внедрения и развития
исламского банкинга в РК, а именно:
1) нет системного подхода к внедрению исламского финансирования и исламского
банкинга - это приводит к общему разочарованию и в руководстве, и в обществе;
2) не совсем правильный метод разработки очередных законопроектов «от
конкретной проблемы»;
3) существует мнение специалистов ИБР и МВФ о необходимости разработки в
Казахстане единого и отдельного закона по исламскому финансированию и исламскому
банкингу.
Таким образом, текущая ситуация, характерная для современного исламского
банкинга в Казахстане, имеет следующие особенности:
-Общие мистификации населения, включая исламофобию;
-Несовершенство законодательства РК;
-Слабость рынка исламских финансовых услуг;
-Реабилитация инвестиционного климата РК в странах Организации Исламских
стран;
-Особые надежды на роль ИБР в развитии исламской финансовой системы;
-Необходимость проведения информационно-просветительской работы среди
населения Казахстана (значимость СМИ)
-Развитие образовательной сферы (в свете Поручений Главы государства от
20.10.11).
В связи с этим, существенным недостатком исламских банков в казахстанских
условиях считается несоответствие методов управления инвестиционными проектами.
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Исламские банки должны действовать как инвестиционные банки, то есть максимально
развивать проектное управление, непосредственно вмешиваться в финансируемые
проекты, но в итоге финансировать только проекты, где прибыль гарантирована. В
исламских банках требования неадекватно строже, чем в традиционных банках. Часто это
не соответствует уровню исследуемых рисков, это происходит от неумения исламских
банков управлять финансируемыми проектами "по-инвестиционному".
Преимущества
исламских
финансовых
институтов,
прежде
всего
стабилизационных, не очевидны даже для экспертов, прежде всего, из-за недостатка
аналитики, в основе которой лежали бы эмпирические.
Для Казахстана развитие исламского финансирования и исламского банкинга даёт
целый ряд существенных потенциальных преимуществ для привлечения финансирования.
Привлечение денежных средств от исламских стран позволяет Казахстану стать лидером в
регионе стран ОИК. Исламские финансовые институты готовы предоставить Казахстану
инвестиции, но выставляют условия по эффективности использования этих средств. Это
означает построение долгосрочных приоритетов по странам и качественную реализацию
данных приоритетов, минуя коррупцию и прочие отрицательные явления.
Объем исламского финансирования ежегодно увеличивается на 15-20%. Мировой
рынок финансовых услуг, соответствующих предписаниям шариата, за последнее
десятилетие вырос втрое, и обладает 7-кратным потенциалом развития – до 4 трлн. долл.
США. Таким образом, исламская банковская
система представляет собой весьма
жизнеспособный проект, способствующий решению базовой проблемы современной
экономики – эффективному распределению ресурсов[3].
Бесспорным преимуществом исламского банкинга с позиции взаимодействия
банковского и реального секторов экономики является разделение рисков между
участниками сделки, что обеспечивает исполнение сторонами своих обязательств. Запрет
на спекуляцию как принцип имеет глубокое логическое обоснование и вменяется
каждому участнику экономических отношений вне зависимости от того, является он
кредитором либо заемщиком. Эта система финансирования выстраивает свои задачи и
стратегии, основываясь на исламском мировоззрении и моральных ценностях, она
исключает возможность конфликтов между двумя сторонами.
Существенным моментом исламского банкинга является соблюдение принципа
партнерства
во взаимоотношениях банка с клиентом. Обеспечивается взаимная
заинтересованность участников в конечном результате, четко определены права и
обязанности сторон, а также их ответственность. Партнеры исламского банка могут
выбрать контракт, который им наиболее интересен.
Контракт исламского финансирования зависит от того, какова конечная цель:
увеличение объемов бизнеса, приобретение дорогих товаров, аренда или просто
сбережение денежных средств. Особо значимо то, что прибыль банков и их вкладчиков
формируется за счет вложения средств в проекты, создающие реальные товары. Из этого
следует, что капитал работает исключительно в производственных целях.
Обе стороны – и банк, и клиент – несут риски и разделяют прибыли и убытки от
проектов пропорционально вложенным средствам. Результатом реализации этого
принципа является стабильность банков, достигаемая благодаря тщательному
предварительному анализу проектов, а затем и мониторингу эффективности
использования заемных средств. Именно взаимная ответственность сторон, а также
ответственность банка перед своими вкладчиками делает процесс подготовки к
финансированию более качественным, устраняя имеющийся в традиционном банковском
кредитовании риск информационной непрозрачности и недобросовестности заемщика.
Соответственно, высокорисковым проектам исламские банки предпочитают
проекты, приносящие пусть меньший, но стабильный доход. Если это кредитование
проектов и проект прибыльный, то стороны договариваются о соответствующей доле ,как
правило, клиент получает 80, а банк – 20% от прибыли. Важно, что при этом решается
проблема нецелевого использования заемных средств. При этом надо быть уверенным,
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что полученные средства будут направлены непосредственно в реальный сектор,
стимулируя развитие сферы материального производства и в целом экономики.
Анализ использования исламских финансовых продуктов (мушарака, мудараба,
мурабаха, иджара и др.) в Республике Казахстан позволяет сформулировать
соответствующие доводы в пользу их более активного использования:
- Происходит стимулирование устойчивого развития экономики на основе
реальных активов, что сводит к минимуму спекулятивные операции с ценными бумагами
без риска образования «пузырей».
- Предоставляется адекватное финансирование предприятиям через привлечение
капитала крупных мировых участников исламской финансовой индустрии для
осуществления значимых инфраструктурных проектов.
- Повышается конкуренция на банковском рынке и снижается уровень рыночных
процентных ставок.
- Создается возможность получения финансирования предприятиями при
отсутствии или недостаточности залогового имущества.
- Обеспечивается диверсификация финансового рынка и создание новых
возможностей для альтернативного финансирования экономики.
Согласно принципам исламского банкинга кредитные организации должны
обеспечить клиентам прозрачность в отношении используемых средств, что неизбежно
войдет в противоречие с традициями и практикой национальных банков. Действия
коммерческих кредитных организаций могут быть ограничены их стремлением пересечь
распространение информации о размещении средств на рынке банковских услуг. В
данном случае необходимо законодательно закрепить ответственность банковских
клиентов за нераспространение подробностей предстоящей сделки.
В настоящее время законодательство республики позволяет предоставлять услуги
исламского банкинга только специализированным исламским банкам. Эмитентами
исламских ценных бумаг (сукук) могут быть специальные финансовые компании,
созданные исламским банком, национальным холдингом Фонд национального
благосостояния «Самрук – Казына», национальным управляющим холдингом «КазАгро»
и их 100%-ными дочерними организациями.
Так, АО «Банк развития Казахстана» уже успешно разместило первый выпуск
исламских облигаций «Сукук аль-Мурабаха» на суму 240 млн. малайзийских ринггитов с
годовой надбавкой 5,5% и 5-летним сроком погашения; 62% выпуска было распределено
среди малайзийских инвесторов, остальные 38%-на рынке Казахстана. В целях
расширения списка оригинаторов (эмитентов) Парламентом республики одобрены
поправки в законодательство по вопросам организации исламского финансирования,
которые позволят сформировать необходимую нормативно – правовую базу для
возможности первого выпуска суверенных корпоративных сукук[4].
В настоящее время исламскому банкингу необходим единый институт
профессиональной аккредитации.
Сегодня для удовлетворения меняющихся нужд быстрорастущего бизнеса почти в
каждой профессиональной сфере существует аккредитация на уровне институтов и
дипломов по соответствующей специализации. Но в исламском банкинге до сих пор пока
не появилось единого органа, действия которого согласованы со всеми высшими
школами.
Хотя существует целый ряд учреждений, выдающих ученые степени и дипломы по
исламским финансам и банкингу, их количество мало, или же доступ к ним ограничен по
географическому фактору, цене и т.п. Они либо малоактивны, либо размах их
деятельности узок и незначителен, тогда как для серьезных преобразований в финансовом
секторе необходимы масштабные усилия, необычайный объем физического и
умственного труда на институциональном уровне.
Требования к корпоративной среде очень стремительно меняются и нуждаются в
постоянном и непрерывном процессе развития. При текущей ситуации исламским
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финансовым структурам, в первую очередь, необходим лицензированный институт,
аккредитующий профессионалов в сфере исламских финансов. Более того, надо учесть,
что любая сфера знаний может процветать только при наличии достаточного штата
квалифицированных ученых и исследователей. Для этого в академических учреждениях
необходима такая специализация, как исламский банкинг[5].
До сих пор предпринимались только изолированные попытки на индивидуальном
уровне. Сейчас для адаптации к изменениям и росту финансового сектора должны
появиться специальные институты, выпускающие топ-менеджеров в сфере исламских
финансов, а также профессиональный орган для работы на местах и исполнительный
орган для надзора. Несомненно, индивидуальные усилия очень важны, но их невозможно
сравнить с усилиями на институциональном уровне, когда слаженно работает и приносит
более качественные результаты команда экспертов.
Необходимо создание профессионального института для специалистов по
исламскому банкингу, так как они существуют и в любой другой сфере бизнеса, это
поможет преодолеть важную проблему развития экономического сектора и разработки
необходимых стандартов.
Таким образом, развитие исламского банкинга представляет собой длительный
процесс, который требует терпеливой и последовательной реализации. Вместе с тем, вся
совокупность элементов исламского финансирования и исламского банкинга эффективно
работает во всем мире, что требует дальнейшего изучения и адаптации опыта исламских
банков к отечественным условиям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА, АУДИТА, ОЦЕНКИ, СТАТИСТИКИ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН
__________________________________________________________
Оценка эффективности портфеля перестрахования
Азиз Г.Н.
Магистратура Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы
Е-mail:azizgulfariza@gmail.com
Ответственность, принятая страховщиком по несению риска должна
соответствовать его финансовым возможностям, чтобы выполнить все обязательства в
полном объеме. Соответственно, у страховщика возникает проблема по управлению уже
имеющимися и вновь принятыми рисками, которые оказывают существенное влияние на
его финансовую устойчивость и платежеспособность в целом. В настоящее время
казахстанский страховой рынок развивается высокими темпами, но низкая степень
капитализации местных страховщиков не позволяет им оставлять на собственном
удержании крупные риски. Одна значительная выплата способна подорвать финансовую
стабильность страховой компании, и даже привести к банкротству.
Финансовым инструментом, призванным защитить страховщика от подобных
рисков, является перестрахование, как система перераспределения риска между
страховыми компаниями, при которой страховщик принимает на себя риск, а затем на
согласованных условиях размещает его среди перестраховщиков в целях создания
сбалансированного портфеля собственных страхований.
Согласно К. Пфайфферу, перестрахование позволяет страховщику минимизировать
влияние следующих рисков, связанных со страховой деятельностью [1].
• Риск случайных убытков:
- колебания в размере страховых выплат,
- неравномерное поступление заявлений о страховых выплатах от страхователей
в течение страхового года,
- природные катастрофы и несчастные случаи, причиняющие чрезвычайно
большой ущерб, когда страховщик вынужден оплатить обязательства по страховым
выплатам по большому числу договоров страхования в результате одного страхового
случая (кумуляция убытков).
• Риск изменений:
- колебания валютных курсов и инфляция могут вызвать рост цен и заработной
платы и в результате рост величины страховых выплат, риск которых был первоначально
принят на страхование ;
- технологическое развитие может привести к тому, что первоначально
принятые на страхование риски не будут соответствовать новым опасностям, равно как и
согласованные ставки страховой премии.
• Риск ошибок:
- неверные предположения, сделанные при расчете ставки премии
Проведя анализ отечественного рынка на 01.01.2017г., заметно, что подавляющее
количество премий переданных на перестрахование относится к нерезидентам Республики
Казахстан.Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 131 580
млн. тенге или 37% от совокупного объема страховых премий. При этом на
перестрахование нерезидентам Республики Казахстан, передано 86% от страховых
премий, переданных на перестрахование.Общая сумма страховых премий, принятых
страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования
составляет 33 728 млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в
перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 15 674 млн. тенге.
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Что касается перестраховочных выплат, то основной тенденцией к сожалению
остаётся очень низкий уровень возмещений от перестраховщиков нерезидентов.
Возмещение по рискам, полученные по договорам перестрахования составил 15 916 млн.
тенге или 12,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.[6]
В Казахстане даже по самым убыточным классам страхования невысокий
коэффициент выплат, но большая часть по добровольному имущественному страхованию
передается на страхование, так как там имеются риски первой категории, то есть высокая
степень рискованности. Поэтому вопрос о не передаче рисков первой степени
иностранным перестраховщикам без угрожающих последствий для отечественных
страховщиков требует применения к портфелям перестрахования дополнительных тестов
по передаче рисков.
С развитием в экономической науки понятия портфеля и возникновением
различных концепций портфеля и портфельных стратегий в страховании подстраховым
портфелем стали понимать совокупность рисков, объединенных страховщиком в целях их
минимизации, а под портфелем рисков, в свою очередь, понимают - сформированное в
целях солидарной раскладки ущерба объединение специально отобранных, обработанных
и принятых на ответственность страховой компании рисков[2].
Перестрахование - это наиболее распространенный способ выравнивания и
разделения риска. Передача рисков перестраховщику в целях выравнивания портфеля
требует решения проблем определения оптимальной величины собственного удержания и
связанного с ним страхового максимума.
Договора, в которых перестраховщик не может реализовать значительный ущерб
от страхового риска, по определению, не соответствуют условиям перестрахования и
учитываются как депозиты.Контракты с достаточной передачи риска учитываются как
страхования или перестрахования.
Стандарт финансового учета (FinancialAccountingStandardGAAP) 113 и Стандарт
бухгалтерского учета (StatementforStatutoryAccountingPrinciple) 62 предусматривают
порог определения достаточности переданного риска.[3] Требования передачи рисков:
1. Перестраховщик принимает на себя «существенно все» риски, лежащие в основе
страхового риска.
2. Перестраховщик принимает на себя «значительную» часть риска, то есть
существует «предположение» о том, что при реализации страхового риска
перестраховщик получит «значительный» ущерб.
Данный процесс определения достаточности переданного рискасоответствующий
стандартам FAS 113 и SSAP 62 проиллюстрирован на схеме 1.
передача «существенно всех» или «значительной»
части рисков

да

нет
подозрительные контракты, не соответствующие
первому и второму шагу FAS113 -Прводим
дополнительные испытания(тест)
проходит

счет перестрахования

не проходит
депозитный счет

Схема1 - Процесс передачи рисков.
Примечание - составлено автором [3]
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Исследование основывается на стандартах FAS 113 и SSAP 62. Основной идеей
проведения исследования является тестирование процесса передачи риска на основе
существующих правил. В результате была предложена методология тестирования в виде
трехэтапного процесса:
1. Определение наличия передачи «существенно всех» страховых рисков, когда уровень риска убытков, принимаемый перестраховщиком равен уровню риска убытков,
принимаемый перестрахователем в случае, когда цедент не перестраховывал свой
страховой портфель. Данное явление может быть путем симулирования сценариев с
проявлением рисков убытков.
В случае отрицательного результата переходим на второй этап.
2. Определение передачи риска как «разумно очевидной». Данная тенденция не
является определенной концепцией бухгалтерского учета, однако позволяет избежать
необходимости проверки каждого договора перестрахования, особенно те, где передача
рисков очевидна или воздействие бухгалтерского учета несущественна. В качестве
примеров могут выступать следующие:
-стандартно-индивидуальный риск и риск превышения потерь при катастрофах;
-наличие договоров, по которым не наблюдается высокая вероятность проявления
риска;
-виды договоров, содержащие несущественный уровень передачи страховых
премий < 1 млн. долларов или 1% от первичных премий.
В случае отрицательного результата переходим на третий этап.
3. Если договор перестрахования не содержит наличия «разумно очевидной»
передачи рисков, то необходимо производить дальнейшее тестирование.Рассчитать
рекомендуемые показатели риска и сравнить их значения с пороговыми значениями.
Чтобы определить передачу «существенно всех» или «разумно очевидной» части
страховых рисков необходимо осуществлять сравнение риска убытков компании
страховщика и риска убытков перестраховщика, поскольку риск убытков связан со
страховым портфелем страховщика, т.е. подверженность страховщика к несению убытков.
Если уровень риска убытков, принимаемый перестраховщиком равен уровню риска
убытков, принимаемый страховщиком в случае, когда страховщик не перестраховывал
свой страховой портфель,то данный контракт передает«существенно весь»страховой риск.
Обычным случаем передачи таких рисков является квотные или другие виды
пропорциональных контрактов с фиксированной комиссией цедента, где не учитываются
такие особенности контракта, как комиссии скользящей шкалы, комиссии прибыли,
коридора коэффициента убыточности или предела совокупного коэффициента
убыточности. В таком случае, сравнение позиций между цедентом и перестраховщиком
очевидно. Контракт явно передает перестраховщику не только «существенно все» риски, а
буквально все. Факультативное перестрахование часто подписываются на данной основе,
но как правило, договора квотной доли включают один или более особенностей,
указанных выше[5].
Определив подозрительные контракты на перестрахование, не передающие
значительной» части рисков страхования и не соответствующие первому и второму шагу
FAS113, надзорные органы могут рассмотреть несколько предоставляемых решений,
требующих дальнейшего количественного тестирования договоров передачи рисков для
их категоризации. Существует множество численных принципов для измерения передачи
«значительной» части рисков соотвествующие требованиям стандартов финансового и
бухгалтерского учета, это простой тест «правило 10-10», модель ШонаВанга,
тестожидаемого дефицита перестраховщика,модель Михаэля Бельфатти и т.д..
Таким образом, на отечественном страховом рынке появилась тенденция
изменения портфельной теории, посредством применения этапов достаточности
переданных рисков на перестрахование и различных тестов при их недостаточности.
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Созданная на предприятии, в виде отдельного отдела служба внутреннего аудита
должна являться самостоятельным подразделением аппарата управления и подчиняться
только Совету директоров общества. Мы считаем, что такая подчиненность придает
службе внутреннего аудита независимость, которая должна быть связана четким
определением прав и полномочий, согласованных с Советом директоров общества. Объем
работы, объекты контроля и финансирование службы внутреннего аудита не должны
устанавливать сотрудники структурных подразделений, деятельность которых подлежит
аудиту.
Служба внутреннего аудита, созданная на предприятии должна тесно
взаимодействовать с Общим собранием учредителей, Советом, Правлением, юридической
службой, ревизионным отделом, бухгалтерией и другими подразделениями предприятий.
Структура службы внутреннего аудита во многом зависит от специфики организации, ее
величины и конкретных целей ее администрации.
Служба внутреннего аудита решает более широкий спектр задач, поэтому в ее
составе должны быть не только специалисты по проверке финансово-хозяйственной
деятельности организации, но также и специалисты по налогообложению, правовым
вопросам и т.д. По нашему мнению, то они должны находиться в составе службы
внутреннего аудита. В составе службы внутреннего аудита могут работать также
высококвалифицированные специалисты по техническим профилям для осуществления
контроля за производственно-техническими процессами.
Внедрение внутреннего аудита существенно меняет содержание работы
руководителей
структурных
подразделений
специалистов
по
обеспечению
имущественных интересов организации и вызывает необходимость внесения изменений в
должностные инструкции всех служб управления по оформлению хозяйственных
операции, составлению первичных документов и аналитических регистров, обеспечению
надлежащего контроля за выполнением технологических процессов и других операций.
Субъекты внутреннего контроля выполняют различные контрольные функции,
которые представлены в табл. 1.
Таблица 1 Контрольные функции субъектов внутреннего контроля
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Службы аппарата
Функции
управления
Общее
Собрание Определяют основные направления деятельности; выбирают председателя
учредителей
Правления и членов Совета, а также членов ревизионной комиссии,
занимаются анализом показателей финансовой отчетности направлениями
использования прибыли.
Совет
директоров Занимается решениями возникающих организационных вопросов в период
(представительный
между собраниями учредителей, контролирует использование трудовых,
орган)
материальных и финансовых ресурсов.
Правление
Непосредственно организует всю работу в пределах своих полномочий,
определяет стратегию, задачи и направления хозяйственной деятельности
предприятий по выпуску колбасных изделий.
Председатель
Занимается организационной работой хозяйственной деятельности
правления
предприятий; в пределах своих полномочий контролирует работу
структурных подразделений предприятия.
Юрист
Занимается разработкой внутренних документов (положений, актов,
приказов и т.д.); следит за их соответствием законодательства; отстаивает
интересы в суде.
Главный бухгалтер
Занимается руководством и совершенствованием финансовой деятельности
организации; организацией и разработкой плановой и учетной
документации.
Зам. председателя по Занимается
руководством
торговой
деятельности
предприятий;
коммерческим
контролирует, в пределах своих полномочий работу торгового отдела.
вопросам
Служба
аппарата Функции
управления
Торговый отдел
Занимается заключением договоров с поставщиками и покупателями;
непосредственно реализует товар; занимается коммерческими операциями.
Бухгалтерия
Занимается организацией приема и контроля первичных документов;
отражением
в
бухгалтерском
учете
хозяйственных
операций,
калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг; подготовки
данных для отчетности и ее составление; контроль за правильностью и
своевременностью исчисления и уплаты налогов.
Экономический
Занимается организацией стратегической отчетности; выявлением резервов,
отдел
повышением рентабельности; комплексным анализом финансовохозяйственной деятельности; контролирует нормы затрат на производство, и
оплату труда работников.
Производственный
Контроль за: отпуском материалов в производство; соблюдением технологии
отдел
производства; соблюдением норм расходов производственных материалов;
операциями выполненными лабораторией (контроль качества мяса и
дополнительного сырья и готовой продукции); учетом готовой продукции в
цехах; передачей готовой продукции в экспедицию.
Ревизионная
Контролирует работу по обеспечению сохранности имущества; финансовую
комиссия
и хозяйственную деятельность. Непрерывный внутрихозяйственный
контроль.
Служба внутреннего Контролирует хозяйственные операции; использование ресурсов. Состояние
аудита
учета, отчетности и внутрихозяйственного контроля проверяются на
соответствие установленной учетной политике на общеметодическим
положениям.

Субъекту контроля нельзя предписывать контрольные функции, не обеспеченные
средствами для их выполнения, а так же не должно быть средств не связанных той или
иной функцией. При определении обязанностей субъекта внутреннего аудита должен
быть предписан соответствующий объем прав и возможностей и, наоборот. Каждый
субъект внутреннего аудита за ненадлежащее выполнение контрольных функций должен
нести экономическую, административную и дисциплинарную ответственность.
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Ответственность должна быть формально установлена за выполнение каждой
контрольной функции, ясно очерченной и формально закрепленной за конкретным
субъектом.
Контроль необходимо рассматривать во взаимодействии с другими элементами в
едином контуре процесса управления. При решении задач, связанных с контролем,
должны создаваться надлежащие условия для тесного взаимодействия работников
различных функциональных направлений. Нельзя добиться общей эффективности,
сосредоточив контроль только над относительно узким кругом объектов, поэтому объекты
различного типа, должны быть, охвачены адекватным контролем.
Выполнение контрольных функций каждого субъекта должно быть подконтрольно
на предмет качества другому субъекту внутреннего контроля, без какого бы то ни было
дублирования. В надлежащем исполнении контрольных функций Правления,
председателя правления, коммерческого директора, главного бухгалтера, главного
аудитора и т.д. заинтересованы, прежде всего, учредителей общества, поэтому
деятельность перечисленных выше субъектов должна контролироваться
Общим
Собранием учредителей.
Важным звеном в решении задач выпуска изделий является контроль за их
производством. Контроль за производством является основным средством наблюдения за
правильностью ведения технологического процесса и при необходимости его
исправления. Кроме того, данные производственного контроля служат основанием для
принятия оперативных мер борьбы с потерями. Постоянно и правильно организованный
контроль производства дает возможность следить за качеством готовых изделий и
позволяет обеспечить выпуск продукции высокого качества.
Исследования позволяют сделать вывод, что признание объектов контроля и
осуществление его по центрам ответственности позволяет повысить действенность,
оценить качество работы руководителя подразделения – заведующего производством. В
процессе осуществления внутреннего контроля в отличии от внутреннего аудита
объектами контроля являются не сами по себе производственные ресурсы и
технологический процесс производства, а действия работников (зав.склада мяса и
дополнительного сырья; мастера цеха по подготовке мяса и дополнительных видов сырья
к производству; мастера тестоприготовительного цеха; лаборантов, осуществляющими
контроль качества мяса, ветеринарный контроль дополнительного сырья и готовой
продукции; мастера колбасного цеха; экспедитора; зав.складом готовой продукции)
ответственных за обеспечения сохранности и эффективности использования
производственных ресурсов.
Следовательно, за любое нарушение технологического процесса производства
продукции (несоблюдение условий хранения сырья, перерасход мяса и дополнительного
сырья, и т.д.) должны нести ответственность конкретные лица, причинившие своими
действиями или бездействиями ущерб организации или приведшими к ухудшению
качества производимой продукции.
Актуальной организационной задачей является пересмотр должностных
инструкций всех служб и разработка должностных инструкций для работников служб
внутреннего аудита, в которых необходимо предусмотреть общие положения, конкретные
должностные обязанности, права и ответственности каждого работника службы
внутреннего аудита. Сведения о службе внутреннего аудита, о порядке ее образования и
полномочиях должны быть зафиксированы соответствующим распоряжением;
обязанности сотрудников службы и уровень их квалификации в должностных
инструкциях. Должностная инструкция для работников службы внутреннего аудита
занимающихся контролем за деятельностью предприятий по выпуску колбасных изделий.
Руководитель службы внутреннего аудита назначается и освобождается от
занимаемой должности руководителем организации или Советом в общеустановленном
порядке, (согласно должностным инструкциям).
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Функционирование системы внутреннего контроля не может быть эффективной без
честности, должностной заинтересованности и участии должностных лиц управления.
Если персонал организации, в служебные функции которого входит осуществление
контроля, не обладает этими характеристиками, то даже идеально организованная система
внутреннего контроля не сможет быть эффективной.
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Алайдаркызы К., Абдрахманова Л.П.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail: kalamkas_alaidar@mail.ru
Елімізде нарықтық қатынастардың даму жағдайында ұйымдардың экономикалық
тиімді қызмет істеуіне талдау және жедел бақылаумен қатар ішкі аудиттің де алатын орны
ерекше. Аудит — бұл біздің еліміздегі акционерлік қоғамдардың, серіктестіктердің және
басқа да шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қызметін экономикалық талдаудың және
қаржылық бақылаудың салыстырмалы түрдегі жаңа бағыты. Себебі аудит арқылы
ұйымдардағы бухгалтерлік есептің жүргізілу тәртіптерін сараптай отырып, ішкі бақылау
жүйесінің тұрақты болуын қамтамасыз етуге болады. Сонымен қатар аудит шаруашылық
субъектілерді толық ақпараттармен қамтамасыз ете отырып, оңтайлы басқарушылық
шешімдерді іріктеу мен кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді, ұйымның
қаржылық жағдайын тұрақтандыруға, қызмет тиімділігін арттыруға және қоғамның
әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызметі туралы» Заңында аудитке
мынадай анықтама берліген: «Аудит Қазақстан Республикасының заңында белгіленген
талаптарға сәйкес қаржылық есептіліктің дұрыс және объективті жасалғаны туралы
тәуелсіз пікір білдіру мақсатында заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін тексеру
болып табылады» [1].
Біз де бұл ғалымның тұжырымдарына қосыла отырып, тәуелсіз аудит арқылы
ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің нәтижесін тексеріп қана қоймай,
сонымен бірге оның ұйымдастыру және басқару қызметтерінің сапалылығын бақылай
отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу қажет деп есептейміз. Жалпы
алғанда аудиттің көмегімен бухгалтерлік құжаттардың барын және олардың дұрыс
толтырылуын, сонымен бірге ұйымның әкімшілік тәртіптерінің орындалуын тексеруге
және ұйымның барлық активтеріне түгендеу өткізуге болады. Демек, аудиторлық
қызметтің мақсаты экономикалық субъектілердің талабын қанағаттандыра отырып,
жоғары сапалы қызмет көрсету болып табылады. Мұндай мақсатқа жету үшін аудиторлық
қызмет көрсетушілер аудиторлық қызмет ұстанымдарын басшылыққа ала отырып,
халықаралық стандарттар талаптарының орындалуын қамтамасыз ету қажет [1].
Аудитор
көрсеткен
қызметтердің
жоғары сапалылығы
экономикалық
субъектілердің болашақта шаруашылық жағдайларының жақсаруына, табыс деңгейінің
өсуіне маңызды ықпал етеді.
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Сондықтан аудиторлық фирмалар немесе аудиторлар Қазақстан Республикасының
«Аудиторлық қызмет туралы» Заңында көрсетілген негізгі қызметтермен қатар төмендегі
міндеттерді де орындауы тиіс:
- шаруашылық операциялары бойынша алғашқы құжаттардың дұрыс рәсімделуін
бақылау және олардың заңдылығын тексере отырып, ұйымның қаржылық-шаруашылық
қызмет туралы қорытынды есептеменің дұрыстығын қамтамасыз ету;
- ұйымның басқару жүйесіне берілетін ақпараттардың сапасын талдай отырып
оларға баға беру;
- ұйымның шаруашылық қызметін, яғни жабдықтау, өндіріс, сату үрдістерімен
қатар күрделі инвестициялық жобаларды талдау арқылы оларды жүзеге асыру кезінде
мүмкін болатын қарама-қайшылықтарды жою бойынша кеңес беру;
- ұйымның өндірістік қызметі бойынша жіберілген кемшіліктерді көрсетіп, оларды
жою және болашақта болдырмау туралы ұсыныстар бере отырып, өндіріс тиімділігін
арттыру жолдарын анықтап, болашақ жобаларды тексеру және оларға баға беру;
- ұйымның бухгалтерлік есебі мен қаржы жұмыстарының отандық және
халықаралық есеп стандарттарына сәйкес ұйымдастыру және жүргізу бойынша кеңес
берумен қатар, ұтымды өндірістік жоспарларды құруға көмектесу.
Осыдан шығатын негізгі қорытынды мынадай, яғни аудиттің басты міндеті ретінде
субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есептемелердің Қазақстан
Республикасының есеп заңдылықтары мен стандарттарына сәйкес жасалуын тексеру және
оларды қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстар беру болып саналады.
Аудит Қазақстан Республикасы заңында белгіленген талаптарға сәйкес кдржылық
есеп берудің дұрыстығы мен объективтілігі туралы пікір білдіру мақсатында заңды
түлғалардың қаржылық қорытынды есебін тексереді [2].
Аудиторлық қызметтің мәні қаржылық есеп беруді, төлем-есеп-теу қүжаттамасын
тәуелсіз тексеру, түрлі қызметтер мен кеңес беру,бухгалтерлік есеп жүргізу мен қалпына
келтіру, ұйымның активтері мен міндеттемелерін бағалау, салық декларациясын толтыру,
каржы-шаруашылық қызметке экономикалық талдау жүргізу бойынша тұтынушыларға
қызметтер ұсынатын аудиторлық фирмалардың (аудиторлардың) кәсіпкерлік қызметі
болып табылуында.
Қаржылық есеп беру аудитінің мақсаты - аудиторға қаржылық қорытынды есепті
кұрудың белгіленген концептуалдық негізіне сәйкес барлық елеулі аспектілер бойынша
қаржылық қорытынды есептің дайындалғаны жөнінде қорытынды беру мүмкіндігін беру.
Аудит мақсатының стандартты анықтамасына қарамастан, аудит мақсаты дегенде
аудитордың алдына түтынушы қоятын мақсатты түсінуіміз керек.
Нарықтық катынастар жағдайында көптеген кәсіпорындар, банктер, сақтандыру
компаниялары, көлік және коммерциялық ұйымдар мүлікті пайдалану, жұмыстар мен
қызмет көрсетулерді орындау, коммерциялық операцияларды ақша қаражаттары мен
инвестициялардың есебін жүргізу бойынша сан алуан келісім-шарттық (келісімді)
қатынастарға түседі. Қажетті ақпаратты алудағы мәмілеге қатысушылар арасындағы осы
қатынастардың нақтылығын тексеру нәтижесінде тек тәуелсіз аудитор ғана дәлелдей
алады.
Жеке және ұжымдық меншік иелері-акционерлер, салымшылар (пай иелері),
сонымен қатар кредиторлар өз қызметтерінің саласында барлық көптеген каржылық және
шаруашылық операциялардың заңға сәйкес орындалғанына және бухгалтерлік
жазбалармен тоқсандық және жылдық есептерде дұрыс көрсетілгеніне өз бетімен көз
жеткізу мүмкіңцігінен айрылған. Ұйым қызметі мен оның заңды орындалуын тәуелсіз
аудиторлық тексеру мемлекетке де экономика, қаржыландыру, несие беру, инвестициялау
және салық салу саласында қажетті шараларды кдбылдау үшін кажет, жекелеген
кәсіпорындар, үлттық экономика салалары мен аймақтар бойынша жүргізілетін
аудиторлық тексерулер өздерін қызықтыратын қаржылық есептеме нақтылығын дәлелдеу
үшін республиканың мемлекеттік органдары, министрліктер мен ведомстволар, соттар,
прокуратураға және басқаларға қажет[3].
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Тексеруді жүзеге асыра отырып аудиторлар екі негізгі қызметті орындайды:
қаржылық есеп берудің толықтығы мен дұрыстығын дәлелдеуге арналған дәлелдемелерді
жинау және бағалау; қаржылық есеп беру мәліметтерін есептің жалпы қабылданған
стандарттарына сәйкес тексеру.
Аудиторлық қызметтің негізгі міндеті экономикалық субъектінің қаржышаруашылық қызметін реттейтін заңның сақталуын бухгалтерлік есептің жүргізілуін,
қорытынды есепті кдауды және пайдаланушыларды каржылық жағдай туралы ақпаратпен
жабдықтауды сапалы тексеруді қамтамасыз ету болып табылады. Іскерлік ортада
қорытынды есеп беру мәліметтері аудиторлық қорытындымен дәлелденбеген
кәсіпкерлерге сенім аз болады. Сенімге ие болу үшін экономикалық қатынастардың
тұрақтылығын дәлелдейтін ұзақ серіктік қатынастар қажет болады.
Сапалы тексеруді қамтамасыз ету үшін аудиторлық фирмаларға бухгалтерлік,
заңдық және жалпы экономикалық мәселелер бойынша бағдарламалық камтамасыз ету,
анықтамалық әдебиет түріндегі толық ақпараттық база қажет.
Аудиторлық қызметтің мәні қаржылық есеп беруді, төлем-есеп-теу қүжаттамасын
тәуелсіз тексеру, түрлі қызметтер мен кеңес беру,бухгалтерлік есеп жүргізу мен қалпына
келтіру, ұйымның активтері мен міндеттемелерін бағалау, салық декларациясын толтыру,
каржы-шаруашылық қызметке экономикалық талдау жүргізу бойынша тұтынушыларға
қызметтер ұсынатын аудиторлық фирмалардың (аудиторлардың) кәсіпкерлік қызметі
болып табылуында.
Қаржылық есеп беру аудитінің мақсаты - аудиторға қаржылық қорытынды есепті
кұрудың белгіленген концептуалдық негізіне сәйкес барлық елеулі аспектілер бойынша
қаржылық қорытынды есептің дайындалғаны жөнінде қорытынды беру мүмкіндігін беру.
Аудит мақсатының стандартты анықтамасына қарамастан, аудит мақсаты дегенде
аудитордың алдына түтынушы қоятын мақсатты түсінуіміз керек.
Нарықтық катынастар жағдайында көптеген кәсіпорындар, банктер, сақтандыру
компаниялары, көлік және коммерциялық ұйымдар мүлікті пайдалану, жұмыстар мен
қызмет көрсетулерді орындау, коммерциялық операцияларды ақша қаражаттары мен
инвестициялардың есебін жүргізу бойынша сан алуан келісім-шарттық (келісімді)
қатынастарға түседі. Қажетті ақпаратты алудағы мәмілеге қатысушылар арасындағы осы
қатынастардың нақтылығын тексеру нәтижесінде тек тәуелсіз аудитор ғана дәлелдей
алады [4].
Ішкі аудитті ұйымдастыру жұмысын қорыта келе мен келесідей мәліметтерге
тоқтуға болады. Ішкі аудиттің бастапқы кезеңінен бастап басқару жүйесіндегі барлық
мүмкіншіліктерінен пайдалану жеткіліксіз болуы сияқты кәсіпкерліктің де ақпараттық
сұранысы толыққанды қанағаттанарлықсыз. Дегенімен ішкі аудиттің ұзақ мерзімдегі
кәсіпкерлік шеңберінде дамуын анықтау күрделі, өйткені қазіргі кезеңдегі ішкі аудиттің
дамуы негізінен алынғанда өтпелі кезеңдегі қойылған экономиканы басқарудағы
талаптарды шешумен байланысты. Алайда оның жақын арадағы даму жолдарын болжап
білу оңайға соқпайды дей отырып, ішкі аудиттің дамуының:басқаруды ұйымдастырудың
әдістемелік және технологиялық жолдарының негізгі бағыттарын белгілеуге болады.
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Қазақстанның нарықтық жаңғырулардағы жетістіктері, экономикалық өрлеуі мен
халықтың тұрмыс деңгейін көтеруі жалпыға мәлім, әрі әлемдік қоғамдастыққа да
танылып отыр. Ең бастысы бізде қоғам мен мемлекетті, экономика мен әлеуметтік саланы
тұрлаулы дамытудың келелі жолдарын іздестіру тынымсыз әрі нәтижелі жүргізіліп келеді.
Қаржылық есептілікті ұйымдастыру процесінде шаруашылық субъектілері:
- шаруашылықтың нақты жағдайларына байланысты бухгалтерлік есепті
ұйымдастыру формасын бекітеді;
- қаржылық есептіліктің формалары мен әдістерін анықтайды;
- ішкі бақылау мен есеп жүйесін өңдейді.
Мемлекеттік мекемелерге, негізгі қызметі толығымен немесе жартылай шығыстар
мен кірістер сметасы негізінде бюджет қаржылары есебінен қаржыландырылатын
мекемелер жатады. Мекемені мемлекеттік ұйымға жатқызу оның жарғысымен,
ұйымдастыру құжаттарымен, оның қарасты қаржы органы бойынша анықталады.
Мемлекеттік ұйымдардағы қаржылық есептіліктің ерекшелігі бюджет туралы
заңдылықтармен анықталады. Солардың бірі қаржы бөлімі мекемелерінің қаржышаруашылық қызметі қазіргі уақытта қолданылатын барлық есеп түрлерін қамтиды:
бухгалтерлік (қаржылық және басқару); салық есебі; статистикалық; әлеуметтік және
бухгалтерлік есеп нысандары .
Қазақстандағы мекемелер мен ұйымдардың мүліктік және қаржылық жағдайы
туралы толық және шынайы ақпаратқа мүдделі тұлғалар шеңберінің кеңеюіне
байланысты бухгалтерлік есептің ролі мен маңызы қайта қаралып, оны қалыптастыру мен
жоғары тұрған ұйымдарға ұсыну тәсілдері өзгеріске ұшырап отыр.
Соңғы уақытта қаржы бөлімі мемлекеттік мекемесі ұсынатын бухгалтерлік есептің
құрамын кеңейту және мазмұнын жетілдіру бойынша көптеген әлеуетті
пайдаланушылардан келіп түсетін ұсыныстардың ағымы ұлғаюда. Бұл ұсыныстар
негізінен көптеген мекемелер мен ұйымдардың қалыптастырылған бухгалтерлік
есептілігіндегі ақпараттық толық қамтылмауынан, оларда нақты көрсеткіштер мен
мәліметтердің болмауынан туындап отыр.
Мекемелер мен ұйымдарды қаржыландыру үрдісінде қаржы-шаруашылық қызмет
туралы түрлі ақпараттардың ағымы пайда болады. Сыртқы есептік ақпаратпен қатар
мекемені немесе ұйымды басқару мақсатында пайдаланылатын ішкі ақпарат
қалыптасады.
Есептілік түрлерінің ішінде орталық орынды мекемелердің бухгалтерлік есептілігі
алады.
Бухгалтерлік есептің теориясы мен тәжірибесіне сәйкес, бухгалтерлік есептілік
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың мүліктік және қаржылық жағдайы және
шаруашылық қызметтің нәтижелері туралы мәліметтердің біріңғай жүйесін құрап,
бухгалтерлік есеп мәліметтердің негізінде белгіленген нысандар бойынша толтырылады.
Мемлекеттік ұйымдар мен мекемелердегі бухгалтерлік есептілік есептік үрдістің
қорытынды кезеңі және заң шығарушылар, салық төлеушілер, бас үйлестірушілер үшін
мемлекеттік қаржыны қандай мақсатқа жұмсалғандығы, мемлекеттің негізгі қаржылық
жоспары қалай орындалғандығы туралы ақпараттың маңызды көзі болып табылады.
Бюджеттік есеп үшін тән сипаттамалар:
- міндеттілік;
- мазмұнын қатаң түрде мемлекеттік реттеу;
- мекеменің жұмыс нәтижелерін жан-жақты сипаттау үшін барлық шаруашылық
есеп түрлерінің негізінде ғылыми негізделуі;
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- көрсеткіштерді ғылыми негізделген түрде бағалау;
- жоспарлы көрсеткіштермен тығыз байланыстыру;
- мерзімділік және шынайылылық;
- заң күшіне ие болуы.
Мемлекеттік ұйымдардағы шығыстар сметасы мен бюджеттің орындалуының
бухгалтерлік есебі бюджеттік есеп деп аталады.
Бюджеттік есептің ерекшеліктері:
- шығыстар сметасының орындалуын бақылау;
- есептегі кассалық және нақты шығыстарды жеке қарастыру;
- есеп пен есеп берудің нормативті құжаттарға сәйкес жүргізілуі;
- денсаулық сақтау, білім және ғылым, мәдениет салаларындағы бухгалтерлік
есептің жүргізілуі.
Мемлекеттік мекемелердің
қаржылық
есептілікті
жасауы және беруі
бекітілген нысандарға және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8
шілдедегі № 325 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 6352 болып тіркелген) Қаржы есептілігін жасаудың және ұсынудың
ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық есептілікті
жасау және беру Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 25
маусымдағы № 303 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 6339 болып тіркелген) Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
шоғырландырылған қаржылық есептілік жасау ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінде операциялар мен оқиғалар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 6314 болып тіркелген) Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының
жоспары 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап көрсетілді[1].
Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың есептілігін жоғары тұрған органдар
мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметін басқару, жұмыс нәтижелерін талдау,
шаруашылық жоспарларды әзірлеу және олардың орындалуын бақылау үшін
пайдаланады.
Қаржылық органдар есептілік мәліметтері бойынша субъектілердің шаруашылық
қызметін талдап, оларға қаржылық көмек көрсету мақсатында резервтерді анықтап,
мекемелермен өзіндік есептік қатынастарды анықтайды.
Қаржылық есептіліктерін мемлекеттік мекемелер Қаржылық есептілікті жасау
қағидаларының талаптарына сәйкес жасайды [2].
Бухгалтерлік есептілік көрсеткіштері мекеменің жалпы және жекелеген қызмет
түрлері бойынша нәтижелілігі мен тиімділігінің шаруашылық және қаржылық әлеуетін
бағалауға, түрлі талдамалық зерттеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. Есептіліктің
мәліметтері тек сыртқы қолданушыларға ғана емес, сонымен қатар қызметкерлерге,
бухгалтерлік-қаржылық бөлімнің қызметкерлеріне, ұйымдарға және басшылыққа
оперативті басқаруды жүзеге асыру және стратегиялық сипаттағы шешімдерді қабылдау
үшін қажет.
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алуын реформалау ел Президенті
белгілеген – мемлекет активтерін басқарудың айқын және ашық жүйесін құру
міндеттерінің бірін орындау мүмкіндігімен байланысты объективті қажеттілік болып
табылады.
Қазақстанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен басқа мемлекеттік
мекемелерде бухгалтерлік есепке алу мен есеп беру жүйелерін мемлекеттік реттеуді
уәкілетті орган жүзеге асырады. Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алу
мемориалдық-ордерлік нысан бойынша жүзеге асырылады, операция жасаған факті
бекітетін бастапқы құжаттарға негізделген. Бухгалтерлік есепке алу деректері мемлекеттік
мекемелер есептілігін жасаудың негізі болып табылады.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

168

Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 жыл N 393.
2. А.Қ.Шәріпов. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп. Алматы, 2014

Нефтегазовый сектор Казахстана и системы учета в нефтегазовых компаниях
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Нефть – основное богатство и основа экономики Казахстана. Президент
РКН.А. Назарбаев обратился с Посланием народу Казахстана. Основной темой Послания
являлся, повышенный интерес и резонанс, вхождение Республики Казахстан в число 50
наиболее конкурентоспособных государств мира. На сегодняшний день Казахстан с
оптимизмом смотрит в будущее и использует все усилия для реализации составной части
этой стратегии – повышения уровня эффективности и экономической отдачи топливноэнергетического и добывающего секторов экономики. Казахстан занимает 12-е место в
мире по запасам нефтяного и газового конденсата, 22-е место – по запасам природного
газа и 17-е место – по добыче нефти и газа.
Казахстан является одним из самых энергичных реформаторов среди стран
Содружества Независимых Государств (СНГ). Либерализация основных цен и торговли
была проведена относительно рано при экономическом переходе, мелкие и средние
предприятия были приватизированы.
Правительством была заложена основа для
привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в богатую нефтью и минералами
базу. Помимо этого, страна лидирует в реформировании банковского и финансового
секторов.
Несмотря на то, что в последнее время структурные реформы замедлились, в
стране наблюдается значительный рост, основным, но не единственным, двигателем
которого является добыча нефти.
Добыча нефти и газа остаются одним из основных и приоритетных и прибыльных
направлений промышленности Казахстана. В настоящее время в Казахстане разведано
более 200 месторождений углеводородов с общими извлекаемыми запасами около 2,8
млрд. тонн нефти и 1,7 трлн. м.куб.газа. По прогнозам добыча сырой нефти Каспийского
региона к 2015-2017 гг. достигнет 100 млн. т. Рост ее будет обусловлен, в первую очередь,
разработуой нефтегазовых структур Северного Каспия, в особенности одного из самых
крупных месторождений – Кашагана.
На сегодняшний день среди стран СНГ Казахстан является вторым после России
производителем нефти, а среди 90 стран мирового сообщества входит в первую
тридцатку. По объему производства нефтегазовый комплекс Казахстана занимает
заметное место среди других отраслей. Безусловно, и нефтяную промышленность
затронул кризис, наблюдаемый во всей экономике, что проявилось, в частности, в
снижении добычи нефти и газового конденсата. Из динамики, приведенной в таблице 1.1,
видно, что с 2009 г. Объемы добычи нефти, включая газовый конденсат, и природного
газа существенно повысились, что было связано со структурной перестройкой экономики,
дальнейшим развитием инвестиционных проектов в отрасли, внедрением новых
технологий.
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Таблица 1 – Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, и природного
газа в Казахстане
Нефть и газовый
конденсат, млн. т
Природный газ, млрд,
м.куб.

2009г.
51,3

2010г.
57,0

2011г.
61,5

2012г.
65,0

2013г.
67,0

2014г.
72,0

2015г.
76,5

7,2

11,6

14,5

14,5

16,6

18,7

18,1

Газовый конденсат представляет собой бесцветную или слабоокрашенную
жидкость. В природных условиях (в залежах), находится в газообразном состоянии.
Конденсируется из природных (пластовых) газов при снижении давления (ниже давления
начала конденсации) и/или температуры (точка росы по углеводородам). Состоит из
бензиновых (интервал кипения от 30-80 до 200°С), керосиновых (200-300°С) и, в меньшей
степени, более высококипящих компонентов. Для большинства газовых конденсатов
выход бензиновых фракций составляет 70-85%.В зависимости от наличия/отсутствия в
продукте газов различают нестабильный газоконденсат (сырой газоконденсат), который
содержит в своём составе растворённые газы, и стабильный газоконденсат, получаемый
путём дегазации нестабильного (в основном методом ректификации). В свою очередь
стабильный конденсат в зависимости от места производства делится на промысловый
конденсат (leasecondensate - англ.), получаемый непосредственно на промысле, рядом со
скважиной, и заводской конденсат (plantcondensate - англ), производимый на
газоперерабатывающих заводах.
Природныйгаз – это газ который образовывается в недрах земли при аноэродном
распаде органических веществ, этот вид газа относится к осадочным породам.
На макроэкономическом уровне в 2001 году власти создали офшорный
национальный фонд для защиты экономики от колебаний цен на нефть и для накопления
нефтяных доходов для будущих поколений. Данный Фонд, в котором находится более 2.1
млрд. долл. США, играет ключевую роль в нейтрализации движения капитала, который
мог бы значительно повысить курс валюты. На микроэкономическом уровне власти ищут
пути использования нефтяных доходов в качестве средства продвижения всеобъемлющего
плана развития, который концентрировался бы как на росте недобывающих секторов
экономики, так и на развитии человеческих ресурсов (например, образование, снижение
бедности, здравоохранение и окружающая среда). В связи с этим Правительством
недавно была разработана Стратегия индустриально-инновационного развития на 20112015 гг., в которой определены несколько главных экономических приоритетов:
диверсификация недобывающих операций; направленность на экспорт; концентрация на
деятельности с относительно высокой добавленной стоимостью внутри региональных и
глобальных цепочек добавленной стоимости.Результатом реализации Программы станет
изменение структуры экономики и диверсификация экспорта.Вданной программе было
предложено создание Инновационного и Инвестиционного фондов, которые наряду с уже
существующим Банком развития, должны использоваться в качестве средств
продвижения инноваций, диверсификации и ориентированности на экспорт. Совершенно
правильно программа предусматривает, что в течение следующих 12-18 месяцев данные
фонды будут разрабатывать стратегические формы вмешательства и пилотные проекты
для своих идей, а не сразу приступят к полномасштабной работе.
Запасы Казахстана могут поддержать сравнительно продолжительный подъем
(стабильный уровень добычи на протяжении 25 лет), нефть необходимо рассматривать как
временный, нежели постоянный источник благосостояния страны. Кроме того, основные
принципы управления активами предполагают, что доходы от нефти должны
инвестироваться, а не расходоваться, стимулирование же более широкого спектра
инвестиций (например, продвижение диверсифицированной экономики) однозначно
является подходящим альтернативным «активом» по отношению к нефти (таблица 2).
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Таблица 2 – Главные экспортные отрасли Венгрии, Румынии, Латвии, России и
Казахстана в 2015г. (% всего экспорта, текущие цены, долл. США.

Страны
Венгрия
Румыния
Латвия
Россия
Казахстан

Базирующиеся
на ресурсах
отрасли

Капиталоемкая
первичная
обрабатывающая
промышленность

14
25
53
60
81

9
16
12
14
15

Капиталоемкое
смешанное производство,
требующее наличия
квалифицированных
работников
50
15
9
6
2

Трудоемкое
производство
24
42
25
3
1

Как видно из таблицы 2, очевидна зависимость Казахстана от экспорта продукции
добывающего комплекса. В 2015 году 81% казахстанского экспорта составляли
природные ресурсы (главным образом нефть) и 15% приходилось на долю капиталоемкой
продукции первичной обработки (переработанные металлы). Страна практически не
имела трудоемких и требующих квалифицированных кадров промышленных экспортных
позиций. Таким образом, Казахстан занимает крайнюю позицию среди экономик стран
СНГ и Центральной и Восточной Европы в плане зависимости от не переработанной
продукции добывающей отрасли. Для повышения конкурентоспособности Казахстана на
международном рынке и достижения долгосрочного роста необходима промышленная
диверсификация.
Большие запасы углеводородного сырья помогли Республике Казахстанпостроить
энергетическую политику как основу для экономического развития страны. За последние
годаданная отрасль переродилась из централизованной и государственной в рыночную,
что заметно усилило ее привлекательность для инвестиций и повысило выведению
Казахстана по запасам углеводородного сырья в первые ряды не только среди государств
СНГ, но и среди самыхкрупных нефтедобывающих стран. В этой отрасли страны
задействованы все ключевые компании мирового углеводородного бизнеса.
Казахстан располагает крупнейшими в Каспийском регионе обоснованными
запасами сырой нефти. Согласно статистическим данным BritishPetroleum
подтвержденные запасы углеводородов, как на суше, так и на шельфе, оцениваются в
размере 5,5 млрд. т. или 39,8 млрд. баррелей. Так же прогнозные запасы нефти только по
месторождениям, находящиеся в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют
более 17 млрд. т. или 124,3 млрд. баррелей.
Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42
конденсатных месторождения, из которых более 80 разрабатываются, занимают площадь
около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%)
сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак,
Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи,
Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, Кенбай, Королевское, а оставшаяся часть
– в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.
Данная концентрация геологических ресурсов уменьшает их разработку, но так же
геологические особенности месторождений, такие как характер залегания, повышенное
содержание примесей химически агрессивных веществ, требуют более тщательной
разработки проектов их эксплуатации и значительных первоначальных инвестиций.
Месторождения,которые находятся на территории шести из четырнадцати
имеющихся областей Казахстана, это Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская,
Мангыстауская,Кызылординская и Карагандинская области. При этом около 70% запасов
углеводородов находятся на западе Казахстана.
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Общие особенности бухгалтерского учета в нефтегазовых компаниях.
Нефтегазовые организации
составляют одну из наиболее важных составляющих
экономик многих стран мира. В связи с этим учету нефтегазовых компаний уделяется
особенное внимание. На сегодняшний день существует три основные системы учета
нефтегазовых компаний:
• в соответствии со стандартами США (далее ГААП США),
• в соответствии с британскими стандартами, основным документом которых
является SORP 2001г.,
• в соответствии с международными стандартами.
США одни из первыхразработали стандарты учета в нефтегазовой отрасли,
основными из которых является SFAS 9 «Учет налога на прибыль компаниями
нефтегазовой отрасли», 19 «Финансовый учет и отчетность компании нефтегазовой
отрасли», 69 «Требования к раскрытию информации компаниям нефтегазовой отрасли».
С 1984г. Великобритания так же начала проводить детальную разработку
стандартов и рекомендаций для нефтегазовых предприятий. Последняя версия стандарта
была выпущена в 2001г. Стоит отметить, что в основных положениях системы учета
Великобритании и США похожи. С 2000г. Комитет по международным стандартам
детально рассматривал возможность выпуска специального стандарта для добывающих
отраслей. Однако Комитету не удалось прийти к единому мнению по многим спорным
моментам, в связи с этим в 2005г. был выпущен достаточно консервативный стандарт
IFRS 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов.». Данный стандарт учитывает только
одну фазу извлечения недр-разведку и оценку. Многие нефтегазовые организации
выбирают чаще стандарты американские. В 2014г. Американская комиссия и комитет по
международным стандартам ввели систему интеграции двух систем стандартов, в связи с
этим можно ожидать слияние с ГААП США.
Нефтегазовыми компаниями используются несколько систем стандартов [5]. В
соответствии с международной практикой деятельность нефтегазодобывающих компаний
условной принято делить на две основные составляющие: апстрим и даунстрим. Апстрим
– это процесс разведки-добычи полезных ископаемых; Даунстрим – это процесс
транспортировки и сбыта продукции.
Есть две основные концепции учета затрат нефтегазовых предприятий: концепция
учета затрат по цене их приобретения, и затраты по текущей стоимости. Чаще всего
используют концепцию затрат по стоимости приобретения, но и большинство
рассматривают возможности на переход второй концепции.
Нефтегазовый апстримвнефтегазовых компаниях состоит из следующих пунктов:
1. долицензионное ведение разведочных работ;
2. приобретение права на разработку полезных ископаемых и заключение контрактов;
3. поисково-разведочные работы;
4. оценка запасов и затрат на их освоение;
5. разработка месторождения;
6. добыча углеводородов;
7. закрытие промысла.
Рассмотрим методику ведения бухгалтерского учета затрат применительнок
данным стадиям апстрима, на примере использования ее на предприятиях нефтегазовой
отрасли, имеющих структурные подразделения.
Итак, первые пять стадий апстрима условно можно назвать подготовительными, а
две последние – эксплуатационными.
В целом, в сферу бухгалтерского учета осуществлены настолько крупные
денежные и интеллектуальные вложения, что участвующие в этом процессе стороны
опасаются утратить свои позиции, даже если будущие методологические новшества и
будут направлены к всеобщему прогрессу и процветанию. Изменение учетных правил
означает: для бухгалтеров - необходимость переучиваться, на что ни один специалист
добровольно без особой нужды не согласится; для предпринимателей - необходимость
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заново осуществлять подбор персонала или его переобучение, вкладываться в новое
программное обеспечение и т.п.; для законодателей - заменять всю нормативную базу[5].
Основной целью нефтегазовой компании является геологоразведка, добыча,
переработка и реализация нефти и газа, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и
сопутствующих продуктов. Для проведения геологоразведки и добычи углеводородов
требуются большие финансовые вложения и длительный период подготовки проекта с
учетом сложного состояния окружающей среды, при этом существует значительная
неопределенность в отношении результатов проекта. Геологоразведка, разработка
месторождений и добыча нефти и газа часто осуществляются в рамках совместных
предприятий или совместной деятельности, что позволяет разделить существенные
капитальные затраты между участниками совместной деятельности или совместного
предприятия. Добытое углеводородное сырье часто требуется транспортировать на
дальние расстояния, это либо по трубопроводу либо в танкерах; все чаще газ
транспортируют в сжиженном состоянии с использованием специализированных
перевозчиков, по прибытии на место назначения его регазифицируют. Транспортировка
газа остается самымтрудным вопросом, поэтому юольшинстводобывающиех и
энергетических компанияхстараютсязаключить договор на продолжительный срок для
обеспечения необходимой инфраструктуры при разработке крупных месторождений,
особенно на континентальных шельфах.
На развитие отрасли оказывают большое внимание такие макроэкономические
факторы, как цены на сырьевые товары, колебания курса валют, риск изменения
процентной ставки и политическая обстановка. Подготовка технико-экономического
обоснования проекта по добыче углеводородов и его оценка весьма сложны и проводятся
с использованием ряда существенных переменных величин. Деятельность данной отрасли
может оказывать огромное воздействие на окружающую среду, поэтому компании часто
имеют обязательства по устранению всех негативных последствий от своей деятельности.
Несмотря на все эти трудности, поступления от налогообложения деятельности по добыче
нефти и газа, а также итоговая прибыль компаний являются основным источником
дохода для правительств многих стран. Кроме того, государство старается быть все более
оригинальными в своем стремлении к установлению контроля над значительной долей
добычи нефти и газа на своей территории.
В публикации рассматриваются самые важные для нефтегазовой отрасли вопросы
бухгалтерского учета, причем в соответствии с этапами цепочки создания стоимости в
отрасли: геологоразведка и разработка месторождений, добыча и реализация продукции;
параллельно рассматриваются вопросы, наиболее часто возникающие у предприятий
отрасли.
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Особенности развития рынка оценочных услуг в Казахстане
Ахметоллаева Ж.А
Алматы бағалау және құрылыс колледжі, Алматы қ.
E-mail: Angilzhulduz@mail.ru
Прошло 17 лет со дня принятия Закона Республики Казахстан «Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан» . Действующая в настоящее время редакция Закона
«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», принятого в 2000 году,
фактически отражала те представления, которые сложились в мировой оценочной
практике того времени.
Ежегодно услугами оценщиков пользуется большое количество как юридических,
так и физических лиц. Расширяется также спектр целей и объектов, требующих оценки.
Данные и другие объективные обязательства позволяют расширяться рынку услуг
количественно и качественно. 7 августа 1997 года приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан в нашей стране были утверждены
квалификационные требования для лиц профессионально занимающихся оценкой
имущества, тем самым была официально признана новая профессия «оценщик».
Оценочная деятельность существует с древнейших времен, когда появилась
необходимость исчисления величины поимущественного налога, взимаемого
государством. В Казахстане система государственной оценки была создана еще в 1993
году, когда впервые были приняты «Правила об оценке недвижимых имуществ для
обложения земскими сборами». Тогда же Закон установил обязательный и основной
принцип оценки по доходности при хозяйственной эксплуатации земли. На выделенные
из госбюджета средства в течение двух лет была разработана вся необходимая
нормативно-справочная документация, созданы оценочные бюро и за 5 лет с
использованием доходного подхода была произведена полная переоценка всех объектов
недвижимости, включая земельные участки.
После октябрьской революции в условиях плановой экономики, стоимость,
основанная на доходности, стала ненужной и ей на смену пришла «балансовая
стоимость», которая, как и вся социалистическая экономика, базировалась на учете затрат.
В условиях рыночной экономики роль стоимости имущества неизмеримо возросла. От
объективности оценщика, устанавливающего «справедливую» рыночную стоимость,
зависит размер налога, залога, амортизации и, в конечном счете, величина годового
дохода. Десятилетняя история возрождения оценочной деятельности в Казахстане весьма
характерна для развития экономики переходного периода большинства стран СНГ.
Пройден путь от интуитивного понимания необходимости объективной рыночной оценки
активов до ее законодательно регулируемого применения на практике. Сформулированы и
утверждены основные методологические процедуры оценки, учитывающие современный
мировой опыт и традиционно сложившиеся в Казахстане нормативно-методические
подходы и разработки, создана система независимой оценки, введено лицензирование
оценки недвижимости, принят Закон «Об оценочной деятельности в Республике
Казахстан». Назревшие в последнее время серьезные проблемы на финансовом рынке
Казахстана привели к осознанию необходимости повышения качества оценочных услуг.
Стремительно возросшее число услуг, оказываемых в области оценки, объясняется
увеличением количества случаев, в которых проведение оценки является обязательным.
Так же обстоит дело и со случаями, носящими инициативный характер. Кроме того,
государство довольно быстро приняло закон об оценочной деятельности, который
окончательно сформировал рынок спроса на оценочные услуги и их предложения.
Большое значение оценочной деятельности обусловлено тем, что результаты
оценки часто являются законным основанием для определения цены торговых сделок с
крупным имуществом или иных операций с материальными и нематериальными
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активами, а также для формирования налогооблагаемой базы. Такая практика установлена
законодательством и правилами бухгалтерского учета.
Основным видом оценки является оценка бизнеса и недвижимости, занимающая
около 60% общего рынка оценки. За ней следуют оценка машин и оборудования,
нематериальных активов. Следует отметить тот факт, что оценка стоимости бизнеса
зачастую сочетается с инвестиционным проектированием, так как прежде чем вкладывать
в бизнес денежные средства, необходимо выяснить его реальную стоимость и определить
перспективы дальнейшего развития.
В настоящее время оценивается в основном материальный капитал, и делаются
попытки оценивать и использовать на практике интеллектуальный капитал. Сегодня на
балансе казахстанских предприятий нематериальные активы имеют низкий удельный вес,
несмотря на то, что фактически они существуют и играют все большую роль в создании
добавленной стоимости. В инновационных зарубежных компаниях соотношение
материальных к нематериальным активам в среднем составляет 1:7, в то время как у нас
всего 1:0,05.
Официальная работа рынка оценочных услуг началась с выдачи лицензий
оценочным компаниям, что позволило им, воспользовавшись большим объемом
предложения, выполнять «заказную оценку». Отработанный и реально эффективный
механизм приостановления действия лицензии при появлении от имени этих компании
«заказной» работы должен повысить качество оказываемых услуг.
Необходимость коренного совершенствования оценочной деятельности начала
осознаваться уполномоченным органом. Вначале появилась идея законодательно
объединить всех оценщиков в одну Республиканскую палату оценщиков, поручив ей
контроль за качеством оценки. Были внесены соответствующие дополнения и изменения в
Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан». Затем после серии круглых
столов, где совместно с действующими неправительственными объединениями
оценщиков обсуждались пути совершенствования оценочной деятельности, было решено
использовать международный опыт и ввести законодательные требование обязательного
членства оценщиков в одной из палат, которая законодательно наделяется функциями
саморегулируемой организации (СРО). Принятие поправок в закон приведет к тому, что
все профессиональные оценщики объединятся в несколько СРО и в их рамках
консолидируют усилия по разработке нормативной документации, стандартов оценки,
координацию этих стандартов с международными стандартами. При этом критерии
отбора компаний в СРО ожесточатся, необходимо будет сдавать квалификационный
экзамен, будет введена практика обязательной экспертизы отчетов. Для этого созданы
экспертные советы, в которые помимо представителей госорганов войдут
высококвалифицированные независимые оценщики.
В настоящее время, чтобы повысить качество оценки ряд банков и
государственных органов ввели систему аккредитации оценщиков, имеющих право
выполнять оценку стоимости залогового имущества, оценку ущерба при ДТП и т.д. При
аккредитации рассматривают только представленные документы, которые не могут
характеризовать уровень квалификации претендентов. Создание квалификационных
комиссий после принятия изменений в закон «Об оценочной деятельности», если их
деятельность не превратиться в коммерческий процесс, должно решить эту проблему.
Для того, чтобы оценка проводилась качественно и вне зависимости от размеров и
стоимости объектов в статью 10 (пункт 3) Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2000
года N 109 «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» были внесены
изменения - Законом РК от 8 мая 2003 г. N 414 о размере оплаты оценщику за проведение
оценки. В связи с чем, размер оплаты оценщику не может выражаться в процентном
отношении к определяемой стоимости объекта оценки и устанавливается по соглашению
сторон до выполнения работ. Данная корректировка закона позволила пресечь
злоупотребления недобросовестных оценщиков в необоснованном завышении стоимости
объектов оценки. Поведение заказчика, который расценивается как субъект оценки, также
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оговаривается в законе «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» хотя и
косвенно в статье, касающейся независимости оценщика. Содержание статьи указывает на
не допустимость вмешательства заказчика либо иных заинтересованных лиц в
деятельность оценщика, если это может негативно повлиять на достоверность результата
проведения оценки (статья 10 пункт 2).
Таким образом, профессиональный оценщик должен основывать свою
деятельность на таких принципах как объективность и достоверность, и выполнять свои
обязанности, как то соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования
настоящего Закона, стандартов оценки, а также иных нормативных правовых актов
Республики Казахстан, кроме того соблюдать правила деловой и профессиональной этики,
утвержденной палатой оценщиков, членом которой он является. Так как оценщик несет
ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов в области
оценочной деятельности, а также стандартов оценки, правил деловой и профессиональной
этики; а также за недостоверную оценку, под которой понимается оценка, осуществленная
с нарушением требований нормативных правовых актов в области оценочной
деятельности, стандартов оценки, с использованием в отчете недостоверных данных,
отражающих состояние рынка и с необоснованными выводами о рыночной или иной
стоимости объекта оценки.
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Кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерін талдау және оны жетілдіру
Әкімғали Н.Д., Жантаева А.А.
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E-mail: nuriya_akimgali@mail.ru
Қазіргі нарықтық экономикадағы шаруашылық субъектілерін және олардың
қандай салада қызмет атқаратындығында қарамастан алып қарайтын болсақ, олардың
барлығының да міндеттемелері, оның ішінде ұзақ мерзімді міндеттемелері болады. Кез
келген өндіріспен айналысатын субъекті сол өнімді өндіру үшін қажетті шикізаттар мен
материалдар үшін жабдықтаушыларының алдында міндетті болса, саудамен айналысатын
шарушылық субъектісі сол сататын тауарларын жеткізіп беруші яғни жабдықтаушы
субъектінің алдында міндетті болуы мүмкін. Тіпті өндіріспен де, саудамен де
айналыспайтын субъектілердің өзінің қарамағында жұмыс істейтін жұмысшы
қызметкерлерге олардың істеген еңбегі үшін, сондай-ақ бюджетке түрлі салықтар үшін
қарыз немесе оның алдында міндеттемесі болуы мүмкін. Қазіргі таңда қаржының
жетіспеушілігінен банктер, банктен тыс мекемелерден, шетелдерден қарыз, несие алып
өздерінің жұмысын жандандырып жатқан, сондай-ақ міндеттемелерін шектен тыс
көбейтіп алып, оны қайтаруға мүмкіншілігі болмай жабылып, аукционға салынып,
сатылып жатқан субъектілер көптеп кездеседі. Осыған байланысты ұзақ мерзімді және
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қысқа мерзімді міндеттемелердің өзекті міндеттері мен мақсаттарын қарастырайық.
Міндеттеме-бұл бір тұлғаның (борышқор) нақты әрекетпен басқа тұлғаның (несие беруші)
пайдасын көздейтін істі орындау борышы немесе міндеті. Борышқордың нақты әрекетіне
мыналар жатады: мүлікті беру, жұмысты орындау, ақша төлеу және басқалар, әйтпесе
белгілі бір әрекеттен тартыну (бас тарту), ал несие беруші борышқорынан өз міндетін
орындауын талап етуге құқылы.
Міндеттеме термині дебиторлық және кредиторлық берешек, яғни алашақ пен
берешек ұғымын біріктіреді. Дебиторлық берешек дегеніміз ұйымға басқа ұйымдардың,
жеке тұлғалардың берешегі.Кредиторлық берешек деп ұйымның басқа ұйымдарға,
қызметкерлерге, жеке тұлғаларға (несиегерлерге) берешегін айтады. Бухгалтерлік
баланста кредиторлық берешек ұйым қаражаты көздерінің құрамында, яғни пассивте
көрсетіледі.
Міндеттемелер кәсіпорында жасалынған әр түрлі келісімдердің нәтижесінде
туындайды және алынған тауарлы-материалдық құндылықтар немесе пайдаланылған
қызметтер үшін келешекте жасалынатын төлемдердің заңды негізі болып
табылады.Міндеттемелер төмендегі үш белгісі бойынша анықталады:
-кәсіпорында міндеттемені туындатушы оқиға орын алуға тиісті;
-міндеттеме тек активті немесе қызметтерді басқа кәсіпорынға аудару жолымен
реттеледі;
-міндеттеме даусыз (анық) болуға тиісті [2].
Қысқа мерзімді несиелер және овердрафт, ұзақ мерзімді несиелердің ағымдағы
бөлігі,кредиторлық борыштар,төленуге тиісті шоттар мен вексельдер, сатып алушылар
мен тапсырыс берушілерден алынған аванстар ,салық міндеттемелері, төленуге тиісті
дивидендтер, негізгі шаруашылық серіктестігі мен оның еншілес серіктестіктері
арасындағы борыштар, акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларына борыштары, өзге
де кредиторлық борыштар, төленуге тиісті есептелінген шығыстар, алдағы кезең
табыстары, күтпеген жағдайлар бойынша есептелінген төлемдер.
Ұзақ мерзімді міндеттемелер есеп беру мерзімінен кейінгі жыл ішінде немесе
белгілі бір операциялық цикл ішінде қайтарылуы (өтелуі) жоспарланбайтын
кәсіпорынның міндеттемелері.Ұзақ мерзімді міндеттемелерге: ұзақ мерзімді банк несиесі,
банктен тыс мекемелердің несиелері (кепілдік беру), басқадай несиелер (облигацияларды
сатып өткізу жолымен қаржыларды тарту және т.б.), еншілес серіктестіктердің ұзақ
мерзімді қарыздары, ұзақ мерзімді жалдық міндеттемелер, кейінге қалдырылған табыс
салығы жатады.Төленуге тиісті шоттар тауарды жөнелтушіге, қызмет көрсетушіге
кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелері болып табылады. Олардың сомасы, әдетте,
аналитикалық есеп регистрлерінде тіркелген төленуге тиісті шоттармен дәлелденеді.
Кейбір жағдайларда кредиторлық борышты қамтамасыз ету мақсатында
кредиторға вексель берілуі мүмкін. Қысқа мерзімді төленуге тиісті вексельдер деп
заңнамалық нысанда бекітілген бір тараптың (эмитент, вексель берушінің) екінші тарапқа
(вексельді ұстаушыға) берген шартсыз жазбаша борыштық ақшалай міндеттемесі.
Төленуге тиісті вексель пайыздық және пайыздық емес болуы мүмкін. Пайыздық
вексельде пайыздық ставка көрсетіледі. Бұл ставка бекітілген пайыздық ставка деп
аталады. Пайызсыз вексельдерде нақты пайыз көрсетілмейді, оның орнына жанама түрде
шынайы пайыздық ставка немесе пайыздық кіріс деп аталатын пайыз нормасы
көрсетіледі[3].
Ұйымдар «Салық және бюджетке төленетін басқадай төлемдер» туралы Қазақстан
Республикасының Кодексімен реттелетін салықтардың және алымдардың түрлерін төлеу
мақсатында бюджетпен есеп айырысу операцияларын жүзеге асырады.Салық
міндеттемелері есептелген немесе жиналған, бірақ әлі бюджетке аударылмаған салықтар
бойынша туындайды. Тікелей салықтарға: корпорациялық табыс салығы, жеке тұлғаларға
салынатын табыс салығы, әлеуметтік салық, жер асты байлықтарын пайдаланушыларға
салынатын салық, жер салығы, көлік құралдарына салық, мүлік салығы жатады[5].
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Біздің Қазақстан Республикасы көбінесе Ресей мемлекетінің тәжірибесіне
сонымен қатар батыс тәжірибесіне де сүйенеді.Бұл мәселе бүгінгі таңда өте актуалды
және үлкен дамыту жолында,оның мақсаты кәсіпорынның қаражатын дұрыс
орналастырудың,пайдаланудың жолдарын іздеп, яғни оптималды пайда мен минималды
шығынға қол жеткізуге барынша ұмтылу.Мен бұл мақалада кәсіпорынның қаржылық
міндеттемелерін талдауды «АРАЙ LTD-DB» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
қаржылық мәліметтеріне байланысты қарастырдым.Ол кәсіпорын Қазақстан Ресупублика
нормативтік-заңнамалық талаптарына сай 2010 жылы құрылған. «Арай LTD-DB» ЖШСның есеп беру тәртібі қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары мен
28.02.2007ж. қабылданған № 234–III «қаржылық есеп берудің бухгалтерлік есебі» ұлттық
стандарттарына сәйкес жүргізіледі. «Арай LTD-DB» ЖШС заңды тұлға болып және
өзінің фирмалық мөрі, банктік шоты бар кәсіпорындардың қатарына жатады.«Арай LTDDB» ЖШС-нің қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп беру
болып табылады.
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметін
кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтады. Есеп беру процесін
жасау есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады.
Қаржылық есеп берудің мақсаты өз пайдаланушыларына заңды тұлғаның
қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және пайдалы ақпараттарды беру болып
табылады. Қаржылық есеп берудің пайдаланушыларының қатарына потенциалды
инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, еңбеккерлер, сондай-ақ
мемлекеттік органдар және т.б. кіреді[1].
Кecтe – 1
«Арай LTD-DB» ЖШC-нiң 2012 жыл бoйыншa мiндeттeмeлepiнiң құpaмы мeн
құpылымы.
Ауытқу
(+ ; -)
801024

Көpceткiштep

Өлшeмбipлiгi

2013 жыл

2014 жыл

2015жыл

Қыcқaмepзiмдiқapыз
дap

мыңтeңгe

1 361 686

1 203 146

2 162 710

Басқа да қысқа
мерзімді төлемдер

мыңтeңгe

96

117

243

147

Бacқaдaқыcқaмepзiм
дiмiндeттeмeлep

мыңтeңгe

9 860

36 827

69 465

59605

1 372 679

1 240164

2 230 489

Жaлпықapыздарқapa
мыңтeңгe
жaттapы
Ecкepтy – Aвтopмен құpacтыpылғaн

857810

Бұл талдау негізінде «Арай LTD-DB» ЖШC-нің бухгалтерлік балансының міндеттемелер
есебі талданды. Талдаудан көріп отырғанымыздай қыcқa мepзiмдi қapыздap
2013
жылы, 1361686 тг., 2014 жылы 1203146 тг., ал 2015 жылы 2162710 тг. құраған. Бұл 2013
жыл мен 2015 жылды салыстырғанда 801024 тг. артқан. Ал жaлпы қapыздар қapaжaттapы
«Арай LTD-DB» ЖШC-нің сомалары 2013 жылы 1372679 тг. болған. 2015 жыл мен
2013 жылды салыстырғанда 857810 тг. жетіп, 230489 тг. құраған. Сондықтан бұл
көрсеткіштерді келесі суреттен көруге болады [6].
«Арай LTD-DB» ЖШC-нің қызметіне жасалған талдауда, жалпы қысқа мерзімді
активтер жиынтығында басқа көрсеткіштердің жалпы үлесін анықтадық. Яғни, ақша
қаражаттары мен олардың эквиваленттерін жалпы қысқа мерзімді активтер жиынтығына
бөлу арқылы анықталады.Жaлпы «Арай LTD-DB» ЖШC-нің міндеттемелерін
қорытындылайтын болсақ, олар тек қысқа мерзімді міндеттемелермен құралған. Бізге
берілген есептік уақыт аралығында ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі жауапкершілігі
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шектеулі серіктестігінің бухгалтерлік балансында көрсетілмеген. Бұл «Арай LTD-DB»
ЖШC-нің борыштарының уақытылы және толық түрде төленіп отырғандығы
байқадық.Қорытындылайтын болсам «Арай LTD-DB» ЖШC-нің міндеттемелері тек
қысқа мерзімді міндеттемелермен
құралған. Бұл «Арай LTD-DB» ЖШC-нің
борыштарының уақытылы төленіп отырғандығы байқадық. «Арай LTD-DB» ЖШC-нің
қызметіне қаржылық талдау жасалып біткенсің қаржы жағдайына оң нәтиже берілді.
Бірақ та нарықтық жағдайда әрбір кәсіпорын өз орны мен тұрақтылығын сақтау қажет.
«Арай LTD-DB» ЖШC-нің қаржылық жағдайы міндеттемелерін талдаған соң келесідей
ұсыныс жасауға болады. Сондықтан, «Арай LTD-DB» ЖШC-нің қаржылық жағдайын
жетілдіру жолдары бойынша ұсыныстар келесі суретте берілді [4].
«Арай LTD-DB» ЖШC ЖШС-не
негізгі мәселелері

Мәселелерді шешу жолдары

Тамаулы материалдық қорлармен
қамтамасыз ету шараларын қолға алу

Басқарушылық мәселелер
Ұйымдастырушылық мәселелері

Келісім шарттар негізінде
ұйымдастырушылық шаралар

Сұраныс дәрежесі
Қол жетімді баға саясаты

Баға саясатындағы мәселелер

1- сурет - «Борышкерлермен жұмыс бюросы» ЖШС-не қызметі
мәселелері мен шешу жолдары.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1.«Арай LTD-DB» ЖШС 2010 жылғы есеп саясаты
2.Гeтьмaнa В.Г. «Финaнcовый yчeт» Моcквa 2011
3.Дeмeciнов Т. Ж. «Қapжылық тaлдay»Aлмaты 2011
4.Дүйceмбaeв К.Ш «Қapжылық eceптiлiгiн тaлдay» Aлмaты 2011
5.Мыpзaлиeв Б. C. «Бyхгaлтepлiк eceп тeоpияcы жәнe тәжipибeci» Aлмaты 2008
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Қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу кезіндегі аудитордың алаяқтыққа
қатысты жауапкершілігі
Ж.Қ.Әбжан, Сеилханова А.А
Қазақ Экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті, Астана қ.
E-mail: zhanetta.kalieva@mail.ru, aixo.s@mail.ru
Аудиттің халықаралық стандартында «Алаяқтық және қателіктерде» аудитор
қаржылық есеп берушілік үшін мәнді болып табылатын алаяқтық және қателіктер
фактілері туралы қажетті аудиторлық дәлелдер алуға ұмтылатындығы көрсетілген. Егер
де есеп берушіліктерде мұндай қателіктер болып, оның салдарынан қаржылық есеп
берушілік дұрыс жасалмаса, қателіктер түзетілуі керек.
Алаяқтық – әдейі дұрыс көрсетпеу және есептің және есеп берушіліктің
мәліметтерінің басқарушылар құрамының немесе үшінші жақтардың қызметкерлері мен
бір немесе бірнешеуімен көрсетілуі [1, 162 б.].
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Кездейсоқ қателер – кездейсоқ жіберілген дұрыс емсе жазбалар жатады, олар
бухгалтерлердің қаржы-шаруашылық қызметінің қандайда бір фактілеріне дұрыс емес
әдісті қолданғанда туады. Сондай-ақ бухгалтерлік есептің стандарттарын және салықтық
заңдылықтарды білмеу мен байланысты қателіктерде жіберілуі мүмкін.Мұндай
қателіктердің болуына кәсіпорындардың жетекшілері жауап береді.
Бұрмалау – қателер мен алаяқтық салдарынан пайда болуы мүмкін қаржылық
ақпаратты дәл бұрмалаушылық. Бұрмалау екі түрлі болуы мүмкін: әдейі және әдейі емес.
Қаржылық есеп беруді әдейі бұрмалау клиент персоналының әдейі жасаған
әрекетінің нәтижесі болып табылады. Олар пайдаланушыны шатастыру үшін бас
пайданың мақсатын ойлаумен іске асырылады.
Қаржылық есеп беруді әдейі емес бұрмалау персоналдың әдейі әрекетінің нәтижесі
болып табылады. Ол есептеулердегі қате, шаруашылық операциялар есебінде мұқият
көрсету салдарынан болуы мүмкін [2, 89 б.].
Аудиторлық фирма тексеру жүргізу жөнінде қаржылық есеп беруде бұрмалау
болуын ескеруі қажет, бірақ бұрмалау болуын көрсететін фактілерді әдейі іздеп керегі
жоқ. Бұрмалау анықталған жағдайда аудитор тексерілген есеп берудің нақтылығын
барлық бар әрекет ететін аспектілерде бағалауы керек. Ол қаржылық есеп беруге қатысты
елеулі сипаттағы бұрмалау жалпы алғанда анықталады деген нақты сенімділікке ие болу
үшінқажетті процедураларда дайындау керек. Егер дайындалған процедуралар алаяқтық
пен қате фактілері туралы күмәнді сейілтпесе, аудиторлар оны субъект басшылығымен
талқылап, бұл сұрақ қаржылық есеп беруде дұрыс көрініс тапты ма, соны қарау керек.
Алаяқтық фактісі анықталған кезде аудиторға оған субъектінің жоғары басшылығы
өнімдерінің қатысу ықтималдығын анықтау қажет. Алаяқтыққа қатысы бар деп сезік
тудырған қызметкерлерге жауапты адамнан гөрі жоғарырақ лауазымды адамдарды
хабардар еткен дұрыс болады. Егер жоғары басшылық алаяқтыққа қатысты деп есептелсе
аудиторға заңдық кеңеске жүгінуге тура келеді. Егер субъект аудитордың қаржылық есеп
беруге елеулі әсер етуі мүмкін алаяқтық немесе қателер фактілерінің нақты немесе
ықтимал анықталуын бағалауына қажетті дәлелдерді жеткілікті алуына кедергі жасаса,
онда аудитор тексеру масштабын шектеу туралы ескертпемен пікірін білдіреді және
пікірді білдіруден бас тартады. Аудит процесінде анықталған қаржылық есеп беруді
бұрмалау фактісін аудиторға өзінің жұмыс құжаттарында және аудиторлық қорытындыда
толық көрсету керек.
«Алаяқтық» термині әділетсіз немесе заңсыз пайда алу үшін басқару
қызметкерлерiнiң немесе үшiншi тұлғалардың өкілеттігіне ие тұлғалардың, басқару
қызметкерлері арасында бір немесе бірнеше жеке тұлғалардың қасақана іс-әрекеттер
болып табылады.
Алаяқтықтың қысқаша заңды анықтамасы бар болғанымен, аудиттік мақсатта,
аудитор қаржылық есептілікте елеулі бұрмалаулар тудыратын алаяқтық деп қарастырады.
Төмендегі кестеде алаяқтықтың ықтимал түрлері мен сипаттамалары көрсетілген
Кесте 1- Алаяқтықтың ықтимал түрлері мен сипаттамалары
Кім?
Ынталандыру
Мүмкіндіктер

Қолжетімді алаяқтық
мөлшері

Активтерді заңсыз пайдалану
Басшы
Жеке пайда
Ішкі бақылауды елемеу
Ішкі бақылаудың әлсіз жақтарын
пайдалану
Лауазымға байланысты ішкі
бақылауда айтарлықтай ауқымды
болуы
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Қызметкерлер
Жеке пайда
Ішкі бақылаудың әлсіз жақтарын
пайдалану
Әдетте ұсақ, бірақ ірі болуы да
ғажап емес

Кім?
Қысым

Мүмкіндіктер

Қолжетімді
алаяқтық мөлшері

Қаржылық есептіліктегі бұрмалаушылық
Басшы
Қызметкерлер
Бұрмалау әдістері
Жеке пайда.
Жеке пайда, сыйақа 1.
Манипуляция,
Мысалы,
алу себебімен
бұрмалау және ұқсатып жасау
салықтарды
белгілі бір нәтижеге 2.
Операциялар мен басқа
азайту, көтеріңкі
қол жеткізу
да маңызды ақпаратты
бағамен бизнесті
қаржылық есептілікті
сату және сыйақы
пайымдау немесе қасақана
әрекетсіздігі
алу
3.
Бухгалтерлік
Ішкі бақылауды
Ішкі бақылаудың
ұстанымдарды қасақана дұрыс
елемеу
әлсіз жақтарын
емес пайдалану. Мысалы:
пайдалану
Ішкі бақылаудың
сомалар, жіктеу, ұсыну
әлсіз жақтарын
әдістері және ашып
пайдалану
көрсетулер
Лауазымға
Оның мөлшері
байланысты ішкі
сыйақы алу мөлшері
бақылауда
мен нәтижеге
айтарлықтай
байланысты
ауқымды болуы

Келесі шарттар алаяқтық үшін қолайлы жағдай жасайды:
1. Субъектінің тиімсіз басқаруы;
2. Жеткіліксіз ішкі бақылау, әсіресе ұйымдастырушылық өзгерту кезінде;
3. Көшбасшылықтың және көшбасшылық арасындағы жалпы көңіл-күйдің
болмауы;
4. Белгілі бір қаржылық нәтижелерге қол жеткізу үшін жоғары марапат;
5. Тұлғаның нормалары, ережелері мен саясатындағы күрделілігі;
6. Персоналдың жанаспайтын бюджеткеқол жеткізуі.
Толығымен кәсіпорындағы алаяқтық мүмкіндігін жою мүмкін емес, сондықтан
көшбасшылықтың міндеті алаяқтық тәуекелін барынша азайту болып табылады.
Кәсіпорындағы тәуекелдерді азайтудың ең тиімді әдісі адалдық пен этикалық мінез-құлық
мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Мұндай мәдениет ең алдымен
көшбасшылықтың іс-әрекеттерінде және қызметкерлерде күн сайын көрсетілуі тиіс. Әрі
қарай басқарушы тұлға қаржылық есептілікке қатысты сенімділігін қамтамасыз ету үшін
тиімді және заңға сәйкес жеткілікті ішкі бақылауды әзірлеу керек. Ол үшін тиісті
өкілеттіктері бар тұлға басшылық жасауы тиіс.
Тәуекелдерді бағалау тәртібіне төмендегілер жатады:
1. Сауалнама барысында басқарушы тұлға мен оның ішіндегі басқа да кадрлық,
субъектілерден келесідей ақпараттарды алу:
a)Басшылықтың алаяқтық тәуекелге байланысты өзін-өзі бағалау;
b) Тәуекелдерді алдын алу және оларды анықтау үшін маңызды бақылауларға
байланысты басшылықтың бағалауы;
c) Қызметкерлерге әсер етіп тұрған, алаяқтықтың бар туралы ішкі немесе сыртқы
мәлімдемеге басшылықтың реакциясы;
d) Басшылыққа, ішкі аудит және басқа да тұлғаларға нақты немесе күдікті
алаяқтықтың субъектіге әсер етіп тұрғаны жайлы мәлім бе?
2. Алаяқтық тәуекелінің болуын қарастыру;
3. Аналитикалық процедураларды орындау кезінде анықталған әдеттен тыс немесе
күтпеген қарым-қатынастарды қарастыру;
4. Елеулі бұрмалаулардың тәуекелін анықтау, алаяқтықпен туындаған және
олардың пайда болуы мүмкін өзге де ақпараттарды қарастыру.
Тәжірибе барысында, әдетте, алаяқтыұтың үш жағдайы қарастырылады. Бір
мезгілде үшеуіде бар болса, алаяқтық ықтималдығы жоғары жасау болып табылады.
Бұл жағдайларға мыналар жатады:
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1. Мүмкіндік.
Төмен корпоративтік мәдениет, барабар ішкі бақылау рәсімдерінің жоқтығы жиі
алаяқтықты ашып көрсетілмеген деген сенім жасалуы мүмкін;
2. Ынталандыру / қысым.
Бұл шарт жиі дереу қажеттілікпен байланысты (сарапшылармен кездесу, банктен
табысқа қатысты күтуі және жеке қарыз болуы,)
3. Қарым-қатынас / рационализация
Алаяқтықты жасау бұл адам үшін заңды, табиғи іс-қимылды білдіреді. Мысалы,
алаяқтық жасаған адам «Мен өзіме лайықтысын ғана аламын.» немесе «Алаяқтық үлкен
мәміле емес» деп ойлауы мүмкін.
Тәуекелдерді бағалау барысында, жоба командасының мүшелері бір немесе
бірнеше жағдайларға байланысты тәуекел факторларының рәсімдерін анықтауы мүмкін.
Бірақ бір аудитор бір мезгілде барлық үш жағдайды тауып алу ықтималдығы жоғары
емес. Сондықтан барлық аудиторлар кездесіп, барлық табылған факторларды талқылау
өте маңызды болып табылады.
Аудиттік
тексеріс
кезінде
есептіліктің
көрсеткіштері
активтер
мен
міндеттемелердің нақты жағдайының сәйкес болмауы немесе бухгалтерлік жазбалардың
дұрыс емес көрсетілуі мүмкін. Мұндай айырмашылықтар алаяқтық немесе қателер
ретінде жіктеледі.
«Қате» термині қаржы есептіліктегі байқаусыз бұрмалауды білдіреді, мысалы:
- қаржылық есептілік дайындау барысында деректерді жинау кезінде немесе
өңдеудегі қателер;
- фактілерді дұрыс түсіндірмеу немесе өткізіп алу нәтижесінде жасалған дұрыс
емес қаржылық қорытынды;
- өлшеу, тану, жіктеу, ұсыну және ашу кезіндегі есептілік принциптерін қате
қолдану.
Қате жиілігіне байланысты екіге бөлінеді:
- Кездейсоқ (арифметикалық қателер, олқылықтар, есепті нысандарды дұрыс емес
толтыру)
- Қайталанатын қателер (үнемі дұрыс емес жасалатын бухгалтерлік жазбалар)
Қателер сипаты бойынша, мынадай түрлерге бөлуге болады:
1 Аяқталмаған операциялар көрінісі: бухгалтерлік есептілікте шаруашылық
операциялардың толық көрсетілмеуін білдіреді.Осындай қателер бухгалтерлік
жазбаларды дұрыс емес бағалауға әкеп соғады. Бұл қателерді анықтау үшін аудиторлық
ұйым бухгалтерлік есеп жүйесін егжей-тегжейлі білу ғана емес, сондай-ақ оның басқару
құрлымын мұқият түсіну керек екенін білдіреді.
2 Негізсіз шоттары: шаруашылық операция шотында себепсіз көрініс тапқан ісәрекетті білдіреді. (кәсіпорынның меншік құқығында жоқ мүлік балансқа енгізілген)
3 Мерзімді қателер: қаржылық есептіліктегі операцияларды қате бөлу нәтижесінде
операциялар «өзінің емес» есептілік кезеңінде көрсетіледі.
4 Жазбалардағы қателер: кез келген операция дұрыс емес шотта көрініс табады
немесе жүргізілетін сомадан кеткен қате болып табылады.
5 Бағалаудағы қателер: қаржылық есептілітегі активтер мен міндеттемелердің
дұрыс емес бағалануы(мысалы, күмәнді талаптар бойынша резерв дұрыс емес бағануы).
6 Ақпараттың дұрыс емес көрініс табуы: қалдық шоттарды дұрыс емес аудару
немесе қаржылық есептілік қорытындысы мақалаға сай келмеуі, есептіліктегі ақпараттың
жеткіліксіз болуы, яғни түсініктемелер мен ақпараттардың мүлдем болмауы[3].
Кәсіпорынның қаржылық есептіліктегі жауапкершілігі, алаяқтық пен қателердің
табылуы мен анықталу фактілерге жауапкершілікті қоса алғанда, кәсіпорынның
басшылығына тағайындалады.
Аудиторлық тексеріс барысында табылған қателерді, аудитор қорытынды жасамас
бұрын, алдын ала бұйрық негізінде кәсіпорынның басшылығымен түзетілуі мүмкін.
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Аудитордың кәсіби парызы клиенттің ақпаратың құпия сақтау, ал бұл жағдай
алаяқтық туралы ақпаратты табыс етуге кедергі болады. Мұндай жағдайда құқықтық
кеңес алу барысында тиісті шаралар қарастыру керек.
Аудит саласындағы алаяқтықпен күресу жағдайлардың әртүрлілігін ескере
отырып, осындай сарапшылардың дағдылары мен ептіліктері өте әр түрлі болуы таң
қаларлық емес. Бұл жұмыс кәсіби білім мен дағдылардан басқа, белгілі бір тұлғалық
қасиеттерді талап етеді.
Әрине, аудитор алаяқтықтың барлығын анықтауы мүмкін емес. Бірақ бұл
алаяқтықты табу мүмкіндіктерін жетілдіруге ұмтылмауы тиіс дегенді білдірмейді.
Тәуелсіз аудитор бухгалтерлік есеп саласындағы негізгі міндеттерінен басқа, қосымша
алаяқтықты анықтау және алдын алу қызметтерін білуі тиіс.
Қорытындылай келсем, алаяқтық халықаралық бизнес қоғамында жоғары деңгейлі
мәселе деп сеніммен айтуға болады. Қаржы әлемінде алаяқтық «эпидемиялық» ауқымға
қол жеткізді. Сондықтан алаяқтықпен айналысатын сарапшылар ұзақ уақыт бойы
жұмыссыз қалмайды. Себептері жетерлік, бірақ негізгісі – экономикалық жағдайлардың
тез нашарлауы. Бұл имансыздық және жосықсыз мінез-құлықтарды жасау жағдайларын
тек ауырлатады.
Сонымен, алаяқтық дегеніміз не? Кең мағынада қарастырсақ, алаяқтық пайда алу
мақсатында жасалса және алдауға негізделген кез-келген қылмыс ретінде түсініледі.
Мүмкін болашақта «алаяқтық» деген терминді қолданбаспыз, бірақ қазір біз белсенді
түрде күресудеміз!
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Әжібаева З.Н., Байболтаева Н.Ә., Жұмағалиева Ж.Ғ. «Аудит». Алматы:
Экономика 2006 ж.
2. Абленов Б.О. «Қаржылық және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы,
тәжірибесі» Алматы: Экономика, 2007 ж.
3. Аудиторлық қызмет туралы – «Әділет» АҚЖ. [Электрондық ресурс] Қолжеткізу
тәріптемесі: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000304_

Методические аспекты организации дистанционного обучения в области
бухгалтерского учета и аудита
Байдильдина А.М., Товма Н.А., Акимбаева К.Т.
КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Дистанционное обучение – это обучение с применением современных технологий,
которое обязано своим возникновением развитию информационных технологий и
компьютерной техники. Прогресс в области передачи информации на расстоянии с
использованием компьютерных средств коммуникации позволил поставить на
качественно новый уровень образовательные услуги.
Дистанционное обучение сделало доступным получение качественного высшего
образования и престижного диплома для студентов из удалённых населенных пунктов, где
по экономическим причинам не может быть размещено высшее учебное заведение или его
филиал.
Возможность дистанционного обучения важна и для жителей крупных городов, так
как расширяет выбор учебных заведений и позволяет ещё в процессе обучения освоить
современные компьютерные технологии, без знания которых на сегодняшний день
невозможен профессиональный рост в любой сфере деятельности.
Дистанционные технологии, применяемые в учебном процессе основаны на
использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа
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студента к информационным образовательным ресурсам вуза независимо от его места
нахождения.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
предоставляет студенту следующие возможности и преимущества:
- получение первого или второго высшего образования, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации;
- индивидуальный учебный план, самостоятельное планирование траектории
обучения, сокращение сроков обучения, гибкий график сессий;
- возможность приступить к обучению в любое время;
- обучение без отрыва от основной деятельности;
- экономия времени и финансов [1].
По программам подготовки бакалавров осуществляется прием лиц имеющих:
- среднее (полное) общее образование;
- среднее профессиональное образование;
- начальное профессиональное образование с получением среднего (полного)
общего;
- высшее профессиональное образование.
Система управления учебным процессом построена на основе образовательного
портала, которая является собственной разработкой университета и интегрирована с
системой Moodle.
Все обучающиеся в ИДО имеют свои виртуальные «личные кабинеты», в любое
время имеют доступ к лекциям и другим методическим пособиям преподавателя, могут
выполнять и отослать его задания, получить рабочий, индивидуальный учебные планы,
сформировать свою траекторию обучения, получить любую справочную информацию,
расписания проводимых on-line занятий и экзаменов.
Имеется база цифровых интерактивных образовательных ресурсов, включающая
видеокурсы лекций ведущих преподавателей.
Возможности вебинаров вполне сравнимы с возможностями очного обучения,
личностное on-line общение с преподавателем делает эту технологию весьма
привлекательной.
Бухгалтер в любой организации – правая рука руководителя. Бухгалтер
обеспечивает и контролирует движение денежных средств в компании, формирует и
анализирует информацию об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах и
финансовых результатах деятельности предприятия. Бухгалтер взаимодействует с
налоговыми органами, отчитывается перед государством и собственниками компании,
обеспечивает финансовое взаимодействие между предприятием и его клиентами и
партнёрами.
К преимуществам профессии бухгалтера относятся также универсальность
(освоенная профессия дает возможность работать бухгалтером, аналитиком, финансистом,
аудитором и т. д.), стабильность (объем работы заранее спланирован), укрепление
деловых отношений (приходится контактировать с множеством людей), хорошая оплата
труда.
Кроме того, дистанционные технологии обучения дают важный практический опыт
и создают для Вас совершенно новые возможности по созданию или расширению
собственного бизнеса (конкретный пример организации инновационного бизнеса с
участием наших студентов) [2].
Специальность учет, анализ и аудит дает возможность студентам получить
обширные экономические знания по формированию и анализу необходимой любому
предприятию информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных
потоков, доходах и расходах, финансовых результатах деятельности предприятия. Будучи
выпускником данной специальности, каждый сможет профессионально обслуживать
предпринимательскую деятельности всех форм собственности и осуществлять
реализацию собственных навыков в любой сфере народного хозяйства.
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Выпускники специальности одинаково хорошо разбираются в следующих видах
деятельности:
учетно-аналитической,
контрольно-ревизионной,
аудиторской,
консалтинговой, организационно-управленческой. Выпускники владеют навыками
выполнения на высоком уровне работ по учету наличия и движения активов, обязательств
и капитала. В спектре их умений – определение результатов хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия, выработка рациональной системы организации учета и
отчетности на основе выбора эффективной учетной политики и т.п.
Подобные знания и навыки выпускников данной специальности позволяют им
претендовать на престижную работу в серьезных организациях. Выпускники
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» пользуются стабильным спросом на рынке
труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.
Возможности трудоустройства для данных специалистов весьма обширны: они
могут вести трудовую деятельность в качестве бухгалтера, бухгалтера-кассира,
специалиста планово-экономического отдела, специалиста контрольно-ревизионного
отдела, главного бухгалтера, финансового директора.
Навыки аналитической обработки учетной и отчетной информации с целью
принятия управленческих решений и получения оценки эффективности отдельных видов
деятельности предприятия дают возможность выпускнику по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» сделать карьеру финансового аналитика или
финансового менеджера.
Интересным и перспективным направлением деятельности для выпускника по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является работа аудитора (контроль,
анализ финансовой деятельности предприятия, оценка достоверности отчетности,
законности совершаемых операций, рекомендации по предупреждению просчетов и
ошибок в финансовой деятельности, участие в рассмотрении исков о
неплатежеспособности предприятий и организаций). Различают внешнего аудитора
(клиентом является проверяемая организация, которая платит за его строго оговоренные
услуги) и внутреннего аудитора (служащий компании, функции которого нередко выходят
за рамки финансовой проверки, а содержат участие в решении вопросов управления и
экономической политики компании). Внутренние аудиторы востребованы в крупных
компаниях, корпорациях и холдингах, фирмах с развитой сетью филиалов.
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Жайылымдық мал шаруашылығы асыл тұқымды қасиеттерінің
зоотехникалық-басқару есебін құру
Батырхан Н.А.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail: nadiraa@mail.ru
Жайылымдық мал шаруашылығының дамуы Қазақстан үшін дәстүрлі сала болып
табылады. Біздің еліміздегі пайдалы жайылымдық жерлердің кең болуына байланысты
Қазақтардың «Жайылымдық мал шаруашылығы» ежелгі саласын қайта қалпына келтіруі
тиіс.
Жайылымдық мал шаруашылығына – өнімді мал шаруашылығын, түйе
шаруашылығын, қой шаруашылығын және ІҚМ жатқызу керек. Ең бастысы - бұл, күтіпұстау жағдайларына қатысты қарапайымдылық және өнімнің өзіндік құны төмен өнімді
табынды жылқы шаруашылығы саласының дамуына септігін тигізеді. Жайылымдық
малдардың өз биологиялық ерекшеліктеріне қарай малды қорада күтіп-бағумен
салыстырғанда елеулі артықшылығы бар. Сонымен бірге, өнімді табынды жылқы
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шаруашылығына үй-жайларды салу, жемшөпті дайындау үшін үлкен шығындарды
жұмсаудың қажеті жоқ, тек боран, көктайғақ жағдайлары туындайтын болса жемшөптің
сақтандыру қоры қажет.
Ауқымды, малдың басқа түрлері үшін жетуге қиын жайылымдарды ауыл
шаруашылық негізде игеруде, жыл бойғы жайылымдық күтіп-бағу жағдайларында
өнімнің төмен өзіндік құны арқылы биелердің сүтін, етті емдәмдік (деликатес) өнім
өндіруде жылқы шаруашылығын табынды күтіп-бағудың мәні ерекше. Сонымен қатар,
2013 жылдың қазан айынан бастап «Қазақстан жайылымдық мал шаруашылығын
дамытуға ерекше көңіл бөле бастады» [Абибулаев А. Сенат мал шаруашылығын дамыту
туралы заңнамасы [//http://bnews.kz/ru/news/post/139518/] [1].
Бұл жұмыс «Агробизнес - 2020» бағдарламасының аясында басталды және 2020
жылдарға қарай мемлекеттік қолдаудың көлемі 8%-ға жетті. Сонымен бірге, табынды
жылқы шаруашылығының белгілі кемшілігі де бар – яғни нарыққа өнімді жеткізудің
маусымдылығы. Осыған орай биелерді жыл бойы саууды алдын ала қарастыру қажет.
Тағы бір кемшілігі, біздің ойымызша, бұл өнімді малдармен жүргізілетін асыл тұқымды
және селекция жұмысы. Елімізде асыл тұқымды мал басын көбейту үшін қолдан
ұрықтандырсақ, бұл асыл тұқымды мал басын сатып алумен салыстырғанда асыл
тұқымды өнімді жылқыларды, түйелерді, қойларды өсіру, біздің ойымызша анағұрлым
тиімді және арзан. Шетелден сатып алынған асыл тұқымды мал басы аса қымбат. Мұнда,
біздің көзқарасымыз бойынша, көптеген жағымсыз төмендегідей:
- Елімізден ауқымды ақшалай қаражат кетеді;
- Шетелде өсірілген асыл тұқымды малдың өзіндік құны өте қымбат, өйткені
батыста салынған шығындар біздің елімізде салынған шығындармен салыстырғанда өте
жоғары;
- Басқа елден сатып алынған асыл тұқымды малдың Қазақстанның климаттық
жағдайларына бейімделу қабілеті белгісіз;
- Сатып алынған асыл тұқымды малды қорада күтіп-бағу, оны жемдеу (оған
қажетті жемшөп) қымбатқа айналады;
- Мұқиттың ар жағынан әкелінетін малдармен бірге қандай да бір вирустарды
тасып әкелу мүмкіндігі бар (мал аурулары), өйткені осы бағытта малдәрігерлік қызметінің
кепілдігі жоқ;
- Екі жыл бұрын аграрияда сатып алынған асыл тұқымды малдың ішінен аурулары
бар көптеген мал өртелді;
- Тағы бір мәселе, селекция тұқымын өсіруде қандай генатип өсірілгендігі және
оның тұқымға (мал төліне) және алынған сүтке тигізетін ықпалы белгісіз,
- Бейімделу кезеңі өткеннен кейін, осы малдардан алынған өнім өте қымбат және
ол аграрияда инфляцияны болдырмауды қамтамасыз ете алмайды;
- Селекциялық жұмыспен айналысу, өзіміздің асыл тұқымды малды өсіру
әлдеқайда қолайлы және арзан;
- Біздің елімізде селекциялық жұмыстың дамуы, ғалымдармен жүргізілетін ғылыми
зерттеулер жеткілікті;
- Аграрияны инфляциядан сақтау үшін, біздің ойымызша, Қазақстанның байтақ
жайылымдары арқылы «жайылымдық мал шаруашылығын» дамыту қажет, бұл бүгінгі
таңда үлкен экономикалық басымдылық болып табылады.
Мал шаруашылығын инновациялық дамытудың негізгі бағыттарының бірі
селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жетілдіру болып табылады. Қазақстанда өсірілетін
сиырлар тұқымдарының ішінде, етті бағыттағы және сүтті түрлері бар. [Сигарев М.И,
доктор экономический наук, профессор, НуркужаевЖ.М. кандитдат экономических наук
Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территорий Газета «КазахЗерно.kz»
// http://www.kazakh-zerno.kz][2].
Біздің ойымызша, ғалым-сиыр өсірушілеріміздің ғылыми зерттеулерін аса өзекті
екендігін мойындау қажет. Әсіресе, күтіп-бағу бойынша асыл тұқымды сиырларды етті
және сүтті бағыттағы Қазақ тұқымдарының типі бойынша өсіру, ерекше назарды қажет
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етеді. Асыл тұқымды қасиеттерді әзірлеу және енгізу, өнімді сиырлардың селекциялық
топтарының алты тұқымдары шегінде өсіру ерекше қолдау мен мақұлдауы
мен«ҚазақМШжЖӨ ҒЗИ» ЖШС (Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі
ғылыми зерттеу институты) негізгі шаруашылықтарында өнімділігі жоғары аналық мал
басының қалыптастырылуын қажет етеді.
Бұл ғылыми зерттеулердің жұмыс түрлері бойынша белгілі шығындары бар
(ұйымдастырушылық, қосалқы):
- асыл тұқымды малдарды есепке алу жөніндегі құжаттаманы толтыру;
- бие үйірлерін белгілеу;
- осы биелерге өндіруші айғырды белгілеу;
- параметрлерді өлшеу;
- мал басын өлшеу;
- қашыруды жүргізу;
- қанды талдау (қан көрсеткіші);
- жағдайларды тіркеу;
- зертханадағы жұмыс және т.б.
- тәжірибені аяқтау бойынша ғалымдардың шешім қабылдауы.
Осы жұмыс түрлерінің барлығын тіркеп, содан соң зоотехникалық-басқару есебін
ұйымдастыру қажет. Бұл не үшін қажет?
Біріншіден, жүргізілетін ғылыми зерттеулердің реттілігін тіркеу.
Екіншіден олармен алынатын нәтижелердің орындалуына бақылау жүргізу.
Үшіншіден, кез келген уақытта басқарушылық шешімдерді жедел түрде қабылдау
үшін басшылыққа қажетті ақпарат керек болуы мүмкін.
Бүгінгі күні инфляция жағдайында басқарушылық шешімдер әр түрлі болуы
мүмкін:
1. Асыл тұқымды көрсеткіштер, олардың пайдалылығы
2. Сиырлардың шаруашылығын жоспарлау және дамыту мәселелері
3. Шетелге асыл тұқымды сиырларды өткізу бойынша жоспарлау аспектілері –
мүмкіндіктер.
4. Жемшөп қорын, боран, көктайғақ жағдайларына сақтандыру қорын жоспарлау
қажеттілігі.
Бүгінгі күні жоспарлау саланы басқару, дамытудың негізгі құралдарының бірі.
Жоспарлар қол жеткізілген деңгейге қарай құрылады жәнежоспарлардың негізі
зоотехникалық-басқару есебінің ақпараты болады.
Яғни «Асыл тұқымды төл, құлындар, боталар, бұзаулар және т.б. алу
карточкасының» толтырылуын алдын ала қарастыру, және онда салынған таңба нөмірін
көрсету қажет.
Біздің ойымызша, асылтұқымды малдардың тек ересек табынына ғана емес,
сонымен қатар бұзау, құлын, боталардың туу кезінде дүниеге келген төлге де, оларды
ерекшелейтін таңба салу, басу қажет. Заманауи жағдайларда, таңба екі қатарға сауырын
тұсына салынады. Әрбір асыл тұқымды малдың жеке таңбасы болуы керек.
1 Зоотехникалық есептеумен қатар, біздің пікірімізше бүгінгі күні мал дәрігерлік
есепті компьютерлендіру өте маңызды. Зоотехникалық есепті дамытудың, мал дәрігерліксанитарлық қызмет көрсету есебін ұйымдастырудың өзектілігі күмән тудырмайды. Оның
нәтижесі денсаулығы жақсы, өнімділігі жоғары мал табынын қалыптастыру болып
табылады. Малдардың ауруға шалдықпауының алдын алу бүгінгі күні малдарды бағудың
және ұстаудың негізгі талаптары болып табылады. Онымен қоса, қоршаған ортаның
экологиялық қауіпсіздігінің талаптарын сақтау. Аграрлық салада қолданылатын есептік
тіркелімдердің ең маңызды нысаны, бұл ауру малдарды тіркеу Журналы №1ª- вет
нысаны, дезинфекцияны есептеу Журналы №10-вет нысаны және т.б. [Бердимурат Н.
Аспекты совершенствования первичной документации в животноводстве // Материалы
XII международная научно - практическая конференция "Эффективные инструменты
современной науки - 2016 года». Экономические науки в Праге. Издательский дом
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«Образование и Наука » s.r.o. – Прага: Выпущенный издательский дом «Образование и
наука», [ 2016г. -№15(1314), ч. 8.- 96 с.][3].
Сонымен бірге, сиырлардың геофонын жақсарту үшін ең алдымен, өнімділікті
арттыру және экологиялық таза өнімді өндіру мүмкіндігін құру қажет.
Зоотехникалық басқару есебін дамыту, асыл тұқымды малдарға ветеринарлықсанитарлық қызмет көрсету есебін ұйымдастыру өзектілігі күмән тудырмайды.
Бүгінгі күні жайылымдық мал шаруашылығының дамуына үлес қосу үшін жылқы
мен түйенің асыл тұқымына мән беруіміз керек. Оған себеп шыққан асыл тұқымды мал
шаруашылығы туралы заңы 1998 жылғы 9 шілдедегі № 278-1 Қазақстан
Республикасының Заңы (2015.27.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) негіз
болып отыр.
Бұл заңның ішінде асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы деректердің
тиісінше есепке алынуын қамтамасыз ету қағидасы қарастырылған. Жалпы жайылымдық
асыл тұқымды малдың, соның ішінде сиырға тоқталатын болсақ көп жылдан бері
сиырдың асыл тұқымы зерттеліп жатқан сияқты. Онымен айналысып жатқан
ғалымдарымыз да жетерлік.Ол мәселені кейінірек қарастырамыз. Асыл тұқымды малдың
жеке карточкасы – уәкілетті орган бекіткен тәртіппен ресімделетін, асыл тұқымды
малдың шығу тегін, өнімділік және өзге де сапаларын растайтын асыл тұқымды малды
есепке алу нысаны болуы қажет [Қазақстан Республикасының Асыл тұқымды мал
шаруашылығы туралы 1998 жылғы 9 шiлдедегi № 278-1 Заңы (2015.27.11.
берілген өзгерістер мен толықтырулармен)].[4]
Зоотехникалық басқару есебімен қатар, біздің пікірімізше, қазіргі таңда
ветеринарлық және зоотехникалық басқару есебін компьютерлендіру қажет.
Дегенмен, бүгінгі күні, бухгалтерлік есептің компьютерлік бағдарламаларынан
басқа, зоотехникалық басқару немесе ветеринарлық басқару есебі үшін компьютерлік
бағдарлама маңызды және аса қажет болып тұр. Республиканың Ауыл шаруашылық
Министрлігі орталықтандырылған түрде аталған бағдарламалармен қамтамасыз етуі тиіс.
Заманауи жағдайларда, шет елде есепті компьютерлендіру және автоматтандыруға
ерекше мән беріледі. Сонымен қатар, фермерлік шаруашылықтың басшысына бүгінгі күні
есепті компьютерлендіру, сол сияқты, зоотехникалық есепті жүргізу артық болып
көрінеді. Дегенмен, фермер басқарушылық ақпаратты алу және басқарушылық
шешімдерді қабылдау үшін фермерлік шаруашылықта зоотехникалық басқару есебін
жүргізуге мәжбүр, олардың тізімі 1 суретте келтірілген. Бүгінгі күні фермерлік
шаруашылықтағы негізгі кемшілік, олардың осы аталған құжаттарды ресімдемеуі болып
табылады. Оның негізгі себебі, олардың қолында бұл құжаттардың болмауы. Біздің
ойымызша, Қаржы министрлігі мен Ауыл шаруашылық министрлігі осы мәселені
шешулері тиіс. Жаңадан ойлап шығарудың қажеттілігі жоқ, кеңес кезеңінде бұл құжаттар
Қазақстанда қолданылған. Бір типті шаруашылық операцияларды бастапқы құжаттардың
бірыңғай нысандарымен ресімдеу қажет, бұл, ауыл шаруашылығындағы, соның ішінде,
мал шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда әр қилылықты жоюға
мүмкіндік береді.
Мүмкін бұл жауапкершілікті агроөнеркәсіптік кешен (АПК) мойынына алса дұрыс
болар еді. Өйткені фермерлердің қаржылық жағдайлары көтермеуі мүмкін. Сонымен бір
агроөнеркәсіптік кешенмен Машина Тракторлы Станция (МТС) құрылса,кішігірім
қожалықтар жоспарлы кезекпен өз жұмыстарын тиімді басқарар еді. Онда малдардың
асыл тұқымды қасиеттерінің бастапқы есебін оңтайлы ұйымдастыру туралы айтылып
отыр.
Әрбір шаруашылықта асыл тұқымды қасиеттердің өнімділігін арттыру мақсатында
олардың тұқымды құрамын жақсарту бойынша жұмыс жүргізіледі.
Бұл жұмыстардың барлық түрлерін жалпы шаруашылық есепті, әсіресе
зоотехникалық есепті тиісті түрде ұйымдастыру жолымен бастапқы құжаттарда ресімдеу
қажет. Кеңес кезеңінен кейінгі уақытта бұл жедел-техникалық есеп түрлерінің бірі болып
табылады. Малдардың асыл тұқымды қасиеттерін есепке алу жөніндегі құжаттаманың
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тізімі мен тәртібі орталықтандырылған негізде КСРО Ауылшаруашылық Министрлігімен
әзірленіп бекітілген. Бұл есепті жүргізу жұмысы шаруашылық зоотехнигіне жүктелген.
Бүгінгі күні шаруашылықтарда малдардың асыл тұқымды жұмыс бойынша жедел-басқару
есебі жүргізілмейді және оның себептері көп. [Белов Н.Г. Документация в системе
сельскохозяйственного учета: практ. пособие. – М.: Статистика, 1978. – 280 с.][5].
Қазіргі таңда біздің еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл болып келеді, Қазақстанның
ауыл шаруашылық министрлігі шаруа қожалықтарын осы бланктермен қамтамасыз
етпейді. Шаруашылықтарда зоотехник лауазымы жоқ. Осыған орай, біздің ойымызша,
малдардың асыл тұқымды қасиеттерінің есебін ұйымдастырып, қалпына келтіру қажет.
Бұл өте маңызды және жүргізілген жұмыстар туралы малдардың асыл тұқымды қасиетері
туралы алынған нәтижелер жөніндегі ақпаратты алу үшін қажет. Малдардың асыл
тұқымды қасиеттерін карточкалар, тізімдемелер, журналдар, бланк-парақтар сияқты
құжаттар арқылы көрсетіледі, оларды компьютерде автоматтандырылған түрде қарастыру
қажет. Осының барлығы малдармен жүргізілетін зоотехникалық асыл тұқымды
жұмыстың нәтижелерін анықтауға ықпал ететін маңызды талдамалы ақпаратты алуға
мүмкіндік береді. Компьютерлік өңдеуді қажет ететін, асыл тұқымды малдың
зоотехникалық басқару есебі жөніндегі құжаттамасы. Жайылымдық малдың тек үші
есептік тобы ғана келтірілген, дәл сондай тәртіпте, жайылымдық мал шаруашылығы
салаларында барлық есептік топтарды жүргізу қажет.
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Теоретические аспекты налоговой системы
Бекенова Л.М., Сейдахметова Ф.С., Асылбаев Е.А.
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Налоги являются основным источником существования государства и
финансирования его деятельности. Для этого государство формирует свою налоговую
систему, которая включает в себя совокупность налогов различного вида.
При этом по каждому налогу определяются его плательщик, объект
налогообложения, ставки, порядок уплаты и льготы. Формируется также налоговая
структура – система специализированных налоговых органов, наделенных мощными
властными полномочиями (особенно в части осуществления налогового контроля).
Главной задачей налоговых органов является обеспечение полного и
своевременного поступления налоговых поступлений в бюджет, а также выполнения
других финансовых обязательств перед государством в размерах и сроки, установленные
налоговым законодательством.
Налог – установленный государством (в лице уполномоченного органа) в
одностороннем порядке и в надлежащей правовой форме обязательный платеж,
производимый налогоплательщиком в определенном порядке и размерах, носящий
безвозвратный, безэквивалентный и стабильный характер, уплата которыми
обеспечивается мерами государственного принуждения.
Налог – это достаточно сложное образование, имеющее определенную
внутреннюю структуру, состоящую из элементов.Тип государства, как и тип экономики,
может повлиять лишь на механизм налогообложения, позволив не проявляться
фискальной функции налогов столь очевидно и столь откровенно.
Приходится констатировать, что, несмотря на многовековую историю взимания
налогов, многочисленные научные разработки по их поводу (как экономического, так и
правового порядка), вопрос о понятии налога продолжает оставаться спорными, а
имеющиеся его определения не лишены, тех или иных недостатков.
Так, С.Д. Цыпкин определял налоги как установленные государством обязательные
индивидуально – безвозмездные денежные платежи, которые вносятся в бюджет при
наличии соответствующих материальных предпосылок по заранее предусмотренным
ставкам и в точно определенные сроки [1, с.22].
Еще более лаконичное определение предлагает Э.Д. Соколова: «Налог - это
обязательный безвозмездный платеж (взнос), установленный законодательством и
осуществляемый плательщиком в определенном размере и в определенный срок» [2,
с.202].
На основании изложенного материала, представляется возможным дать
следующее. Налог - это установленный государством в лице уполномоченного органа, в
одностороннем порядке и в надлежащей правовой форме обязательный денежный или
натуральный платеж в доход государства, производимый в определенных размерах,
носящий безвозвратный, безэквивалентный и стабильный характер / 3 /.
Рассмотрим теперь признаки налога. Существуют юридические и экономические
признаки налога. В юридическом плане субъект налога выступает налогоплательщиком,
который является стороной материального налогового правоотношения и возникающего
на его основе налогового обязательства. Объект налога – это юридический факт, с
помощью которого юридическое законодательство обуславливает наличие налогового
обязательства. Понятие «объект налога» тесно связано с понятием «предмет
налога».Предмет налога является материальным выражением объекта налога.Так, если
объектом налога на транспортным средства является факт обладания плательщиком
транспортного средства, то предметом этого налога выступает само транспортное
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средство, принадлежащее данному объекту на праве собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления).
С объектом обложения тесно связанное употребляемое на практике понятие
«налоговая база». Налоговая база – исходная величина, к которой будет применена ставка
налогообложения с тем, чтобы определить сумму налога.
Понятие «источник налога» выражает те денежные средства, за счет которых
налогоплательщик проплатит налог.
Предмет налогового платежа означает то, что подлежит передаче государству в
процессе уплаты налога (при денежных налогах это какая-то сумма денег, при
натуральных налогах – какие-то материальные ценности, выражаясь юридическим языком
– вещи, определяемые родовыми признаками, обозначаемые в тоннах, кубометрах и т.п.).
Единица налогообложения – это единица измерения предмета налога, с помощью,
которой определяется налоговая база (например, в земельном налоге единицей
налогообложения выступает 1 га земельного участка). Там, где применяется масштаб
налога, единица налогообложения совпадает с единицей масштаба налога (например, в
налоге на транспортные средства, где масштабом налога выступает мощность
транспортного средства, выраженная в киловаттах, единицей налогообложения выступает
1 киловатт). Норма налога – установленная законом величина налогообложения,
определяющая размер налогового платежа. Норма налога определяет правила исчисления
налога. В большинстве случаев размер налога является результатом взаимодействия
ставки налогообложения с единицей налогообложения. Ставка налогообложения – размер
налога на единицу налогообложения. Умножение ставки налогообложения на количество
единиц налогообложения определит сумму налогового платежа. Метод налогообложения
– порядок изменения ставки налога в зависимости от роста налоговой базы. Выделяют
четыре основных метода налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и
регрессивное. Размер налога определяется в твердой фиксированной сумме, равное для
всех налогоплательщиков (равное налогообложение), либо с применением ставки
налогообложения. Равное налогообложение наиболее отчетливо проявляется при
подушном налоге – со всех налогоплательщиков взимается одинаковая сумма налога.
Нечто подобное имеет сейчас место при уплате предпринимателями индивидуального
налога путем выкупа патента – стоимость патента (т.е. сумма налога) является одинаковой
для всех лиц, занимающихся однородным видом предпринимательской деятельности.
Ставки налогообложения могут быть:
- в твердой денежной сумме с единицей налогообложения (например, земельный
налог);
- процентные, где все налогоплательщики платят налог в одинаковой доле от
налогооблагаемой базы (например, в размере от 30% от налогооблагаемого дохода).
Таким образом, сама сумма налога зависит от размера налогооблагаемой базы, ставка же
остается равной для всех налогоплательщиков;
- прогрессивные – ставка.
При простой поразрядной прогрессии налогооблагаемая база разбивается на
определенные разряды, для каждого из которых устанавливается налог в виде оклада в
абсолютной сумме. Удобством такого метода налогообложения является простота
исчисления суммы налога – достаточно определиться со своим налоговым разрядом, как
эта сумма будет известна. Неудобством – скачкообразность размера налога, что приводит
к неравномерности налогообложения.
Следует сказать, что этот метод, широко применявшийся в прошлом, в настоящее
время не используется.
При простой относительной прогрессии налогооблагаемая база также разбивается
на определенные разряды, но при переходе от низшего разряда к высшему возрастает
ставка налога, выраженная в пропорциональном размере. Такой метод налогообложения
применяется в Казахстане при расчете размера налога на сверхприбыль
недропользователей. Удобством такого метода выступает относительная простота
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исчисления суммы налога, неудобством, хотя и более сглаженная, но остающаяся
довольно значительной скачкообразность размера налога. Так, при возрастании
внутренней нормы прибыли с 24 до 25 % (т.е. на 1%) ставка налога возрастает на 6%. При
сложной прогрессии налогооблагаемая база также разбита на определенные базы, при
этом ставка налога возрастает от низшего разряда к высшему. Однако на границах
каждого разряда налога исчисляется отдельно, и общая сумма налога определяется путем
сложения сумм, исчисленных применительно к каждому разряду. Тип государства, как и
тип экономики, может повлиять лишь на механизм налогообложения, позволив не
проявляться фискальной функции налогов столь очевидно и столь откровенно. Принципы
(от латинского principium - основа, первоначало) - это основополагающие и руководящие
идеи, ведущие положения, определяющие начало чего-либо. Применительно к
налогообложению принципами следует считать базовые идеи и положения,
существующие в налоговой сфере.
Условно можно выделить три системы принципов:
- экономические принципы налогообложения
- юридические принципы налогообложения (принцип налогового права)
- организационные принципы налоговой системы.
Экономические принципы налогообложения:
-принцип справедливости
-принцип соразмерности
-принцип максимального учета интересов и возможностей налогоплательщиков
-принцип экономичности (эффективности).
Нравственная категория справедливости как понятие о должном, как соответствие
между деянием и воздаянием является основополагающей идеей, на которой строится
любая система правового регулирования. Уже в течении 200 лет она является главным
ориентиром любой цивилизованной системы налогообложения. В экономическом плане
принцип справедливости означает, что государственные налоги и расходы должны влиять
на распределение доходов, возлагая бремя на одних людей и представляя привилегии
другим.
Принцип горизонтальной справедливости предполагает, что плательщики,
находящиеся в равном экономическом положении, должны находится в равной налоговой
позиции, т.е. каждый должен выплачивать налог одинаковой величины (принцип
платежеспособности).В основе этого принципа лежит идея о том, что сумма взимаемых
налогов должна определяться в зависимости от величины доходов плательщика.
Cогласно принципу вертикальной справедливости, лица которые находятся в
неравном положении, должны находится в неравной налоговой позиции; иными словами,
кто получает больше от государства тех или иных благ, тот должен больше платить в виде
налогов (принцип выгод).
Следует отметить, что выделение " вертикальной" и " горизонтальной"
справедливости все же не решает одну из главных проблем, существующих в налоговой
сфере сегодня: как определить степень справедливости налогообложения? Действия
принципа справедливости можно продемонстрировать на примере кривой Лоренца.
Кривая Лоренца показывает, что прогрессивные налоги делают распределение после
налоговых доходов (сплошная линия) более равномерным, чем распределение
предналоговых доходов (точечная линия).
Кривая Лоренца — это графическое изображение функции распределения. Она
была предложена американским экономистом Максом Отто Лоренцом в 1905 году как
показатель неравенства в доходах населения. В таком представлении она есть
изображение функции распределения, в котором кумулируются доли численности и
доходов населения. В прямоугольной системе координат кривая Лоренца является
выпуклой вниз и проходит под диагональю единичного квадрата, расположенного в I
координатной четверти.
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Каждая точка на кривой Лоренца соответствует утверждению вроде «20 самых
бедных процентов населения получают всего 7 % дохода». В случае равного
распределения каждая группа населения имеет доход, пропорциональный своей
численности. Такой случай описывается кривой равенства являющейся прямой,
соединяющей начало координат и точку (1;1). В случае полного неравенства (когда лишь
один член общества имеет доход) кривая сначала «прилипает» к оси абсцисс, а потом из
точки (1;0) «взмывает» к точке (1;1). Кривая Лоренца заключена между кривыми
равенства и неравенства.
Кривые Лоренца применяют для распределений не только доходов, но и имущества
домохозяйств, долей рынка для фирм в отрасли, природных ресурсов по государствам.
Встретить кривую Лоренца можно и за пределами экономической науки [5].
С юридической точки зрения, принцип справедливости исходит из того, как
законодатель урегулирует порядок изъятия собственности у плательщиков, а также каким
образом соотносятся между собой государства, собирающие налоги, и лица обязанные их
платить.
Принцип соразмерности заключается в соотношении наполняемости бюджета и
неблагоприятных для налогоплательщика последствии налогообложения.
Данный принцип можно также сформулировать как принцип экономической
сбалансированности интересов налогоплательщика и государственной казны. Принцип
соразмерности ярко иллюстрируется кривой Лаффера.Кривая Лаффера (Laffercurve)
показывает зависимость между доходами государственного бюджета и динамикой
налоговых ставок. Была разработана американским экономистом Артуром Лаффером.
Сторонниками снижения налогов и стимулирования инвестирования являются
представители школы предложения. Они считают, что нужно отказаться от системы
прогрессивного налогообложения (именно получатели крупных доходов — лидеры в
обновлении производства), снизить налоговые ставки на предпринимательство, на
заработную плату и дивиденды. Требуется стимулировать инвестиционный процесс,
желание иметь дополнительную работу и дополнительный заработок. В своих
рассуждениях теоретики опираются на кривую А. Лаффера. При сокращении ставок база
налогообложения в конечном счете увеличивается (больше продукции — больше
налогов). Высокие налоги снижают базу налогообложения и доходы государственного
бюджета.
Изъятие у налогоплательщика значительной суммы доходов (порядка 40—50%)
является пределом, за которым ликвидируются стимулы к предпринимательской
инициативе, расширению производства. Образуются целые группы налогоплательщиков,
занятых поиском методов ухода от налогообложения и стремящихся концентрировать
финансовые ресурсы в теневом секторе экономики. Однозначного ответа, какое значение
эффективной ставки является критическим, не существует. Если исходить из концепции
Лаффера, изъятие у производителей более 35—40% добавленной стоимости провоцирует
невыгодность инвестиций в целях расширенного воспроизводства, что равносильно
попаданию в порочный круг — так называемую «налоговую ловушку» [6 с.59].
Повышение ставки налога (ось Т) увеличивает, хотя все более замедляющимися
темпами, сумму доходов в бюджет (ось Д). Поскольку уменьшение базы (ось В)
происходит медленнее, чем увеличение ставки, в целом доходы бюджета возрастают.
Однако при достижении определенного предела (Т1) уплата налога приводит к
тому,
что
чистого
дохода
практически
не
остается.
Так как люди не могут работать только для того, чтобы заплатить налоги, начинается
спад экономической активности, а уклонение от налогов приобретает массовый
характер.Происходит перемещение валового национального продукта в сферу теневой
экономики.
Следовательно, задача законодателя - на основе экономически обоснованных
предложений установить такой режим налогообложения, который не подавлял бы
экономическую активность налогоплательщика и в то же время обеспечивал необходимый
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уровень налоговых поступлений в бюджет.Налогообложение - как экономическая
категория имеет свои пределы, определенные в соответствии с принципом соразмерности.
Сдвиг условной точки в ту или иную сторону порождает противоречивую
ситуацию, проявлениями, которых являются политические конфликты, не подчинение
налогоплательщиков налоговым властям, бегство капитала, массовое уклонение от
налогов,
миграция
населения
и
другие.
Налоговый предел - условная точка в налогообложении, в которой достигается
оптимальная для плательщиков и государственной казны доля валового национального
продукта, перераспределяемого через бюджетную систему.
3. Принцип
максимального
учета
интересов
и
возможностей
налогоплательщиков.В соответствии данным принципам налогообложение должно
характеризоваться определенностью и удобством для налогоплательщика. Другим
проявлением этого принципа является информированность налогоплательщика - обо всех
изменениях налогового законодательства.
4. Принцип экономичности (эффективности).
Он означает, что суммы сборов по каждому отдельному налогу должны превышать
затраты на его сбор и обслуживание.
И в завершение отметим, что не случайно некоторыми специалистами выдвигалось
предложение установить в налоговом или бюджетном законодательстве норму, согласно
которой при установлении нового налога должно быть обоснованно, что доходы от его
сборов будут превышать расходы десятикратно.
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Улучшение использования оборотного капитала – одна из задач предприятий
для финансовой устойчивости
Бекжанова Т.К.
Туран-Астана, г.Астана
E-mail: toty_bekzhanova@mail.ru
Оборотные средства предприятия постоянно находятся в движении, совершая
кругооборот. Из сферы обращения они переходят в сферу производства, а затем из сферы
производства - вновь в сферу обращения и т.д. Кругооборот денежных средств начинается
с момента оплаты предприятием материальных ресурсов и других элементов,
необходимых производству, и заканчивается возвратом этих затрат в виде выручки от
реализации продукции. Затем денежные средства вновь используются предприятием для
приобретения материальных ресурсов и запуска их в производство.
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Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот,
т.е. проходят период производства и период обращения, называется периодом оборота
оборотных средств. Этот показатель характеризует среднюю скорость движения средств
на предприятии или отрасли. Он не совпадает с фактическим сроком производства и
реализации определенных видов продукции.
Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности
процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных
средств. Это означает, что оборотные средства предприятий должны быть распределены
по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но
достаточном объеме. Оборотные средства в каждый момент всегда одновременно
находятся во всех трех стадиях кругооборота и выступают в виде денежных средств,
материалов, незавершенного производства, готовых изделий.
В современных условиях, когда предприятия находятся на полном
самофинансировании, правильное определение потребности в оборотных средствах имеет
особое значение.
Эффективное использование оборотных средств промышленных предприятий
характеризуют три основных показателя: коэффициент оборачиваемости [1],
коэффициент загрузки оборотных средств, длительность одного оборота в днях.
К общеэкономическим факторам относятся: изменение величины товарооборота и
его структуры; размещение производительных сил; динамика производительности
общественного труда, занятого в сфере товарного обращения и в отраслях, ее обслуживающих; развитие хозяйственного расчета.
В торговых предприятиях резервы и пути ускорения оборачиваемости оборотных
средств в обобщенном виде зависят от двух факторов: объема товарооборота и размера
оборотных средств. Чтобы ускорить оборачиваемость, необходимо:
совершенствовать товародвижение и нормализовать размещение оборотных
средств;
полностью и ритмично выполнять планы хозяйственной деятельности;
совершенствовать организацию производство, внедрять прогрессивные формы и
методы продажи;
совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями;
улучшать претензионную работу;
ускорять оборот денежных средств за счет улучшения инкассации торговой
выручки, строгого лимитирования остатков денежных средств в кассах торговых
предприятий, в пути, на расчетном счете в банке;
свести к минимуму запасы хозяйственных материалов, малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, инвентаря, спец одежды на складе, сократить
подотчетные суммы, расходы будущих периодов;
не допускать дебиторской задолженности.
Эффективность использования оборотных средств торговых предприятий,
следовательно, зависит прежде всего от умения управлять ими, улучшать организацию
производство, повышать уровень коммерческой и финансовой работы.
Особое внимание уделяется изучению причин выявленных отклонений по
отдельным видам оборотных активов и разработке мер по их оптимизации. Рост товарных
запасов может быть результатом недостатков в организации производство, рекламе,
изучении спроса покупателей, другой маркетинговой деятельности, наличия залежалых и
неходовых товаров.
Большие остатки денежных средств в кассе и в пути возникают в связи с
неритмичным развитием розничного товарооборота, несвоевременной сдачей выручки в
банк, неиспользуемых денежных средств и другими нарушениями кассовой дисциплины.
Сверхнормативные остатки прочих товарно-материальных ценностей являются
результатом наличия или приобретения излишних и ненужных материалов, сырья,
топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, других материальных
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ценностей. Снизить запасы товаров, материалов, сырья, топлива до оптимальных
размеров можно путем их оптовой реализации или бартерных сделок, равномерного и
частого завоза. Нормализации остатков товаров и денежных средств в кассе и в пути
способствует ритмичное развитие розничного товарооборота. Остатки порожней тары
можно минимизировать за счет своевременного ее возврата поставщикам, ускорения
сдачи тарособирающим предприятиям, организации централизованного вывоза тары.
На счетах в банке должны храниться минимально необходимые суммы денежных
средств, а все свободные их остатки следует перечислять в досрочное погашение
полученных кредитов, вкладывать в ценные бумаги, предоставлять кредит юридическим и
физическим лицам. При перерасходе средств фондов специального назначения и резервов
основное внимание уделяется разработке мер по его погашению и предупреждению.
Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно располагать
определенной денежной суммой. Оборотные средства предприятий призваны
обеспечивать непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы
удовлетворять потребности производства в денежных и материальных ресурсах,
обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность
использования оборотных средств. В условиях рыночной экономики одной из важнейших
задач каждого предприятия становится экономия оборотных средств, так как именно
материальные затраты составляют большую часть издержек производства, от которых
непосредственно зависит величина прибыли [2].
В современных условиях, когда предприятие находятся на полном
самофинансировании, правильное определение потребности в оборотном капитале имеет
важное значение. На эффективность использования оборотного капитала предприятий
влияют множество факторов: общеэкономические, организационные и связанные с
техническим прогрессом. К общеэкономическим можно отнести: изменения величины
товарооборота и его структуры, размещение продуктивных сил, динамику
продуктивности общественного труда, занятого в сфере товарооборота и в отраслях, его
обслуживающих. К экономико-организационным относят: внедрение новых способов
производства. А факторы, связанные с техническим прогрессом- это изменение
технологий и применяемой техники в отраслях, (транспорт, связь, ЖКХ), автоматизация
производственных процессов.
На эффективность использования оборотных средств и ускорение их оборотности
влияют факторы, которые как повышают их величину так и снижают.
К факторам, которые повышают величину оборотных средств относятся:
повышение качества торгового обслуживания, расширение сети магазинов, изменение
структуры товарооборота. Снижению же оборотных активов способствуют такие
факторы: экономия материальных и финансовых ресурсов, широкое внедрение принципов
хозяйственного расчета в деятельности торговых предприятий.
В торговых предприятиях резервы и пути ускорения оборачиваемости оборотных
средств в обобщенном виде зависят от двух факторов: объема товарооборота и размера
оборотных средств. Чтобы ускорить оборачиваемость необходимо:
- совершенствовать движение товаров и нормализовать размещение оборотных
средств;
- полностью и ритмично исполнять планы хозяйственной деятельности;
- совершенствовать организацию производство, внедрять прогрессивные формы и
методы продажи,
- совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями;
- свести к минимуму запасы хозяйственных материалов, инвентаря, спецодежды на
складе, сократить подотчетные суммы, расходы будущих периодов;
- не допускать дебиторской задолженности.
Эффективность использования оборотных активов торговых предприятий,
следовательно, зависит прежде всего от умения управлять ими, улучшать организацию
производство, повышать уровень коммерческой и финансовой работы [3].
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Особое внимание уделяется изучению причин выявленных отклонений по
отдельным видам оборотных активов и их оптимизации. Рост товарных запасов может
быть результатом недостатков в организации производство, рекламе, изучении спроса
покупателей, другой маркетинговой деятельности, наличия залежалых и неходовых
товаров.
Большие остатки средств в кассе и в пути возникают в связи с неритмичным
развитием розничного товарооборота, несвоевременной сдачей выручки в банк,
неиспользованных
средств
и
других
нарушений
кассовой
дисциплины.
Сверхнормативные остатки других товарно-материальных ценностей является
результатом наличия или приобретения излишних и ненужных материалов, сырья,
топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, других материальных
ценностей. Снизить запасы товаров, материалов, сырья, топлива до оптимальных
размеров можно путем их оптовой реализации или бартерных сделок, равномерного и
частого завоза. Нормализации остатков товаров и денежных средств в кассе и в пути
способствует ритмический развитие розничного товарооборота. Остатки порожней тары
можно минимизировать за счет своевременного ее возврата поставщикам, организации
централизованного вывоза тары. На счетах в баке должны храниться минимально
необходимые суммы средств, а все свободные их остатки следует перечислить в
досрочное погашение полученных кредитов, вкладывать в ценные бумаги, предоставлять
кредит юридическим и физическим лицам. При перерасходе средств фондов специального
назначения и резервов лицам. При перерасходе средств фондов специального назначения
и резервов основное внимание уделяется разработке мер для его погашения и
предупреждения [4].
Таким образом можно сделать вывод, что ускорение оборота оборотного капитала
позволяет высвободить значительные суммы, и таким образом, увеличить объем
производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства
использовать в соответствии с потребностями предприятия.
Повышение эффективности использования оборотных активов обеспечивается
ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота.
Обеспеченность оборотными активами для многих предприятий – одна из самых
острых проблем. Хотя в современных условиях объем производства тесно привязан к
спросу на продукцию, многие предприятия продолжают осуществлять планирование по
нормативам исходя из полной загрузки мощностей и поэтому же критерию оценивать
запасы. Это приводит нерациональному расходованию оборотных активов и их потере.
Задача эффективного управления оборотными активами для предприятий наиболее
актуальна в современной экономики, поскольку состояние и эффективность
использования оборотных активов − одно из главных условий успешной деятельности
предприятия, предопределяющее финансовое состояние и устойчивость его положения на
рынке. Развитие рыночных отношений определяет новые условия организации оборотных
активов. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают
предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным активам, искать новые
источники пополнения, изучать проблему их использования.
Значение экономической эффективности улучшения использования и экономии
оборотного капитала весьма велико, поскольку они оказывают положительное
воздействие на все стороны производственной и хозяйственной деятельности
предприятия, то есть на финансовую устойчивость предприятия. Финансовое положение
предприятия находится в непосредственной зависимости от того, насколько быстро
средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Со скоростью оборота
средств связаны: минимально необходимая величина авансированного (задействованного)
капитала и связанные с ним выплаты денежных средств (проценты за пользование
кредитом банков, дивиденды по акциям и др.), необходимо соблюдать расчетную и
кредитную дисциплину; потребность в дополнительных источниках финансирования (и
плата за них), предприятие должно заботиться об обеспечении систематического
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поступления и эффективного использования финансовых ресурсов; сумма затрат,
связанных с владением ТМЦ и их хранением.
Оборачиваемость и финансовая устойчивость повышается в зависимости от состава
и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг в неразрывной связи с
издержками производства, причем необходимо соблюдать соотношение между
постоянными и переменными издержками; состав и структура активов, которые тесно
связаны с видами производственной продуктами и технологий производства, правильный
выбор стратегии управления или важный путь повышения финансовой устойчивости.
Поэтому управление текущими активами, держание на счетах предприятия минимально
необходимой суммы ликвидных средств, это необходимо для текущей оперативной
деятельности; постоянный анализ и контроль за составом и структурой оборотного
капитала, забота о том чтобы у предприятия были собственные финансовые ресурсы не
менее 60%, чтобы был чистый доход, и он правильно распределялся, определенная часть
дохода направлялась на развитие производства; ускорение оборачиваемости капитала за
счет сокращения сверхнормативных запасов и периода инкассации дебиторской
задолженности, что позволит увеличить прибыль предприятия, пополнить собственный
оборотный капитал; величина уплачиваемых налогов и др.
Отдельные виды оборотного капитала предприятия имеют различную скорость
оборота. Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным влиянием
ряда разнонаправленных внешних и внутренних факторов. К числу первых следует
отнести сферу деятельности предприятия (производственная, снабженческо-сбытовая,
посредническая и др.) [4], отраслевую принадлежность (не вызывает сомнения, что
оборачиваемость оборотных средств на станкостроительном заводе и кондитерской
фабрике будет объективно различной), масштабы предприятия (в большинстве случаев
оборачиваемость средств на малых предприятиях значительно выше, чем на крупных, – в
этом одно из основных преимуществ малого бизнеса) и ряд других.
Не меньшее воздействие на оборачиваемость оборотного капитала оказывают
экономическая ситуация в стране и связанные с ней условия хозяйствования предприятий.
Так, инфляционные процессы, отсутствие у большинства предприятий налаженных
хозяйственных связей с поставщиками и покупателями приводят к вынужденному
накапливанию запасов, значительно замедляющему процесс оборота средств.
Однако следует подчеркнуть, что период нахождения средств в обороте в
значительной степени определяется внутренними условиями деятельности предприятия, и
в первую очередь эффективностью стратегии управления его оборотными фондами (или
ее отсутствием). Действительно, в зависимости от применяемой ценовой политики,
структуры активов, методики оценки товарно-материальных запасов предприятие имеет
большую или меньшую свободу воздействия на длительность оборота своих средств.
Стратегия управления оборотным капиталом позволяет наметить основные направления
его использования.
Основными путями улучшения использования оборотного капитала являются
следующие: снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива обеспечивает
производству большие экономические выгоды. Этот путь, прежде всего, дает возможность
из данного количества материальных ресурсов выработать больше готовой продукции и
выступает, поэтому как одна из серьезных предпосылок увеличения масштабов
производства. стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к внедрению
новой техники, к применению современных сырьевых ресурсов, к использованию
инноваций и к совершенствованию технологических процессов. Это дает возможность
предприятию быстро реализовать продукцию, получить высокую прибыль и быть
конкурентоспособными на современном рынке.
Экономия в потреблении материальных ресурсов способствует улучшению
использования
производственных
мощностей
и
повышению
общественной
производительности труда. Уже само по себе уменьшение удельных затрат прошлого,
овеществленного труда означает рост производительности общественного труда [5]. Но
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дело не только в этом – экономия материальных ресурсов влечет за собой экономию
затрат также и живого труда: сокращается относительный расход рабочей силы на
транспортировку материалов, их отгрузку и выгрузку, на их хранение.
Экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует снижению
себестоимости промышленной продукции. Уже в настоящее время на долю материальных
затрат приходится ¾ всех издержек производства.
В дальнейшем, с ростом технического уровня производства, доля общественного
труда в общих затратах по производству продукции будет продолжать повышаться, и
следовательно, улучшение использования предметов труда и средств труда будет являться
основным направлением экономии общественных издержек производства; существенно
влияя на снижения себестоимости продукции, экономия материальных ресурсов
оказывает положительное воздействие и на финансовое состояние предприятия.
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Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер есебі
(«Alias Valve Group» ЖШС-нің мысалында)
Бердімурат Н., Тынысов А., Кенжебеков М., Бейсембай С.
«НАРХОЗ Университет» АҚ, Алматы қ.
Е-mail: Nazimgul76@mail.ru
Қысқа мерзімді активтер есебіне қысқа мерзімді дебиторлық берешек
жататындықтан «Alias Valve Group» ЖШС-нің есеп саясатында дебиторлық берешектер
есебін жүргізу ережелері бойынша бухгалтерлері жүзеге асырады.
Ұйымның есеп саясатында қысқа мерзімді дебиторлық берешектер есебіне шоттар
үлгілік жоспарына сай шоттар қолданылады[1].
Есеп саясатында 1200 «қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» есебінің кіші
бөлімдерін көрсеткен:
- 1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық
берешегі»
- 1240 «Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық
берешегі»
- 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»
- 1260 «Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»
- 1280 «Өзге де талаптар бойынша резерв».
«Alias Valve Group» ЖШС-нің бухгалтерлік балансында 2016 жылы 344891 мың
теңге. 2015 жыл 223932мың теңге есепте көрсетілген.
Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер сомасы 2016 жылды 2015 жылға
салыстырғанда 120959 мың теңгеге артты. Сатып алушылардың саны артып отыр.
Дебиторлық берешектер есебі активті шот болғандықтан кіріске алу кезінде
дебеттеленді. Шығыс етілген жағдайда дебиторлық берешектер шоттары кредиттеледі.
Ұйымның есеп саясатында қысқа мерзімді дебиторлық берешектер бойынша нақты
операциялар бойынша шоттар корреспонденциялары көрсетілген.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

200

Дебиторлық берешектерін есепке алу бойынша негізгі корреспонденцияларын
қарастырайық. Оларға келесі кесте ұсынылады (кесте 1).
Кесте 1 - «Alias Valve Group» ЖШС-нің дебиторлық берешектер есебіне арналған
корреспонденциялар
Операциялар
1
Тапсырыс берушілерге қызмет көрсетілді
Қызмет көрсеткен үшін қосылған құн салығы есептелді
Сатып алушылардың сомасы ағымдағы банк шотына түсті
Қысқа мерзімді алынған аванс сатып алушылардың
Есеп беруге тиісті тұлғаларға іс сапар үшін берілді
Есеп беруге тиісті тұлғалардан артық сома қайтарылды
Тапсырыс берушілерден ақша қаражаттар түсті
Күмәнді берешек бойынша резерв есептен шығарылды
Күмәнді берешек есептелді
Күмәнді талаптар бойынша резерв қайтарылды
Күмәнді талаптар бойынша резервтер есепке алынды
Ағымдағы банктік шоттан қысқа мерзімді аванстар берілді
Кесте жалғасы
Берілген қысқа мерзімді аванстар ағымдағы банктік шотқа түсті
Жабдықтаушыларға қысқа мерзімді алдын-ала аванстар берілді
Алдағы кезең шығыстары ағымдағы шоттан өтелді
Корпоративтік табыс салығы ағымдағы банктік шоттан төленді
Ескерту: Ұйымның қаржылық есебінің мәліметтері негізінде

Дебет
1210
1210
1030
3510
1250
1010
1030
7210
1290
1030
1290
1610
1030
3310
1620
1410

2

Кредит
3
6010
3130
1210
1210
1010
1250
1210
1290
1210
1290
6010
1030
1610
1610
1030
1030

Дебиторлық берешектеріміз ұйымның тез өтімді активтер екенін естен шығармау
керек. Сондықтан бұл берешектер сомамыз қысқа мерзімді міндеттемелер сомасынан көп
болу керек.
Дебиторлық берешектің көбеюі мен күмәнді берекшектің көп болуы, айналымдағы
ақшалардың айналысын ақырындатып, оларды қайтарып алу ауырлата түседі.
«Alias Valve Group» ЖШС-нің күмәнді дебиторлық берешектер есебі ұйым есеп
саясатының талаптарына негізделіп жүргізіліп отыр.
Дебиторлық берешектер уақытында қайтарылмаған жағдайда күмәнді болып
саналалды. Жоғарыдағы экономикалық көрсеткіштерін талдау бойынша дебиторлық
берешектер 120959 мын теңгеге артқан.
Бұл қысқа мерзімді дебиторлық берешектер келісім уақытында қайтармаса күмәнді
болып келеді. Қазіргі қаржылық дағдарыс кезеңде уақытында қайтарылмай қалса оларға
резервтер құру қажет болады[2].
Сондықтан, ұйым есеп саясатында күмәнді дебиторлық берешекті есептеу тәртібін
көрсеткен. Есеп саясатында көрсетілген мәліметтерін төмендегі кестеге көрсетеміз (кесте
2).
Кесте 2 – Күмәнді қарыздарды есептеу
Жылдар
Өткізу
Күмәнді талаптар бойынша жоғалтулар
1
2
3
2014
854 600
8 755
2015
344 453
3 210
2016
978 234
6 450
Барлығы
2177287
18415
Ескерту: «Alias Valve Group» ЖШС-нің қаржылық есебінен

Есеп саясатында көрсеткендей күмәнді қарыздарды есептеу мәліметтері бойынша
2014жыл күмәнді талаптары бойынша жоғалтулары 8755 болған 2015 жыл 3210,
2016жылға берешек саны 6450–ке жоғалтқан.
Барлық өткізілген дебиторлық берешек саны 2177287 өткізген.
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Күмәнді дебиторлық берешектертің төлеу уақытына келсек, мерзімі болмаған
берешек сомасы 470 мың теңге оларға күмәнді деп танылған қарыздар 10 пайызға
есептеледі.
31-ден 60 күнге дейін 360 мың сомасы оларға 11 пайыздық, 61-ден 90 күнге дейін
167 мың теңге 15 пайызға есептеледі.
Бұл мәліметтерді толық келесі кестеден көруге болады (кесте 3).
Кесте 3 – Күмәнді қарыздарды есептеу

Дебиторлық берешектің төлеу
уақыты

Сомасы
(мың теңге)

Күмәнді деп танылатын
қарыздар пайызы

1
2
Мерзімі болмаған
470
1күннен 30 күнге дейінгі
360
31 күннен 60
235
61 күннен 90 күнге
167
90 және одан көп
80
Барлығы
1312
Ескерту: «Alias Valve Group» ЖШС-нің қаржылық есебінен

3
10
11
13
15
25

Күмәнді
берешектер
сомасы
4
47
39,6
30,55
25,05
20
162,2

Күмәнді берешек сомасы 162,2 мың теңге болып отыр. Күмәнді дебиторлық
берешектерге есеп саясатында көрсеткен бойынша келесі корреспонденциялар берілген:
Дебет 7210 «Әкімшілік шығыстар»
Кредит 1290 «Күмәнді талаптар бойынша резервтер» 162,2 мың теңге.
Күмәнді дебиторлық берешектер есебін есеп саясатында көрсеткен бойынша
сипатталды.
Дебиторлық бершектер есебінің ұйымның экономикалық қызметіне үлесін білу
үшін ұйымның жалпы экономикалық көрсеткіштер сипаттамасын, олардың сандық
көрсеткіштеріне талдау жасау арқылы көре аламыз (кесте 4).
Кесте 4 көрсеткіштері
№

«Alias Valve Group» ЖШС-нің негізгі техникалық- экономикалық

Көрсеткіштер

2016жыл

1
2
3
4

2015жыл

Ұйымның сатудан түскен табысы
572926
771114
Ұйымның қызметкерлер саны
250
250
Негізгі құралдардың орташа шамасы
6288,5
6034,2
Қысқа мерзімді активтердің орташа 726570
705678
жылдық құны
5
Ұйымның ақша қаражаттары
13414
54981
6
Көрсетілген қызметтің өзіндік құны
-336199
-508902
7
Корпоративтік табыс салығы
-572
-2020
8
Алдағы кезең шығындары
19918
2903
9
Жалпы пайда, мың теңге
236726
262212
13
Таза пайда
46687
636136
14
Дебиторлық берешек
344891
223932
15
Қысқа
мерзімді
активтердің 0,78
1,09
айналымдылығы (1/4)
16
Сату көлемінің табыстылығы, % (9/1)
0,41
0,34
17
Активтердің
0,05
1,03
табыстылығы, % (13/активтер)
18
Капитал
табыстылығы (13/меншікті 0,16
2,62
капитал)
Ескерту: Ұйымның қаржылық есептілік мәліметтер негізінде [3]
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Ауытқу
сома
%
-198188
-2.5
254,3
0,04
20892
0,02
-41567
-845101
-2592
17015
-25486
-589449
120959
-0,31

-0,76
-1,66
-1,28
5,86
-0,09
-0,93
0,54
-0,28

0,07
-0,98

0,21
-0,95

-2,46

-0,93

Кестедегі талдауға келсек, қызмет көрсетуден түскен түсім сомасы 198188 мың
теңге азайғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар,
қысқа мерзімді активтердің
айналымдылығы баяуланған жыл басында 1,09 рет айналымға түссе жыл соңында 0,78
рет, өткен жылмен салыстырғанда 0,31 рет айналымдылығы азайған. Капиталдың жалпы
айналымдылық коэффициенті жыл бойы канша рет айналуы мен сатылған өнімнің қанша
ақша бірлігіне келетінін көрсетеді.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. «Alias Valve Group» ЖШС-нің есеп саясаты
2. Бухгалтер бюллетені 2015жыл № 12 наурыз 3-бет
3. К.Ш. Дүйсенбаев «Қаржы есептілігін талдау» Экономика Алматы 2011-187бет

Бюджеттік қаражаттардың мақсатты пайдалануын бақылау
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Экономиканың дамуындағы жалпы ішкі өнім үлесіндегі косымша құн өскен сайын
бюджет көздері толықтанып, халықтық әлеуметтік және рухани шығындарын
қанағаттандыра түсіру үшін нарықтық қатынастардың құқықтығы күшейе түсуіндегі
барлық бағыттарды бақылау жүргізу әділеттіліктің негізгі даму бағыты. Сайып келгенде,
зерттелінген мәселенің ғылыми және іс-тәжірибелік маңызы зор бастамалардың бірі
екенін айта аламыз.
2012 жылы 14 желтоқсанда ҚР Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан
Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына ««Қазақстан
— 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жаңа жолдауында
біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып,
ХХІ ғасырда орнықты дамуды жалғастыру, басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты
мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі
қоғам құру екенін айтты. Мықты мемлекет экономикалық жедел өсу жағдайын
қамтамасыз ету үшін аса маңызды болмақ, мықты мемлекет күнкөріс саясатымен емес,
жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді дамумен және экономикалық өсумен айналысады.
Бұл – еліміздің даму перспективаларына жасаған өзіндік пайымдауы, бұл – жаңа саяси
бағыт [1].
Өндірістік күштердің өркениетті дамуы тәжірибесі мен әр түрлі әлеуметтік
экономикалық қоғам қатынастары өндіріс үдерістерін басқару тетіктерін үнемі жетілдіріп
отыруды қажет ететінін көрсетеді. Бұған тек қана қабылданған заңдар мен қоғамдық
тәртіп мөлшерлерін сақтап отырғанда ғана қол жеткізуге болады. Экономикалық
субъектілердің заңдарды сақтап отыруы мен оларға бекітілген жекеменшікті тиімді
басқаруын бақылап отыру қажет. Бақылау басқару тетігі болғандықтан басқарудың алға
қойған міндеттері мен шешімдеріне бағынады. Сондықтан бақылау маңызы басқарудың
экономикалық және саяси заңдылықтары қоғамдағы белгіленген заңдылықтармен
анықталады. Экономикалық бақылау міндеттерін белгілейтін белгілі бір қоғамды басқару
мақсатына бақылау маңызы сәйкес келуі қажет.
Бақылау қоғамдық даму үдерістерін басқарудың жүйесі болып табылады. Бұл
халықтық демократиялық-құқықтық мемлекеттің саяси басшылығына, әлеуметтік
басқаруына тікелей қатысты. Бақылау әлеуметтік басқару тетігі болғандықтан, ол
әрқашан қажет. Ол бақылау кезеңіндегі объектінің іс барысына бағыт бере отыра, басқару
үдерісін басқарудың бекітілген ең жоғаргы үлгісімен бағыттайды.
«Бақылау» латынның «контра рутулус», яғни белгіленген немесе болжанған белгілі
бір оқиғаға не үдеріске «қарсы қою» деген мағынаны білдіретін сөзінен алынған. Француз
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тілінен аударғанда «бақылау» сөзі бір нәрсені тексеру деген мағынаны білдіреді. Бірақ ол
«контроле» сөзінің негізін ала отырып, трансформацияға түсу арқылы «бақылау»
мағынасын беретін болған[2].
Бақылау мәселелерін жоспарлау үшін істің сараптамасын талдау қажет. Біріншіден
экономистердің, заңгерлердің, әлеуметтанушылардың көзқарасы бойынша бақылау
мемлекеттік және шаруашылық саласы қызметіне және оны атқарушы, басқарушы қызмет
нысанына жатады. Екіншіден кибернетика тұрғысынан бақылау қайта айналмалы заңы
тәрізді, басқарушы жүйе бақылау арқылы өзіне қажетті деректерді жинап, оны тиімді
басқаруда пайдаланады.
Басқару үдерісі бақылаудың белгілі бір міндеттерін, түрлерін, әдістемелерін,
принциптерін және техникасыл жүзеге асыра отырып, басқару субъектілерінің алға
қойылған мақсаттарын пайдалы жүзеге асыруларына кепілді бағыт береді.
Қаржылық бақылаудың салалық қызметі әкімшілік, құқықтық, әлеуметтіқ,
техникалық және т.б. бақылаулармен қабат келіп қалуы мүмкін. Оның басты себебі
субьектілердің қаржылық қызметі шаруашылықпен тығыз байланысты болғандықтан,
қаржылық бақылауды одан бөліп қарау тіпті мүмкін емес, яғни қаржылық тексеріс кезінде
шаруашылық элементтерінің басқа да көріністері мен қорытындылары пайда болады.
Қаржылық бақылау - қаржы жүйесінің барлық буындарының ресурстарын жасау,
бөлу және оларды пайдаланудың негізділігін тексеруге бағытталған айырмашылық
қызмет[3].
Қаржылық бақылаудың болуы экономикалық категория ретінде қаржыға бақылау
функциясының тән болумен объективті түрде шарттасылған. Бұл функция арқылы
қаржын бөлудің қалыптасып отырған үйлесімі, қорлардң ара салмағы , оларды
қалыптастырудың көздері пайдалануы туралы ескертіп отырады. Қаржының бақылау
функциясы материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну процесіне
қоғам, ең алдымен мемлекет тарапынан ықпал жасауға мүмкіндік береді. Бірақ бұл
мүмкіндік тек қоғамдық қатынастарда ғана адамдардың қатысуы, мынадай белгілі бір
шарттардың кезінде: бақылаудың айрықша органдарын құрғанда; оларды білікті
мамандармен толықтырғанда; бұл органдардың құқтарын реттемегенде шындыққа
айналады.
Сөйтіп, бақылау функциясы қаржылық бақылаудың құралы ретінде пайдалану
үшін объективті жағдай жасайды, ал оны саналы түрде қолдану қоғамдық өндірісте
қаржының іс - әрекет ету барысында жүзеге асырылады. Егер қаржы экономикалық
базистік қатынастарды, яғни өндірістік қатынастардың бір бөлігін білдірсе, қаржыны
басқару элементтерінің бірі ретіндегі қаржылық бақылау қондырмалық категория болып
табылады.
Қаржылық бақылаудың функциялары:қаражаттардың жұмсалуын тексеру; қаржы
жүйесінің барлық буындары бойынша мемлекеттік ресурстарға қаражаттарды
жұмылдырудың уақыттығы мен толымдылығын тексеру; есеп және есептеме
қағидаларының сақталуын тексеру.
Бақылаудың жүзеге асырылуының негізгі қағидаттары мыналар болып
табылады:бақылаудың
реттілігі,
жаппайлылығы,
әмбебаптығы;
бақылаудың
превентивтілігі, яғни оның алдын алу сипаты; әрекеттілік, нақтылық, жариялылық –
бұларға бақылау жұмысын дұрыс ұйымдастырғанда, негізделген әдістерді қолданғанда,
істі ұқыпты зерделегенде, нақты ұсыныстар енгізгенде ғана жетуге болады; бақылаудың
аламаушылығы; бақылау органдарының тәуелсіздігі.
Қаржылық тәртіп – бұл белгіленген ұйғарымдардың және мемлекеттің, оның
шаруашылық жүргізуші субъектілерінің ақша қорларын жасаудың, бөлудің және
пайдаланудың тәртібін айқын сақтау[4].
Қаржылық бақылаудың міндеттерін, олардың түрлерін, нысандары мен әдістерін,
субъектілері мен объектілерін бақылауды жүзеге асырудың деңгейіне қарай қарастырған
жөн, яғни ол микро- және макродеңгейде жүргізіледі.
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Макродеңгейдегі қаржылық бақылау – бұл бүкіл мемлекет ауқымында қаржыны
ұйымдастыру мен оның іс - әрекет етуін бақылау. Оның міндеттері мыналар болып
табылады: ақшалй қаражаттардың орталықтандырылған қорларын қалыптастырып, тиімді
пайдалану процесін қамтамасыз ету; қаржы қатынастарын іске асырудың қолданылып
жүрген нысандары мен әдістерінің объективті қажеттіліктеріне нысандар мен әдістердің
сай келуін бақылау; қаржы ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану.Бұл деңгейдегі
мемлекеттік қаржылар бақылаудың объектісі болып көрінеді.
Мемлекеттің ақша ресурстарының жасалуы, бөлісуі және пайдалануы бойынша ісәрекеттер нормативті-құқықтық актілерге негізделеді және олармен реттеледі. Осы ісәрекеттің заңдылығын қамтамасыз етудің маңызды және қажетті құралы болып
мемлекеттік бақылау және оның құрылымдық бөлігі қаржылық бақылау болып табылады.
Қаржылық бақылаудың маңызы мен қажет болуы негізінде ақша құралдары қорын
жасалуы, бөлісуі мен пайдалануына байланысты экономикалық қатынастарды әлпеттейтін
және экономикалық категория болатын қаржыларын бақылау функциясымен дәйектеледі.
Бюджеттік кодексте қаржылық бақылауға мынадай түсінік беріледі: «Мемлекеттік
қаржылық бақылау (сыртқы және ішкі) – ол мемлекеттік қаржылық бақылау
объектілерінің республикалық және жергілікті бюджеттерді атқару, есебі мен атқару
жөнінде есептілік жүргізу, оларды атқаруын бағалау, гранттарды, мемлекет активтерін,
мемлекеттің кепіліндегі заемдарды, мемлекеттік мекемелердің тауарлар (жұмыстар,
қызметтер) сатудан түскен және олардың билігінде қалатын ақшаларды пайдалану
бойынша іс-әрекетін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкестігін тексеру».
«Мемлекеттік қаржылық бақылау объектісі» ұғымына ҚР Үкіметі, жергілікті
атқарушы органдар, бюджет түсімдерін төлету мен бақылауына жауапты мемлекеттiк
органдар, республикалық және жергiлiкті бюджеттерден қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелер, олардың ведомстволық ұйымдары, бюджет құралдарын
алушылар, мемлекеттiң гранттарды, активтердi, мемлекеттің кепiлiндегi заемдарды
пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар жатады.
Негізінде қаржылық бақылауды iске асыру, бiрiншiден, барлық шаруашылық
субъектiлердiң қаржылық заңнамалар мен қаржылық тәртiпті сақтауларын бақылау
жөнiндегі арнайы құрылған органдардың заңнамалы реттелген іс-әрекетін маңыздайды.
Екіншіден, қаржылық бақылау — ол қажеттілiгi қоғамдық дамудың объективтiк
мұқтаждарымен дәйектелген қаржылық процестердi басқарудың мiндеттi элементi және
маңызды функцияларының бiрi, себебi қоғамдық қаржы құралдарын басқару қоғамның
алдында өзiнің жауапкершiлiгiн құштар етедi.
Қаржылық бақылаудың негiзгi мақсаты — бюджетке ақша құралдарының түсуiн
максималдау, оларды ашық турде пайдалануын қамтамасыз ету және мақсатсыз
жұмсамауды жiбермеу. Осы негiзгi мақсатты және қаржылық бақылаудың мазмұнын
келесi мәселелердi шешу ашып көрсетеді: бюджетке құралдардың толық және өз
уақытында түсуін тексеру; бюджет кұралдарын тиiмдi, мақсатты және үнемдi
пайдалануын тексеру және талдау;қаржылық бақылау объектiлерiнің каржылық
мiндеттемелерiн орындауды тексеру;қаржылық бақылау объектiлерiнің қаржылық тәртiп
пен қаржы операциялар тәртібінің, ақша құралдардың есептемелерi мен сақтауының
орындалуларын тексеру.
Қаржылық бақылаудың маңызы, бiр жағынан қаржылық бақылау объектiлерінің
қаржылық iс-әрекетте заңнамалы белгiленген тәртiптi сақтауды тексерумен, екіншi
жағынан осы объектiлердiң жүргізіп жатқан қаржы операцияларының тиімділігі мен
экономикалық қажеттiлігін, олардың қоғам, жалпы мемлекет мақсаттарына сәйкестiгін
тексерумен дәйектеленедi.
Басқару жүйесінің қажетті бөлігі болып табылатын қаржылық бақылауды жүргізу
– бақылау объектілерінің нақты ахуалы жөнінде толық ақпарат алуға мүмкіншілік береді.
Ал мұндай ақпарат арқылы объектілердің іс-әрекет нәтижелерін бағалауға, жіберілген
ауытқулар мен олардың салдарын, жалпы айтқанда басқарушылық шешімдердің
тиімділігін анықтауға болады.
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Идентификация финансовых инструментов в системе объектов
бухгалтерского учета кредитных союзов в Украине: проблемы и возможности
Гончаренко Е.А.
ГВУЗ «Университет банковского дела», г. Киев, Украина
E-mail: goncharenko_elen@mail.ru
Длительное стремление Украины стать полноценным членом Европейского союза
предусматривало многочисленные подготовительные процессы в различных сферах,
которые, в первую очередь, были направлены на создание политико-правовых и
организационных основ адаптации законодательства [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Развитие международного сотрудничества, участие в сфере отношений международного
распределения и производственной кооперации, привлечение иностранных инвестиций в
экономику Украины, выход отечественных предприятий на международные рынки
капитала побуждало к дальнейшему реформированию системы бухгалтерского учета и
внедрению методологии представления информации по экономическим вопросам в
соответствии с международными стандартами для обеспечения открытости, прозрачности
и сопоставления показателей финансовой отчетности субъектов хозяйствования.
Еще в 2007 году была одобрена Стратегия применения международных стандартов
финансовой отчетности в Украине [2], в рамках реализации которой в 2011 году были
внесены изменения в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине», которым на законодательном уровне был определен порядок и обязательность
применения международных стандартов финансовой отчетности отдельными субъектами
хозяйствования [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Учитывая сложность процесса
практического применения международных стандартов финансовой отчетности, Кабинет
Министров Украины определил поэтапность их введения:
с 1 января 2012 года - публичными акционерными обществами, банками,
страховщиками;
с 1 января 2013 года - предприятиями, осуществляющими хозяйственную
деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного
обеспечения, а также негосударственного пенсионного обеспечения;
с 1 января 2014 года - предприятиями, которые осуществляют вспомогательную
деятельность в сферах финансовых услуг и страхования (фондовые биржи, деятельность
пунктов обмена валют, деятельность страховых агентов и брокеров, управление фондами);
с 1 января 2015 года - кредитными союзами и предприятиями по управлению
активами (инвестиционные фонды, трасты) [4].
Поскольку отчетным периодом составления финансовой отчетности является
календарный год, то оценку правильности применения МСФО субъектами хозяйствования
и выявление проблем возможно осуществить только после ее обнародования (после 30
апреля года, следующего за отчетным). Еще до обнародования финансовая отчетность
указанных учреждений должна быть проверена на достоверность и соответствие
требованиям законодательства и международным стандартам финансовой отчетности
внешними аудиторами, заключения которых также подлежат обнародованию [5]. Однако
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аудитор только констатирует факты, и в его обязанности не входит прогнозирование
влияния изменения требований одних нормативных актов на возможность или
невозможность выполнения требований других, а потому, возникают коллизии правового
характера, заставляющие субъектов хозяйствования принимать «управленческие»
решения о последствиях несоблюдение требований международных стандартов
финансовой отчетности.
Одними из последних, кто должны были применить МСФО к формированию
финансовой отчетности, стали кредитные союзы. Первая полноценная финансовая
отчетность была обнародована ними в апреле 2016 года, выборочный анализ которой
выявил ряд замечаний, касающихся отражения финансовых инструментов.
Согласно действующему законодательству Украины, кредитный союз - это
неприбыльная организация, основанная физическими лицами, профессиональными
союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения
потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг
за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза [6]. Ключевым в
данном определении является кооперативная природа субъекта хозяйствования,
проявляющаяся в порядке формирования собственного капитала, составляющие которого
детализировано на рис. 1.
Особенностью формирования собственного капитала кредитного союза является
Собственный капитал кредитного союза

Невозвратный капитал
Возвратные взносы
Рис. 1. Структура собственного капитала кредитного союза в Украине
то, что определенные виды взносов членов имеют возвратный характер. Однако,
безусловным условием их возврата является прекращение членства. Порядок возврата
возвратных взносов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом, но не позже,
чем через один месяц после принятия общим собранием или наблюдательным советом
кредитного союза соответствующего решения. Возвращение добровольных паевых
взносов возможно по требованию и без прекращения членства в кредитном союзе, но
осуществляется при условии соблюдения кредитным союзом норматива достаточности
капитала и после принятия общим собранием или наблюдательным советом кредитного
союза соответствующего решения [7].
Возвратные взносы в соответствии с МСБУ 32 «Финансовые инструменты:
раскрытие и представление», являются финансовыми инструментами (любой контракт,
который приводит к возникновению финансового актива у одного предприятия и
финансового обязательства или долевого инструмента у другого субъекта хозяйствования)
[8]. Как показывает анализ финансовой отчетности, кредитные союзы классифицируют
их, в основном, как долевые инструменты (любой контракт, который свидетельствует
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остаточную долю в активах предприятия после вычета всех его обязательств). Конечно,
указанные финансовые инструменты имеют характеристики собственного капитала,
включая право голоса и право на получение процентов по паям. Однако, они дают их
владельцу право требования выкупа таких финансовых инструментов за денежные
средства, хотя и при определенных ограничениях. Согласно Толкования КРМФО 2 «Доли
участников кооперативных субъектов хозяйствования и подобные инструменты» доли
участников являются собственным капиталом только в случае, если субъект
хозяйствования имеет безоговорочное право отказа от осуществления выкупа долей
участников [9]. Кредитный союз не имеет законного права отказать своему члену в
возвращении его паевых и целевых взносов в дополнительный капитал. А несоблюдение
кредитным союзом норматива достаточности капитала, согласно принципам, изложенным
в МСФО 32, не приводит к классификации финансового инструмента как собственного
капитала. То есть, исходя из своей сущности, возвратные взносы должны признаваться
кредитным союзом как финансовые обязательства, о чем должно быть указано в учетной
политике. Внесение таких изменений в учетную политику кредитного союза вызывает
изменение данных бухгалтерского учета, на основании которых формируются различные
виды отчетности (финансовая, налоговая, статистическая, специальная и т.д.).
В данном контексте возникает конфликт между требованиями МСФО и Порядком
составления и представления отчетности кредитными союзами и объединенными
кредитными союзами в Национальную комиссию, осуществляющую государственное
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, поскольку последняя четко
идентифицирует возвратные взносы членов кредитного союза (паевые и целевые взносы в
дополнительный капитал) как составляющую собственного капитала [10].
Кроме нормативно-правовой коллизии, переклассификация возвратных взносов
членов кредитного союза с долевых инструментов в финансовые обязательства, вызывает
изменение величины определенных финансовых показателей, установленных
регулирующим органом для обеспечения стабильной деятельности кредитных союзов,
своевременного выполнения ними обязательств перед своими членами, а также
предотвращения возможных потерь капитала из-за рисков, присущих деятельности
кредитных союзов [7] (табл. 1).
Таблица 1
Нормативы достаточности капитала и риска операций кредитных союзов*
Название

Код*
*

Порядок расчета

Норматив

Достаточность
капитала

2.2.1

собственный капитал
обязательства

≥ 10 %

3.2.1

размер
кредита
одному
члену кредитного союза
собственный капітал

≤ 20%

ежедневно на
начало рабочего
дня

≤ 25%

на момент
осуществления
операции

≤ 10%

ежедневно на
начало рабочего
дня

Риск операций

3.2.2

3.2.5

максимальний
остаток
по
выданым
кредитам одного
члена
кредитного союза
собственный капітал
обязательства
перед
одним

членом

Периодичность
контроля
ежедневно на
начало рабочего
дня

кредитного союза
обязательства
* Отобраны только те нормативы, на которые влияет переклассифкация
финансовых инструментов
** Код определен в соответствии с пунктом нормативного акта [7]
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Изменения расчетных величин указанных показателей достаточности капитала и
риска операций вследствие переклассификации финансовых инструментов кредитных
союзов определяются векторами изменений их составляющих - собственный капитал
уменьшается, а обязательства растут. И такие изменения, в основном (показатели 2.2.1,
3.2.1, 3.2.2) ухудшают определенные показатели, а поэтому существует риск, что
кредитные союзы, которые имеют в капитале значительный удельный вес возвратных
взносов, могут не достигать нормативов при соблюдении требований МСФО.
Несоблюдение
нормативов
кредитным
союзом
является
нарушением
лицензионных условий осуществления хозяйственной по предоставлению финансовых
услуг и влечет за собой применение регулятором мер воздействия в форме
предупреждения и / или аннулирования лицензий [11]. Именно такие риски побуждают
кредитные союзы применять в своей деятельности две учетные политики: одну - для
ведения бухгалтерского учета согласно национальным положениям (стандартам)
бухгалтерского учета и формирования специальной отчетности для регулятора; вторую для формирования финансовой отчетности согласно МСФО путем применения
трансформационных таблиц. Однако, такой подход является абсурдным, наличие
различных пользователей-резидентов не является основанием применения различных
учетных политик, такая ситуация является умышленным искажением информации. И в
этой ситуации также есть вина регулятора, который должен пересмотреть нормативы
деятельности кредитных союзов в условиях введения МСФО.
Итак, можно констатировать, что применение международных стандартов
финансовой отчетности является полезным и эффективным при условии учета их
требований не только субъектами хозяйствования, но и государственными регуляторами.
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Анализ и планирование финансового состояния в организациях требует наличия
качественного и количественного прогноза. Проблема прогнозирования в последнее время
имеет очень сложный характер.
В настоящий момент сущность прогнозирования невозможно раскрыть без анализа
финансового состояния организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дает
наглядную картину и предоставляет основу для разработки планов на будущее. Если
менеджеры компании не имеют четкого плана будущего направления деятельности, то
неважно, какие цели и перспективы организация будет ставить перед собой, все ее
попытки достигнуть успеха будут тщетны.
«Именно в ходе анализа осуществляется накопление информации о структуре и
составе активов и пассивов организации, а также о ее финансовом и операционном
состоянии» [1, с.163].
Актуальность данной темы заключается в том, что прогнозирование является
незаменимой составляющей эффективного управления деятельностью компании в
будущем.
В качестве объекта прогнозирования была избрана, динамично развивающаяся
компания города Алматы, производящая бумажные мешки для строительных материалов.
Организация имеет в целом устойчивое финансовое положение, она смогла
приспособиться к условиям современного кризиса, что является в настоящее время
достаточно сложной задачей.
Стоит отметить, что исследование вопросов финансового анализа и
прогнозирования финансовой отчетности отражено в работах Э.О. Румянцев, Л.А.
Бернстайна, Джеймса К. Ван Хорна, а также других зарубежный ученых [1, с.163].
Основные методы прогнозирования
В экономически развитых странах все большее распространение получает
использование формализованных моделей управления финансами. Степень формализации
находится в прямой зависимости от размеров организации: чем крупнее фирма, тем в
большей степени ее руководство может и должно использовать формализованные
подходы в финансовой политике. В западной научной литературе отмечается, что около
50% крупных фирм и около 18% мелких и средних фирм предпочитает ориентироваться
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

210

на формализованные количественные методы в управлении финансовыми ресурсами и
анализе финансового состояния организации. Ниже приведена классификация именно
количественных методов прогнозирования финансового состояния организации [5].
Для выработки важнейшей финансовой стратегии по обеспечению фирмы
финансовыми ресурсами, оценки его возможностей в будущих периодах необходимо
построение прогнозных моделей финансового состояния. Они должны основываться на
изучении финансовых возможностей компании, внутренних и внешних факторов, а также
включать такие вопросы, как эффективное использование краткосрочных и долгосрочных
активов организации, распределение ее прибыли, инвестиционную и ценовую политику.
Основное внимание акцентируется на выявлении и мобилизации внутренних резервов
увеличения денежных доходов, снижению себестоимости продукции и услуг, выработке
правильной политики распределения прибыли, эффективному использованию капитала
организации на всех стадиях его кругооборота.
В научной статье «Методические основы прогнозирования финансовой
устойчивости организации» Галицкая Ю.Н. и Тхагапсо М.Б. верно отметили, что
«Единого, универсального, метода прогнозирования не существует. В связи с огромным
разнообразием прогнозируемых ситуаций имеется и большое разнообразие методов
прогнозирования» [3, с.2].
На рисунке 1 представлено четыре основных метода прогнозирования финансового
состояния компании.
метод сроков
оборачиваемости

метод
экстраполяции

метод
бюджетирования

метод
предварительных
(прогнозных) отчетов
Рисунок 1 – Четыре основных метода прогнозирования финансового состояния
организации
Примечание: составлено автором
При использовании метода экстраполяции опираются на предположение о наличии
прямой связи чистых оборотных активов и объема продаж. Данная связь выражается
коэффициентом (чистых оборотных активов/объем продаж), а чаще всего с помощью
уравнения связи:
Y = а + bх,

(1)

где а — постоянная величина оборотного капитала;
b — коэффициент регрессии, отражающий степень зависимости чистых оборотных
активов от объема продаж.
Можно определить потребность в чистых оборотных активах, имея данные этих
коэффициентов и прогнозируемый объем продаж.
Недостатком данного метода является его простота, так как учитывается
исключительно один единственный фактор, а именно объем продаж. В то время как
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уровень потребности в краткосрочном финансировании во многом зависит от срока
оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и других
показателей.
Второй метод сроков оборачиваемости определяет размер оборотных активов,
который основан на изучении продолжительности производственно-коммерческого
цикла:
(Период оборачиваемости запасов + Период оборачиваемости
дебиторской задолженности – Период оборачиваемости
кредиторской задолженности * Оборот по реализации за день

(2)

Данный метод имеет значительный недостаток – сроки оборачиваемости не
являются постоянными значениями, а меняются через определенный промежуток времени
под воздействием разнообразных факторов и поэтому нуждаются в прогнозировании и
уточнении.
Метод бюджетирования основан на планировании поступления и расходования
денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
При расчете отклонений между поступлением и выплатами четко видно планируемое
изменение денежных средств, что и создает основу для принятия соответствующих
управленческих решений. Прогнозирование движения денежных потоков позволяет
рассчитать размеры избытка или недостатка денежной средств в обороте фирмы.
Реальность прогнозов поступления и расходования денежных потоков зависит от степени
их неопределенности.
Одним из методов финансового прогнозирования является составление
прогнозных финансовых отчетов, которые включают:
• прогнозный баланс;
• прогнозный отчет о прибылях и убытках;
• прогнозный отчет о движении денежных средств.
Прогнозная отчетность составляется по желанию руководства фирмы, на конец
каждого месяца, квартала, года. Она позволяет рассчитать и оценить изменения, которые
произойдут в активах компании и источниках их формирования в результате финансовохозяйственной деятельности на планируемый период времени.
Прогнозный баланс может составляться на основе системы плановых расчетов всех
показателей производственно-финансовой деятельности, а также на основании изменения
отдельных статей баланса и их соотношений. Компьютерные программы по финансовому
моделированию оказывают большую роль при разработке прогнозной финансовой
отчетности и моделей финансового состояния организации.
Сравнение прогнозных значений статей баланса с фактическими на конец
отчетного периода позволит установить, какие изменения произойдут в финансовом
состоянии компании, что даст возможность своевременно внести изменения в его
производственную и финансовую стратегию.
Л.А. Бернстайн в своем труде «Анализ финансовой отчетности: теория, практика и
интерпретация» отмечает, что «Прогнозирование (отчета о прибылях и убытках) основано
на тщательном анализе как можно большего количества элементов доходов и расходов и
обдуманной оценке их будущей величины, с учетом взаимосвязи между элементами, а
также вероятных будущих условий» [2, с.568].
Составим прогнозный отчет о прибылях и убытках на примере компании города
Алматы, производящей бумажные мешки для строительных материалов (таблица 1).
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Таблица 1 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках на 2016 – 2018 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Прогноз
На 2016 –
2018 гг.

252 689

297 684

237 197

247 031

212 199

195 728

175 005

157 117

40 490
-

101 956
-

62 192
-

89 915
-

1 107

730

3 566

4 260

Данные ОПУ

Наименование показателей
Доход от реализации продукции и оказания
услуг
Себестоимость реализованной продукции и
оказанных услуг
Валовая прибыль
Доходы от финансирования
Прочие доходы
Расходы на реализацию продукции и оказание
услуг
Административные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

-

-

-460

-613

25 087
1 014
15 496

29 670
976
72 041

29 645
1 773
34 800

32 692
2 013
60 083

Расходы по КПН

4 385

13 874

6 517

10 391

Чистая прибыль (убыток) за период

11 110

58 167

28 283

49 692

Общий совокупный доход
Примечание: составлено автором

11 110

58 167

28 283

49 692

В таблице представлен прогнозный отчет о прибылях и убытках на 2016-2018 годы.
Для анализа отчетности используются данные отчета о прибылях и убытках за 2013-2015
годы. Это необходимо для выявления имеющихся тенденций в финансовом состоянии
организации.
Для составления наиболее достоверного прогноза необходимо проанализировать
все статьи отчета о прибылях и убытках.
Для прогнозирования объемов реализации – были оценены сложившиеся
тенденции за три года (2013 – 2015 гг.). Были проанализированы перспективы
дальнейшего развития деловой активности организации, с позиций сформированного
портфеля
заказов,
структуры
выпускаемой
продукции,
рынка
сбыта,
конкурентоспособности и финансовых возможностей компании.
Следующей статьей в отчете о прибылях и убытках, является себестоимость.
Прогноз на уровне 74,02% от дохода реализации продукции и оказания услуг, основан на
среднем значении отношения себестоимости к чистому объему продаж за три года.
Прочие статьи доходов и расходов, не связанные с текущей деятельностью,
оказывают незначительное влияние на финансовый результат. Были учтены результаты
предполагаемой инвестиционной и финансовой деятельности, которые могут оказать
влияние на прибыль. Административные расходы, как правило, прогнозируются и
планируются при составлении самостоятельного бюджета (сметы), и оценены по
сложившемуся в отчетном периоде уровню.
Прогнозируемая ставка расходов по корпоративному подоходному налогу
составила 41, 94%.
Прогнозирование осуществлено при учете динамического и структурного анализа
финансового состояния и отчетности компании. По полученным данным, можно увидеть
тенденцию к увеличению всех показателей к 2016-2018 гг. Статья доходов от реализации
продукции и оказания услуг в ближайшие три года будет придерживаться приблизительно
такого же уровня, как и в период с 2013 по 2015 года. Увеличение валовой прибыли
приводит и к росту расходов. На данный момент в компании ожидается увеличение
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продаж, при этом не учтен тот факт, что организация начинает строительство
собственного производственного завода.
Следующие факторы, повлиявшие на прибыль:
• внутренние факторы – зависят от деятельности компании и характеризуют
стороны работы коллектива (внепроизводственные и производственные).
• внешние факторы – не зависят от деятельности организации, но могут
оказывать существенное влияние на прибыль.
В процессе анализа влияние внутренних и внешних факторов предоставляет
возможность «очистить» показатели эффективности от внешних воздействий, что имеет
важное значение для объективной оценки собственных достижений коллектива.
Распределение чистой прибыли отражает процесс формирования капитала и
резервов организации для финансирования потребностей производства и развития
социальной сферы.
В целом по прогнозу можно сделать вывод о том, что при его составлении не были
учтены все возможные риски и изменения в экономике, а также был слишком
оптимистичный взгляд на объемы производства. Таким образом, можно ожидать, что
компания сможет достигнуть ожидаемых целей к 2018 г.
Выводы
Сегодня в арсенале финансового аналитика имеется огромное количество методов
и приемов проведения финансового анализа и прогнозирования финансового состояния
организации. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому необходимо
совершенствовать имеющиеся методы прогнозирования и продолжить поиск совершенно
новых методов анализа финансового состояния фирмы.
Точные прогнозы являются одним из главных условий жизнеспособности всей
организации. В самом деле, начальные финансовые отчеты потеряют смысл, если не будут
основаны на точных цифрах и обоснованных предположениях
Прогнозные финансовые отчеты обязательно должны быть изучены финансовыми
менеджерами. Так как существует вероятность того, что цифры, содержащиеся в отчетах,
могут оказаться недостаточно точными. Логически обоснованные прогнозы превратят
качественные цели и маркетинговые ходы компании в количественные результаты,
которые только усилят и защитят позицию организации.
Поставив перед собой следующие задачи, была:
• оценена надежность составленного прогнозного отчета о прибылях и убытках
на 2016 – 2018 года;
• проанализированы расчеты, лежащие в основе этого прогнозного отчета, и
оценена их реалистичность;
• включены в прогнозный отчет все соответствующие статьи.
Возможность использования прогнозных отчетов возникает только после того, как
на поставленные вопросы будут даны ясные ответы. Убедительность прогнозов во многом
будет определять решение банкиров и инвесторов поддержать вашу компанию.
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Основные способы и методы оценки земельных ресурсов для отражения
их в бухгалтерском учете
Даузова А.М.
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы
Е-mail: aida_dauzova@mail.ru
В условиях реформирования агропромышленного комплекса, развития и становления
рынка недвижимости, ипотечного кредитования, залога земли, совершенствования механизма
налогообложения, установления величины потерь при изъятии сельскохозяйственных угодий
из хозяйственного оборота объективно возникает необходимость определения стоимости
земли. Во многих странах мира цена земли является ведущим звеном в общей системе
регулирования общественных отношений, земельных, в частности. Преобразование отношений
собственности в сельском хозяйстве и формирование на этой основе многоукладной аграрной
экономики с разнообразными формами хозяйствования выдвигают объективную
необходимость научно обоснованного определения цен на землю, т.е. цен, на твердой
информационной базе. Следует признать, что нормативная цена земли лежит в основе
функционирования первичного рынка земли и посредством ее может осуществляться переход
от государственной собственности на землю к частной[1].
В казахстанской и зарубежной практике оценки земельных ресурсов существуют
логически и практически обоснованные подходы и методы оценки. Использование и
изучение их с целью применения в бухгалтерском учете обусловлено современным
развитием рыночных отношений в стране и специфичностью самого объекта оценки земли.
Существует два различных способа в массовой оценке недвижимости. Первый
способ заключается в раздельной оценке двух составляющих недвижимости: земли и
зданий и сооружений, прочно связанных с ней (улучшений), а стоимость недвижимости
определяется как их сумма. При втором способе недвижимость оценивается как единый,
нераздельный объект оценки.
Методически первый, раздельный, способ строится на том, что стоимость земли и
стоимость здания имеют совершенно разную природу, исходя из чего и должны строиться
система налогообложения и ставки арендных платежей. Разная природа стоимости земли
и зданий и сооружений не менее существенна и с точки зрения методики оценки
городских земель. В отличие от здания, земля - не амортизируемый объект. Как правило, с
течением времени стоимость здания падает, а стоимость земли возрастает. Раздельная
оценка того и другого позволяет непосредственно отслеживать эти изменения. Изменения
стоимости здания с течением времени связаны не только с его амортизацией, но и с перестройками, пристройками, надстройками, частичными сносами и т.д., вплоть до полного
сноса, осуществляемыми по усмотрению владельца (в рамках градостроительных
регламентов) и за счет его средств. Здание, а следовательно, и его стоимость, весьма
изменчиво во времени. В отличие от этого, земля как таковая, вечна, а её стоимость
существенно
определяется
долговременными,
фундаментальными
факторами,
планировочной ситуацией. К ним относятся население города с его половозрастной
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демографическими характеристиками, места его проживания (дома и жилые кварталы),
места приложения труда и средства производства, системы здравоохранения, образования
и обслуживания населения, система озеленения, экологическая ситуация, уличнодорожная сеть, городской транспорт, все виды инженерных сетей и т.д. Раздельный
способ в оценке недвижимости позволяет непосредственно анализировать факторы, определяющие стоимость земли и зданий, и строить оценку на глубоком знании
оцениваемых явлений и применении необходимых расчетных методов - в этом его
преимущество.
Второй, нераздельный, способ апеллирует к рынку недвижимости и в методическом
отношении основан на анализе статистики продаж. Реальные продажи недвижимости
происходят в разных точках города, в разное время и связаны с объектами,
функционально и конструктивно весьма разнородными. На основании фактов
предшествующих продаж строится оценка недвижимости в других точках города, в
настоящий момент и в отношении конкретного объекта. В этом способе есть свои
сложности:
− Во-первых, разница в местоположении сильно влияет на стоимость земли, а через
нее - на стоимость всего объекта недвижимости. Попытки учесть местоположение участка
в городе через оценку расстояния до центра города, как это нередко делается, совершенно
недостаточны и могут дать неверные результаты. Без прямого моделирования условий
транспортных сообщений в городе и связей объекта со всеми элементами функциональнопланировочной структуры города оценить меру влияния местоположения на стоимость
объекта недвижимости весьма сложно;
− Во-вторых, разница во времени продаж может измеряться многими годами и
десятилетиями. Это означает, что стоимость объекта недвижимости (в особенности его
земельного участка) в момент продажи определялась иной социально-экономической
ситуацией, не сопоставимой с сегодняшней (в известном смысле, можно сказать, что
продажа была сделана в другом городе и в другой стране), что заставляет с крайней
осторожностью относиться к использованию этих данных сегодня;
− В-третьих, функционально-планировочная и конструктивная неоднородность
объектов еще более усиливает эти трудности, даже если отсекать все сегменты рынка,
кроме продаж квартир;
− В-четвертых, число земельных участков, по которым есть данные реальных
продаж, всегда многократно (в десятки раз) меньше, чем число участков, требующих
оценки.
Все эти соображения касаются оценки недвижимости в условиях нормально
функционирующей рыночной экономики, свойственной западным странам. В
современных российских условиях отсутствия рынка земли ориентация на анализ
статистики продаж, как основной подход в профессиональной оценке, связана с еще
большими трудностями. В дополнение ко всему, область применимости данного подхода
принципиально ограничена оценкой с целью налогообложения и определения ставок
арендных платежей, поскольку заведомо имеет дело только с данными предшествующего
периода развития города. Проведение оценки с целью разработки инвестиционных
проектов и долгосрочных программ городского развития требует учета решений
генерального плана города, мониторинга и прогнозирования сроков ввода в действие
строящихся объектов жилищного, транспортного, производственного и инженерного
строительства и может выполняться только с использованием методов раздельного
способа. Несмотря на все это, данное направление на практике развивается, опираясь на
высокий авторитет американских специалистов, принимающих участие в российской
оценочной деятельности как через свои публикации, так и непосредственно, в рамках
программ сотрудничества.
Определение функции оценки земельного участка предполагает тот или иной метод
расчета стоимости. Если функцией оценки является продажа действующего предприятия
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и предполагается, что профиль его сохранится, то рассчитывается рыночная стоимость с
существующим профилем использования. Если оценка осуществляется для определения
стоимости акций оцениваемого действующего предприятия и предполагается, что
профиль его не будет меняться, то рассчитывается потребительская стоимость участка с
учетом его текущего использования. Если оценка предприятия осуществляется для
продажи и неизвестен его будущий профиль, но известно, что профиль можно поменять,
то рассчитывается рыночная стоимость с реализацией принципа наилучшего и наиболее
эффективного использования земельного участка.
Нами будут рассмотрены методы различных видов оценки стоимости земельного
участка, используемые профессиональными оценщиками в своей деятельности. В
мировой практике известно около двадцати методов оценки земельного участка. Мы
рассмотрим только десять из них, как наиболее часто встречающиеся в практике:
− метод сравнительного анализа сопоставимых продаж;
− метод соотнесения (или метод переноса);
− метод капитализации; земельной ренты;
− технику остатка для земли;
− метод развития земельного участка;
− метод затратный;
− метод единицы сравнения (или метод удельной стоимости);
− метод базового участка;
− метод регрессии (в том числе метод многофакторных моделей);
− метод валового рентного мультипликатора.
Оценка земель должна удовлетворять следующему ряду требований:
− Полнота учета всех существенных факторов (экологических, экономических,
географических, территориальных и т.д.)
− Объективность и беспристрастность учета существенных факторов.
− Прозрачность методов оценки и наглядность результатов.
− Внутренняя непротиворечивость результатов оценки.
− Оценка должна вестись с учетом базовых функций оцениваемых объектов, т.е.
должна быть адресна.
Таким образом, для проведения оценочных мероприятий необходимо четко
установить цель оценки земель, а затем определить наиболее эффективные методы оценки
для данного объекта.
Проведя
анализ
подходов,
принципов
и
методов
используемых
профессиональными оценщиками можно сделать вывод, что для целей бухгалтерского
учета могут использоваться методы, разработанные на основе затратного и доходного
подходов. Рыночные методы определения стоимости земельных участков, применяемых в
зарубежной практике, не могут быть использованы в настоящее время в Казахстане. Это
связано с тем, что для их использования необходим массив достоверной информации о
состоявшихся сделках купли-продажи земельных участков.
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Анализ рынка страховых услуг в Республике Казахстан
Джондельбаева А.С., Кулустаева А.М.
Университет Нархоз, г.Алматы
Е-mail: Mishell_a@mail.ru
Страховой рынок Казахстана продолжает показывать положительную динамику
роста. В страховых организациях демонстрируется рост активов, собственного капитала
и страховых резервов и вносяться изменение и дополнение в некоторые закондательные
акты по вопросам страхования и страховой деятельности. Страховая деятельность в
Республике Казахстан регламентируется, прежде всего, законом «O страховой
деятельности», в котором определены основные положения по ведению страховой
деятельности как вида предпринимательства. В данном законе оговорены особенности
создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых
(перестраховочных) организаций, страховых брокеров и прочих физических и
юридических лиц, а также и задачи регулирования рынка страхования со стороны
государства, установлены принципы контроля и надзора за деятельностью страховых
компаний [1]. После закона «о страховании» важную роль в регулировании являются
обязательным для всех участников страхового рынка нормативные правовые акты
Национального Банка Республики Казахстан.
Страховой сектор на 1 января 2017года представлен 32 страховыми организациями,
из которых 7 – по страхованию жизни.
Данные графика 1 подтверждают качественные сдвиги в развитии страхового
сектора
Республики Казахстан. За анализируемый период произошло заметное
укрупнение отечественных страховых компаний по объему совокупных активов,
собственного капитала, страховых резервов.

График 1 Динамика активов, собственного капитала и страховых резервов [2]
Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1 января 2017
года составили 856 466 млн. тенге (на начало 2016 года – 824 732 млн. тенге), увеличение
с начала 2016 года – 3,8%. В структуре активов наибольшую долю (43,5% от совокупных
активов) занимают ценные бумаги в сумме 372 653 млн. тенге (на начало 2016 года –388
858 млн. тенге), уменьшение с начала 2016 года – 4,2%.
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Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют 227 796 млн. тенге с
долей 26,6% совокупных активов (на начало 2016 года – 217 526 млн. тенге или 26,4%
совокупных активов), увеличение с начала 2016 года – 4,7%.
Активы перестрахования составляют 106 804 млн. тенге с долей 12,5% совокупных
активов (на начало 2016 года – 87 785 млн. тенге или 10,6% совокупных активов),
увеличение с начала 2016 года – 21,7%.
Обязательства страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 1
января 2017 года составили 454 206,0 млн. тенге (на начало 2016 года – 420 789 млн.
тенге), увеличение с начала 2016 года – 7,9%. В структуре обязательств наибольшую
долю (90,8% от совокупных обязательств) занимают страховые резервы в сумме 412 291
млн. тенге (на начало 2016 года – 378 299 млн. тенге), увеличение с начала 2016 года –
9,0%[2].
Динамика страховых премий и выплат на страховом рынке Казахстана,
представлена в соответствии с графиком 2.

График 2 Отношения страховых выплат к страховым премиям [2]
Объем страховых премий по состоянию на 1 января 2017 года увеличился на 23,8%
по сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2016 года и составил 356 904 млн.
тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, 323 176 млн. тенге.
Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное
страхование (179 814 млн. тенге или 50,4% от общего объема страховых премий). По
обязательному страхованию собрано 90 633 млн. тенге, или 25,4% совокупного объема
страховых премий, по добровольному личному страхованию – 86 456 млн. тенге, или
24,2%.
Отрасль "страхование жизни": Объем страховых премий, собранных в 2016 году по
отрасли "страхование жизни", составил 55 739 млн. тенге, что на 1,3% больше, чем в 2015
году. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных
страховых премиях, в 2016 году составила 15,6%, против 19,1% в 2015 году [2].
Отрасль "общее страхование": Объем страховых премий, собранных в 2016 году
по отрасли "общее страхование", составил 301 165 млн. тенге, что на 29,1% больше, чем в
2015 году.
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Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 131 580 млн.
тенге или 36,9% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование
нерезидентам Республики Казахстан, передано 86,1% от страховых премий, переданных
на перестрахование. Общая сумма страховых премий, принятых страховыми
(перестраховочными) организациями по договорам перестрахования, составляет 33 728
млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от
нерезидентов Республики Казахстан, составляет 15 674 млн. тенге.
Возмещение по рискам, полученные по договорам перестрахования составил 15
916 млн. тенге или 12,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных
по договорам, принятым в перестрахование), произведенных в 2016 году, составил 82 949
млн. тенге, что на 23,4% больше, чем в 2015 году.
Из общей суммы страховых выплат, произведенных в 2016 году, наибольшую
долю занимают страховые выплаты по добровольному личному страхованию – 36,4%, по
добровольному имущественному страхованию – 30,2% и по обязательному страхованию –
33,4%.
Фактическая маржа платежеспособности страховых (перестраховочных)
организаций сложилась в размере 279 964 млн. тенге (на начало 2016 года – 226 218 млн.
тенге), увеличение с начала 2016 года – 23,8%. Норматив достаточности фактической
маржи платежеспособности страхового сектора составляет 5,00 (на начало 2016 года –
4,08).
Высоколиквидные активы составили 580 716 млн. тенге или 67,8% от активов на
начало 2016 года – 590 564 млн. тенге), уменьшение с начала 2016 года – 1,67%[2].
Основные показатели доходов и
представлены в таблице 1.
Доходы и расходы
Доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной
деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Чистые расходы по осуществлению
страховых выплат
Расходы по выплате комиссионного
вознаграждения по страховой
деятельности
Общие и административные расходы
Прочие расходы
Итого расходов
Чистая прибыль (убыток) до уплаты
корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог

расходов страхового

01.01.2016г.
млн.
тенге

%

рынка Казахстана

01.01.2017г.
млн.
%
тенге

Изменение
в%

202 623
246 957

44,8
54,6

245 229
52 158

81,6
17,4

21,0
-78,9

2 385
451 965
70 673

0,5
100,0
29,7

3 005
300 392
76 081

1,0
100,0
35,0

26,0
-33,5
7,7

34 502

14,5

38 881

17,9

12,7

55 097
77 694
237 967
213 999

23,2
32,6
100,0

64 084
38 374
217 420
82 972

29,5
17,6
100,0

16,3
-50,6
-8,6
-61,2

39 524

14 560

-63,2

Итого чистая прибыль (убыток)
174 475
68 412
после уплаты налогов
Источник – данные Национальный Банк РК за 2016 – 2017 г.г.[2]

-60,8

Согласно Отчета о реализации стратегического плана Национального Банка
Республики Казахстан на 2014-2018 годы, утвержденного приказом Председателя
Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 467 целевой
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индикатор: агрегированный индекс финансовой устойчивости (коэффициент от 1 до 2,35).
Значение данного индикатора на 1 января 2017 года составило – 1,86 (нормальное, с
умеренным уровнем риска).
Совокупное значение норматива достаточности собственного капитала (маржи
платежеспособности) на 1 января 2017 года составило - 5,0 (т.е. уровень капитализации
страховых организаций превышает запланированный показатель) [3].
Капитальная база страхового сектора возрастает, но темпы роста значительно
ниже, чем темпы прироста активов страховых компаний. Так, по итогам 10 месяцев 2016
года акционеры некоторых страховых компаний увеличили уставный капитал,
совокупный объем которого составляет порядка 207,6 млрд. тенге. Прирост по сравнению
с 2015 годом составил около 32%. Пополнение, вероятно, осуществлено за счет прибыли
ввиду того, что нераспределенная прибыль прошлых лет сократилась на 48 млрд. тенге, а
совокупный уставный капитал увеличился 36 млрд. тенге. Рейтинговое агентство РФЦА
полагает, что пополнение уставного капитала будет осуществляться и в 2017 году ввиду
прибыльности Казахстанского страхового сектора.
Основным источником рентабельности сектора остаются доходы от страховой
деятельности, доля которых в общем объеме доходов варьируется в пределах 83%-93%.
Исключение составил 2015 год, когда доходы от инвестиционной деятельности превысили
доходы от страховой деятельности более чем в 2 раза ввиду перехода к свободно
плавающему обменному курсу. Согласно Таблицы 1, доходы от страховой деятельности в
2016 году составили порядка 245 229
млн. тенге. Доходы от инвестиционной
деятельности рассчитываются на уровне 52158 млн. тенге.
Расходы страховых компаний состоят, в основном, из 4 сопоставимо равных видов
расходов: страховые выплаты, расходы по изменению страховых резервов (с учетом
активов перестрахования), общие и административные расходы и комиссионное
вознаграждение. По итогам 2016 года валовые расходы составили на уровне 217420 млн.
тенге [4].
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогового страхового сектора по итогам
2016 года, составила 68412 млн. тенге, что на 60,8% меньше, чем в 2015 году.
Таким образом, можно сделать вывод о значительных положительных изменениях,
заключающиеся в устойчивом росте абсолютных показателей и характеристик состояния
страхового рынка Казахстана. Планируется введение электронных страховых полисов.
Развитие онлайн-страхования в Республике Казахстан что позволит, упростить процедуру
заключения договора страхования страхователями без обращения к страховым
посредникам, а также снизить расходы страховых организаций (расходы на хранение,
изготовление страховых полисов). Совершенствование страхового законодательства и
развитие новых страховых продуктов и внедрение инновационных технологий в
страховой бизнес, будут способствовать развитию Казахстанского рынка страхования и
увеличению доли проникновения страховых услуг.
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Учет и управление денежными потоками
Ем А.Р., Каипова Г.С.
АО «Университет Нархоз»,Алматы
E-mail: anna.yem@mail.ru. gkaipova@mail.ru
Процессы развития аналитических аспектов концепции денежных потоков
организации привели к выделению его в самостоятельное направление финансового
анализа. Концепции денежных потоков обладают определенными целями и задачами, а
также собственной информационной базой и инструментальными возможностями [1,
с.47].
Хозяйственную деятельность любой компании можно считать неразрывной с
движением денежных средств. Осуществление каждой хозяйственной операции вызывает
поступление или расходование денежных средств. Денежными средствами
обслуживаются практически все аспекты операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности современной компании. Непрерывный процесс движения денежных средств
во времени является денежным потоком, который сравнивается с системой «финансового
кровообращения», способствующей жизнеспособности компании. От степени полноты и
своевременности обеспечения процесса снабжения, производства и сбыта продукции
денежными ресурсами находятся в зависимости результаты основной деятельности
компании, а также показатели, представленные степенью его финансовой устойчивости и
платежеспособности, конкурентными преимуществами, необходимыми для текущего и
перспективного развития. Поэтому современный бухгалтер, финансовый менеджер
должен знать современные методы анализа денежных потоков, которые используются в
отечественной и зарубежной практике. В Казахстане не уделяется достаточного внимания
управлению денежными потоками, поэтому формируются проблемы финансовой
устойчивости и платежеспособности казахстанских компаний.
Рассмотрим понятие «денежный поток». Данный термин широко используют в
теории и практике экономики, поэтому можно считать достаточно важным его толкование
экономистами различных направлений.
Международная система финансовой отчетности (МСФО) по бухгалтерскому
учету, по отчету о движении денежных средств, содержит понятие денежного потока.
Денежными потоками являются приходы и выбытие денежных средств и их эквивалентов.
Но видно, что данное понятие обладает узким смыслом, так как оно используется
пользователями финансовых отчетов [2, с.75]. Специалистами же по финансовому
менеджменту дается более широкое понятие денежному потоку.
В частности, Ю. Бригхем: «Денежный поток является фактическими чистыми
денежными средствами, которые приходят в компанию (либо тратятся ею) на протяжении
некоторого периода» [3, с.115]. Такое толкование связано с оценкой целесообразности
осуществления капитальных вложений, т.е. с учётом чистого денежного потока. Автором
он определяется по следующей модели:
Чистый денежный поток = Чистый доход + Амортизация = Доход на капитал

(1)

Российским экономистом И. Л. Бланком формулируется определение денежного
потока: «Денежный поток (cash-flow) является основным показателем, характеризующим
эффект инвестиций в форме возвращаемых инвестору денежных средств. Основой
денежного потока по инвестициям является чистая прибыль и сумма амортизации
материальных и нематериальных активов» [4, с.86].
Такими авторами, как Р. А. Бреши и С. С. Майерс предлагается определять поток
денежных средств следующим образом: «Поток денежных средств от производственноhttp://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
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хозяйственной деятельности определяют посредством вычитания себестоимости
проданных товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации» [5, с.69].
Дж. К. Ван Хорн отмечается: «Движение денежных средств компании, является
непрерывным процессом. Для каждого направления использования денежных фондов
необходимо наличие соответствующего источника. В широком смысле: активы компании
являются чистым использованием денежных средств, а пассивы и собственный капитал чистыми источниками» [6, с.42].
Несмотря на полемику между авторов по вопросам определения понятия
«денежный поток» - все они правы, т.к. рассматривают его с различных позиций
финансово-хозяйственной деятельности компании.
Бочаровым ВВ. денежный поток определяется как «объем денежных средств,
который получается или выплачивается компанией в течение отчетного или планируемого
периода» [5, с.69].
Можно прийти к выводу, что денежный поток является совокупностью
распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств в результате
реализации какого-либо проекта или функционирования той или иной разновидности
активов [7, с.104].
Большое количество подходов к данному определению формируется на основании
того, что реальная практическая потребность в теоретически обоснованной методике не
всегда отражается, а это, в свою очередь, может являться причиной отсутствия
методологической базы информационного обеспечения управленческого процесса [8,
с.215].
Общие принципы учета денежных потоков компании представлены:
- Интегрированностью с общей системой управления компанией;
- Обеспечением комплексного характера формирования управленческих решений;
- Высочайшей степенью оперативности учета, вызванную высоким динамизмом
управления;
- Представлением информации для возможности вариативности разработки
отдельных управленческих решений;
- Ориентированностью на стратегические цели развития современной компании в
рыночных условиях [9, с.106].
Можно сделать вывод, что в рамках финансового учета, который жестко
регламентирован нормами законодательства и нормативным регулированием, невозможно
оценить и продемонстрировать показатели, необходимые для эффективного управления
денежными потоками компании. Однако, их можно и необходимо учитывать в
управленческом учете.
Процесс управления и учета денежных потоков взаимосвязаны между собой. В
частности, управление денежными потоками представлено: учетом движения денежных
средств, анализом потоков денежных средств, составлением бюджета денежных средств и
охватывает управление деятельностью компании [10, с.315].
Рассмотрим учет и управление денежными потоками на примере компании ТОО
«AAA».
В таблице 1 представлена корреспонденция счетов в компании ТОО «AAA». По
операциям, связанным с денежными потоками.
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Таблица 1 - Корреспонденция счетов в компании ТОО «AAA».по операциям,
связанным с денежными потоками в июне 2016 года (тыс.тнг)

№
п/п
1

Содержание хозяйственной операции

Дебет

Кредит

Сумма

Поступили наличные деньги с расчетного счета в кассу

1010

1030

200 000

2

Выданы деньги в подотчет бухгалтеру на приобретение
канцтоваров
Выдана зарплата страховому агенту за май 2016 года
Поступили наличные деньги за услуги страхования
(страхование гражданско-правовой ответственности
автовладельцев) от физических лиц

1250

1010

16 000

3350
1010

1010
6010

60 000
150 000j

Выдан аванс под зарплату секретарю
Поступили наличные деньги за услуги страхования от
туристической фирмы «К»
Оплачено наличными из кассы за аренду офиса
(возможный вариант: арендные платежи относятся к
будущим периодам)

1250
1010

1010
1210

50 000
380 000

3360
(1620)

1010
(1010)

160 000

Сдан остаток неиспользованных подотчетных сумм в
кассу
Оплачено наличными из кассы поставщику за доставку
питьевой воды
Выдана из кассы премия страховому агенту
Получена финансовая помощь от учредителя

1010

1250

4 000

3310

1010

6 000,

3350
1010

1010
3020, 3050

10 000
300 000

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12 Сдана кассовая наличность на расчетный счет
1030
1010
700 000
Примечание: составлено автором на основе финансовых данных компании ТОО «AAA»[11].

Как видно из таблицы 1, в компании ТОО «AAA», учет денежных потоков
раскрывается полно и в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета РК.
Управление денежными потоками в ТОО «AAA» происходит согласно следующей
схеме (рисунок 1).
Составление
бюджетов
денежных
потоков

Аудит

Прогноз
ировани
е

Управлен
ие
денежны
ми
потоками

Анализ
денежного
потока

Определение
оптимального
уровня

Учет

Рисунок 1 - Управление денежными потоками в ТОО «AAA»
Примечание: составлено автором на основе изучения финансовой отчетности
компании
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Из рисунка 1 видно, что система управления денежными потоками компании ТОО
«AAA» включает прогнозирование, учет, определение оптимального уровня, аудит,
анализ денежных потоков, а также составление бюджетов денежных средств.
Однако, для того, чтобы определить эффективность системы управления
денежными потоками в ТОО «AAA», обратимся к данным финансовой отчетности и
проанализируем денежные потоки (таблица 2).

№

Таблица 2 – Финансовые данные ТОО «AAA» для расчета денежных потоков за
2013-2015 гг. (тыс.тнг)
Показатель

2013

2014

2015

2015 к 2015 к 2013, %
2013, +/1
Чистая прибыль
Увеличение в 11
5 204
11 110
58 167
52 963
раз
2
Амортизация
1 483
1 483
1 483
3
Дебиторская задолженность
Понизилось в 9
13 605
12 285
1 401
-12 204
раз
4
Запасы
107 940
143 310
204 275
97 035 89
5
Кредиторская задолженность
25367
21 466
31 525
6 158
24,3
6
Полученные авансы
Понизились в 7
10 502
12 535
1 483
-9019
раз
7
Выданные авансы
3 698
600
2 695
- 1003
-27,1
Примечание: составлено автором на основе данных финансовой отчетности
компании за 2013-2015 гг.

Согласно данным таблицы 2, сделаем основные выводы. В анализируемом периоде,
наблюдается:
- увеличение чистой прибыли в 11 раз, - с 5 204 тыс.тнг. до 58 167 тыс.тнг.;
- амортизационные отчисления не изменились;
- дебиторская задолженность существенно понизилась в 9 раз, с 13 605 тыс.тнг. до
1 401 тыс.тнг.;
- запасы повысились на 89% (с 107 940 тыстнг. до 204 275 тыс.тнг.);
- кредиторская задолженность возросла на 24,3% (с 25 367 тыс.тнг. до 31 525
тыс.тнг.);
- полученные авансы понизились в 9 раз, а выданные понизились на 27,1%.
В соответствии с формулой (2), рассчитаем денежные потоки за указанный период.
ЧДП = ЧП + А ± ΔДЗ ± Зтмц± ΔКЗ ± ΔПав ± ΔВав

(2)

Где:
ЧП- чистая прибыль от операционной деятельности,
А - сумма амортизации основных средств и нематериальных активов,
ΔДЗ - изменение суммы дебиторской задолженности,
ΔЗТМЦ- изменение суммы запасов,
ΔКЗ - изменение суммы кредиторской задолженности,
ΔПав - изменение суммы полученных авансов,
ΔВав - изменение суммы выданных авансов.
Рассчитаем чистый денежный поток за 2014 год, относительно 2013 года:
ЧДП2014= 11 110 ± (12 285-13 608) ± (143 310 – 107 940) ± (21 466 – 25 367) ± (12 535
– 10 502) ± (600 – 3 698) = 40 761 (тыс.тнг).
Далее рассчитаем ЧДП за 2015 год, относительно 2014 года:
ЧДП2014= 58 167 ± (1401-12 285) ± (20 4275-143 310) ± (31 525 – 21 466) ± (148312535) ± (2695-600) = 109 350 (тыс.тнг).
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Из расчетов видно, что денежный поток компании ТОО «AAA» в 2015 году возрос
до 109 350 тыс.тнг. то есть на 62,7%. Можно сделать вывод, что в компании ТОО «AAA»
учет и управление денежными потоками ведется на высоком уровне и достаточно
эффективно. Однако, чтобы данная тенденция не изменялась, мы рекомендуем компании
предпринять следующие меры для совершенствования процесса управления денежными
потоками:
- повыситьоперативность информационного обеспечения процесса управления
денежными потоками посредством регулярного обновления программного обеспечения по
автоматизации финансового управления;
- проводить учет движения денежных средств по центрам финансовой
ответственности;
- проводить учет денежных потоков с привязкой к плановым значениям
предприятия;
- организация системы бухгалтерского и управленческого учета должна
обеспечивать формирование внутренней информации в разрезе структурных
подразделений и отдельных направлений использования денежных средств.
Таким образом, в данном исследовании, нами было рассмотрено содержание
понятия «денежный поток», а также система учета и управления денежными потоками. В
ходе исследования, на примере компании ТОО «AAA», были рассчитаны чистые
денежные потоки и даны рекомендации для компании по улучшению процесса
управления и учета денежными потоками.
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Проблемы развития бухгалтерского учета государственных учреждений РК в
соответствии с МСФО общественного сектора
Есенова М.Ж., Айнабекова И.Т.
Таразский Государственный Университет им.М.Х.Дулати, г. Тараз
Е-mail: meiramkul_taraz@mail.ru
В условиях глобализации экономики, создания региональных экономических
пространств, расширения инвестиционных возможностей, развития международных
финансовых рынков, бурных процессов в области информационных технологий все
большее значение приобретает необходимость гармонизации стандартов финансовой
отчетности во всем мире и в Казахстане в частности.
В настоящее время, в государственном секторе экономики Республики Казахстан
осуществляется реформирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для
общественного сектора, которые разработаны Советом по международным стандартам
финансовой отчетности общественного сектора и Международной федерации
бухгалтеров, с целью усиления прозрачности и последовательности финансовой
отчетности.
Внедрение реформ тщательно планировалось по всему государственному
учреждению, в рамках модифицированной версии бухгалтерского учета в реальном
секторе экономики.
Основной целью МСФООС является формирование полных и всеобъемлющих
данных об операциях и состоянии государственного сектора, составление транспарентной
и сопоставимой финансовой отчетности для оценки финансового положения и
результатов деятельности субъектов общественного сектора, что оказывает
непосредственное влияние и на престиж и рейтинг государства в целом. При этом
основные принципы, положения и требования МСФООС основаны на МСФО.
Все государственные учреждения Республики Казахстан в соответствии с
Бюджетным кодексом с 1 января 2013 года перешли на новую систему ведения
бухгалтерского учета. В связи с этим разработаны и утверждены нормативно-правовые
акты в области бухгалтерского учета государственных учреждений в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора.
На основе МСФООС были разработаны и утверждены:
- учетная политика государственных учреждений;
- правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;
- план счетов бухгалтерского учета государственных учреждений;
- формы и порядок составления и представления финансовой отчетности;
- правила
составления
администраторами
бюджетных
программ
консолидированной финансовой отчетности.
Учитывая важность внедрения МСФООС, в Бюджетный кодекс РК включены
статьи регламентирующий систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности
государственных учреждений, основным принципом которого является применение
метода начисления [1].
Метод начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их
совершения независимо от времени оплаты. В условиях применения в бухгалтерском
учете государственных учреждений методологии, основанной на кассовом методе,
фактически осуществлялась регистрация только денежных потоков подготовка полного
баланса активов и обязательств не представлялось возможным.
Необходимость формирования новой системы бухгалтерского учета и отчетности
государственных учреждений, основанной на методе начисления, служит переход к
среднесрочному составлению бюджетов.Таким образом, переход к методу начисления в
бухгалтерском учете признается лучшей практикой на международном уровне и является
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необходимым.
Реформирование бухгалтерского учета – это длительный процесс, и переход от
использования одного метода учета к другому должен происходить поэтапно. Как мы
видим, Казахстан интенсивно движется в данном направлении.
Новая система учета, основанная на принципах и методах международных правил,
позволит оценивать эффективность финансирования деятельности государственного
сектора и его реальную потребность в средствах для выполнения своих функций, а также
повысит прозрачность финансовой информации для принятия управленческих решений и
реального планирования бюджетных расходов. Помимо этого, МСФООС на сегодняшний
день является международным финансовым языком и переход Казахстана, и внедрение
принципов основанных на международных правилах позволит заложить еще одну основу
взаимного доверия между Казахстаном и международным сообществом.
Государственное учреждение при трансформации финансовой отчетности обязано
готовить и представлять вступительный бухгалтерский баланс в соответствии с новыми
Правилами на дату перехода. Вступительный баланс является отправным пунктом для
ведения учета учреждения по принципу начисления в соответствии с новыми
утвержденными Правилами.
В соответствии с МСФООС государственное учреждение обязано в своем
вступительном бухгалтерском балансе:
• признать все активы и обязательства, признание которых требуется МСФООС.
Например, признание резерва по неиспользованным отпускам, резерва по сомнительным
долгам и т.п;
• не признавать статьи как активы или обязательства, если МСФООС не
разрешают такое признание;
• переклассифицировать те статьи, которые были признаны в соответствии с
применявшимися прежде национальными правилами учета как активы, обязательства или
компоненты чистых активов/капитала, относящиеся к одному типу, но которые в
соответствии с МСФООС относятся к другому типу активов, обязательств или
компонентов капитала. Например, необходимо выделить из состава основных средств
инвестиционную недвижимость, биологические активы и т.д;
• для оценки всех признанных активов и обязательств применить МСФООС.
Например, биологические активы должны быть оценены по справедливой стоимости,
запасы должны быть оценены по наименьшей из себестоимости и возможной чистой
стоимости реализации, основные средства должны быть протестированы на наличие
признаков возможного обесценения.
Та учетная политика, которую организация использует в своем вступительном
бухгалтерском балансе в соответствии с МСФООС, может отличаться от учетной
политики, которую она использовала на ту же дату в соответствии с применявшимися ею
ранее национальными правилами учета, т.е «Правила составления и представления
бюджетной отчетности государственными учреждениями администраторами бюджетных
программ №89 от 27.02.2009г.» Соответствующие корректировки возникают вследствие
событий и операций, имевших место до момента перехода на МСФООС. Поэтому
организация обязана признать эти корректировки непосредственно на счет 5220
«Финансовый результат предыдущих лет» на момент перехода на МСФООС.
Кроме того, если учреждению становится известно о допущенных ею ошибках в
отчетности в соответствии с применявшимися ею ранее национальными правилами учета,
то соответствующие корректировки как исправление этих ошибок должны быть
представлены раздельно от изменения в учетной политике в связи с переходом на
МСФООС.
Для подготовки вступительного бухгалтерского баланса необходимо следующее:
1. Изучение новых Правил составления и представления финансовой отчетности и
утвержденной Учетной политики.
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2. Проведение инвентаризации всех статей бухгалтерского баланса.
3. По каждому счету бухгалтерского баланса проведение анализа несоответствия
ранее действующих правил новым Правилам учета. Все выявленные несоответствия
должны быть сведены в трансформационные таблицы. Например:
• по статье «Дебиторская задолженность» выявить безнадежные и сомнительные
долги и создать по ним резерв на сомнительные долги. В соответствии с новой учетной
политикой резерв создается по следующим правилам: просрочка оплаты от 180 дней до 1
года - в размере 50% от суммы задолженности; просрочка оплаты более 1 года - в размере
100% от суммы задолженности.
• по статье «Запасы» протестировать активы на предмет возможного обесценения
и на их соответствие критериям признания.
4. Подготовка вступительного баланса и пояснительной записки с описанием и
обоснованием корректировок.
При проведении трансформационных процедур государственные учреждения
используют схему перехода на План счетов бухгалтерского учета государственных
учреждений.Операции и события в бухгалтерском учете государственных учреждений
отражаются на основании Плана счетов бухгалтерского учета государственных
учреждений, утвержденного приказом № 281Министра финансов Республики Казахстан
от 15 июня 2010 года[3].
Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является представление
полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и
изменениях в финансовом положении.
Бухгалтерский учет в государственном учреждении осуществляется бухгалтерской
службой государственного учреждения, являющейся его самостоятельным структурным
подразделением или централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным
бухгалтером.
Администраторы бюджетных программ по согласованию с центральным
уполномоченным органом по исполнению бюджета могут издавать указания о порядке
применения общих положений по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях
своей системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением ведения
бухгалтерского учета в государственных учреждениях и учетной политикой.
Государственное учреждение осуществляет бухгалтерский учет по мемориальноордерной форме бухгалтерского учета в соответствии с Правилом№393 «Об утверждении
Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях».
В государственных учреждениях, не имеющих бухгалтерскую службу,
бухгалтерский учет и отчетность может осуществляться соответствующим специалистом,
назначенным письменным распоряжением руководителя государственного учреждения[2].
Централизованный учет осуществляется в соответствии с Положением о
централизованной бухгалтерии, которое утверждается приказом администратора
бюджетных программ.
Централизованная бухгалтерия представляет руководителям обслуживаемых
государственных учреждений финансовую отчетность в сроки, установленные главным
бухгалтером централизованной бухгалтерии по согласованию с руководителями этих
государственных учреждений.
Руководители бухгалтерских служб в своей работе руководствуются Бюджетным
кодексом Республики Казахстан, нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету и финансовой отчетности в государственных учреждениях и положениями об
управлениях бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности.
Главный бухгалтер государственного учреждения назначается и освобождается от
должности
руководителем
и
подчиняется
непосредственно
руководителю
государственного учреждения.Он обеспечивает контроль и отражение на счетах
бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, предоставление
оперативной информации, составление в установленные сроки финансовой отчетности.
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Главный бухгалтер подписывает совместно с руководителем государственного
учреждения банковские документы и документы, служащие основанием для приемки и
выдачи материальных ценностей и денежных средств, а также финансовые обязательства
и договоры о государственных закупках. Руководитель государственного учреждения
может предоставить право подписи банковских документов и бухгалтерских документов
уполномоченным на это лицам по представлению главного бухгалтера. Данные
полномочия представляются на основании приказов руководителя государственного
учреждения. Документы без подписи главного бухгалтера или лица, его замещающего,
считаются недействительными и не принимаются к исполнению[2].
В процессе сдачи дел определяется состояние бухгалтерского учета в данном
государственном учреждении и достоверность отчетных данных, при этом составляется
акт приема-сдачи дел (в котором указывается состав комиссии, согласно приказа
руководителя, наименование и количество бухгалтерских регистров, отчетность:
финансовая, бюджетная, налоговая и статистическая, сумма и наименование активов,
обязательств,
чистых
активов/капитала),
разграничивающий
ответственность
принимающего и сдающего дела.
Передача дел бухгалтерской службы производится на основе последнего
представленного баланса. В акте приема-сдачи дел должна быть указана дата
осуществления передачи дел.
Составленный по завершению проверки состояния учета и отчетности
государственного учреждения акт приема-сдачи дел подписывается принимающим и
сдающим дела, и утверждается руководителем государственного учреждения. В случае
несогласия принимающего с какими-либо положениями акта приема-сдачи дел он при его
подписании должен указать соответствующие мотивированные оговорки. Акт приемасдачи дел составляется в двух экземплярах, один из которых остается у лица, сдающего
дела.
Бухгалтерская служба в государственных учреждениях должна обеспечить полной
и достоверной информацией государственные органы для контроля за соблюдением
законодательства Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой
отчетности государственных учреждений, за ходом исполнения плана финансирования,
состоянием расчетов с организациями, государственными учреждениями и лицами,
сохранностью денежных средств и материальных ценностей[2].
Обеспечение государственного учреждения инструктивными документами для
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности осуществляется
администраторами бюджетных программ.
Основанием для отражения записей в регистрах бухгалтерского учета служат
надлежаще оформленные первичные документы, которые фиксируют факт совершения
операции или события.
Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции
или события, если это не представляется возможным - непосредственно по окончании
операции или события.Записи в первичных документах производятся лишь такими
средствами, которые обеспечивают сохранность записей в них в течение длительного
времени.
Несмотря на это, действующая система бухгалтерского учета государственных
учреждений, основанная на кассовом методе, обладает рядом недостатков:
- не все государственные активы и обязательства учитываются и отражаются в
финансовых отчетах;
- система учета в значительной степени основывается не на принципах, а на
правилах, которые уже устарели и требуют систематического и всестороннего
пересмотра;
- учет активов и обязательств не соответствует международной практике.
В отличие от кассового метода учета, позволяющего отследить потоки денежных
средств и не дающего полного представления об активах и обязательствах в рамках
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государственного сектора экономики, метод начислений позволит оценивать результат
исполнения бюджетных программ.
Таким образом, профессиональная компетентность составителей, пользователей
финансовой отчетностью является определяющей при внедрении новой методологии
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с
МСФООС.
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Ішкі аудиттегі аудиторлық процесті ұйымдастырудың
кезекті кезеңдік сатылары
Жабытай Б.Н., Жабытай М.Е.
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Ішкі аудиттің мәнін түсіну үшін оның объектілерін анықтау қажет. Олардың
ішіндегі маңыздыларының бірі есептік, жоспарлық және нормативтік анықтамалық
мәліметтерден тұратын ақпараттық объект болуы тиіс. Келесі – қабылданған
басқарушылық шешімдерінің деңгейін бағалау. Сонымен қатар ең соңғысы
технологиялық объект болуы тиіс, себебі жоғарыда аталған объектілер есеп жүргізу
қажеттлігінен туындайды.
Осылайша, ішкі аудит дегеніміз – кеңес беру, аудит көрсеткіштерін талдау
жолымен оның белгіленген параметрлерге сәйкестігін сандық-сапалық бағалау процесі.
Кезең –аудиторлық тексеруді жүргізу процесінің жеке бөлек сатысы, оның
құрамына белгілі бір уақыт аралығы ішіндегі өзара байланыстағы аудиторлық
процедуралардың кешені кіреді.
Мысалы, жеке дара аудиторлық тексерудңғ типтік кезеңдеріне: жоспарлау;
тәуекелділікті бағалау; аудиттің жалпы жоспарын және бағдарламасын қалыптастыру;
аудитті жүргізу бағалау; бағалау және аудиттің нәстижелерін құжаттарда рәсімдеу болып
табылады.
Жиі жағдайларда кейбір авторлар аудиторлық тексерулердің процесін көптеген
кезеңдерге бөлу барысында, олардың басталу немесе аяқталу шекарасын нақты көрсетпей
жіктейді. Мұндай бөлулер кәсіпорынның болашақтағы дамуын және шаруашылық
тәуекелділіктерді бағалауда, негізгі акценттерді шаруашылық қызметтің талдауына қарай
жылжуын, аудиттің тәуекелділік және жүйелі бағдарланған әдістеріне бағытталуын,
нарыққа өту кезеңінде аудит процесіндегі сапалық өзгерістерді толық мөлшерде сеспке
алмайды.
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Сондықтан, аудиторлық процессті тәуелсіз төрт кезеңге бөлу дұрыс болып
табылады.
№
1

2

3

4

1-сурет. Жүйелі бағдарланған әдіске негізделген ішкі аудиттің негізгі кезеңдері
Кезең
атаулары
Аудитті
дайындау
және
жоспарлау

Әрбір кезеңнің негізгі шарттары
Тексерілетін
объектінің
алдын-ала
талдамалық
қаралуы
және
диагностикасы

Аудиторлық
бригадасын
қалыптсатыру
және
ұйымдастырушыл
ық-өкімдік
құжаттарын
дайындау
Есеп
және Ішкі
бақылау Бақылау
ішкі бақылау жүйесінің
тәуелділігін
жүйесін
элементтерін,
бағалау
және
тексеру,
бақылау
негізгі
бақылау
ортасын, есептік бақылаушылық
тәуелдігін
сәттерін анықтау
жүйесін,
бағалау
бақылаушылық
сәттерін зерттеу
Шаруашылық Талдаманы
Сай болуына және
операциялард тексерудің
мазмұны бойынша
шаруашылық
ы
және әдістерін
анықтау
операцияларды
шоттар
тестілеу
сальдосын
және
талдамалы
тексеру
тексеру,
аудиторлық
куәліктерді
жинау және
құжаттау
Нәтижелерді
Күтілмеген
Нәтижелерді
жалпылау
міндеттерді
жалпылау
және
және бағалау
және
кейінгі талдамалық
бағалау
оқиғаларды
тексеру

Аудиттің
жалпы
жоспарын
және
бағдарламасы
н дайындау

Аудиттің
тиімсіздік
тәукелділігін
бағалау және
елеуліктің
шекарасын
орнату

Бақыдаушыл
Аудиттің
ық
сәттерді түзетілген
тесттілеу
бағдарламасын
қалыптастыру

Талдамалық
процедуралар
ды
жүзеге
асыру

Аудиторлық
күәліктерді
жинау, бағалау
және құжаттау

Аудиторлық
қорытынды
жасау
және
оны ұсыну

Ұсыныстар
және
шешімдер
жасау,
олардың
орындалуын
бақылау

Аудитор тексеру барысында есеп айырысу шоттары корреспонденциясының
дұрыстығын арифметикалық септеудің дұрыстығын жиі тексереді. Оған қоса ол үшінші
тұлғалардан түскен ақпаратты (мысалы, дебиторлық қарыздарды растау туралы
мәліметтер) тексеріп тқжырымдайды. Аудитор әкімшілік ақпаратының дұрыстығына
немес дұрыс еместігіне қатыты ақпараттың сенімділік деңгейін бағалайды. Аудитор бұл
деңгейдің сенімді және жеткілікті болуы туралы шешім қабылдауы қажет.
Ішкі бақылау деңгейін бағалау үшін аудиторлар дәлңлдемелерді жинауды нақты
жүргізулері қажет және қажетті түзетулер енгізуі мүмкін. Ішкі аудитор өзінің
процедураларын орындай отырып, ол есептік жазбалар қажетті үлгіде жасалып
жатқандығына сенімді болуы керек немесе ішкі бақылауға жаңадан баға (төмен,
макималдыдан төмен, максимальды) беруі қажет; мәліметтердің сәйкестігін тексерулері
керек. Бұл кезде шоттар бойынша қалдықтарының тереңдетілген тексерулердің және
талдамалық процедуралардың қатынасын тексеру барысыныда анықталған нақты
міндеттемелерге тәуелді болуы мүмкін.

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

232

Тексеруді жүргізіп жатқан аудиторлардың тексеру барысында жқмыс
құжаттарыныі тізімі маңызды. Сол себепті, бұл құжаттамаға қойылатын ең басты талап –
тексеру материалдарынан туындайтын қсыныстарды және тұжырымдары дәлелдеу
сенімділігі және қомақтылығы. Сондықтан дәлелдемелерді жинау бойынша шектеулер
қойылмайды.
Шаруашылық операцияларды тікелей зерттеу нәтижесінде ішкі аудитормен
алынған аудиторлық дәлелдемелер ең құнды болып саналады. Дәлелдемелер аудиторлар
дайындайтын бастапқы құжаттарында қорытындыланады. Мысалы, арнайы білімі жоқ
кәсіпорынның құрылтайшылары мен қызметкерлеріне арналған ақпараттарды дұрыс
түсінуіне көмектесетін кестелер мен есептеулер ұснылады.
Бухгалтерлік құжаттардың немесе ішкі есеп берудің бұрмалануын аныұтаған кезде,
аудиторлар бұрмалаудың түрін сипаттауы керек, соның ішіндегі салықтық қылмыстың
орын алғандығын да анықтайды. Анықталған бұрмалаушылықты жоймаған жағдайда
қандай салдардан туындағанын түсіндіру керек.
Ішкі аудит процесіндегі соңғы, қорытындылаушы кезеңінде ішкі аудит нәтижелері
жөнінде жазбаша есеп тапсырады. Орындалған жұмыстың сапасын жоспарлау және
бақылау бөлімінде, жазбаша есепті жасау үшін келесі мәселелерді шешу қажет:
a) Сараптаушылар жұмысы бойынша соңғы нәтиженсін шығару;
b) Аудиторлар даярлаған барлық жұмысты ретімен соңына дейін қарап шығу;
c) Айырықша сұрақтар бойынша заңгерлермен кеңестер жүргізу.
Ішкі аудиторлық тексерістің нәтижелері бойынша есеп беруші құжат даярланады.
Ол әртүрлу құжаттық формалардан тұрады: аудиторлық анықтамадан, аудиторлық
қортындылар, баяндамалық жазбалар және т.б. бұл құжжаттың формалары аудиторлық
тексеруді тағайындау туралы бұйрықта реттеледі. Біздің пікіріміз бойынша, бұл құжатты
«Ішкі аудит қызметінің есеп беруі»,-деп атаған дұрыс болар. Тексерудің нәтижелері
құрылымдық бөлімшенің басшысымен және бөлімшеге қызмет көрсететін бухгалтерлер
тарапынан бекітелі. Бұл құжаттқа қосымша кешенді тексеруге қатысқан мамандардың
аралық аудиторлық анықтамалы тіркеледі.
Есеп беруде баяндалған материалдар сенімді, объективті және жұмыс барысында
анықталған бұрмалаушылықтарды және жетіспеушіліктерді нақты көрсетулері қажет.
Есеп беруде көрсеткіштер қысқа болуы, заңды және нормативті актілердің бұзылуын
көрсетілуіне сәйкес матеиалдарға және құжаттарға сілтемелері болуы қажет. Есеп
берудегі әр көрсеткіш келесідей сұрақтарға жауап беруі тиіс: қандай заңсыздыққа жол
берілді, кім бұзды, мұндай бұрмалаушылық қашаннан бастап орын алып келеді, оның
мәні неде, заң бұзушылықтың тигізген кесірі қандай және тікелей және жанама зияндары
қаншалықты, қандай сомада. Талдамаық бөлімінде баяндалған барлық фактілері жазбаша
дәлелдемелермен расталуы керек: анықтамалармен, актілермен, құжаттармен, қызмет
хаттармен және т.б.
Лезде шаралар қабылдауды талап ететін заңды өрескел бұзушылықтар анықталған
жағдайда аудиторлық тексерістің соңын күтпестен аудиторлық бөлімшенің жауапты
қызметкерлері тиісті шешім қабылдайды.
Анықталған бұзушылықтар жойылған кезде, тексерілетін бөлімшенің қаржылық
шаруашылық қызметі еңбек және қаржы ресурстары тиімді пайдалануын қамтамасыз
еткен жағдайда ішкі аудит өз қызметін атқарды деп санауға болады.
Тексеру нәтижелерін құрылтайшылармен, кәсіпорынның басшылармен және
жауапты қызметкерлерімен талқыланатын болса ішкі аудиттің тиімдігін артады. Қажет
болған жағдайда, меншікті сақтау бойынша сұрақтар бөлімше қызметкерлерімен бірге
талқыланады, олардың ұсыныстары қабылданады, анықталған жетіспеушіліктерді жою
бойынша жомпарлар қабылданады және осы бөлімше қызметінің тиімділігі жоғарлату
бойынша шаралар бекітіледі.
Ішкі аудиторлық тексеру бойынша есеп құжаттары, аудит бойынша шешім
қабылдау жобасы, қосымшалар, тексеру бойынша басқа да құжаттар және қабылданған
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шаралардың тізімін тексеруді тағайындаған қызметкерлердің қарастырылуына
ұсынылады.
Ұзақ мерзімдіқарым-қатынастар барысына ішкі және сыртқы аудиттің бірігіп
қызмет етуін аудиттің барлық процестерінде қарастыру қажет; соның ішінде,
жоспарларды және бағдарламаларды, жүргізу мерзімдерін, тестілеу сұрақтарын, тексеру,
түгендеу, сараптау және басқа да процедуралардың актілерін рәсімдеу формасын
келістіру, бұл – бір жағынан олардың өзара қолдану мүмкіндігін беретін болса, ал басқа
жағынан, ішкі аудит қызметкерлері тексерулер сапасын жоғарылату мүмкіндігіне не
болады.
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Бухгалтериядағы «1С Бухгалтерия» бағдарламасының маңыздылығы
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1С «Бухгалтерлік есеп» - кәсіпорынның қызметін автоматтандыру үшін арналған,
яғни есепке алудың барлық түрлерін сақтауға мүмкіндік беретін әмбебап бағдарлама.
1991 жылы ресейлік фирмада ең алғаш «1 С» бағдарламасы қолданыла
басталды,бұл әр түрлі жобалар мен бағдарламаларды іске асырды, сонымен қатар оқитын
бағдарламалар мен компьютерлік ойындар шығарылды.
Фирманың танымалдылығын «1 С: Кәсіпорын» жұртқа әйгілі етті.Бухгалтерлік
есептің негізі болып «1С Бухгалтерияның 8» бағдарламасы саналады. «1 С Бухгалтерия
8»- бұл әмбебап бағдарлама,ол автоматтандырылған бухгалтерлік және салық есебінің
толығымен есептейді.Бұл дайын жоба мекемелерге есепті әр түрлі коммерциялық
жүйелерге, яғни соның ішінде: өндіріс,құрылыс,халыққа қызмет көрсетуге,сатудың әртүрлі түрлерін жатқызуға болады.Сонымен қатар «1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасының
көмегімен жеке кәсіпкерлер салық есебінің екі түрлі жүйесін жүргізуге болады:
- тікелейсалық
- жалпысалық
Кез-келген кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру ондағы
бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді құруды қамтамасыз етеді.
Қазіргі кезде бухгалтерлік ақпараттық жүйелер кәсіпорынның ішінде жазылмай,
көбінесе сырттай сатып алынады. Бірақ дайын бухгалтерлік программалар кәсіпорынның
барлық ерекшеліктерін ескеруі мүмкін емес.
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің құрылымы иілгіш және ашық болуы тиіс,
яғни, жүйелердегі қажетті тұзетулерді енгізу мүмкіндігі жоғары болуы керек.
Бухгалтерлік ақпараттық жүйені таңдау көп факторларға байланысты: меншік
формасына,кәсіпорынның көлеміне және т.б Есеп мәліметтерін өњдеудің аса тиімді
формасы - автоматтандырылған жұмыс орнын ұйымдастыру. Олар иілгіш және сенімді
бухгалтерлік жүйелерді құрып, ақпараттық ресурстарға деген қажеттіліктерді қамтамасыз
етеді.
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Бухгалтерлік есеп компоненті кәсіпорынның шаруашылық қызметін қамтиды. Бұл
шоттар жоспарын операциялармен проводкаларды және бухгалтерлік қорытынды
есептіқамтамсыз етеді. Жинақтамалы шоттар бойынша көп өлшемді және көп деңгейлі
есеп жүргізуге мүмкіндік береді. Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп,
қосалқы шоттар және басқалары оның қосымша бөлігі болып табылады, кейде олар
пайдаланбауы да мүмкін. Есеп ақшалай да, заттай да жүргізіледі. Көп өлшемді талдамалы
есеп қорытындыларын әртүрлі бөліктерде алуға мүмкіндік береді. Құжаттарды жүргізу
кезінде бухгалтер проводкаларды қолмен немесе автоматты түрде енгізе алады.
1С бағдарламасының негізгі мүмкіндіктері:
− банк және касса есебі
− негізгі құралдар және материалдық емес активтердің есебі
− тауарлар есебі,өнімді өндіру және қызмет көрсету
− валюталық операциялар есебі
− ұйымдар мен алашақтармен, берешектермен, есеп беруші тұлғалармен өзара есеп
айырысу есебі
− еңбекақы бойынша есеп айырысу
− бюджетпен есеп айырысу
− есептің басқа бөлігі
1С бағдарламасы жеке немесе желі бойынша істейді. Әр түрлі объектілермен бір
уақытта жұмыс істеу үшін қолайлы көп терезелі интерфейспен қамтамасыз етілген.
Бухгалтерлік бағдарламаны жұмысқа дайындаудың ең бірінші жауапты және көлемді
кезеңі тұрақты және шарты тұрақты деректерді компьютерге енгізу болып табылады.
1С: Кәсіпорын бағдарламада осындай деректерді сақтауға арналған анықтамалар
мен аспаптамалар бар. Олардың ішіндегі ең негізгісі жоспарланған шоттар болып
табылады. Бағдарламалармен жұмысты бастамас бұрын бухгалтер пайдаланушы
кәсіпорында жүргізілетін есептің негізгі принципі және оны жүргізу барысында
қолданылатын шоттарды анықтап алып, оны Қазақстанның шоттар жоспарына ауыстыру
керек. Осы шоттар негізінде бухгалтерлік есеп жүргізіледі немесе керекті құжаттар
алынады. Кәсіпорында нормативті құжаттармен берілген стандартты жоспардың шоттар
және басқа басқа да арнайы жоспар шоттар, шоттар жүйесі кәсіпорынның есеп саясатына
байланысты.
Бағдарламаның белгілі болуымен қатар,орнатылуы және оны пайдалану оңай
болғандықтан, осы бағдарламамен қамтамасыз ету барлық жерде орнатылғаны таң
қаларлық емес. Алайда, кейде 1С туралы шағымдар түсіп жатады, яғни сәтсіз немесе қате
болса және басқа да проблемалардың туындауына байланысты. Бірақ бұл жағдайдар 1С
бағдарламасы лицензиясыз болғанда ғана орын алады. Бұл өнім тегіс және мінсіз жұмыс
істеп, авторлық құқықпен қорғалған және жағымды əсерін тигізді, сондықтан тек қана
лицензияланған бағдарламаларын сатып алу керек.
Бастапқыда, өнім тек бухгалтерлік есеп назарында болған. Бірақ уақыт өте келе,
әзірлеушілер кез-келген саланың бизнесін кешенді автоматтандыруды орындауға
арналған көп пайдаланушылық жүйеге арнап, бағдарламалардың жиынтығын шығарды.
Кәсіпкер, адвокат, бухгалтер, сатушы, және басқа пайдаланушы 1С
бағдарламасына тап болғанда, өте жиі бағдарламаның мәнің түсінбейді.Біріншісі бұл
бағдарлама есепке алу жүйесі, екіншісі –онлайн дүкенін автоматтандыруға ыңғайлы
жүйесі деп түсінсе, ал соңғысы не үшін керек екенің мүлдем түсінбейді. Кейбіреулер тіпті
1С өнімі көмегімен кез-келген бизнестік проблеманы шешуге болады, яғни жай ғана
дұрыс өнімді таңдап, және, мүмкін, сәл оны өзгерту керек деп ойлайды.
Қателесу себептері бірде-біреуі 1С бағдарламысын платформа тұрғысынан
түсінбеуі болып табылады. Әр адам 1С бағдарламасын өз түсінігі бойынша қабылдайды.
Көпшіліктің қате ой пікірін, яғни«барлық жағдайларға арналған және барлық мақсаттар
үшін шешім» деген көз қарасты - 1С маркетингтік қадам ретінде белсенді қолдайды.
Кез келген оқыту орталығының өнімділігін талдай отырып, «1С» курстарына
келітің адамдардың бірнеше санаттарын анықтауға болады. Кәсіпкерлік тиесілігіне ғана
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байланысты емес,қойылған мақсаттарға, бастапқы білім дүкенге, артықшылық
динамикасы мен оқыту сипатынада байланысты.
1 санаты. Студенттер. Әдетте, тұрақтыақылы жұмыс іздеу негізінде, жоғары және
орта білім оқу орындарында іштей оқу барысында дәрістерден базалық деңгейде білімді
алып, 1С курстарында теорияны тәжірибе жүзінде есте сақтау үшін керек. Сонымен қатар,
оқу аяқталғанда әрбір түлекке «1С» куәлік берілуі жұмысқа орналасуға салмақты дәлел
болып табылады.
2 санаты. Тәжірибесі бар жас мамандар. Олардың қазіргі жағдайларын неғұрлым
мол мүмкіншілікке немесе жаңа жоғары дәрежеге және табысқа қол жеткізу үшін, олар
«1С» тиісті білім алу қажет.
3 санаты. Нақты пайдаланушылар. Қазіргі уақытта «1С» жұмыс істейтін, қосымша
білімге мұқтаж адамдар. Әдетте, адамдардың бұл тобы қысқа уақыт кезеңінде нақты білім
берілуі керек.
4 санаты. Басшылары. кәсіпорындар мен бизнес иелерінің директоры көптеген
себептер бойынша оқиды, бірақ бір мақсаты - «1С» жұмыс істеуді өздері үшін үйрену.
1С бағдарламасы не үшін керек және маңыздылығы неде?
Кез келген компанияның жылдық табыс көзі қазіргі заманға сай және уақтылы
болуы басқарушылық шешімдерге байланысты. Сондықтан 1С-тің уақытылы енгізілуі
және жүзеге асырылуына тәуелді болады, себебі, кез келген ұйымның бухгалтерлік
жазбалары ең маңызды болып саналады. Бухгалтерлік персоналдың құзыретті және
жұмыла жұмыс істеуі айтарлықтай қызметкерлердің өмірін жеңілдетеді, әсіресе, бүгінгі
таңда бухгалтерлік есеп және есеп беру әлдеқайда күрделі екенін ескерсек. 1С сияқты
арнайы бағдарламалар, жұмыс үрдісінің кешенді тетігін реттеуге көмектеседі.
Бұл бағдарламаның танымал болуы жеңіл түсіндіріледі: оның нарықтағы келбеті
кәсіпорындарды жаппай компьютерлендіру кезінде тұспа-тұс келді. Сонымен қатар,
бағдарлама үнемі өзгерісте болды, яғни тұрақты ағымдағы шындыққа бейімделіп отырды.
Сондықтан заңнамада немесе бухгалтерлік лауазымдарда болған болмашы өзгеріс бірден
барлық 1С бағдарламаларында көрсетіліп отырды, демек, оны ең бірінші және ең үздік
ретінде қабылдап отырды.
1С «Бухгалтерлік есеп» бағдарламасының дамуына ұсыныс ретінде келесідей
функцияларды енгізсе:
- Онлайншоттық есеп айырысу. Мысалы: банктік қарыздарды өтеу,
жабдықтаушылармен қолма-қолсыз есеп айырысу және т.б.
- Дүние жүзіндегі валюталық өзгерістерді онлайн желіде күнделікті көрсету
және 1С бағдарламасында автоматты түрде өзгеруі.
Осы ұсыныстарды жүзеге асырса қызметкерлердің жұмыс барысын жеңілдетуге
ықпалын тигізер еді. Себебі, 1С бағдарламасы қызметтерін жеңілдету барысында
қолданушылардың алдында маңыздылығын артады.
Бүгінгі күні, 1С «Бухгалтерлік есеп» бағдарламасы менеджмент, шағын және орта
бизнесте, бухгалтерлік есептің басқа да түрлері үшін белгілі бір стандарты болып
табылады. Жұмыс берушілер өз қызметкерлерінен осы бағдарлама бойынша қажетті
дағдыларды талап етеді. Күнделікті туындайтын сұрақтар ішінде Интернет дүкеніне және
автоматика жүйелеріне (қалдықтар, бағалар, өтініштер және т.б.) интеграциялау мәселесі
туындалса, сондай-ақ, жұмыс барысында, әдетте, 1С деректер базасын интеграциялауын
жүзеге асыруға қажет болады. Сол сияқты, басқа да көптеген жағдайларда: кез келген
процестерді автоматтандыру ШОБ(шағын және орта бизнесі) дәстүрлі түрде 1С
өнімдерінен басталады және қолдануын болашақтада жалғастыруда.
Әрбір кәсіпорында сауатты қойылған бухгалтерлік есеп үлкен рөл атқарады.
Өйткені, ақша, фирма-жабдықтаушылар, фирмалар, сатып алушылар, тауарлар, шарт
қызметкерлері ескеріледі. Барлық ақпарат кәсіпорынды ұтымды бағалау, одан әрі
қызметін жоспарлау үшін өте маңызды.
1С Бухгалтериясы өте ыңғайлы. Онда бір мезгілде бірнеше кәсіпорындардың
жалпы базасын есепке алуға және іске асыруға барлық мүмкіндіктер жасалған.
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1С Бухгалтерия бағдарламасы күнделікті жұмыстың жайлылығы мен
ыңғайлылығын ескере отырып, жоғары дәрежелі автоматтандыру, әр түрлі операцияларды
және т.б. жүзеге асырып, түсінікті және айқын бағдарламасымен мақтана алады.
Компьютерлік есепке алудың нәтижесі болу үшін бір компьютер аз болады. Мұнда
жақсы есепке алу-сараптамалық бағдарлама қажет. Осындай тиімді бағдарламалар өте аз,
бірақ бұл тұрғыда 1С Бухгалтериясы баға жетпес бағдарлама болып табылады.
Алғашында, 1С «Бухгалтерлік есеп» бухгалтерлік және басқарушылық есептің
(соның ішінде, ЕТҚ және адам ресурстарын басқару) автоматтандырумен айналысқан.
Оның даму тарихы ұзақ және бастапқыда ол баланс құруға мүмкіндік беретін жеке
бағдарлама болды. Бірақ бүгін бұл өнімді нақты бухгалтерлік міндеттерге ғана
қолданбайды. Әр жыл сайын 1С күрделі бухгалтерлік бағдарламаға айналуда және әліде
даму үстінде.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Журнал «Бухгалтер плюс Компьютер», г Алматы.
2. Кольвах О.И. Компьютерная бухгалтерия для всех. Ростов на Дону, 1996-41с.
3. Радченко М.Г «1С:Предприятие 8.0.разработчика» Примеры и типовые
приемы, M.:, OOO «1С-Паблишинг».
4. [www.1C.ru/]
5. Балабайченко Е.Е. Компьютер для бухгалтера. – Ростов на Дону: Феникс, 2003
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Бюджеттеу бизнесті басқарудың тиімді негізі
Жапбарханова М.С.
Нархоз Университеті, Алматы қ.
E-mail: Mira.caparali@mail.ru
Дүние жүзілік дағдарыстық жағдайының орын алуы барлық елдерге ғана емес, сол
елдердің құрылымдық бөліктері саналатын жеке ұйымдарға да тікелей әсер етуде.
Ұйымның шаруашылық субъект ретіндегі дәрежесінің нығаюы, ұйымға көптеген
қаржылық және өндірістік сұрақтарды өздігінен шешуге мүмкіндік береді. Бұл
мәселелерді шешу көбінесе бухгалтерлік және жалпы экономикалық ақпаратқа
негізделеді. Ол міндетті түрде айқын, шынайы, дәл болуы қажет. Осы ақпарат капитал
нарығының жұмысының тиімділігін арттырып, қолданған экономикалық шешімдердің
нәтижелерін алдын-ала болжауға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есептің дұрыс
ұйымдастырылуы, яғни материалдардың үнемді жұмсалуы, өндіріс қалдықтарының
азаюы, ысырапты жою болып табылады. Өзінің өндіріп (дайындап, жасап) шығаратын
өнімін халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілетті етіп шығару, өндірісті ұлғайту,
өндіретін өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі, түпкі мақсаты - табыс табу болып
келеді.
Нарықтық қатынастар жағдайында тек нарық сұраныстарын нақты және дұрыс
анықтап, оны толық игерген, сұранысқа сай өнімді шығара алатын, қызмет көрсете білетін
ұйым ғана жетістікке, яғни табысқа жетеді [1].
Соңғы уақытта заманауи қаржылық жоспарлау мен бақылау әдістерін қолдану
«бюджеттеу» терминінің көмегімен анықталады. Бюджеттік жоспарлау ең тәптіштелген
жоспарлау деңгейі және ол жоғары басшылық бекіткен бағдарламалардың негізінде
әзірленген ұйымның құрылымдық бөлімшелері немесе қызметтік салалары бойынша
жекелеген бюджеттерді дайындау үрдісі болып табылады. Кейде осы термин қабылданған
стратегия аясында кәсіпорын деңгейінде тактикалық жоспарлау мақсатын таңдаудың,
компанияның болашақ операцияларының жоспарларын (шығындар мен табыстар
сметасын) әзірлеудің және осы жоспарлардың орындалуын бақылаудың тұтас жүйесі
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ретінде, яғни ішкі қаржылық басқару жүйесі ретінде анағұрлым кең түсіндіріледі.
Осылайша, бюджеттеу кәсіпорын қызметін жоспарлаудағы күрделі мәселесінде
айтарлықтай маңызды қадам болып табылады[2].
Кесте 1 – Көлік құралдарын жүргізушімен қоса жалдау есебі бойынша қолданатын
шоттар корреспонденциясы (жалға алушы көрсететін) проводкалар
Шаруашылық операциялар мазмұны
1
Жүргізушісімен қоса жалға берілген автокөлік бойынша жалға
берушінің жалдау төлемінің шот-фактурасы акцептелінеді:
ҚҚС қосылмаған
ҚҚС сомасына
Жүргізушісімен қоса жалға берілген автокөлік құралдары
бойынша шығындар жатады:
негізгі және көмекші өндіріске қызмет көрсету
бойынша жүкқұжат шығысына
сатылған дайын қызметтер шығысына
жалпы және басқару шығыстарына

Шоттар корреспонденциясы
Дебет
Кредит
2
3

7450
1420

3310
3310

8410

7450

7110
7210

7450
7450

Ескерту:– автормен құрастырылған [3]

1 – кестеде көлік құралдарын жүргізушімен қоса жалдау есебі бойынша
қолданатын жазбалар көрсетілген.
Тәжірибе жағдайында басқарушылық есеп пен бюджеттеу қаржылық қызметтің
салыстырмалы екі дербес түрі болып табылады, бұл кезде компания соның тек біреуін
ғана қолданатын жағдайлар да жиі кездеседі. Алайда, мәсіні бойынша, осы үрлістер бір
бүтіннің бөлшектері болып табылады және кәсіпорынды тиімді басқару қос үрдіс болған
кезде ғана мүмкін болады. Бюджеттеу қойылымы кәсіпорынның қаржылық моделін
анықтаудан басталады, бұл оның ұйымдастырушылық - функционалдық құрылымына,
материалдық, ақшалай және құжаттық ағымдарына талдауды жүргізуді және қаржы
нәтижесінің шоғырлану нүктелерін айқындауды көздейді, соның нәтижесінде кәсіпорын
бюджеті құрастырылады. Оның орындалуына бақылау жасау, нақты көрсеткіштерді
жоспарлы көрсеткіштермен салыстыру және айқындалған ауытқуларды кейіннен талдау
да айтарлықтай маңызды. Нақ басқарушылық есеп тіркелімдері бюджеттің нақты
орындалуы туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Сондықтан басқарушылық есеп
бюджет үрдісі сияқты бірдей қағидамен жасалуы тиіс: табыстар мен шығындарды қандай
да бір жауапкершілік орталығына және қызмет түріне жатқызу мүмкіндігі бар оның бір
типтік номенклатура баптары. Есептік, сондай-ақ, бюджеттік үрдісті бір уақытта
қойғаннан кейін ғана басқарушылық есеп жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі мүмкін:
әртүрлі сараптамалық кескіндер (жеткізушілер, шығын кодтары, өнім түрлері және т.б.)
бойынша басқарушылық және бухгалтерлік (қаржылық) есеп тіркелімдерінен алынған
есептілікті талдау негізінде басқарушылық шешімдер қабылданады.
Бюджеттеу басқарушылық есептің маңызды элементі болып табылады.
Басқарушылық есеп пен бюджеттеу әдістерін білусіз компаниядағы істердің жағдайын
бақылау өте қиын. Кәсіпорынды басқару үшін бюджет қызметінің маңыздылығы мен
қажеттігі осы жұмыстың тақырыбын таңдауды шарттады.
Бюджеттеу (сметалық жоспарлау) – бұл оның аясында кәсіпорынның өткізушілік,
өндірістік, қаржылық, инвестициялық мүмкіндіктерінің талдауы жүргізілетін үрдіс; оның
қызмет етуінің негізгі көрсеткіштерінің болжамы; шешімді іске асырудың таңдалған
нұсқасын және алдыға қойылған мақсаттармен салыстырғанда қол жеткізілген
нәтижелерді негіздеу болып табылады.
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Осы мақсаттарға бюджеттік есептеу жүйелері қызмет етеді, оған жобалық және
есептік деректері кіреді. Бюджеттік есептеу жүйелері — бұл кәсіпорынды басқаруда кең
түрде қолданылатын құрал, ол әртүрлі басқарушылық функцияларды іске асыру үшін
талап етілетін ақпаратты топтастыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта бюджет
жүйелері менеджменттегі жаңа идеялардың әсерінен даму үстінде және ол мұнда
туындайтын ақпараттық қажеттіліктерге байланысты түрлендіріледі. Бюджеттерді
құрастыру үрдісі басқарушылық есептегі жоспарлау және бақылау жүйесінде аса
маңыздылар қатарында болып табылады. Ұйымда 2016 жылы бірнеше автокөлік түрлері
сатылып алынуы жоспарланған, сол жоспардың қаншалықты іске асқанын
2 –
кестеден көре аламыз.
көлемі

Кесте 2 – Ұйымдағы 2016 жылы сатып алынған автокөлікке жұмсалған қаражаттар
Автокөлік түрлері

Саны

Ақшасымлн.теңге

1

КИА РИО

30

62,4

2
3
4

Газель 2705-244
SSANG YONG NOMAD
Газель

7
1
2

30,8
4,9
0,4

5
6

Тойота Камри
Хюндай Н1

1
1

3,4
18,4

Ескерту:– «медициналық жедел жәрдемнің мемлекеттік коммуналдық мамандырылған автокөлік
кәсіпорны» қаржылық есептіліктері деректемелері негізінде автормен құрастырылған [4,5]

2 – кестеден көріп отырғандай бюджеттен қаражаттың бөлінуіне байланысты
жоспарланған автокөліктерді сатып алу мүмкіндігі жүзеге асты.
Бюджеттеу оперативтік және әлеуетті жоспарлаудың ажырамас бөлігі ретінде
шығады, ал ол өз кезегінде, бақылау үрдісімен тығыз байланысты.
Бюджеттеу — бұл бюджеттерді үздіксіз құрастыру мен орындау процедурасы.
Бюджеттер басқарушылық есеп жүйесінің түйінді құралы болып табылады. Әйгілі
болғандай, басқарушылық есептің негізгі тағайындалуы келесіден тұрады:
- кәсіпорынды оперативтік басқару және ұзақ мерзімді шешім қабылдау үшін
басшылыққа қажетті ақпаратты ұсыну;
- өнімнің (жұмыстың, қызметтердің) нақты өзіндік құнын және бекітілген
нормалардан, стандарттардан, сметалардан ауытқуын есептеу;
- қаржылық және шаруашылық қызметті, жаңа технологияларды енгізудің
күрделі салымдарын жоспарлау мен бақылау.
Бюджет — бұл белгілі бір кезеңге дейін дайындалған және қабылданған ақша
түріндегі сандық жоспар, әдетте ол қолжеткізілуі тиіс жоспарланатын табыс көлемін
және/немесе осы кезең ішінде төмендетілуі тиіс шығынды және осы мақсатқа жету үшін
тарту қажет болатын капиталды көрсетеді. Немесе: бюджет — бұл ұйымның тәртіп
бойынша, алдағы бір жыл қызметіндегі немесе оның жекелеген функциясындағы не
болмаса, бөлімшесіндегі қаржылық жоспары (ақша түріндегі). Бюджет болашақ қаржы
операцияларының болжамы болып табылады. Бюджеттің стандартталған міндетті нысаны
жоқ. Оның құрылымы бюджеттеу пәніне және ұйымның өзіндік ерекшелігіне тәуелді
болып келеді. Бюджет нақты қаржылық және операциялық міндеттердің орындалу
терминдерінде компания мақсаттарын сипаттайды. Бюджет пен бюджеттеу түсініктерін
ажырату керек. Мысалға, егер бюджет — бұл, ең әуелі, кәсіпорынның өз шаруашылық ету
қызметін жүргізетін сандық көрсеткіштері көрсетілетін құжат болса, онда бюджеттеу –
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бұл компанияның тәжірибелі қызметінде осы құжатты құрастыру және іске асыру үрдісі.
Бюджеттер жалғасатын бизнес мәнмәтінінде әзірленіп, ұзақ мерзімді жоспарлау үрдісінің
аясында қабылданған алдыңғы шешімдерімен анықталады. Алайда, уақыт өте, ұзақ
мерзімді жоспарлау аясындағы барлық ұсыныстар жаңадан алынған ақпарат тұрғысынан
қайта қарастырылып, нақтылануы тиіс. Қайта қарастыру және нақтылау үрдісі жиі кезде
бюджеттерді жыл сайынғы құрастыру үрдісінің бір бөлігі ретінде жүреді және ол
ағымдағы бюджеттік кезең ішінде іске асырылатын маңызды шешімдерді қабылдауға
алып келуі мүмкін. Сондықтан бюджетті құрастыру үрдісі тек ағымдағы жыл аясында
ғана қарастырылмайды, себебі ол ұзақ мерзімді жоспарлау үрдісінің ажырамас бөлігі
болып табылады. Бюджеттеу кәсіпорындағы анағұрлым күрделі және жауапты басқару
функцияларының қатарына жатқызылады. Кең мағынада алғанда, бюджеттеу – бұл жүйелі
дайындау негізінде болашақ оқиғаларға байланысты басқарушылық шешімдерді
қабылдауды білдіреді [6].
Бюджеттеу мақсаты (міндеттері) ұйым қызметінің мақсаттарынан бастама алады.
Кез-келген ұйым өз қызметін жоспарлауды қызмет ету мен міндеттің мазмұнын
анықтайтын мақсатты таңдаудан бастайды. Осы мақсаттың шешімі мақсатқа жетуге
әрекеттеседі.
Ұйымның қызмет ету сипаты мен ауқымына тәуелді ортақ, басты, жеке
мақсаттарды қоюға болады.
Ұйымның негізгі ортақ мақсаты – оның өмір сүруінің нақты көрінген себебі – оның
миссиясы деп белгіленеді.
Ұйымның миссиясы ең жалпы түрде – қаржылық емес немесе шамамен сызылған
қаржы мақсаттары түрінде қалыптасатындығына қарамастан, соның негізінде жасалған
басты, жеке мақсаттар барлық кейінгі шешім қабылдау үрдісіне арналған өлшемдер
түрінде қызмет етеді. Осылайша, миссия ең үздік баламаны таңдау үшін кері есептеудің
логикалық нүктесі болып табылады.
Ұйымның миссиясына, оның басты және жеке мақсаттарына қарай, бюджеттеудің
мақсаты мен міндеттері тәуелді болып келеді. Бұл кезде:
- басты қаржылық және қаржылық емес мақсатты нақты қалыптастыру;
- осы мақсатқа жетуді бақылауға болатын көрсеткіштерді таңдау;
- бюджеттеу көмегімен шешілуі мүмкін міндеттерді анықтау (басты мақсатқа
жетуді қамтамасыз ететін) керек.
Бюджеттеудің негізгі мақсаттары келесі түрде қалыптасады:
- жоспарлау құралының функцияларын орындау;
- тікелей және кері байланыс арқылы бақылау жасау;
- жұмысшылардың қызметіне уәждемелі ықпал ету;
- коммуникациялық ортаны қалыптастыру;
- ұйым қызметінің үйлестірілуін қамтамасыз ету.
Бюджеттеу мақсаттарын толығырақ қарастырайық.
Жоспарлау құралының функцияларын орындау.
Бюджет болашаққа бағытталған, бұл мүмкін жағымсыз жағдайды қарастыруға
және оны шешу жолын іздеп табуға мүмкіндік береді. Бюджеттеу үрдісі болашақта
мәселенің пайда болуын жоққа шығара алмаса да, ол осы мәселенің шешілуіне дайындалу
үшін жағдай жасайды. Бұл айға, тоқсанға есептелген бюджеттер мен сметалардың
көмегімен жылдық жоспарды нақтылау. Нәтижесінде кенет қабылданатын және тек
ағымдағы мақсатқа лайықты болуымен анықталатын шұғыл шешімдердің ықтималдығы
ең төмен деңгейге түсіріледі.
Тікелей және кері байланыс арқылы бақылау жасау.
Бюджет жүйесі әртүрлі деңгейдегі басшылардың жауапкершілік саласын анықтап
және оны бюджеттер мен сметалардың көрсеткіштерімен салыстыра отырып, бақылау
функциясын атқарады. Бұл кезде қаржылық бақылау және нәтижелікті бағалау тікелей
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және кері байланыс сипатында болады. Бюджеттік және қолжеткізілген көрсеткіштерді
салыстыру кері байланыспен бақылау жасау арқылы жүзеге асырылады, ал бюджет
көрсеткіштерін ұйымда бекітілген мақсаттармен салыстыру тікелей байланыспен
бақылауға негізделген. Тура және кері байланыспен бақылау механизмдері арқылы
басшыларға сыйақы (сыйлықақы, жеңілдік және т.б.) беру жүйесі жасалады.
Дегенмен, бюджеттік бақылау механизмдерінің тиімді жұмыс істеуі үшін
бюджеттеу жүйесі бюджет көрсеткіштерінен қысқа мерзімді ауытқу болған жағдайда, көп
кешікпейтін айыптаулар мен санкцияларсыз басқарушылық қызметкерлер ісәрекеттерінің белгілі бір еркіндігін көздегені қажет екенін айта кету керек.
Жұмысшылардың қызметіне уәждемелі ықпал ету.
Бюджеттеу көмегімен жұмыскерлердің нақты топтары үшін көрсеткіштер
(тапсырмалар) әзірленеді, бұл жұмыс нәтижесі үшін олардың жауапкершілігін арттырады.
Бұдан бөлек, ұйым қызметкерлерінің бюджет пен сметаларды ұйымдастыруға қатысуы
ынталандыру нәтижесін жоғарылатады. Алайда, басшы жұмыстарын бюджеттікбағытталған бағалау стилі белгісіздік жағдайында қабылданбайтын болып табылады.
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Экономическая сущность аренды
Иманкулова Ш.А., Досаева А.Ж.
Университет Нархоз, г.Алматы
Е-mail: sheron-80@mail.ru, dosayeva@mail.ru
Лизинговые операции являются универсальными, содержащими элементы кредита,
аренды и инвестиций, т.к. относятся к одной из форм экономической деятельности.
Аренда – это предоставленный договор арендодателем арендатору за установленную
плату имущества во временное пользование для независимого ведения производственной
деятельности и бизнеса.
Если рассматривать аренду с экономической стороны, она представляет собой
получение дохода от имущества, переданного на определенный период за плату другому
лицу. При этом арендодатель выступает в лице владельца наделенным
правом
собственности.
В качестве арендодателя выступают институты, использующие свои средства для
получения дохода. К ним относятся: производители оборудования; государство, через
участие в лизинговых компаниях. Реализация экономических взглядов через партнёрство
по аренде осуществляется определенными задачами ее участников (рисунок 1).
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1. Арендатор определяет,
какое имущество, какие
свойства и качество ему
необходимы

Участники
Участники
аренды
аренды

2.Арендодатель передает
арендатору необходимое
имущество во временное
владение использование
за плату

3. Арендатор принимает имущество, осуществляет арендные платежи, а по
Рисунок
1 -исходя
Реализация
экономическихвозвращает
интересов имущество
окончанию срока
аренды,
из договорённости,
арендодателю или выкупает, оплатив его остаточную стоимость

Как отмечалось ранее, аренда - означает наем или договор на передачу
собственником определенного имущества во владение второму лицу на условиях
предусмотренных договором. В основном в аренду сдают недвижимое и движимое
имущество.
Обычно в договоре аренды участвуют два партнёра: арендодатель – имеющий в
собственности актив, сдающий его в аренду и получатель актива, применяющий его в
своих услугах. В зависимости от экономических условий аренда подразделяется на два
вида:
1. Операционная аренда - договор, позволяющий арендатору использовать актив
в краткосрочной перспективе без получения прав собственности. Примером текущей
аренды служит аренда торговой недвижимости руководителей бизнеса, наём самолета
авиакомпанией или наём технологического оборудования изготовителями;
2. Финансовая аренда – договор, который в существенной степени передаёт часть
права собственности, и по условиям которой все доходы и расходы, связанные с
владением актива, переходят арендатору.
Сложившаяся система наёмных отношений включает комплекс операций по
аренде имущества, различающихся по признакам, представленным на рисунке 2.
Совокупность операций
Недвижимое и движимое имущество

Объекты

Арендодатель и арендополучатель

Субъекты аренды
Форма арендной платы

Денежная, натуральная
(товарами, работами, услугами)

Участники
аренды

Рисунок 2 — Система арендных отношений
Неотъемлемой частью заёмных отношений является плата за аренду. Арендная
плата - доход за актив, предоставляемый на определённое время владения и пользования
имуществом, величина денежной оплаты, которой оговорены в контракте аренды.
Арендная плата включает:
1. Амортизационные отчисления, размер которого предусмотрен в договоре;
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2. Деньги, передаваемые арендатором имущества арендодателю для проведения
ремонтных работ объектов по истечению срока аренды;
3. Долю прибыли, получаемую от общего использования наёмного имущества
(арендный %), указанный в договоре по правилам, не ниже банковского %.
Подсчитывание оплаты за аренду производится от определённой суммы всего
арендуемого актива в целом или частично по любому объекту. Арендная плата может
уплачиваться как в натуральной, денежной, так и смешанной формах. Времяи условия
перечисления оплаты за аренду указываютсяв договоре.
Существует возможность досрочно пересмотреть размер арендной платы по
желанию одной из сторон. В аренду могут быть сданы организации, имущественные
активы, здания, сооружения, оборудования (основные средства). К довольно сложным
явлениям экономической жизни относится лизинг, отражающий отношения контракта
купли-продажи, аренды и займа. В связи с этим, в научной литературе «лизинг» не имеет
чёткого определения.
По примерным подсчетамна данное время существуют множество определений,
предопределённых непростыми отношениями, образующихся связи с ним.
В профессиональной литературе встречаются отдельные определения понятия
«лизинг», которые систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 – Интерпретация понятия «лизинг» в экономической литературе
Определение лизинга

Авторы

1. Лизинг это особая форма соглашения между арендодателем и арендатором о
передаче имущества в пользование на определённый период по установленной [1, с. 5]
ренте, с последующей выплатой
2. Лизинг является договором особо рода, в котором сочетаются элементы обоих
вышеуказанных типов договоров
3. Лизинг – вид деятельности, направленный на вклад свободных денежных
поступлений, когда по договору арендодатель предоставляет имущество
арендатору за плату во временное пользование
4. Лизингом считаются имущественные отношения трёх лиц: пользователь
обращается к лизингодателю с просьбой приобрести необходимое имущество у
изготовителя и передать ему во временное пользование
5. Лизинг – вид вложений в инвестиции по приобретению и передаче имущества
за определенную плату, на срок и условия, обусловленные договором, с правом
выкупа лизингодателем

[2, с. 113]
[3, с. 242]
[4, с. 4]
[5, с. 2]

Примечание: составлена на основе изученной литературы

Данный список можно продолжить и дальше, но очевидно, что любая
формулировка лизинга является ограниченной и не может учесть проявления всех его
форм. По существу изложенного выше, в широком значении под лизингом следует
понимать весь комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с
приобретением имущества и последующей передачи его в аренду.
В результате, раскрытия основных аспектов, понятия касающихся лизинга, хотим
сделать некоторые выводы:
– в современных условиях конкурентная борьба за сбыт, рыночный механизм
воздействия производителей и потребителей способствует развитию новых операций,
среди которых особое место занимает лизинг;
– развитие лизинга связано с тем, что значительно усложнилась проблема
реализации произведенной продукции;
– организации располагают в основном изношенными как морально, так и
физически основными средствами.
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Использование лизинга в Казахстане для приобретения оборудования, зданий,
сооружений и другого имущества благотворительно отразится на состоянии национальной
экономики:
– позволяет лизингополучателю пользоваться имуществом без крупного вложения
денежных средств в приобретение основных средств, что особенно важно для мелких и
средних предприятий;
– предполагает полное кредитование, и нет надобности немедленного платежа;
– объект лизинга служит обеспечением сделки.
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Аудит эффективности
Исатаева К.Б.
КАЗНИИПиА
E-mail: jankazbek@mail.ru
Для реализации важнейших социально-экономических задач государственной
политики необходимо обеспечение эффективной деятельности государства в
финансово-бюджетной сфере. В связи с чем, актуальными становятся вопросы
усиления государственного контроля над расходованием бюджетных средств.
Одной из важнейших форм государственного финансового контроля является
аудит эффективности.
Важно отметить, что применение результатов аудита эффективности на
практике
позволяет
повысить
экономичность,
результативность
и
эффективность социально-экономических программ, создать резервы для
качественного повышения уровня жизни граждан страны и способствовать
более полному удовлетворению их запросов и потребностей.
Таким образом, представляется необходимым рассмотреть особенности опыта
проведения аудита эффективности передовыми зарубежными странами.
Следует отметить, что в середине XX века органы государственного
финансового контроля в зарубежных странах накопили достаточно большой
практический опыт проведения финансового аудита. В составе финансового аудита
выделяются аудит отчетности и аудит соответствия. Финансовый аудит представляет
собой проверку законности и регулярности выполнения операций с целью
установления соответствия зарегистрированных операций действующим общим и
специальным правилам; соответствия расходования и получения средств
установленным срокам и финансовым ограничениям; правильности оценки всех
долгов и обязательств. Аудит отчетности предполагает определение правильности
ведения, полноты учета и отчетности доходов и расходов государственного бюджета
и соответствующих финансовых документов. Главной задачей аудита соответствия
является проведение проверок по исполнению доходов и расходов бюджета
государства в отчетном финансовом периоде.
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Появление аудита эффективности относят к 50-м гг. XX века, когда во многих
зарубежных странах происходят институциональные изменения в экономической,
социальной, политической и других сферах, которые способствовали становлению и
развитию аудита эффективности, как новой формы государственного финансового
контроля. В этот период органы государственного финансового контроля ряда стран
(Великобритании.Канады, США и др.) начали проводить проверки государственных
расходов с позиции социальной (общественной) значимости тех результатов,
которые общество получило от законно израсходованных бюджетных средств [1].
Канада является одним из пионеров аудита эффективности. Аудит
эффективности получил широкое распространение в Канаде после того, как
правительство этой страны перешло на принципы управления, ориентированные на
достижение конечных результатов, когда все министерства и ведомства были
обязаны при формировании бюджета определять основные общественно значимые
результаты от использования бюджетных средств, а также от реализации социальноэкономических программ и услуг. При этом аудит эффективности не исключает
контроля за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, состоянием
учета и отчетности, обеспечением сохранности государственного имущества,
целевым использованием бюджетных средств.
В Канаде аудит эффективности - это систематическое, целенаправленное,
организованное и объективное изучение деятельности государственных органов. Он
включает в себя оценку их деятельности с точки зрения экономичности,
эффективности и результативности, а также анализ воздействия на окружающую
среду, методов оценки эффективности, взаимоотношения в рамках подотчетности,
охраны государственных активов, согласованности действий с органами власти.
Также, следует отметить, что в Канаде четко разграничиваются различия
между аудитом эффективности и финансовым аудитом, который, в свою очередь,
проверяет достоверность финансовой отчетности и непротиворечивость законам и
нормативным правовым актам осуществленных финансовых операций.
Роль Управления Генерального аудитора Канады, который представляет собой
дополнительный элемент взаимоотношений между Парламентом и Правительством,
заключается в том, чтобы содействовать Парламенту осуществлять проверку
эффективности работы органов государственной власти. Один из способов
выполнения этой функции - проведение аудитов эффективности расходования
государственных средств. Свыше 60% контрольных мероприятий, проводимых
высшим органом финансового контроля - Управлением Генерального аудитора
Канады, осуществляются как аудит эффективности использования государственных
средств.
В среднем в течение года Управление Главного аудитора Канады участвует в
20 слушаниях, организуемых комитетами Палаты Общин, и 15 слушаниях,
проводимых комитетами Сената. Порядка 60 % всех отчетов о проверках
эффективности
расходования
государственных
средств,
представляемых
Управлением Главного аудитора Канады, рассматривается парламентскими
комитетами.
Данный пример показывает, что парламенты зарубежных стран проявляют
большую заинтересованность в деятельности органов государственного финансового
контроля по проверке эффективности расходования бюджетных средств и активно
используют результаты этой деятельности для усиления своей контрольной функции
над исполнительной властью.
В свою очередь органы государственного финансового контроля
заинтересованы в тесном сотрудничестве с парламентами своих стран, поскольку
тем самым они получают дополнительную поддержку своей деятельности и стимул
для развития аудита эффективности. В этом смысле для Казахстана, переходящей на
аудит эффективности при осуществлении государственного финансового контроля,
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опыт Канады представляет несомненный интерес.
Вместе с тем, в США в середине 60-х годов появились новые методы
разработки и выполнения программ расходования бюджета, в частности
программно-целевой метод формирования бюджета. При планировании программы
мероприятий,
связанных
с
использованием
государственных
средств,
осуществлялись расчеты необходимых для ее реализации ресурсов и достижения
запланированных целей. Реализация подобных бюджетных программ и потребовала
создания соответствующей системы оценки достигнутых целей затраченных
ресурсов, что, собственно, и привело к возникновению аудита эффективности в
США.
«Лимская декларация руководящих принципов контроля», принятая IX
Конгрессом
Международной
организации
высших
контрольных
органов
(ИНТОСАИ) в 1977 году, зафиксировала появление аудита эффективности как
нового вида бюджетного контроля.
Согласно положениям стандартов ИНТОСАИ, аудит эффективности
представляет
собой
проверку
соответствия
критериям
экономичности,
продуктивности и результативности расходования бюджетных средств. Под
экономичностью здесь понимается минимизация расходов на достижение тех или
иных целей для обеспечения необходимого качества выполняемой работы.
Продуктивность представляет собой соотношение результатов деятельности
организации и теми ресурсами, которые были использованы на их производство.
Под результативностью рассматривается уровень выполнения организацией
определенных задач в виде соотношения между плановыми и фактическими
результатами ее деятельности.
Данное определение аудита эффективности использования нашло отражение в
законодательных актах западных стран, которыми регулируются деятельность
органов финансового контроля, а также в правилах и стандартах по проведению
аудита эффективности.
На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран мира существуют
органы государственного финансового контроля, которые осуществляют аудит
эффективности. Международная организация высших органов государственного
финансового контроля (ИНТОСАИ), созданная в 1953г., объединяет органы
государственного аудита 194 страны.
Аудит эффективности получил широкое распространение и развитие в
большинстве зарубежных стран. Так, доля аудита эффективности в общем
количестве проверок высших органов финансового контроля в ряде зарубежных
стран составляет 50-60 процентов, в то время как в Казахстане, согласно отчетам
Счетной палаты Республики Казахстан, доля аудита эффективности составляет лишь
4 процента[2].
Таким образом, накопленный международный опыт свидетельствует, что
широкое применение методологии аудита эффективности позволяет существенно
повысить качество казахстанского менеджмента. Тем не менее, для того, чтобы
аудит эффективности занял надлежащее место в системе государственного и
муниципального финансового контроля в Казахстане, необходимо способствовать
модернизации бюджетного процесса и качеству государственного управления, а
также соблюдать основные условия для его дальнейшего развития, решения
существующих проблем и сближения с передовой международной практикой.
Все это привело к тому, что в Казахстане принят закон о государственном
аудите финансовом контроле, которая обеспечит комплексную оценку результатов
деятельности подконтрольного субъекта, путем формирования итогового мнения
ответственным аудитором и обеспечения публичности результатов.
На сегодняшний день развитие национальной экономики в области
государственных финансов привело государственные структуры, управляющие
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финансами к необходимости не только целевого использования бюджетных средств,
но и к обеспечению их эффективного расходования. Это связано с проходящим в
последние годы в Казахстане реформированием бюджетного процесса, который
основывается на «управлении результатами».
Таким образом, учитывая опыт зарубежных стран, а также небольшой опыт
проведения аудита эффективности Счетной палатой РК, введение аудита в сектор
государственного управления становится очень актуальным в настоящее время.
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Управленческий учет в информационный системе организации
Казбекова Ж.Ш.
Университет Нархоз, г.Алматы
E-mail: jankazbek@mail.ru
Управление это целенаправленное действие руководство организации на
хозяйственные процессы для получения дохода и управление собственного капитала.
Для принятия и осуществление управленческих решении является информация,
которая дает обо всех сторонах хозяйственной деятельности.
В управленческом учете, как известно, используется в основном экономическая
информация. Она состоит из плановой, нормативной, учетной и прочей информации.
Информация может быть данные финансового, статистического, налогового и
управленческого учета. Может быть, и другие различные информации. К таким видам
информации можно отнести, аудиторские заключения, различные записки, комментарии
специалистов по различным проблемам хозяйственной деятельности.
Надо сказать, что в составе прочей информации некоторые операции не имеют
количественной и стоимостной оценки. Но, тем не менее, такие факты могут быть очень
важны для управленцев.
По мнению ряде специалистов, на долю бухгалтерского учета проходится 2/3 всей
экономической информации.
Процесс сбора информации о хозяйственной деятельности организации можно
сказать заключается в следующем: классификация , оценка и измерении хозяйственных
операции, а также других различных событии в целью для дальнейшего их отражения в
системе управленческого учета.
Под регистрацией понимается по порядку и последовательный запись
произошедших хозяйственных операции а также других событии в первичных документах
и учетных регистрах.
Далее идет обобщение информации, оно представляет собой анализ, подготовку и
интерпретацию информации. Анализ информации раскрывает состав информации
представляемой пользователям, круг пользователей, взаимосвязь различных показателей
деятельности организации и т.п. Подготовка и раскрытие смысла информации
предусматривает представление плановой, учетной и другой информации, включающей
по необходимости прогнозные заключение. Готовая информация дается пользователем в
виде отчетов табличного, графического и текстового формата.
Цель управленческого учета – предоставление администрации организации,
специалистам, и структурных подразделении плановой, фактической и прогнозной
информации работы организации, а также внешнем окружении дляобеспечение принятия
управленческих решений.
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Таким образом, основными пользователями информации управленческого учета
является высшее руководство предприятии, руководители структурных подразделений и
специалисты.
Как известно, на основе полученной информации руководство организации
прогнозирует стратегические цели управления организацией. Для этого она получает:
- свободные управленческие отчеты и результатах производственной, финансовой
и инвестиционной деятельности предприятия, а также отчеты о ее структурных
подразделениях за отчетной период и анализ влияние внутренних и внешних факторов на
финансовые результаты организации [1].
Источниками информации управленческого учета является учетная и внеучетная
информация.
Учетная информация – бухгалтерская отчетность, отражает и обобщает
хозяйственные средства и операции;
- статистическая отчетность отражает количественно и качественно совокупность
экономических являний и процессов;
- оперативная отчетность применяется в отдельных подразделениях организации
для текущего управления;
- выборочная отчетность служит для углубление и детализации некоторых
показателей отчетности. Учетная информация составляет 20-30 % всей информации
управленческого учета.
Внеучетная информация – материалы внутри- ведомоственной ревизии, внешнего и
внутренного аудита, проверок налоговой службы, постоянно действующих собрании,
совещании, собрание трудовых коллективов, различные переписки с вышествоящими
организациями финансовами и кредитными организациями и другие информации.
Информационная база должна удовлетворять следующим основным требованиям:
-быть адресной – ориентированной на конкретного потребителя
- быть оперативной – представляться в сжатые сроки
- быть достаточной и полезной – объем информации должен позволять принимать
объективные управленческие решения;
- быть аналитической – объем базы должен способствовать выявлению основных
тенденции в деятельности структурных подразделений и определению доли участия
каждого из них в получении прибыли;
- быть гибкой – обеспечивать информационные потребности руководителей разных
уровней при условиях изменения среды функционирования предприятия.
Нормативные документы управленческого учета можно распределить по четырем
уровнем:
1) Законы, указы Президента РК, постановления правительства РК;
2) Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету
3) Методического указания, инструкции,рекомендации и т.п.
4) Документы организации, которые разрабатываются ею при формировании
учетной политики.
- рабочий план счетов бухгалтерского учета
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- формы первичных учетных документов, пременяемых для оформления фактов
хозяйственной деятельности , по которым не предусматрены типовые формы первичных
учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской
отчетности;
- методы оценки активов и обязательств;
- методы контроля хозяйственных операции организации [2].
Как было сказано выше учетная информация составляет 20-30 % всей информации
управленческого учета, на долю экономического анализа приходится 70-80%, а в
финансовом учете соотношение иное: 40-50 % всей информации составляет учетная
информация, а на долю анализа приходится 50-60 %.
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Информация управленческого учета носит конфидициальный характер и требует
защиты.
На малых предприятиях, где число ПЭВМ невелико и не используются локальные
вычислительные сети, защита копьютерной информации состоит из установки паролей
для получения доступа определенного пользователя в компьютере и к необходимым
программам.
На крупных предприятиях защита информации управленческого учета от
несанкционированного доступа об обществляться комплексно, как с помощью
организационных мероприятии так и программно- техническими средствами.
Первое, что надо сделать, прежде всего необходимо четкое разделение персонала с
выделением помещении или расположением подразделении компактными группами на
некотором удалении друг от друга.
Второе, органичение доступа в помещении посторонних лиц или сотрудников
других подразделении, также надо опечатывать при сдаче под охрану после оканчание
работы.
Третье, жесткое органичение круга лиц, имеющих доступ к каждому компьютеру.
Далее , надо требовать от сотрудников прерывать выключать компьютер.
Каждая сетевая операционная система требует идентификации пользователя по
имени и поролю.
Здесь еще надо, своевременную смену поролей с фиксированием их подписью в
журнале паролей администратора сети, оно должно проводится не реже чем один раз в
месяц[3].
Значение и место управленческого учета в обеспечении менеджера оперативной
информации велика. Хорошая работа менеджера зависит от своевременно
предоставленной информации, которую он использует для планрования, анализа,
контроля и осуществления управления и быстрого принятия управленческих решении.
Для обеспечения управления необходимо создания таких хранилищ, которые
облегчат доступ к информации менеджерам компании.
Пользователей информации можно разделить на внутренних и внешних.
По мнению, Тайгашиновой К.Т. информация может быть количественной и
качественной количественной может информация, которая выражена в числах.
Качественная информация это в основном могут быть показатели, штампы, знаки
качества, сорта и т.д. оно относится к достоверности информации . бухгалтерской учет в
первую очередь предоставляет количественную информацию и отличается тем, что
обычно оперирует данными, выраженными в денежных еденицах.
Здесь, надо сказать, что провести четкую линию трудно, так как неденежная
информация часто включается в бухгалтерские отчеты. Если это информация помогает
менеджеру принимать оптимальные решения, то ее следует использовать в
управленческих целях. Здесь нельзя, не отметить роль внутренного учета, так как он
является частью процесса управления дает важную информацию позволяющую:
- контролировать текущие операции по видам работ
- планировать затраты, проводить анализ экономики затрат определять
перспективы развития, состовлять бюджет – оптимально использовать ресурсы;
- измерять и оценивать результаты каждой выполненной работы
- улучшать внутреннюю оперативную постановку управленческого учета
- всячески повышать достоверность информации.
Качественная характеристика информация имеет особое значение. Важную роль
играют
полезность, ценность,
своевременность,
надежность,
объективность,
достоверность, управленческой информации.Информация может быть учетная [4].
В организациях существует нормативно- справочная информация – положений
пробег, грузооборот товарооборот в реализации продукции, которая применяется в
оперативном учете (посменно, ежесуточно).
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Более того, в организациях учетная информация тесно взаимосвязано с плановой –
план снабжения производства, отгрузки, упаковки.
Компания, прежде чем представить клиенту счета на погрузку продукции, обязана
знать о наличии задолженности каждого клиента, сроках ее погашение. В случае
несвоевременной уплаты должно быть принято управленческое решение.
В этих новых условиях не менее важно проблема систематизации информации.
Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является находящаяся
в его распоряжении информация.
Таким образом, используя, передавая эту информацию и получая обратный сигнал,
он организует, руководит и мотивирует подчиненных.
Также большое значение имеет от его способности передавать информацию
наиболее эффективным образом. Эффективность передачи будет измеряться
адекватностью восприятия данной информации теми, кому она предназначалась. Ее
полезность и нужность определяется для принятия своевременного управленческого
решения.
Обобщая вышесказанное, надо сказать что качество и достоверность информации
играет особую роль в управленческом учете и влияет на правильное принятие решении.
Отсюда вытекает, что для пользователя бухгалтерская информация должна играть
достаточную роль при принятии управленческих решении. Она должна отвечать
следующим требованиями:
- своевременной, т.е. это означает, что информация должна быть свежей для
пользователя, если она будет просроченной, т.е. устаревшей, то тогда, она не может
отражать истинное положение вещей.
- ценной с точки зрения подтверждения или корректировки ранее следованных
прогнозов. Оно дает возможность пользователю оценить, насколько были верны его
прогнозы перспектив работы компании, если необходимо то изменить методику.
- надежность или достоверность бухгалтерской информации означает адекватное
отражения ею экономических реалий деятельности объекта учета.
Высшее перечисленные требования бухгалтерской информации для управления,
планирования , анализа, прогноза, правильной оценки работы каждого объекта и в целом
компании обеспечивает принцип управленческого учета. Нам кажется, необходимо
определить категорию достоверности информации, ее количественное и качественные
показатели.
Таким образом, своевременность информации играет важную роль в управлении
процессами производства.
Менеджера – управленцы должны знать и понимать терминологию учета,
правильно и своевременно использовать информацию, а вместе с этим знать и понимать
значение экономической информации, умело использовать ее при принятии
управленческих решении.
Качество управления определяется эффективностью работ в снабжении,
производстве и реализации продукции или услуг. Поэтому большую роль играет изучение
бизнеса язык денег и язык учета. Надо сказать, что менеджер не сможет принять
правильные управленческие решения, если он не будет знать состояние управленческого
учета, формирование внутреннего оперативного контроля, проводить анализ и контроль
различных процессов объектов деятельности организации, всю эту информацию должны
подготовить бухгалтер управленческой бухгалтерии.
Как отмечают ученые, существуют четыре ключевых момента, которые очень
важны для менеджеров для достижения успеха в их решениях по планированию и
контролю – это фокус на потребителя, ключевые факторы успеха, постоянное улучшение
и анализ результатов деятельности (показателей) и выработка корректирующих мер,
направленных на то чтобы цели были достигнуты и план реализованы. Решение
вышесказанных проблем всецело зависит от совместной работы бухгалтера
управленческой бухгалтерии и менеджера. Организация учета затрат – неотъемлемая
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часть функции контролера, каким является бухгалтер управленческой бухгалтерии
организации.
Как известно, подготовка необходимой информации относится к деятельности
бухгалтер. Информацию не всегда можно получить от производственной бухгалтерии.
Большую часть информации поставляет финансовый учет для внутренних пользователей.
Организация управленческого учета – внутреннее дело. Руководству каждой организации
или фирмы необходима информация, например, об объеме производственной продукции,
наличие клиентов, сумме задолженности дебиторов или кредиторов, или об
имущественном состоянии, объеме реализации и выручки. Информация необходима
руководителю для ведения процесса управления не только производством продукции но и
затратами на нее и реализацию. Управленческой учет обслуживает весь механизм
предпринимательской деятельности, а не только часть управления (только затратами).
Многие считают, что компетенция управленческого учета – это управление затратами или
себестоимостью, или затратами производства.
С развитием рынка управленческий учет и предоставленная ими информация все
больше превращается в механизм управления предпринимательской деятельностью.
Если управленческий учет, его информационное обеспечения отстают от
реформирования механизма управления, то реформирования механизма управления, то
желаемых результатов трудно достичь.
Управленческий учет и его информационное обеспечение постоянно должны идти
с требованиями экономических законов.
Обобщая, вышеизложенное можно сказать, что информация это не только
количественные и качественные показатели организации, но является основной для
получения финансового состояние организации, а также для принятия управленческого
решения, своевременной выполнения этих решении, а также управления затратами. Таким
образом, управленческий учет не только дает информацию для принятия управленческих
решении, а полностью обслуживает деятельность предприятий.
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Қорлар есебі мен бақылауының мақсаттары мен қағидалары
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Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университеті
E-mail: Aigul72@mail.ru
Кез келген шаруашылық субъектісінде бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
барысында қорлардың есебі мен бақылауын ұйымдастыруды жетілдіруге көп көңіл
бөлінген. Олар шикізаттар мен материалдарды пайдаланудың тиімділігін арттырудың
маңызды құралы болып табылады. Материалдар есебі бухгалтерлік есептің маңызды
бөлігінің бірі болып табылады. Осы есептің қаншалықты дұрыс қойылғанынан,
көпшілігінде шаруашылық субъектісінің қажетті материалдармен уақытылы қамтамасыз
етілуі, соның нәтижесінде өндірістің тоқтаусыз жұмыс істеуі, материалдардың сақталуы
және олардың үнемді пайдаланылуы, тікелей байланысты. Бірақ, материалдық қорлардың
есебі мен бақылауы туралы айтпас бұрын, олар шешуге міндетті мақсаттарды анықтап алу
қажет.
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Экономикалық әдебиеттерде қорлардың есебі мен бақылауы мәселелерімен
айналысатын авторлар олардың мақсаттарын әртүрлі қылып белгілеген [1].
Қорлардың бухгалтерлік есебінің мақсаттарын келесідей белгілеген :
- материалдық қорлар қозғалысының есебі бойынша барлық операцияларды дұрыс
және уақытылы құжаттауды жүргізу;
- материалдардың дайындалуы, келіп түсуі және жіберілуі бойынша берілгендердің
шынайылығын қамтамасыз ету;
- сақталу орындары бойынша қорлардың жағдайы туралы нақты ақпарат алу;
- қозғалыстың барлық кезеңдеріндегі қорладың жағдайы туралы нақты ақпарат алу;
- жабдықтаушылармен қарым қатынас туралы нақты ақпарат алу;
- материалдарды жеткізушілермен есеп айырысуды, жолдағы материалдар мен
фактураланбаған жабдықтауларды бақылауды уақытылы жүзеге асыру;
- жасалған жабдықтау келісім-шарттары және қорлар мөлшерінің сақталуына
сәйкес, материалдармен қамтамасыз ету жоспарының орындалуын бақылау;
- кәсіпорынның қажетті бөлімшелерін материалдардың келіп түсуі, жіберілуі және
нақты бары туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;
- өндірісті жедел басқару үшін, тауарлы материалдық қорлардың бары мен
қозғалысы туралы ақпарат алудың қалыпты жүйесін құру;
- материалдарды дайындаумен байланысты шығындарды анықтау және көрсету;
- қоймалардағы және әрбір материалды жауапты тұлға бойынша матерриалдардың
сақталуын бақылау;
- сақталу орындары мен қозғалыстың барлық кезеңдерінде материалдық
қорлардың сақталуын бақылау;
- меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
- белгіленген қорлар нормасының сақталуын бақылау;
- запастағы , өндірістегі және өнім өндіруге жұмсалған материалдардың саны мен
құны туралы ақпараттар алу;
- материалдарды өндіріске жіберу мен олардың белгіленген шығындар нормасына
сәйкес пайдаланылуын бақылау;
- белгіленген лимиттермен салыстырғанда материалдық ресурстарды үнемдеу
көлемі туралы және сол үшін төленген сыйақылар сомасы туралы нақты және уақытылы
ақпарат алу;
- шикізат, отын және басқа да материалдық қорлардың өнімсіз шығыстарының
алдын алу, оларды пайдаланудың нақты нәтижелерін анықтау;
- үнемдеу режимін сақтау және өндірістік қорлардың өнімсіз шығыстарын жою;
- материалдық қорлардың мақсаты бойынша пайдаланылуын бақылау;
- дұрыс бағалау және өндірістік қажеттіліктерге дұрыс есептен шығару;
- өндіріске жұмсалған материалдар құнын калькуляция объектілері бойынша дұрыс
үйлестіру;
- шығындар баптарының құрылуы және табыстар мен шығыстар туралы есеп
берудегі қаржы нәтижесіне әсер ететін, тұтынылған тауарлар мен өндірістік-материалдық
қорлардың саны мен өзіндік құнын анықтау;
- пайдаланылған материалдардың нақты өзіндік құнын есептеу;
- олардың сақталу орындары және баланс баптары бойынша материалдар
қалдықтарын есептеу;
- есепті кезеңнің соңында баланс активінде көрініс табатын, кәсіпорынның қалған
қорларының құнын анықтау;
- артық, пайдаланылмайтын материалдарды анықтау мен оларды сатуды үнемі
бақылау;
- технологиялық қалдықтар мен жоғалтулар көлемі туралы шынайы ақпарат алу
және оларды пайдалануды бақылау;
- есеп, қалдықтарды сақтау мерзімдері бойынша талдауға жағдайды қамтамасыз
етуі тиіс;
- келісім-шарттық міндеттемелердің сақталуын бақылау,
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

252

- әртүрлі деңгейдегі инстанцияларға барлық қаржылық ақпараттың негізінде түрлі
есептіліктерді құру;
Бухгалтерлік есептің мақсаты - қорлар туралы нақты ақпаратты алу және соның
негізінде есептіліктерді құру, деп есептейді.
Ал екінші жағынан, материалдық қорлар есебі мен бақылаудың алдына қойылған
мақсаттарды шешу үшін жұмысшылардың біршама штаты қажет, және де тек қана
бухгалтерлер емес, бұл жерде кейбір авторлар, материалдар есебінің мақсаттарын шешуді
тек бухгалтерияға жүктеумен қателеседі. Бірқатар мақсаттарды бухгалтерия
жұмысшыларының алдына қоюдың өзі заңсыз. Мысалы, материалдарды ұқыпты
сақтауды, олардың бұзылуына жол бермеуді есеп қызметкерлері емес, қойма
қызметкерлері, материалды-жауапты тұлғалар жүзеге асыруы тиіс. Сонымен қатар,
қажетті қорлармен дер кезінде толықтыруды бақылау, айналымды жеделдету үшін күресу
мақсаттарын да бухгалтерия қызметкерлері емес, кәсіпорынның басқа функционалдық
бөлімшелері жүзеге асырады.
Осыған тағы, пайдаланылған материалдардың нақты өзіндік құны мен сақталу
орындары мен баланс баптары бойынша олардың қалдықтарын есептеу және өнімнің
өзіндік құнындағы материалдық шығындарды анықтау, материалдар есебі мәселелерімен
айналысатын, бухгалтерия жұмысшыларының қызметінің нәтижесі болып табылатынын
қосу керек. Осыған байланысты олар жеке мақсат ретінде бөліп көрсетіле алмайды.
Жоғарыда аталған материалдар есебі мен бақылаудың кейбір мақсаттары, мысалы,
өндірістік қорлардың сақталу орындарында,
қозғалысының барлық кезеңдерінде
сақталуын бақылауды ұйымдастыру және үнемі тексеруді қамтамасыз ету (түгендеу),
материалдық ресурстардың есебі мен бақылауын ұйымдастырудың қағидалары болып
табылады [2]. Сондықтан, оларды да есеп пен бақылаудың жеке мақсаттары ретінде бөліп
қарастырудың қажеті жоқ..
Сонымен, осы проблеманы кешенді түрде қарастырып, айтылған ескертулерді
есепке ала отырып, біз материалдар есебі мен бақылаудың төрт негізгі мақсаттарын жеке
атап көрсетуді ұсынамыз : құқықтық, экономикалық, бақылау және басқару.
Құқықтық мақсаты, әрбір ұйым басқа экономикалық субъектілерден толық
тәуелсіз болмайды және олармен белгілі шаруашылық қарым-қатынаста болады, дегенге
негіделген. Сондықтан бұл мақсат келісімдік қатынастармен байланысты мақсаттардан
тұрады.
Басты экономикалық мақсат – басқару шешімдерін қабылдау үшін ішкі
пайдаланушыларға (басшылар, құрылтайшылар, мүлік иелері) және сыртқы
пайдаланушыларға (кредиторлар, инвесторлар және т.б) қажет ұйым активтерінің, соның
ішінде қорлардың, бары мен пайдаланылуы туралы толық және шынайы ақпаратты
қалыптастыру.
Бақылау мақсаты - материалдық қорлардың бары мен қозғалысы жөніндегі
шаруашылық операцияларды жүзеге асырудың заңдылығын,тиімділігін және олардың
белгіленген нормалар мен сметаларға сәйкес пайдаланылуын анықтайтын, бақылау
процедураларынан тұрады.
Басқару мақсаты – ең алдымен, бірқалыпты қызмет ету жағдайында ұйымның
қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Сонымен, ішкі мақсаттар тізімі «ашық» болып қалады, немесе әрбір экономикалық
субъект тауарлы-материалдық қорлар есебі мен бақылаудың мақсаттарына қарай, төрт
негізгі мақсаттың біреуінің мағынасын күшейтумен өзі жеке ішкі мақсаттарын өзгерте
алады.
Тағы да атап кететін жағдай, бұл мақсаттар бір-бірімен тығыз байланыста, олардың
жиынтығына қарағанда, жеке алынған бір мақсаттың өзі қорлар есебінің мазмұнын
анықтай алмайды. Мысалы, экономикалық мақсат басқару масатысыз мағынасыз болып
табылады, себебі жәй орындалған шаруашылық операциялар туралы көрсеткіштер
құжаттар көмегімен өндірістік процесстің көрінісін береді, бірақ келешекте оларды
пайдалану қарастырылмаған. Экономикалық ақпарат
та бақылау мақсатынсыз
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пайдаланылмайды, себебі бұл жағдайда ол шынайы болмайды, ал шынайылық – есептің
бір қағидасы болып табылады [3].
Сонымен, ұсынылған өндірістік қорлар есебі мен бақылаудың мақсаттарын
топтастыру әмбебап болып табылады, яғни әрбір кәсіпорынға есеп пен бақылауды өзінің
нақты мақсаттарына сәйкес ұйымдастыруға мүмкіндік береді.Бұл оның жаңалығын
анықтайды.
Материалдық-өндірістік қорлардың есебі мен бақылауын дұрыс ұйымдастыру
және сапасын көтеру үшін, олардың қағидаларын анықтау маңызды. Қағида –дегеніміз
бастапқы жағдай, оның негізінде есепті ары қарай ұйымдастыру құрылады.
Нормативті құжаттармен, материалдар есебін ұйымдастыру, есептің жедел
бухгалтерлік әдісі қағидаларының базасында жүзеге асырылуы тиіс, деп қарастырылған.
Бұл әдістің негізгі қағидалары болып келесілер есептеледі:
- қойма карточкалары мен басқа регистрлерде материалды-жауапты тұлғалармен
жүргізілетін, қоймалардағы сандық есептің түпкі жеделдігі мен бухгалтерлік
шынайылығы;
- бухгалтерия қызметкерлерінің, тікелей сақталу орындарындағы, материалдар
қозғалысы бойынша қойма операцияларының дұрыс және уақытылы құжатталуын, үнемі
бақылау;
- қорлардың есепті бағасы бойынша ақшалай көріністегі бухгалтерлік есебін синтетикалық шоттар бойынша, сақталу орындары –қоймалар мен материалды жауапты
тұлғалар және материалдар топтары бойынша, ал автоматтандырылған жағдайда –
номенклатуралық номерлер бойынша жүзеге асыру;
- қойма есебінің берілгендері бойынша материалдар қалдықтарын бухгалтерлік
есептегі материалдық қалдықтармен салыстыру жолымен, сандық және суммалық есептің
көрсеткіштерін салыстыру арқылы, жедел қоймалық және бухгалтерлік есеп арасындағы
органикалық байланысты үнемі растау.
Біздің көзқарасымыз бойынша, бұл тізімде тек қана жеделдік, шынайылық және
материалдарды ақшалай көріністе көрсету қағидалары ғана келтірілген; басқа пунктер
болса бухгалтерлік есеп әдісі элементтерінен тұрады (түгендеу), немесе есеп пен
бақылауды ұйымдастыру әдісінен тұрады. Қазіргі әдебиеттерде бұл мәселе тиісті көрініс
таппаған, сондықтан бұл оның қосымша зерттеу қажеттілігін тудырады. Қазіргі
шаруашылық жүргізу жағдайларына қандай қағидалар сәйкес келеді? Біздің ойымызша,
олардың шешетін мақсаттарына қарап есеп пен бақылаудың қағидаларын анықтаған жөн.
Бухгалтерлік есептің мағынасы тұрғысынан алғанда,оның негізгі мақсаты - шаруашылық
қызметін тиісті жүзеге асыру үшін, басқару персоналын қажетті және сапалы ақпаратпен
қаматамасыз ету болып табылады. Сондықтан, біз, материалдар есебінің негізгі қағидасы есептің уақыттылығын атап көрсету керек деп есептейміз, себебі дер кезінде ұсынылмаған
ақпарат өзінің пайдалылығын жоғалтуы мүмкін және есепті ары қарай ұйымдастыру
қағидалары де өз мағынасын жоғалтады.
Бөлектік қағидасын қарастыру заңдар нормасымен белгіленген. Ұйымның меншігі
болып табылатын мүліктер, бұл ұйымда пайдаланудағы басқа заңды тұлғалардың
мүліктерінен бөлек есептеледі. Ұйымның жүйелі бухгалтерлік есебі мен балансында
заңдарға сәйкес нақты ұйымның меншігі болып табылатын мүліктердің құны ғана көрініс
таба алады. Барлық басқа материалдық қорлар баланстан тыс есепке алынуы тиіс. Осы
ережені сақтау, ақпаратты пайдаланушылармен ұйымның объективті қаржылық жағдайын
анықтауында негіз болады.
Синтетикалық, аналитикалық және қойма есебін ұйымдастыру материалдық
қорларды дұрыс, тиімді топтастырусыз (жіктеусіз) мүмкін емес. Онсыз жүйелі тәртіпте,
материалдық ресурстардың жағдайы мен пайдалануын сипаттайтын ақпаратты құруға да
болмайды.
Толықтық қағидасы де заңдар нормасынан шығады. Ұйыммен жүргізілетін барлық
шаруашылық операциялары, соның ішінде материалдық-өндірістік қорлармен де,
ақтаушы құжаттармен рәсімделуі тиіс.

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

254

Бірақ та басқа жағынан, құжаттар рационалдылық қағидасыне жауап беруі тиіс,
яғни басқару шешімдерінің барынша көпшілігін осы құжаттарда берілгендердің негізінде
жасау мүмкіндігінің болуы
Бағалау қағидасы берілген жағдайда, материалдық қорлардың есепте сандық және
ақшалай көрсеткішпен көрініс табуын ғана білдірмейді, сонымен қатар бағалау әділ болуы
тиіс, яғни ұйымның нақты активтерін шынайы көрсету керектігін білдіреді.
Сонымен қатар, есепті материалдық қорларды пайдаланудың тиімділігі қағидасы
сақталатындай ұйымдастыру қажет, яғни қоймаларда сақталатын қорлардың көлемін
тиімді қылу керек, олардың бұзылуының алдын алу керек, өндірісте және басқа да
мақсаттарда қорлардың пайдалануының тиімділігін арттыру қажет.
Ұйымның шаруашылық қызметін тиімді басқару үшін тек қана толық емес
сонымен қатар шынайы ақпарат қажет. Шынайылық қағидасы бойынша тек шын мәнінде
орындалған шаруашылық процестері мен қимылдары көрсетіледі. Шынайылық қағидасы
ұсынылатын ақпараттың дұрыстығында да көрініс табады. Біздің ойымызша, бұл қағида
қорлар бақылауын ұйымдастыруда негізгілердің бірі болып табылады.
Сонымен, біз, әрбір шаруашылық субъектісінде материалдық қорлар есебі мен
бақылауын ұйымдастыруда негізге алынуға тиіс қағидаларын ұсындық.
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по уровню социально-экономического развития формирует различные условия для
привлечения инвестиционных ресурсов и дальнейшего территориального развития. С одной
стороны серьезной проблемой некоторых муниципальных образований является
недостаточность финансово-экономической базы, что не позволяет рассматривать городские
агломерации как самодостаточные системы, способные эффективно решать поставленные
задачи без участия региональных органов власти. С другой стороны, комплексная и
достоверная оценка деятельности субъектов РФ не может быть осуществлена без оценки и
анализа социально-экономического состояния муниципальных образований, расположенных на
его
территории.
Вышесказанное
обуславливает
необходимость
рассмотрения
внутрирегиональной системы, состоящей из административно-территориальных единиц
(городских округов и районов), связанных между собой различными экономическими
отношениями и образованных в единую региональную комплексность.
В связи с этим становится актуальной деятельность по изучению и оценке
внутрирегионального
социально-экономического
развития
с
целью
выявления
потенциальных возможностей, повышения эффективности использования имеющегося
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ресурсного потенциала и взаимодействия муниципальных, региональных органов власти,
минимизации социально-экономических рисков, и как следствие, сглаживание асимметрии в
уровне развития муниципальных образований.
Таким образом, основная цель настоящего исследования состоит в разработке
методики комплексной оценки внутрирегионального социально-экономического развития
для определения места муниципальных образований в экономическом пространстве
региона.
Следует отметить, что проблемами оценки и анализа социально-экономического
уровня развития территориальных образований российские ученые и отдельные
исследовательские центры стали заниматься в конце 90-х гг. XX века. Однако до
настоящего времени в практике муниципального управления в силу большого
разнообразия территориальных образований, отличающихся между собой природноресурсной, инфраструктурной, промышленной, финансовой составляющими, нет единой,
типовой и общепризнанной методики оценки. Отдельные научные разработки в виде
методических положений, несомненно, ведутся. Например, существуют методики,
представленные фондами «Новая Евразия», «Институт экономики города», Леонтьевским
международным центром социально-экономических исследований и др. Данной
проблематикой занимаются такие российские ученые как А.Г. Гранберг, Г.В. Марченко,
И.А. Соловьев и другие [1,2,3,6,7,8]. Однако, в силу разрозненности и неоднозначности
методик, сложного эконометрического аппарата, применения балльных оценок,
недостаточно отражающих степень дифференциации муниципальных образований по
уровню развития, высоких затрат, связанных с привлечением квалифицированных
экспертов и других причин, проблема создания комплексной методики оценки социальноэкономического развития, подходящей для всех муниципальных образований, до сих пор
не решена. Тем не менее, существующие методические подходы вышеназванных авторов,
а также результаты исследования социально-экономического потенциала муниципальных
образований Кемеровской области, представленные нами ранее в работах [4,5] послужили
базой для разработки методики комплексной оценки внутрирегионального социальноэкономического развития.
Следует отметить, что в настоящем исследовании социально-экономическое
развитие территориальных образований рассматривается нами не только с позиции
социально-экономического потенциала, но и учитывается такая важная составляющая как
социально-экономический риск (рис. 1).
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

РИСК

ЧАСТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ПОТЕНЦИАЛА

ЧАСТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
РИСКА

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ
ЧАСТНЫЙ

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ФОРМИРУЮЩИЕ
ЧАСТНЫЙ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Рисунок 1 - Составляющие элементы социально-экономического развития
муниципального образования
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Разрабатывая методику комплексной оценки внутрирегионального социальноэкономического развития, мы учитывали следующие положения:
- показатели и коэффициенты, формирующие индикаторы, отражают
количественную характеристику социально-экономического потенциала и риска;
- исследование социально-экономического потенциала и риска обеспечивает
адекватную оценку текущего состояния муниципальных образований и является
предпосылкой повышения уровня обоснованности принимаемых управленческих
решений органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления;
- оценка социально-экономического развития рассматривается как один из
регуляторов стабилизации экономики внутри региона, способствующих планомерному
обоснованию внутрирегионального инвестирования.
Итак, социально-экономическое развитие муниципальных образований региона
оценивается нами с помощью системы показателей, формирующих индикаторы по
ключевым составляющим территориального развития. Выбор системы показателей и
индикаторов обусловлен сложностью состава социально-экономической сферы и ее
зависимостью от целого ряда параметров. Поэтому уровень социально-экономического
развития невозможно выразить в одном непосредственно измеряемом показателе. При
формировании системы индикаторов и показателей, мы ориентировались на уже
существующие подходы и собственные представления о применении ряда специфических
показателей, которые не используются при оценке регионального социальноэкономического развития.
Согласно нашим методическим положениям, социально-экономический потенциал
муниципальных образований
оценивается на основе показателей и индикаторов,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Индикаторы и показатели социально-экономического потенциала
муниципального образования
ИНДИКАТОРЫ

ПОКАЗАТЕЛИ

1.ПРОИЗВОДСТВЕНН
ЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

1.1 Стоимостной объем промышленной продукции
1.2 Стоимостной объем сельскохозяйственной продукции

2. ФИНАНСОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

2.1. Доходы бюджета
2.2 Прибыль предприятий и организаций
2.3 Сбережения населения и приобретение иностранной валюты

3.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

3.1. Число коммерческих банков и филиалов
3.2 Число страховых и лизинговых компаний
3.3 Число предприятий с иностранными инвестициями
3.4 Число малых предприятий

4. ТРУДОВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

4.1 Число лиц с высшим и средним образованием
4.2 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте

5.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

5.1 Оборот розничной торговли
5.2 Стоимостной объем платных услуг
5.3 Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности
граждан
5.4 Потребительские расходы
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6. СОЦИАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

7. ИННОВАЦИОНН
ЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

8. ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

6.1 Число врачей
6.2 Обеспеченность больничными койками
6.3. Жилой фонд
6.4 Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
6.5 Социальные выплаты различным категориям граждан
6.6 Общее число школ искусств, музыкальных, художественных и
спортивных школ
7.1 Число организаций, выполняющих научные разработки и
занимающихся инновационной деятельностью
7.2 Число созданных новых образцов
7.3 Число лиц, имеющих ученую степень
7.4 Затраты на научные исследования и разработки
8.1 Топливно-энергетические ресурсы
8.2 Запасы руд цветных и черных металлов
8.3 Запасы сырья для химической промышленности
8.4 Запасы нерудных полезных ископаемых
8.5 Лесной фонд
8.6 Площадь сельскохозяйственных угодий и др.

Все показатели социально-экономического развития территорий делятся на
позитивные и негативные. Позитивные показатели характеризуют частные индикаторы
потенциала, определяющие интегральный показатель социально-экономического
потенциала, а негативные – социально-экономического риска. По показателям потенциала
более высокая количественная характеристика обусловливает более высокий уровень
социально-экономического развития, по показателям риска более высокое количественное
значение снижает уровень социально-экономического развития муниципального
образования.
Социально-экономический риск муниципального образования складывается из
индикаторов, представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Индикаторы и показатели социально-экономического риска
муниципального образования
ИНДИКАТОРЫ
1.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РИСК

ПОКАЗАТЕЛИ
1.1 Количество убыточных предприятий и организаций
1.2 Степень износа основных фондов

2 ФИНАНСОВЫЙ
РИСК

2.1
Сумма просроченной кредиторской задолженности предприятий
2.2
Сумма убытка предприятий и организаций
2.3 Просроченная задолженность по кредитам банков
2.4 Финансовая помощь для выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности
2.5 Недоимки по налоговым платежам

3.
3.ЭКОЛОГИЧ
ЕСКИЙ РИСК

3.1
3.2

4.КРИМИНАЛЬНЫЙ
РИСК

4.1
Количество тяжких преступлений (убийств, покушений на
убийство и умышленное причинение вреда здоровью)
4.2 Количество экономических преступлений

5.СОЦИАЛЬНЫЙ
РИСК

5.1
Количество официально зарегистрированных безработных
5.2 Просроченная задолженность по заработной плате
5.3 Ветхое и аварийное жилье
5.4 Смертность населения

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ
Сброшено загрязненных сточных вод в водные объекты.
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Для оценки внутрирегионального социально-экономического развития следует
провести ряд последовательных действий и вычислений.
1) Определяется доля соответствующего показателя муниципального образования в
общерегиональном показателе (D) по следующей формуле:
D=

Pi
P

где Pi – показатель, характеризующий часть совокупности по i-тому
муниципальному образованию;
P – показатель по всей совокупности (в целом по региону).
Долю показателя, рассчитанную по социально-экономическому потенциалу,
обозначим как Dp,, а долю показателя, рассчитанного по социально-экономическому
риску – Dr.
2) Чтобы сделать выводы об уровне социально-экономического развития
муниципального образования необходимо привести показатели в сопоставимый вид,
приняв за базу долю населения муниципального образования в общей численности
населения региона. Для этого следует по каждому муниципальному образованию
определить долю населения, проживающего на i-той территории в общерегиональной
численности населения.
Dn =

Ni
N

где Ni – численность населения, проживающего на территории i-того
муниципального образования;
N – численность населения, проживающего на территории региона.
3) На основе проведенных расчетов определяется коэффициент социальноэкономического потенциала муниципального образования по отдельно взятому
показателю, формирующему частный индикатор по формуле:
kp =

Dp
Dn

Таким образом, сопоставляя долю анализируемого показателя с долей численности
населения, мы сможем оценить его значимость на данной территории и сопоставить
несравнимые в абсолютном выражении показатели.
Если коэффициент социально-экономического потенциала kp
≥ 1, то
муниципальное образование полностью обеспечено по данной позиции. Если
коэффициент социально-экономического потенциала kp < 1, то муниципальное
образование недостаточно обеспечено по анализируемому параметру. Полученные
значения коэффициента социально-экономического потенциала по каждому показателю
позволяют нам сравнивать муниципальные образования между собой.
4) Выше упоминалось, что существуют позитивные и негативные показатели
социально-экономического развития. По позитивным показателям более высокая
количественная характеристика обусловливает более высокий уровень социальноэкономического развития (это показатели потенциала), по негативным же показателям
более высокое количественное значение снижает уровень социально-экономического
развития муниципального образования (это показатели риска). В связи с этим
представляется целесообразным расчет коэффициента социально-экономического риска
по показателям, формирующим частный индикатор, применив формулу:
kr =

Dr
Dn

Значение коэффициента социально-экономического риска должно стремиться к
минимуму.
5) Расчет среднего значения частного индикатора возможен при использовании
формулы средней арифметической:
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n

I =

∑k
j =1

j

n

где I- средняя величина частного индикатора (Ip –индикатор потенциала, Ir–
индикатор риска);
k1, k2, k3,… kn- коэффициенты социально-экономического потенциала (риска),
рассчитанные на основе показателей, формирующих частный индикатор;
n – количество коэффициентов социально-экономического потенциала (риска).
Более высокое значение частного индикатора потенциала (Ip) свидетельствует о
наиболее благоприятной ситуации, сложившейся на территории муниципального
образования (зависимость прямая). Более высокое значение частного индикатора риска (Ir)
свидетельствует о наличии препятствий в социально-экономическом развитии
муниципального образования (зависимость между уровнем риска и социальноэкономическим развитием обратная).
Для
определения
интегрального
индикатора
социально-экономического
потенциала (риска) также представляется возможным использование формулы средней
арифметической.
На основе полученных данных проводится ранжирование территорий.
Количественные значения полученных частных и интегральных индикаторов потенциала
и риска сравниваются по муниципальным образованиям, входящим в состав субъекта
федерации. Рейтинг потенциала, в данном случае, представляет собой упорядоченный
список муниципальных образований, расположенных в порядке убывания
количественного значения индикатора, а рейтинг риска - упорядоченный список
муниципальных образований, расположенных в порядке возрастания количественного
значения индикатора риска. Рейтинги по частным и интегральным индикаторам
позволяют выявить специфические особенности муниципальных образований и создать
конкурентную среду для улучшения условий деятельности и привлечения
инвестиционных ресурсов на свою территорию.
Для более глубокого анализа деятельности каждого муниципального образования
региона рекомендуется проведение SWOT – анализа, основой для которого являются
проведенные расчеты коэффициентов, частных и интегральных показателей. SWOT –
анализ позволит выявить сильные и слабые позиции, возможности и угрозы, что будет
способствовать детальной проработке внутрирегиональных стратегических направлений
развития.
6) Таким образом, интегральный индикатор потенциала должен стремиться к
максимуму, а интегральный индикатор риска – к минимуму. В целях приведения их к
сопоставимому виду предлагается интегральный индикатор риска представить в виде
выражения (2 - Ir), тогда задача максимизации показателей будет выполняться для обеих
групп (потенциала и риска). Число «2» характеризует максимальное значение риска. В
результате сводный показатель, который в дальнейшем может использоваться для оценки
социально-экономического развития i-того муниципального образования, примет вид:
Si =

I ip + ( 2 − I ri )
2

где Si – показатель социально-экономического развития i-того муниципального
образования;
интегральный
индикатор
социально-экономического
потенциала
I ip –
муниципального образования;
I ri – интегральный индикатор социально-экономического риска муниципального
образования.
7) На основе рассчитанных показателей, характеризующих социальноэкономическое развитие муниципальных образований региона, происходит ранжирование
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территорий и формирование типологических групп, характеризующихся близкими
значениями выбранного показателя для выявления общих закономерностей.
При формировании типологических групп необходимо, прежде всего, установить
их число. Для этого воспользуемся формулой Стэрджесса:
k t = 1 + 3.3221 × lg n ,
где kt – число типологических групп;
n – общее число изучаемых единиц совокупности (число исследуемых
муниципальных образований, входящих в состав региона).
Указанное выражение почти всегда выступает как дробная величина, которую
следует округлить до целого числа, так как количество групп не может быть дробным.
При группировке внутри однородных совокупностей возможно использование
равных интервалов, величина которых зависит от вариации признака в совокупности и от
количества обследованных единиц. Определение величины интервала (h) проводится
следующим образом:
- вычисляется размах вариации (R) как разность между максимальным и
минимальным значением признака:
R = xmax − xmin
- значение величины интервала вычисляется как отношение размаха вариации к
числу типологических групп:

h = R / kt

Значение величины интервала позволяет определить границы всех типологических
групп. Уже сам по себе факт принадлежности к той или иной типологической группе
позволяет судить о степени внутрирегионального социально-экономического развития.
8) На основе выявленных типологических групп происходит распределение
внутрирегиональных позиций по группам социально-экономического потенциала и
социально-экономического риска, путем построения матрицы социально-экономического
развития, которая представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Матрица распределения муниципальных образований (МО)
региона по группам социально-экономического потенциала и риска

Социальноэкономический

потенциал
Социальноэкономический
риск
Низкий риск
Ниже среднего
уровня
Средний уровень
риска
Выше среднего
уровня
Высокий риск
Всего МО

Высокий
потенциал

Выше
среднего
уровня

Средний
уровень
потенциал
а

Ниже
среднего
уровня

Низкий
потенциал

Всего
МО

МО 5

МО 1
МО 4

МО 2

МО 6

МО 7

МО 3

Матрица распределения муниципальных образований позволит определить место
муниципального образования в экономическом пространстве региона, дальнейшие
ориентиры роста, основные задачи и направления стратегического развития. Следует
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отметить, что для каждой группы муниципальных образований необходимо разработать
свою стратегию и программу развития.
В матрице выделены следующие социально-экономические состояния
муниципальных образований региона:
«МО 1» - муниципальные образования, занимающие лидирующие позиции в
регионе;
«МО 2» - - муниципальные образования, занимающие устойчивые позиции в
регионе;
«МО 3» - - муниципальные образования, характеризующиеся достаточным
потенциалом и пассивностью в отношении минимизации риска
«МО 4» - муниципальные образования, характеризующиеся средним уровнем
социально-экономического развития;
«МО 5» - муниципальные образования, характеризующиеся невысоким уровнем
потенциала и активностью в отношении минимизации риска;
«МО 6» - муниципальные образования, характеризующиеся напряженным
состоянием;
«МО 7» - муниципальные образования, характеризующиеся кризисным
состоянием;
9) На завершающем этапе комплексной оценки внутрирегионального социальноэкономического развития применяется картографический метод, который позволяет
выявить пространственные закономерности и
наглядно представить размещение
муниципальных образований с разным уровнем развития в экономике региона. Благодаря
использованию карт в исследовательской деятельности хорошо запоминаются не только
особенности размещения, но и статистические материалы, характеризующие уровень
развития муниципальных образований региона.
Таким образом, среди преимуществ комплексной методики оценки
внутрирегионального социально-экономического развития можно выделить следующие:
− простота и наглядность определения реальной внутрирегиональной социальноэкономической ситуации;
− возможность изменения набора показателей, формирующих частные
индикаторы в соответствии с особенностями развития региональной экономики;
− низкие затраты и доступность статистической информации;
− возможность регулярного применения.
Представляется, что исследование и оценка, проведенное по предложенной
методике, позволят выявить специфические особенности муниципальных образований,
входящих в состав региона, определить их сильные и слабые позиции, возможности и
угрозы, что будет способствовать выявлению стратегических направлений развития
территориальных образований, созданию конкурентной среды для улучшения условий
деятельности и привлечения инвестиционных ресурсов.
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Болжамдық талдау жүргізудің шетелдік тәжірибесі
Канабекова А.К.
НАРХОЗ университеті, Алматы қ.
E-mail: alida80@mail.ru
Экономикасы дамыған елдерде ұйымдардың қаржылық жағдайына болжамдық
талдау жасауға көп назар аударылады. Нақты бір ұйымның коэффициенттерінің мәнін
қарастырған кезде оларды бұрыңғы көрсеткіштерімен және салалық түрі бойынша орташа
көрсеткіштерімен салыстыру ұсынылады. Мысалға Dun and Brand-street фирмасы жыл
сайын Стандартты өнеркәсіптік классификаторымен анықталған АҚШ экономикасының
800 саласы бойынша баланстық көрсеткіштерді және олардың негізінде есептелген
коэффициенттерден тұратын «Industry and Key Business Rations» жинағын дайындайды.
Осындай жинақтар басқа елдердің ұйымдарымен де шығарылады [1, 2].
Мысалы «Балтика» компаниясында корпоративті және функционалды стратегиялар
өңделінеді. Корпоративті стратегияда ұзақ мерзімді перспективаға (5 жыл) бизнестің
бағыты бойынша сату көлемі, олардың өсу қарқыны қарастырылады. Осыменен ұзақ
мерзімді жоспарлау аяқталады. Алынған мәліметтер негізінде компания дамуының
қаржылық моделі өңделінеді.
Мақсаттық мәндер анықталғаннан кейін олардың негізінде қаржылық (болжамдық
баланс және кірістер мен шығыстар бюджеті) және содан кейін операциялық бюджеттер
жасалынады. Одан кейін қалыптасқан бюджеттер құрылымдық бөлімшелер
басшыларының ескертулер есебінен түзетіледі және нақтыланады.
Жоғарыда сипатталған амалды тәжірибе жүзінде іске асыру үшін қол жететін өсу
және сатудан түскен пайыз модельдерін пайдалануға болады. Осыған байланысты
ұйымның стратегиялық мақсаттарына бағдарланған жылдық бюджеттерді қалыптастыру
әдістемесін қарастырайық.
«Астрахань GSM» компаниясында ұзақ мерзімді стратегиялық моделін жасау
аймақтағы абоненттік базаның даму болжамдарына сүйеніп сату бюджетін өңдеуден
басталады. Табыстар бойынша алынған мәліметтер кірістер мен шығыстар бюджетінде
бірінші пайда болған көрсеткіштер болады.
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Содан кейін бекітілген нормативтер мен жабдықтаушылармен өзара қарымқатынас болжамдарының (жабдықтау бағасы, көлемі және шарттары) негізінде айнымалы
шығындар есептелінеді. Одан соң қажетті түзетулері жасалынған алдыңғы кезеңдерге
сүйеніп тұрақты шығындар анықталады. Осы сатыда шығындарды максималды түрде
қысқартуға мейлінше тырысу қажет.
Табыстар мен шығындар бюджетін құрастырғаннан кейін, операциялық
бюджеттер, сондай-ақ күрделі салымдар және кредиторлық берешекті өтеу жоспарлары
қалыптастырылады. Тек осыдан соң болжамдық баланс жасалады.
Аяқтаушы кезең - EBITDA, несиелеу коэффициенттері және т.б. сияқты
көрсеткіштерді есептеу. Егер есептеу нәтижелері ұнамсыз болса, онда мүмкіндігінше
бюджеттің шығыстық және кірістік баптары, күрделі даму жоспары, төлемдер кестесі
және осыдан несиелік жоспар қайта қарастырылады.
Ұйымның қол жетерлік түсімін анықтау үшін келесі формуланы пайдалануға
болады:
(1)
Т1 = Т2(1 + Кж),
мұнда: Т1, Т2 – сәйкесінше есепті және жоспарлы кезең түсімі; Кж – өсуге қол
жетерлік коэффициенті.
Ендігі кезекте формуланы қолдана отырып, алдағы кез-келген жылдар санына сату
көлемінің болжамын құрастыруға болады. Басқаша сөзбен айтқанда, мысалы 2013
жылдың түсімі туралы мәліметтерге сүйене келе, 2014 жылдағы түсімнің болжамдық
мәнін анықтауға болады және осының негізінде 2015 және т.б. жылдардың сату көлемі
анықталады.
«НИКПА» компаниясының стратегиясы – нарықтың өсуіне пропорционалды түрде
өткізу көлемін арттыру. Компанияның дамуын басқара отырып, мағынасы бойынша
тәжірибеде өткізудің өсу қарқыны басшылыққа алынады. Әлбетте, өткізудің өсіміне
негізінен тауарлар қорларын арттыру есебінен компания активтерінің көбеюі сәйкес
келеді.
Бұл кезде жыл сайын келесі жылға бюджеттеудің кезекті үдерісін бастаудан бұрын
сұрақ туады: өткізу қызметі шегінде қолда бар жететін операциялық көрсеткіштерімен
ұйым қанша таза пайда мөлшерін табуы тиіс. Болашақ жылға таза пайданы бағалау үшін
келесі формуламен келтірілген тұрақты өсу қарқыны моделі пайдаланылады:
G = (NP : S) ∙ (S : A) ∙ (A : EqO) ∙ R,

(2)

мұнда: (NP : S) – сату рентабельділігі, таза пайданың (NP) өткізу көлеміне (S) қатынасы;
(S : А) – активтер айналымдылығы, сату көлемінің (S) активтердің жалпы шамасына (А)
қатынасы; (А : EqO) – активтердің жалпы шамасының бастапқы капиталға (EqO)
қатынасы; R- таза пайданың жинақталу коэффициенті.
Ұйым түсімін жоспарлағаннан кейінгі келесі қадам – стратегиялық жоспарлау
кезеңіне әрбір жылға іріленген болжамдық балансын жасау. Баланс баптары жету өсімі
моделінің мәліметтері және алдағы кезеңнің балансы негізінде есептелінеді.
Баланс активі түсімнің активтер айналымдылығына қатынасымен анықталады;
айналымнан тыс активтер – негізгі құралдарға инвестициялардың жоспары негізінде, ал
айналым активтері қалдық қағидасы (баланс активі мен айналымнан тыс активтер
арасындағы айырма) бойынша есептелінеді.
Баланс пассиві автоматты түрде бұрын есептелінген баланс активіне теңестіріледі.
Капитал жету өсімі моделінде есептелінеді. Ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар
инвестицияларды негізгі құралдарға қаржыландыру үшін қарыз қаражаттарын тарту
жоспары негізінде, ал қысқа мерзімді міндеттемелер – қалдық қағидасы бойынша
анықталады.
Баланс жобасының негізгі кемшілігі, әдетте, онда «Қысқа мерзімді активтер»,
«Қысқа мерзімді міндеттемелер» және т.б. сияқты баптар бойынша тек жиынтық сомалар
ғана көрсетілетіндігімен түсіндіріледі. Жасалынған баланс жобасы шынайы жұмыс
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құралы болуы үшін оны өткізуден алынатын пайыз моделін пайдалана отырып нақтылау
қажет.
Өткізуден алынатын пайыз моделі алдағы жақын жылға болжамдық баланс
баптарының мәнін анықтауға, сонымен қатар пайда мен зиян бюджетін қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Келесі жылға максималды түрде нақтыланған баланс құрастыру үшін
өткен кезеңдегі баланстың әрбір бабының айналымдылығын есептеу керек. Нәтижесінде
өткен сатыларда болжамдық баланстың анықталмаған баптары алдағы жылдың
айналымдылығын түсімнің жоспарланған көлеміне көбейту арқылы анықталады. Осыған
ұқсас жағдай бойынша табыстар мен шығындар бюджеті құрастырылады.
Өткізу көлемі сияқты баланстың қалған барлық анықталмаған баптары өзгере
бермейтіндігін атап кеткен жөн. Сондықтан, олар «балансталатын» ретінде көрсетіледі,
яғни қалдық қағидасы бойынша есептелінеді.
Табыстар мен шығындар бюджеті, сондай-ақ болжамдық баланс құрастырылғаннан
кейін түсімдер мен төлемдер бюджеті қалыптасады.
Түсімдер мен төлемдер бюджеті (ақша ағымын болжау) деп болашақ кезеңге
ақшалай қаражаттар түсімі мен төлемдерінің жоспарын түсінеді. Онда жалпы бюджетті
қалыптастыруда барлық кезеңдердегі жоспарланған операциялардың нәтижесі ретінде
барлық қаражаттар ағымы қосылған. Жалпы ТТБ ақша қаражаттар шотындағы күтілетін
соңғы сальдоны және әрбір өңделінетін кезеңге ұйымның қаржылық жағдайын көрсетеді.
Қорытындылаушы сатыда операциялық бюджеттер құрастырылады, мысалға,
коммерциялық бөлім басшысы алдына жалпы түсім сомасы табыстар мен шығындар
бюджетінде жоспарланған сомаға тең келетін өткізу бюджетін құрастыру мақсаты
қойылады, және т.б.
Бір жылдағы бюджеттер атқарылуының нәтижелері жоспар-факторлық талдау
жүргізіледі және қажет болған жағдайда болашақ жылдардың бюджеттері түзетіледі. Жыл
сайын жоғарыда сипатталған бюджеттеу үдерісін қайталай отырып, қаржылық басшы
ұйым қазіргі сәтте дамудың қандай сатысында тұрғанын және алдына қойылған
стратегиялық мақсаттарды орындау үшін не істеу керек екендігі туралы анық және айқын
көрініс алады
Ұйымда экономикалық талдаудың маңызды міндеттерінің бірі оның қаржылық
жағдайын диагностикалау табылады. Әлемдік тәжірибеде жағдайды диагностикалауға
көптеген амалдар өңделінген. Ең қарапайым және интуитивті түсінікті болғандардың
және сонымен де жиі қолданылатындардың бірі болып жиынтық көрсеткіштер әдісін
түрлендіру табылады [3].
Бұл әдісті қарапайым түрлендірудің математикалық моделі жұмыста келесідей
түрде көрсетілген. Негізінен ұйым кейбір Х1, Х2, Х3, …, Хn (ол өтімділік, қаржылық
тұрақтылық, еңбек өнімділігі, материал сыйымдылығы көрсеткіштері және т.б. болуы
мүмкін) сипаттамалар жинағымен белгіленген. Сипаттамалар үшін түрлі өлшемді
сипаттамаларды бір аралыққа келтіруге мүмкіндік беретін нормалау функциясы
анықталады, мысалы Х бірлігіне. Әрбір сипаттамаға k1, k2, k3, …,kn мәнділік коэффициенті
(салмағы) сәйкестендірілген. Сипаттамаларды жиынтық көрсеткішке ықшамдылуына
мүмкіндік беретін F түйінің функциясы анықталады (мысалы, сипаттамалардың
нормаланған мәндері салмаққа көбейтіліп, кейін қосылуы мүмкін). Содан кейін алынған
мәнді лингвистикалық нысанға келтіру қажет (мысалы, «жақсы» және «жаман»
терминдерінде), ол үшін ұйымның жағдайы жіктелінетін көп кластар анықталады.
Мұндай амалды қолдану оқиға дамуының мүмкін болатын ең соңғы санына емес
(мысалы, оптимистикалық және пессимистикалық), ал бағалау сенімділігінің белгілі бір
деңгейін қойған кезде алынған шексіз көп нұсқаларға ие болуға мүмкіндік береді. Ол
алынатын нәтижелердің айтарлықтай сапасы мен ақпараттылығын арттырады.
Талдамалық жұмыс тиімділігін арттыруға ұйымның қазіргі автоматтандырылған
басқару жүйелерінің мүмкіншіліктері мүмкіндік береді. Бірінші кезекте бұл қандай да бір
шешімнің болуы мүмкін салдарын бағалау үшін ұйымның болжамдық диагностикасы
жүргізілген кездегі жағдайларды көпнұсқалық талдауын жүргізуге қатысты. Тағы бір
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мүмкіндік – ол шынайы уақыт тәртібінде жиынтық көрсеткіштері мәндерінің өзгерісі
кестесін жасау. Талдамалық жұмысты арттырудың үшінші мүмкіндігі – бұл оларды жасау
үшін кешендік көрсеткіштердің мәліметтеріне және бастапқы мәліметтерге көп өлшемді
талдау жүргізу. Осылайша, Х осінде уақыттық кезеңдерді, У осінде – талдау объектілерін,
ал Z осінде– құрылымдық бөлімшелерді белгілеу қажет. Яғни, нақты бір бөлімше және
талдау объектісі бойынша нақты бір уақыттық кезеңдегі кешендік бағалаудың әрбір мәні
үш өлшемнің қиылысында кубтың торына сәйкес келеді немесе басқаша сөзбен айтқанда
бұл үш өлшемді кеңістіктің әрбір нүктесіне координаталар (уақыттық кезең, талдау
объектісі, құрылымдық бөлімше) сәйкес келеді.
Болжамдық
талдаудың
прогрессивті
әдістерін
және
басқарудың
автоматтандырылған жүйелерін бір уақытта қолдану ұйымның даму өлшемдерін
оңтайландыру мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Бұл амал кешендік бағалау
әдісін оның әртүрлі кезеңдегі, әртүрлі бөлімшелер бойынша қызметін салыстыру үшін
қолдануға мүмкіндік береді және ол уақыт сияқты, кеңістікте де «тар» орындарды
айқындауға мүмкіндік туғызады.
Регрессиондық талдауын қолдану мысалы ретінде жұмыста көрсетілген осы әдісті
қолданумен ұйымның қаржылық жағдайын болжау табылады. Болжамды жүргізудің негізі
болып кешендік қаржылық талдауды жүргізу кезінде алынған мәліметтер табылады [4].
Талдау нәтижесінде талданатын кезеңдегі қаржылық коэффициенттері бар кесте
шығады. Барлық коэффициенттерді болжау мүмкін емес, өйткені нәтижесінде қиын
өңделінетін ақпараттың үлкен көлемін алар едік, бірақ олардың ішіндегі ең
маңыздыларын білу қажет – бұл кәсіпорынды басқаруда келесі есепті кезеңге қаржышаруашылық қызметтің ең жоғарғы нәтижелеріне жетуге дұрыс шешім қабылдауды
жеңілдетер еді.
Факторлық талдауды жылдам және нақты жүргізу үшін жұмыста STATISTICA
бағдарламалық статистикалық пакеті пайдаланған, оның модульдерінің бірінде факторлық
талдау жүзеге асырылған. Жүргізілген факторлық талдау нәтижесінде бір-біріне әсер
ететін қаржылық талдаудың коэффициенттері орналасқан топтар алынды. Бастапқы
мәліметтерді нақты сипаттайтын модельді жасау үшін бұл модельді болжанатын
коэффициент кіретін коэффициенттер тобында жасады[5].
Өлшемдерді бағалайтын міндеттерді жүзеге асыратын бірнеше негізгі амалдар
орын алады, әсіресе максималды түрде шындыққа ұқсас әдіс, ең төмеңгі квадраттар әдісі,
Бейстік амал және шектелінген ақпарат әдісі. Одан басқа, тәуелдіктердің әртүрлі
модельдерін таңдауға мүмкіндік бар. Бұл жерде функциялардың белгілі бір класында
тәуелдікті іздеп немесе өзіндік функцияны беріп және онымен мәліметтер қаншалықты
келісетінін бағалау қажет.
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Особенности оценки инвестиционной привлекательности банка
Кененбаева А.У.
Университет Нархоз, Магистратура НБ РК, г. Алматы
E-mail: kenenbainur@mail.ru
В условиях реальной конкуренции на рынке банковских услуг потенциальный
банковский инвестор обладает свободой выбора в размещении имеющихся у него
временно свободных средств. В экономической литературе, не важно, по анализу
деятельности банков или предприятий, понятие инвестиционной привлекательности чаще
всего используется в значении целесообразности вложения средств в акции того или
иного банка или предприятия.
Например, авторы «Инвестиционная привлекательность коммерческих банков»
И.А.Баев и С.В.Кожин, хотя и не дают четкого определения термина «инвестиционная
привлекательность», придерживаются следующей точки зрения: «В современных
условиях одной из проблем, стоящих перед коммерческими банками, является их низкая
капитализация. По нормативам оценки собственного капитала совокупный капитал
отечественных банков составляет менее половины месячного ВВП страны, в то время как
в Великобритании банковская капитализация составляет более 100% годового ВВП;
примерно такие же показатели в других развитых государствах» [1].
Значит увеличение собственного капитала, в том числе путем эмиссии акции,
является необходимым условием дальнейшего развития банковской системы страны.
Однако в современном Казахстане ввиду незрелости фондового рынка банки не могут
привлечь денежные средства путем открытой подписки на акции, и акции размещаются
главным образом среди учредителей банка. Безусловно, такая ситуация является
временной, и в будущем коммерческие банки смогут увеличить свой капитал путем
открытой продажи акций, и ими будет востребован опыт западных коммерческих банков
по увеличению своей акционерной стоимости.
Необходимо определиться с понятием «инвестиционная привлекательность». В
настоящее время нет единого подхода к определению этой категории, однако
традиционно под инвестиционной привлекательностью понимают наличие определенных
условий, которые оказывают влияние на предпочтения инвестора при выборе объекта
инвестирования. М.Н. Крейнина рассматривает инвестиционную привлекательность как
систему показателей, характеризующих финансовое положение компании. Н. С. Яременко
определяет инвестиционную привлекательность внутренними (достаточность капитала,
деловая активность ликвидность, эффективность деятельности, охват рынка) и внешними
(Инвестиционная привлекательность государства, региона) факторами.
Таким образом, в работе под инвестиционной привлекательностью имеется ввиду,
стоимость финансового института.
А инвестиционную привлекательность могут
оказывать влияние внешние и внутренние факторы
Рассмотрим более подробно особенности оценки стоимости банка с точки зрения
известных экономистов Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муррина, А. Дамодарана, П. Роуза.
По мнению Т. Коупленда и соавторов, главная особенность оценки стоимости
коммерческих банков в отличие от любых иных коммерческих структур заключается в
том, что «применительно к банкам проще определять стоимость акционерного
(собственного) капитала, нежели всего объекта оценки» [2]. Вначале определяется
стоимость бизнеса исходя из показателей чистого денежного потока в прогнозном
периоде с учетом оценок терминальной стоимости, продисконтированных с помощью
средневзвешенной стоимости капитала (WАСС). Таким образом, устанавливается
«стоимость всего объекта оценки». Далее из полученной оценки следует вычесть
рыночную стоимость долговых обязательств. Разница представляет стоимость
акционерного капитала.
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Также Т. Коуплендотмечает понятие трансфертного ценообразования присущее
банковской деятельности, когда «избыточные финансовые ресурсы, создаваемые первым
банком, могут быть предоставлены в ссуду... второму банку, работающему с
институциональными клиентами». «При этом в случае внутреннего кредитования
процент, поступающий первому банку, и процент, выплачиваемый вторым банком,
выступают в роли взаимных трансфертных цен» [2]. Это существенно модифицирует
условия определения стоимости банка.
Далее вопрос определения стоимости заемного капитала поднимается Т.
Коуплендом. Это связано с тем обстоятельством, что банк создает стоимость «на стороне
обязательств баланса». Появление этой стоимости объясняется тем, что, как правило,
банковские расходы на обслуживание депозитов меньше, чем привлечение таких же
финансовых ресурсов на рынке капиталов с «эквивалентным риском». Тем самым
«образуется положительный разрыв («спрэд»), который создает стоимость для
акционеров». Отсюда понятно, что управление обязательствами банка является одним из
основных направлений его деятельности. Это означает, что чистый денежный поток банка
должен определяться с учетом прироста либо погашения обязательств. Ясно также, что
для определения стоимости банка уместно использовать модель дисконтированного
денежного потока с учетом изменения обязательств банка, т. е. исходя из движения
задолженности, а значит, исходя из стоимости собственного капитала.
Таким образом, обязательства банка состоят из двух компонентов: первый
компонент - это обязательства, возникающие в результате заимствований заемного
капитала; второй - это привлекаемые банком свободные денежные средства населения.
Оба компонента выполняют по существу одинаковые функции в работе банка.
Разница лишь в том, что привлечение свободных денежных средств населения создает
более выгодные условия получения маржи от их использования.
Что касается средств, поступающих в банк с рынка капиталов в виде, к примеру,
облигаций, то маржа здесь на порядок ниже. Это отмечают Т. Коупленд и его соавторы:
«Разрыв между процентом, который банк получает по ссудам, и затратами на капитал
настолько мал, что даже самые незначительные погрешности в вычислении затрат на
капитал приводят к громадным расхождениям значений стоимости всего объекта оценки»
[3].
В работе А. Дамодарана особенности определения стоимости коммерческих банков
напрямую связываются с особой ролью задолженности - обязательств банка. А.
Дамодаран определяет смысл задолженности применительно к банковскому бизнесу, как
сырье. Одним словом, долг для банка - это то же самое, что и сталь для компании
GеnеrаlMоtоrs, т. е. нечто, затем преобразуемое в другие финансовые продукты, которые
потом можно продать по более высокой цене и получить прибыль. Поэтому в фирмах,
оказывающих финансовые услуги, капитал определяется более узко и включает только
собственный капитал. Эта трактовка капитала подкрепляется регулирующими органами,
которые определяют целевые ориентиры мультипликаторов собственного капитала
банков...» [4].
Еще одна особенность, отмеченное А. Дамодараном, касается строгого
государственное регулирования. «Фирмы, оказывающие финансовые услуги... сильно
регулируются... В целом эти регулирующие правила принимают три формы.
Во-первых, от банков... требуется поддерживать на необходимом уровне
коэффициенты капитала для обеспечения гарантий, что они не выходят за пределы своих
средств и не подвергают риску держателей требований и вкладчиков.
Во-вторых, фирмы сектора финансовых услуг часто ограничиваются сферами, в
которые они могут вкладывать свои средства. Например, в США закон Гласа-Стигала
ограждает коммерческие банки от сделок, характерных для инвестиционных банков, и от
принятия активных позиций в собственном капитале фирм, занятых в обрабатывающей
промышленности.
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В-третьих, регулирующие органы часто ограничивают вход новых фирм в
финансовый бизнес, а также слияния между уже существующими фирмами» [4].
В целом же различия в оценках любых компаний и структур, занимающихся
предоставлением финансовых услуг, в частности банков, заключаются в том, что для
любых компаний подходят оценки как стоимости фирмы в целом, т. е. с учетом
собственного и заемного капитала, так и стоимости только собственного капитала. Такой
свободы выбора не существует для компаний, оказывающих финансовые услуги (в т. ч.
банков). И это связано с тем, что для такого рода компаний затруднительной оказывается
привычная в отношении других компаний операция идентификация задолженности.
Одной из существенных особенностей оценки стоимости банков, по мнению А.
Дамодарана, является то обстоятельство, что большинство из них выплачивают
существенно более значительные дивиденды, чем любые другие компании. Этим
объясняет более интенсивный приток акционерного капитала в банковскую среду по
сравнению с большинством других сфер инвестирования. [3] Дело в том, что «банкам...
нужно направлять значительно меньше средств на капитальные затраты... чем прочим
фирмам. В свою очередь, это означает, что эти фирмы могут выплатить в виде дивидендов
намного большую часть своего чистого дохода, чем производственные фирмы» [4].
По мнению П. Роуза, показатели деятельности банка, в конечном счете,
ориентируются на две взаимосвязанные ее характеристики: прибыльность и риск. Это
объясняется тем, что «коммерческий банк представляет собой предпринимательскую
корпорацию, задачей которой является максимизация стоимости средств, внесенных
акционерами в фирму, при сохранении допустимого уровня риска». А также он отмечает
необходимость транспарентности в деятельности банка для большего доверия со стороны
инвесторов. [5]
Зная котировки акций банка, вкладчик (равно как и акционер) чувствует
уверенность в своей причастности к изменениям котировок этих акций. Кроме того,
особая система контроля за банками позволяет ему надеяться на то, что такое внешнее
наблюдение за банковской деятельностью гарантирует разумное использование
вложенных средств.
Исходный показатель характеристики деятельности коммерческого банка - это
стоимость акций банка. «Движение цены акций теоретически является показателем
работы... поскольку отражает рыночную оценку его деятельности», - выделяет П. Роуз.
Она же зависит от ожидаемых поступлений дивидендов, деленных на «фактор
дисконта (определяется на основе минимального желаемого уровня доходов относительно
принимаемого банком риска)» [5].
Но стоимость акций банка не всегда напрямую зависит от объема выплачиваемых
дивидендов, а их котировками, складывающимися на биржевых площадках.
При определении ключевых показателей прибыльности банка П. Роуз рекомендует
использовать такие широко распространенные при анализе деятельности банков
показатели, как:
- прибыль на собственный (акционерный) капитал (RОЕ):
RОЕ = Чистая прибыль после налогообложения / Акционерный капитал;
- прибыль на единицу активов (RОА):
RОА = Чистая прибыль после налогообложения / Совокупные активы;
- чистая прибыль в расчете на акцию (ЕPS):
ЕPS = Чистая прибыль после налогообложения / Обыкновенные акции,
находящиеся в обращении.
По мнению П. Роуза, «RОА - прежде всего показатель эффективности работы
менеджеров, а RОЕ - измеритель доходности для акционеров... наконец, показатель ЕPS
представляет собой точную оценку выплат в пользу основных владельцев банка - его
акционеров...».
П. Роуз пишет, что «показатель ЕPS представляет собой точную оценку выплат в
пользу... акционеров», имея в виду, что именно этот показатель адекватно отражает их
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интересы. Действительно, интересы акционеров в большинстве случаев привязаны к
изменению стоимости принадлежащих им акций. Учитывая, что показатель ЕPS прямо
пропорционален прибыльности банка, нужно отметить, что показатель прибыльности
банков имеет слишком одностороннее представление о деятельности конкретного банка.
Ведь банк выполняет разнообразные функции. Именно необходимость оценки того, как
тот или иной банк согласованно справился с этими функциями, вызвала появление своего
рода рейтинговых оценок, условий выполнения разнообразных функций банка [3].
Одной из таких систем качественных оценок является рейтинг САMЕL. Данная
аббревиатура означает:
- достаточность капитала (саpitаlаdеquасy) - С;
- качество активов (аssеtquаlity) - А;
- качество управления (mаnаgеmеntquаlity) - М;
- прибыль (еаrningrесоrd) - Е;
- ликвидность (liquiditypоsitiоn) - L.
Как утверждает П. Роуз, «банки, сводный показатель которых слишком низок - 4
или 5, проверяются чаще, чем банки с высоким рейтингом - 1, 2, 3». Речь здесь идет о
проверке со стороны регулирующих органов, основывающихся на сводных оценках
САMЕL, т. е. на базе квантификации каждого элемента.
Как пишет П. Роуз, «термин "капитал" имеет для банкиров особое значение, это
понятие относится, прежде всего, к средствам, внесенным учредителями банка и
состоящим в основном из акционерного капитала, резервов и нераспределенной
прибыли». Среди наиболее важных функций капитала банка П. Роуз выделяет такую, как
«защита банка от риска... поддержание доверия к банковским управляющим и акционерам
со стороны общества» [5].
Согласно позиции П. Роуза, при измерении капитала банка могут учитываться
следующие обстоятельства:
- «...капитал может оцениваться по его балансовой стоимости... В этом случае
большинство активов и пассивов оцениваются в балансе по той стоимости, которую они
имеют в момент приобретения или выпуска... Для многих банковских управляющих
именно банковская, а не рыночная стоимость является надежным измерителем»;
- некоторые регулирующие инстанции стали определять капитал по
«регулируемым принципам бухгалтерии». Вытекающая из этих принципов оценка
капитала банка представляется П. Роузу сомнительной. «Мы, - пишет он, - опасно близки
здесь к обману общества в крупных масштабах»;
- «намного более полезным... для инвесторов (включая вкладчиков) является
измерение капитала по рыночной стоимости... Банки могут каждый день приблизительно
оценивать банковскую стоимость своего капитала по формуле:
Рыночная стоимость капитала банка = Текущая курсовая стоимость выпущенных
акций х Число выпущенных акций».
П. Роуз отмечает различия в измерениях рыночной стоимости капитала банка в
зависимости от размера банка. Он справедливо подчеркивает, что измерение капитала
банка по рыночной стоимости приводит к более динамичной оценке размера капитала,
меняющейся даже ежедневно для некоторых банков, активы которых широко обращаются
на рынке. Рыночная стоимость капитала мелких банков труднее поддается измерению, т.
к. торговля их активами - обыкновенными акциями, ведется недостаточно широко.
По мнению П. Роуза, «рыночная стоимость капитала хорошо отражает
защищенность каждого банка от риска банкротства. Когда капитал банка измеряется его
рыночной стоимостью, вкладчики имеют больше возможностей для оценки достаточности
средств банка для возвращения вложенных денег, а, следовательно, могут принимать
более рациональные решения о том, в какой банк они должны понести свои деньги».
Дивидендная политика банков, по мнению П. Роуза, является важной
составляющей их деятельности. Величина удержанной прибыли, оставшейся после
налогообложения, имеет существенное значение для банка, поскольку именно за счет нее
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происходит, с одной стороны, выплата дивидендов, а с другой стороны, увеличение
активов банка - внутренних источников развития. Это задача на нахождение оптимума,
поскольку неоправданно низкая доля дивидендов может привести к снижению котировок
акций. В то же время слишком значительное увеличение этой роли может усилить угрозу
банкротства банка. [3].
Основываясь на анализе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Каждый из рассмотренных авторов по-разному выделяют особенности в своих
исследованиях. Так, Т. Коупленд и соавторы большое внимания уделяют проблеме
трансфертного ценообразования в банках и вопросу определения стоимости заемного
капитала. А. Дамодаран сравнивает обязательства банка с сырьем для промышленных
компаний, выделяет строгое государственном регулировании и вопрос определения
реинвестиций и денежных потоков П. Роуз в своей работе поднимает вопрос важности
рыночной оценки банков и важности транспарентности для инвесторов и вкладчиков. Он
также делает вывод о необходимости котировок акций банков на фондовых биржах как
условия развития их бизнеса. В трудах указанных экономистов явно можно проследить
необходимость оценки стоимости банков на основе собственного капитала, что связано с
особой ролью долга и проблемой его идентификации.
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Кәсіпорынның өзіндік капитал құрылымын оңтайландыру
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Қазіргі таңда отандық кәсіпорындардың капитал құрылымын басқару жүйесі
қалыптасып, қаржылық менеджменттің классикалық әдістері Қазақстан жағдайларына
бейімделу үстінде.Кез-келген ұйымның немесе кәсіпкердің шаруашылық қызметін іске
асырудағы басты мақсаты – пайда табу. Ұйым немесе кәсіпкер осы мақсатын іске
асырудағы бірінші мәселе – ол капиталдың жеткіліктілігі. Осы орайда кәсіпорындардың
алдындағы басты мәселе – меншікті капиталды қалыптастыру және қарыз капитал тарту
мен міндеттемелерді өтеу болып табылады. Кәсіпорындардың капиталы меншікті
қаражаттар және қарыз қаражаттар тарту нәтижесінде қалыптасады. Алайда, меншікті
қаражаттармен салыстырғанда, кәсіпорындар үшін қарыз қаражаттар тарту олар үшін
бірқатар қиындықтар тудырады.
Кәсіпорын алғашқы құрылған кезде оның капиталы Қазақстан Республикасы
заңында қаралған мөлшерден кем болмауы тиіс және де ол сол ұйымның
құрылтайшыларының, акционерлерінің ақшалай, заттай және басқадай түрде қоғамға
үлестерінен құралады. Бұл сома, яғни кәсіпорынның капиталы осы ұйымның қызметі
барысында тапқан таза табысы және басқа да көздерден, тегін түскен мүліктер мен
ақшалай қаржылар есебінен өсіп отырады.
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Компанияның капитал құрылымы – бұл өз шаруашылық қызметін жүзеге асыру
барысында қолданатын меншікті және тартылған қаражаттар қатынасы [1].
Меншікті және қарыз капиталы көрсеткіштері ретінде көбінде баланстың оң
жағындағы сәйкес шоттар сальдосы қарастырылады. Капитал құрылымының мұндай
«бухгалтерлік» түсінігі отандық экономистер мен басқарушылардың басым бөлігінде
қалыптасқан. Яғни, баланс пассивінің мәліметтері қаржылық анализ теориясының
әдіснамаларында мекеменің төлем қабілеттілігін бағалау үшін қолданылады. Мұндай
тенденция аталмыш әдістің отандық экономика ғылымында кеңінен зерттелгендігімен
және өзінің экономикалық талдау әдістері ішіндегі ең кең қолданыста екендігімен
түсіндіріледі [2].
Компания қызметінің нәтижелілігі пайдаланылатын капитал құрылымына
айтарлықтай дәрежеде тәуелді. Капитал құрылымы дегеніміз компания өз кызметінде
пайдаланатын меншікті жене қарыз қаржы құралдарының арақатынасы. Меншікті және
қарыз қаржы құралдарының арақатынасы компанияның нарықтық құнын барынша
арттыруға мүмкіндік беретін басты факторлардың бірі болып табылады.
Меншікті капиталдың төмендегідей негізгі кемшіліктері бар:
- тарту көлемінің шектеулілігі;
- капитал қалыптастырудың баламалы қарыз көздерімен салыстырғанда құнның
жоғарылығы;
- меншікті калиталдың пайдалылык коэффициентінің қарыз қаржықұралдарын
тарту есебінен өсу мүмкіндігінің пайдаланылмауы.
Сөйтіп, тек өз мєншікті капиталын ғана пайдаланатын компания қаржылық
жағынан ең тұрақты болады, бірақ өзінің даму қарқынын шектейді және салынған
капиталға пайданың, өсуі қаржылық мүмкіндігін пайдаланбайды. Қарыз капиталдың
төмендегідей жақсы ерекшеліктері бар:
- компанияның әсіресе
жоғары
несиелік
рейтингі,
кепілзаты немесе кепілдемесі бар кезінде мүмкіндіктері барынша мол;
-оның активтерін айтарлыктай кеңейту және онын шаруашылык кызметі көлемінің.
өсу қарқының арттыру қажет болғанда компаниянын қаржылық қуатының өсуін
камтамасыз етеді;
- «салықтық қалқан» тиімділігін камтамасыз ету есебінен меншікті капиталмен;
салыстырғанда құны неғұрлым төмен;
- қаржылық пайдалылықтың өсімін жинақтау қабілеттілігі (меншікті капитал
пайдалылығының коэффициенті).
Өз кезегінде қарыз капиталын пайдаланудың, мынандай кемшіліктері бар:
-бұл капиталды пайдалану компанияның шаруашылық қызметінде неғұрлым
қауіпті қаржылық тәуекелдерді - қаржылық тұрақтылықтыазайту және
төлемқабілеттілігін| жоғалту тәуекелдерін жинақтайды;
-қарыз капиталының
есебінен
қалыптасқан активтертөленетін пайыз
сомасына азаятын төмен пайда нормасын жинақтайды;
-қарыз капиталының қаржы нарығы жағдайының құбылысына барынша тәуелділігі
[4].
Капитал құрылымының теориясы компанияның құны меншікті капиталдың
ағымдағы нарықтық, бағасы мен қарыз капиталының ағымдағы нарықтық; құнынан
құралады деген тұжырымнан бастау алады.
Дәстүрлі тәсілдеме нарықта қарыз капиталын тартатын компания ұзақ мерзімді
қаржыландыру қарыз құралдарын тартпайтын компаниядан гөрі жоғары бағаланады деп
есептейді.
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1-кесте - Капитал құрылымының статистикалық үлгілері.
Белгісі

Дәстурлі үлгі

Ғылыми
Негіздеме

Жоқ. Оңтайлы
Құрылым әрбір
жеке компанияның
тәжірибесі арқылы
анықталады

Шектеулердің
болуы

Капиталдың
онтайлы
құрылымын
калыптастыру
жөнінде нақты
шектеулері жоқ

Теуекелдерді
Ескеруі

МодильяниМиллер үлгісі
Ғылыми
неґізделген
жалғыз теория
болыпесептеледі

Ымыралыүлгі

Иерархия үлгісі

Ғылыминегізі
болмайды

Ғылыми негізі
Болмайды

Біркатар қатаң
шектеулер
сақталған
жағдайда болады

Капиталдын,
Оңтайлы
құрылымын
қалыптасты ру
жөнінде нақты
шектеулері жоқ.

Капиталдыи
Оңтайлы
құрылымын
қалыптастыру
жөніндє накты
шектеулері жоқ;

Қаржылық және
іскерлік
тәуекелдерді
ескереді

Капитал тартуға
байланысты
Тәуекелдерді
ескереді

Қарыз
капиталын тарту
кезіндегі
тәуекелдерді
ескереді.

Компания
тэуекелдерін
барынша азайтады

Оңтайлы
Құрылымды
іздеу
ұсыныстары

Оңтайлы
құрылымнын.
барлығын
көрсетеді, бірақ
осықұрылымды
іздестіруге нақты
ұсыныстэр
бермейді

Капиталдың
оңтайлы
құрылымын
іздеу жөнінде
ұсыныстар береді

Нақты
компанияға
меншікті және
қарызкапиталын
ың ең жақсы
үйлесімін
есептеуге
мүмкіндік
бермейді,бір ақ
шешім қабылдау
үшін жалпы
ұсыныстар
қалыптас
тырады

Борыш пен меншікті капиталдын,
кандай да бір
жоспарлы ара
каты насы
болмайды

Компания
құнын
барынша
арттыру
мүмкіндік тері

Компанияның жыл
сайынғы табысы
мен
капиталының
бағасын барынша
ұлғайтатын
капиталдың
оңтайлы
құрылымын
анықтайды

Компания құнын
барынша ұлғайт
атын
қаржыландыру
тәсілін тандауға
мүмкіндік береді

Акционерлік
капиталдын,
құны шұғыл
өсуінен қарыз
100%ға
жакындаған
кезде компания
капиталының
құныбарынша
көтеріледі

Компания құнын
барыншаұлғайтуға
ұмтылмайды

Ескерту: А.Қ.Тұрғұлова, Р.Ә.Әмірқанов, Қаржылық менеджменттің Қазақстан
экономикасындағы дамуы: теориясы, практикасы және императивтері. Алматы:2010 ж
Отандық кәсіпорындардың капитал құрылымын басқару жүйесі қалыптасып,
қаржылық менеджменттің классикалық әдістері Қазақстан жағдайларына бейімделу
үстінде. Осы орайда кәсіпорындардың алдындағы басты мәселе – меншікті капиталды
қалыптастыру және қарыз капитал тарту мен міндеттемелерді өтеу болып табылады.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

273

Кәсіпорындардың капиталы меншікті қаражаттар және қарыз қаражаттар тарту
нәтижесінде қалыптасады. Алайда, меншікті қаражаттармен салыстырғанда,
кәсіпорындар үшін қарыз қаражаттар тарту олар үшін бірқатар қиындықтар тудырады[5].
Капитал тұжырымдамасы түбегейлі уақыт мәселесіне байланысты болып келеді. К.
Блисс айтқандай, «Капитал теориясының негізгі проблемаларының бірі - неліктен
статистикалық және мәңгілік экономикалық теория қанағаттанарлық емес екендігін
көрсету». Капитал өлшеу мәселесі жиынтық өндірістік үлгідегі проблемаға айналды:
статистикалық тепе теңдік үлгісінде жинақталған және таратылған динамикалық үрдісті
қалай талдауға болады? (мүмкін болған жағдайда) [3].
Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың негізгі бағыттарыныың бірі өндіріс
табыстылығын арттыратын ішкі резервтерді іздеу болып табылады. Оған өндіріс
қуаттылығын толық пайдалану, өнімнің сапасы мен бәсеке қабілеттілігін арттыру, өзіндік
құнды азайту, материалдардық, еңбек және қаржы ресурстарын үнемді пайдалану
жатады.Осылайша, меншікті капиталды жүргізу кәсіпорын үшін өндірістің қаупті
көлемін анықтауға және өткізудің қаупті бағасын есептеуге өте қажетті болып табылады
[6].
Кәсіпорын нарықтағы іс-әрекетінің негізгі үш бағытын жүзеге асыруы керек:
-өндіріс шығындарын барынша азайту. Өндіріс шығындары неғұрлым азболған
сайын кәсіпорын өз өнімінің бағасын бәсекелестерге қарағанда төмендете алады. Соның
нәтижесінде бұл өнімнің нарықтағы үлесі артады. Ол үшін кәсіпорын стратегиясын
жақсарту
шараларын
жаңа
жоспарлағанда өндірісті және жабдықтауды
технологияны игеруді, өнімнің өзіндік құнын арзандату жолдарын қарастырады;
-шығындарды жүйелі түрде төмендету - кәсіпорынның жұмыс істеу тиімділігін
арттырудың негізгі құралы болып табылады. Ұлттық экономиканың барлық салаларында
өндіріс шығындарын төмендетудің мына төмендегі негізгі бағыттарын айтуға болады
(ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану; өндіріс және еңбекті
ұйымдастыруды жетілдіру; экономикалық процестерді мемлекет тарапынан реттеу);
-өнім өндіруде мамандыруды жоғарылату. Бұл бағыттың негізгі мақсаты өндіріс
өнімінің сапасын жақсарту, тұтынушылар бағасы жоғары болса да, сапалы өнімді
таңдайды. Сондықтан да бұл бағытты таңдаған кәсіпорындар қалай да өз өнімінің сапасын
жоғарылатуды көздейді. Ол үшін жақсы дизайнерлер, жақсы дамыған маркетинг жүйесі
болуы керек.
Бұл бағытты таңдаған кәсіпорын нарықтағы бір өнім түріне деген
сұранысты зерттеп, соған сәйкес өндірісті ұйымдастырады, яғни осы өнімнің өзіндік
құнын төмендету немесе осы өнім өндіруіне жеке мамандану саясатын жүзеге асырады.
Кәсіпорын бүкіл нарыққа ғана емес, тек оның бір бөлігіне нақты тұтынушыға, оның
сұранысына қызмет етеді.
Қорыта айтқанда, ең маңыздысы, кәсіпорынның барлық фунциялары жоспарланған
стратегияны жүзеге асыруға және алдына қойған мақсаттарына жетуге бағытталғаны жөн.
Сол жағдайда кәсіпорын табысты бола алады.
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Ақша қаражаттар қозғалысы есептілігінің құрылымын талдау
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Ақша қаражаттар туралы есеп ақпараты ұйымның
қаржылық мақсаттарға
байланысты қаржы ағымының кірістелуі мен шығыстары туралы ақпараттар ашылып
көрсетіледі. Олардың нәтижесінің жиынтығы, барлық мақсаттарға жұмсалған сомалар
бойынша ақпараттардың қорытындысы беріледі.
Құрылым мақсатына қарай және ақша қаражаттар ағымы туралы ақпараттар негізгі
мынадай әдістер арқылы жол ашады: тікелей және жанама. Сонымен қатар, қаржылық
және инвестициялық қызметтер тек тікелей әдіспен анықталатынын ескеру қажет[1].
Ақша қаражаттар қозғалысы туралы талдаудың негізгі міндеттері:
1. ақша ағымдарының оптималдылығын зерттеу;
2. шаруашылық қызметіндегі ақша ағымдарын зерттеу;
3. ақша ағымдарының бағытталуы, құрамы мен құрылымына бағалау;
4. ақша ағымдарының динамикасын бағалау;
5. ақша қаражаттары ағымын пайдалану тиімділігі мен резерв құру;
6. тиімділіктің артуымен байланысты, ұсыныстарды өңдеу т.б
Талдаусыз ешқандай ақша қаражаттарды тиімді
басқару жүйесі және
ұйымдастырушылық тоқыраудан аман қалдыратын осы талдаудың жүргізіліп отыруы.
Көбiнесе ұйымның қаржы жағдайының өте жақсы болуы өз қарыздарын өтеудi
қанағаттандыратын ақша кiрiстеуiне
байланысты. Ақша қаражаттарының керектi
қорларының болмауы қаржылық қиыншылыққа әкелiп соғады. Ұйымның зиян шегуiн
ақша қаражаттарының көп орынсыз жұмсауын көрсетедi, яғни бiрiншiден ақшалардың
құнсыздануы және екiншiден олардың тиiмдi орналастыру мүмкiндiгiн жiберiп қоюымен,
қосымша кiрiс алмағандығына байланысты. Мұндай байланыстардың пайда болуына
ұйымда ақша қаражаттарының қозғалысына талдау жасау керек болады.
Ақша қаражаттар есебін қарастырылғандықтан, ақша есебіне байланысты есептілік
бұл ақша қаражаттар қозғалысы болып табылады.
Сондықтан, ақша қаражаттар қозғалысы туралы есептілігін талдауына келесі кесте
ұсынылады ( кесте 1).
Кесте 1 - Ақша қаражаттарының операциондық қызмет қозғалысын талдау

Ақша
қаражаттарыны
ң келуі
1
Қызмет
көрсетуден
Алынған аванс

2016ж
2

490327
24216

Кесте 1 жалғасы
1
2
Басқа
да 23017
түсімдер

2015ж

Ақша
қаражаттары
ның шығуы
3
4
5
Операциондық қызмет
Қызмет
740790
-250463
көрсету
21261
2955
Берілген
аванс
3
8218

Ауытқу

2015ж

Ауытқу

6

7

8

204088

312729

-108641

45031

37613

7418

5
6
7
8
Еңбекақы
186636 196787 -10151
Бюджеттік
131087 140923 -9836
басқа
да
төлемдер
Басқа
да 35974
18583
17391
төлем
Барлығы:
537559
770269
-232710
Барлығы:
602816 706635 -103819
Ескерту: «Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ұйымның қаржылық есебінен
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«Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ұйымның ақша қаражаттар
қозғалысы есептілігі бойынша операциондық қызметтен түскен ақша қаражаттардың
қозғалысын талдаған кезде ақша қаражаттардың келуі азайған.
Және де ақша қаражаттардың шығуы жыл басында 706635 мың теңге болса, жыл
соңында 602816 теңгеге құрап, 103819 мың теңгеге ауытқыған.
Қызмет көрсетуден түсетін ақша қаражаттары азайған, жыл басында 740790 мың
теңге, ал жыл аяғында 490327 мың теңге, өткен жылмен салыстырғанда 250463 мың
теңгеге төмендеген.
Операциялық қызметпен байланысты ақша қаражаттарының түсуi мынандай
операциялар негiзiнде жүзеге асады өткiзiлген өнiм, iстелген жұмыстар және көрсетiлген
қызметтер мен сатып алушылармен тапсырыс берушiлерден алынған аванстардың
негiзiнде, ал жұмсалуы жабдықтаушылармен мердiгерлердiң шоттарын төлеу,
жұмысшыларға еңбек ақы беру, әлеуметтiк салықтармен зейнет ақымен қамтамасыз ету
қорларына төлемдер аударумен бюджетке салықтар төлеу бойынша алынған немесе
төленген пайыздары кiредi. Төмендеу себебі, қызмет көрсету бойынша операциялардың
төмендеуінен тікелей байланысты болып табылады[2].
Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражаттардың қозғалуы ол ұзақ мерзiмде
қолданатын мүлiктердi алу және сату болып табылады, яғни бiрiншi кезекте оған негiзгi
құралдар мен материалдық емес активтердiң түсуi мен жұмсалуы кiредi.
Келесі қызмет түрі инвестициялық болғандықтан оған келесі кесте ұсынылады
(кесте 2).
талдау

Кесте 2- Ақша қаражаттарының

Ақша
қаражаттарыны
ң келуі
1

2016ж

2

Негізгі
0
құралдарды
өткізу
Басқа да келіп 117307
түскен

2015ж

инвестициялық қызметі бойынша қозғалысын

Ауытқу

Ақша
қаражаттары
ның шығуы

4
5
Инвестициялық қызмет
62
-62
Негізгі
құралды
қайта бағалау
324870
-207563
Жер
бойынша
төлем

2016ж

3

2015ж

6

Ауытқу

7

8

717

362

355

0

151713

-151713

Барлығы:
117307
324932
-207625
Барлығы:
717
182075 -181358
Ескерту: «Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ұйымның қаржылық есебінен [3]

«Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ұйымның инвестициялық
қызметін талдау бойынша негізгі құралдарды қайта бағалау есебінің сомалары
жоғарлаған. Жыл басында 362 мың теңге, жыл аяғында 717 мың теңге, өткен жылмен
салыстырғанда 355 мың теңгеге өсуі байқалды.
Ұйымның қаржылық қызметiмен байланысты ақша қаражаттардың түсуi ол ұзақ
мерзiмдi және орта мерзiмдi несиелер мен зайымдар алумен акция комиссиясын ол
жұмсалуы бұрын алынған несие бойынша қарыздарды жабумен қаржылық салымдармен
дивиденттердi төлеу болып табылады.
Мұнда айналым капиталының құрылымының тұрақтылығы өндірістің және өнімді
өткізу процесінің дұрыс жолға қойылғанын көрсететінін, ал егер керісінше болса,
кәсіпорын жұмысының тұрақсызыдығының белгісі екенін есте ұстау қажет.
Жанама әдіс барлық негізі талдаудың барлық элементтерін құрай отырып, таза
ақша ағымы мен қаржылық нәтижелерге көңіл бөле отырып, олардың айырмашылығын
реттейді. Сонымен, ол бақылау функциясын орындайды, бухгалтерлік баланс есебінің тең
болуын қадағалап, кіріс және шығыс туралы ақпараттардың дұрыстығын тексереді.
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Жанама әдіспен ақша қаражаттарының қозғалысын реттеу, ол ең алдымен, берілген
мәліметтердің дұрыс орындалуында.
Келесі қызмет түрі қаржылық болғандықтан оған келесі кесте ұсынылады (кесте 3).
Кесте 3-Ақша қаражаттарының қаржылық қызметі бойынша қозғалысын талдау

Ақша
қаражаттарыны
ң келуі
1

2016ж
2

Басқа
түсімдер

да 0

Барлығы:

0

2015ж
3
3300

Ауытқу

Ақша
2016ж
қаражаттары
ның шығуы
4
5
6
Қаржылық қызмет
-3300
Қарызды өтеу 92900
Басқа
да төлемдер

2015ж
7

207224
33000

Ауытқу
8
-114324
-33000

3300
-3300
Барлығы:
92900
240224 -147324
Өткен жылдағы ақша қаражаттарының жиыны
2014жыл аяғында 54981
2014 жыл басында 25713
2015жыл 13414
2015ж 54981
Ескерту: «Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ЖШC қаржылық есебінен [3]

Ақша қаражаттардың қаржылық қызмет бойынша талдауда операциялар көп емес
екі түрі бар. Солардың ішінен қарыздық төлем 114324 мың теңге, басқа да төлемдерге де
147324 мың теңге төлемді шегерген. Жалпы жиынтық ақша қаражаттары 41567 мың
теңгеге төмендеді (13414-54981) есеп көрсеткіштер негізінде.
Ақша қаражаттарын басқару бөлшектерді және дебиторлық берешектерді басқару
сияқты үлкен рөл атқарады. Ақша ағындарын басқару өнері - шоттарда өте аз мөлшерде
ағымдағы оперативтік қызмет үшін қажетті ақша қаражаттарын ұстау болып табылады.
Ұйымды тиімді басқару үшін қажетті ақша қаражаттарының сомасы – бұл дегеніміз
сақтандыру қоры, ол бірінші кезектегі төлемдерді жабу үшін жеткілікті болу керек.
Кассадағы және банк шоттарындағы ақша қаражаттары табыс әкелмейді, ал олардың
эквиваленттері – қысқа мерзімді қаржы салымдары аз ғана мөлшерде табыс береді,
сондықтан оларды қауіпсіз көлемде қолда ұстау керек.
Банк шоттарындағы ақша қаражаттары қалдықтарының көбеюі немесе азаюы
ақшаның құйылуымен және кеткен ағынымен негізделеді. Оң ақша құйылымының кері
ақша құйылымынан асуы ақшаның бос бөлшектерінің қалдықтарын жоғарлатады және
керісінше, құйылымнан кеткен ағынның көп болуы ақша қаражаттарының тапшылығына
әкеледі және несиеге қажеттілікті тудырады.
Талдау процесінде операциялық және қаржылық циклдің ұзақтығын анықтау
керек. Операциялық циклге ұйымның қоймасына тауарлы-материалдық түсу мезетінен
бастап, сатылған өнімдерден тұтынушылардан ақшаның түсу уақыты кіреді.Ұйымның
ырғақты қызмет етуі үшін ақша қаражаты қозғалысының жылдамдығының ерекше
маңызы бар. Ұйымның қаржылық жағдайының ойдағыдай болуының негізгі
шарттарының бірі, оның ағымдағы міндеттемелерін жабуды қамтамасыз ететін ақша
қаражатының құйылуы болып табылады. Демек, мұндай аса қажет ақша қаражаты
қорының болмауы ұйымның қаржылық қиыншылығы бар екенін куәландырады.
Сонымен қатар, ақша қаражатының шамадан тыс көп болуы, инфляция және
ақшаның құнсыздануына байланысты, іс жүзінде ұйым шығынға ұшырап отырғанын
білдіреді. Осыған байланысты ұйымдағы ақша қаражатын басқарудың тиімділігін бағалау
қажеттігі туындайды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 ХҚЕС -7 «Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп»
2 К.Ш. Дүйсенбаев «Қаржы есептілігін талдау» Экономика Алматы 2011-187бет
3 «Бюро Веритас Қазақстан индастриал сервисез» ЖШС-нің ақша қаражаттар
қозғалысы туралы есептілік 2015-16ж
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Ұйым қызметін кешенді талдаудың ақпарат көздері
Китапова К.
«НАРХОЗ Университет» АҚ, Алматы қ.
Е-mail: Kulzira.tsagaankhuu@mail.ru
Кешенді талдау әртүрлі бөлшектеп зерттеу дәрежесімен жүргізіледі. Талдау
тереңділігі мен сапасы талдаушының қарамағындағы ақпарат көлемі мен шынайылығына
байланысты. Ақпараттық ресурстарға қол жету мүмкіндіктеріне сәйкес мәліметтердің екі
деңгейін белгілеп кетуге болады – олар сыртқы және ішкі.
Сыртқы мәліметтер талдау объектілері туралы жалпыға бірдей қол жетерлік
ақпаратты қамтиды және пайдаланушыларға бухгалтерлік және статистикалық есептілік
нысандары, бұқаралық ақпарат құралдары түрінде беріледі, кейбір жағдайларда осыған
акционерлер жиналысының материалдарын, ақпараттық-талдамалық агенттіктердің
деректерін жатқызуға болады. Соңғы ақпарат көзі әрқашан де шынайы мәліметтерді
бермейді, өйткені көп жағдайда коммерциялық сипатқа ие (мысалы, статистика
агенттігінің талдамалық салалық шолулары) [ 1].
Ішкі мәліметтер талданатын объект шегінде айналатын қызмет сипатындағы ресми
жасырын ақпарат түрінде болады. Ішкі ақпарат көздеріне басқару (өндірістік) есебінің
мәліметтері, есеп регистрлері және қаржылық есептің талдамалық түсіндірмелері,
шаруашылық-құқықтық, техникалық, нормативті-жоспарлы құжаттама жатады.
Кешенді экономикалық талдаудың ақпараттық тірегі болып бухгалтерлік баланс
және пайда мен зиян туралы есеп беру, сөйтсе де бұл есептілік нысандары қалған басқа
ақпарат көздерінің мәнін жоққа шығармайды.
Кешенді талдаудың алдын-ала сатысының құрамдас бөлігі болып бастапқы
мәліметтердің қайта құрылымдау үдерісі табылады. Мұнда талдамалық баланс және
пайда мен зиян туралы есеп беруді құрастыру туралы сөз қозғалып отыр.
Ішкі мәліметтерді пайдалану нәтижесінде есептілік ақпаратының статикалығының
негативті әсері төмендейді. Зерттеленетін объектінің сандық (құндық) сипатаммаларымен
қатар, сапалық сипаттамаларды зерттеу ұйымның экономикалық жақсылығы туралы
талдаушының шығарған тұжырымының сапасын арттырады.
Жақсы ақпаратпен қамтамасыз етілу талдамалық жұмыстың дұрыстығы мен
нәтижелілігінің кепілі болып саналады, бірақ талдау үдерісі кезінде қалыптасқан
қорытындылардың шынайлығы мен дұрыстығына кепілдік бермейді. Ақпаратты түсіндіру
сәтінде талдау жүргізетін тұлғаның біліктілігі үлкен роль атқарады.
Қандай талдау түрі болмасын оның әрбіреуінің өзіндік әдісі бар. Талдаудың әдісі
деп шаруашылық процестер мен құбылыстарды олардың қалыптасуы мен дамуында
зерттелетін диалектикалық амал.
Шаруашылық үдерістерді зерттеу кезінде қолданылатын әдістер мен тәсілдердің
жиынтығын кешенді экономикалық талдаудың әдістемесі деп атайды.
Талдау әдісіне келесі ерекшеліктер тән: [1,67].
1. Көрсеткіштер жүйесін қолдану. Кез-келген фирманың, компанияның қызметін
бағалаған кезде бір көрсеткіш емес, бірнеше көрсеткіш, яғни көрсеткіштер жүйесі
қолданылады. Осылайша, кәсіпорынның жұмысын мына көрсеткіштер арқылы бағалауға
болады: пайда, рентабельділік, негізгі құралдардың әділетті құны, дебиторлық және
кредиторлық қарыздың болуы;
2. Негізгі белгіленген факторларды зерттеу. Мысалы, кез келген кәсіпорынның
қаржылық нәтижесіне сатылған тауарлар саны, олардың бағасы, тауардың бәсекеге
қабілеттілігі, халықтың төлем қабілеттілігі, ауа-райы, жолдардың жағдайы сияқты
көптеген факторлар әсер етеді. Бірақ барлық факторларды зерттеу мүмкін емес және
әрқашан мақсатқа сай келмейді, сондықтан тек негізгі факторлар ғана зерттелінеді:
сатылған тауарлардың саны, олардың бағасы және төлем қабілеттілігі;
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3. Көрсеткіштердің өзара байланыстылығы және өзара тәуелділігі. Ұйымның
барлық көрсеткіштері бір-бірімен өзара байланысқан. Мысалы, таза табыс сатылған
тауарлардың санына, олардың бағасына, сатып алушылардың сұранысына байланысты.
Сол уақытта сатып алушылардың төлем қабілеттілігі олардың еңбек ақы мөлшеріне,
жұмыс істейтін лауазымына, көңіл-күйіне байланысты. Осылайша, компанияның барлық
көрсеткіштері бір бірімен өзара тығыз байланысқан.
Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері мен амалдарына мыналарды
жатқызуға болады: ұйым жұмыс қорытындысына алдын-ала бағдар ету; орташа және
қатыстырмалы шамаларды есептеу; индекстік әдіс, тізбектелген қойылымдар;
нәтижелерді графикалық сипаттау; талдамалық кестелерді жасау; әртүрлі көрсеткіштердің
баланстық байланыстылығы. Бұл топтың әдістемелік амалдары тәжірибе жүзінде
қолдануға ыңғайлы және қарапайым.
Статистикалық әдістер өзіне орташа және қатыстырмалы шамаларды, индектік
әдісті, корреляциялық және регрессиялық талдауды қосады.
Экономико-математикалық әдістерді үш топқа бөлуге болады: экономикалық
(матрицалық әдістер, өндірістік функциялар теориясы, салааралық баланс теориясы);
экономикалық кибернетика және оңтайлы бағдарламалау әдістері (сызықтық, сызықтық
емес, динамикалық бағдарламалау); операцияларды зерттеу және шешім қабылдау
әдістері (графалар теориясы, ойындар теориясы, жаппай қызмет көрсету теориясы) [ 2,90].
Ұйым жұмыс қорытындысына алдын-ала бағдар ету есептілік мәліметтері
бойынша шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштерін қарастыру арқылы жүргізіледі:
сату жоспарының орындалуын, кірістерді, шығыстарды, меншікті айналым
қаражаттарының болуын және т.б. ол шаруашылық қызметтің қорытындылары туралы
көрініс береді және қалыптасқан нақты көрсеткіштерді түсіндіруде факторларды
талдаудың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.
Статистика әдісі (объектілердің әртүрлі болып жатқан процесін, жағдайын
сипаттайтын санмен белгіленген көрсеткіштерін анықтау). Статистикалық зерттеуде
келесі сатылар берілген: тіркеу, арнайы нысандарды пайдаланумен бастапқы мәліметтерді
есепке алу; белгілі-бір белгілер бойынша мәліметтерді жүйелеу және топтастыру;
мәліметтерді қабылдауға және талдауға ыңғайлы түрінде ұсыну; болып жатқан
процестердің мәнін түсініп талдау жүргізу.
Орташа және қатыстырмалы шамаларды есептеу экономикалық талдауда кеңінен
қолданылады. Шаруашылық үдерістерді объективті бағалауға мүмкіндік береді. Әдетте,
талдау кезінде абсолютті шамалар (құндық, натуралды) пайдаланылады, бірақ жиі оларды
салыстыру кезінде жоспардың орындалу сапасы немесе қандай да бір көрсеткіштердің
айқындалған тенденциялары туралы қорытынды жасау қиынға соғады[ 2,94].
Салыстыру әдісі (салыстырмалы көрсеткіштердің жоспарлы көрсеткіштерден
ауытқуларын анықтау үшін салыстыру, оның себептерін анықтау және резервтерін
айқындау). Талдауда қолданылатын салыстырудың келесі түрлері бар:
- есепті көрсеткіштерді жоспарлы көрсеткіштермен;
- жоспарлы көрсеткіштер өткен кезеңдегі көрсеткіштермен;
- есепті көрсеткіштер өткен жыл көрсеткіштерімен;
- әр күннің жұмыс көрсеткіштері;
- орташа салалық мәліметтермен салыстыру көрсеткіштері;
- берілген ұйымның өнімнің техникалық деңгейі және сапа көрсеткіштерін ұқсас
кәсіпорындардың көрсеткіштерімен;
- бір
бөлімше
жұмысының
көрсеткіштері
басқа
бөлімшенің
ұқсас
көрсеткіштерімен;
- қандай да бір жаңалықты еңгізгенге дейін және кейінгі жұмыс нәтижелерінің
көрсеткіштері.
Салыстыру салыстырылатын көрсеткіштердің сәйкестілігін қамтамасыз етуді талап
етеді (бағалау бірлігі, күнтізбелі мерзімдердің салыстырмалығы, көлемі және
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ассортименттегі,
сапасы,
маусымдық
ерекшеліктері
және
аймақтық
айырмашылығындағы, географиялық жағдайлардағы ерекшелік әсерін жою).
Индекстік әдіс (факторлар бойынша жиынтық көрсеткіштің абсолютті және
қатысты ауытқуларын жіктеу). Ол жекелеген элементтері өлшенбейтін күрделі
құбылыстарды зерттеу кезінде қолданылады. Қатысты көрсеткіштер сияқты индекстер
жоспарлы тапсырмаларды бағалауға, құбылыстар мен процестердің динамикасын анықтау
үшін қажет.
Тізбектелген қойылымдар әдісі (алмастыру кезегімен екі қатар тұрған
көрсеткіштердің мәнін салыстыру жолымен жиынтық көрсеткіштің түзетілген мәнін алу).
Шаруашылық қызметтің кешенділігін бағалау активтердің рентабельділігінің
көрсеткішіне ие. (пайыз, коэффициент) Абсолютті түрде кешенділіктің орынды бағасын
беру. Кең және қарқынды факторлы шаруашылық қызметтің тиімділігіне шынайы түрде
баға беруге, табыстың абсолюттік құны мен қосымша бағасы әсер етеді. (еңбекақы мен
табысқа қосылатын қайта жасалған баға) Қарқынды дамудың көрсеткіші ретінде
тиімділіктің абсолюттік сипаттамасын осы ұсынылып отырған кешенді бағалау
әдіснамасынан көруге болады.
Шаруашылық қызметтің тиімділігін кешенді түрде бағалау әдіснамасы есеп
айырысу жүйесінен тұрады. Көрнекілік мысал ретінде , ұйымның 2 жыл аралығындағы
есеп айырысуларын аламыз: 1-жыл –базалық; 2-жыл-есептік; «Мысал ретіндегі ұйымның
базалық көрсеткіштері»-бастапқы деректері, Қарқындылық пен тиімді дамудың
талдауының қорытындысы қысқаша түрде кестеде берілген.
Кесте 1 -Қарқындылық пен тиімді дамудың талдауы

Ресурс түрлері

Сапалы
көрсеткіш
тер
динамикасы

Өнім
Өнім өсімінің 100% бөлігі
өсімділігін
1% ресурс
Кең
Қарқындылық
өсімімен %
түрде

Ресурс
тардың
салыстыр
малы
экономи
касы

А
1а. Өндіріс персоналы

1
1,046

2
0,053

3
+5,3

4
+94,7

5
-561

1б. Еңбекақы бөлінуі
2.Материалдық
шығындар
3. Амортизация
4.Негізгі қаржылар
5.Айналым қаржылары

1,025
1,005

0,477
0,893

+47,7
+89,3

+52,3
+10,7

-298
-264

0,999
0,993
1,034

1,018
1,160
0,298

+101,8
+116,0
+29,8

-1,8
-1,6
+70,2

+7
+583
-551

+6,6

-523

6.Қарқындылықты
1,003
0,934
+93,4
кешенді бағалау
Е с к е р т у - қаржылық есептілігінің негізінде жасалған

Ресурстарды қолданудағы сапалы көрсеткіштер динамикасы: 1-жылмен
салыстырғанда, 2-жылдың жұмысты орындау көрсеткіші 1,046 немесе 104,6% құрайды.
Нарықтық экономикада төлем қайтарымын -1,025 есептеу өте маңызды, оның
астарында 1 руб.шаққандағы еңбек ақысымен аударымдар қосылады. Материал
қайтарымы 1,005, амортизациялық қайтарым -0,999, қор қайтарымы -0,993, айналым
капиталы -1,034.
Беріліп отырған жағдайда есеп айырысу өндіріс қарқындылығының тура
көрсеткіштері арқылы жасалған. Оны қарама-қарсы көрсеткіштер арқылы да жасауға
болады- еңбек сиымдылығы, қор сиымдылығы және айналымның 1теңгеге шаққандағы
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өніммен қамдандыру. Берілген мағлұматтар бойынша ресурстарды сапалы қолдану
деңгейі көтерілген, амортизациялық қайтарым мен қор қайтарымын қоспағанда.
Қарқындылықтың барлық ресурстар бойынша көрсеткішін 2 әдіспен есептеуге
болады: 1) орташа көрсеткіштердің әр ресурсқа шаққандағы үлесті салмағын анықтау
арқылы; 2) екі жыл аралығындағы өнім шығарылымының жиынтығын анықтау арқылы.
Басқарушылық талдауда шаруашылық қызметтің тиімділігін кешенді бағалау
әдіснамасы маңызды рөл атқарады. Оны: 1) шаруашылық тиімділіктің резервтерін іздеу
арқылы өткен шақ қызметіне обьективті баға беруде; 2) шаруашылық пен өзіндік
дамудың жаңа түрлеріне технико-экономикалық негізде көшуде; 3) өнім өндірісінің
бәсекелестік тұрғыда
және серіктестер таңдауында салыстырмалы баға беруінде
қолданады.
Кешенді
экономикалық
талдауында
қолданылатын
әдістердің
ішінде
корреляциялық әдіске тоқталған жөн. Бұл әдіс ірі корпорациялар және акционерлік
компаниялар деңгейінде табысты болашаққа жобалаған кезде кеңінен пайдаланылады.
Корреляциялық әдістің ерекшелігі – бұл әдіс функционалдық байланысы жоқ
жерде қолданылады.
Зерттелетін көрсеткіштер арасындағы тәуелділікті сипаттайтын негізгі көрсеткіш –
корреляция коэффициенті болып табылады, оның мәні 0 ден 1 –ге дейінгі аралықта, бірақ
ешқашан бірге тең болмайды[ 3,84].
Егер корреляция коэффициентінің мәні:
- 0 – 0,30 – байланыс әлсіз, бұл байланысты терең зерттеу қажет емес;
- 0,31 – 0,50 – байланыс бірқалыпты;
- 0,51 – 0,70 – байланыс жетерліктей;
- 0,71 – 0,90 – байланыс жоғары;
- 0,91 – 1,0 – байланыс өте жоғары.
Корреляция коэффициенті зерттелетін көрсеткіштер арасындағы тәуелділіктің
тығыздығын сипаттайды.
n∑y∗x - ∑y∗∑x
r=
,
(1)
2
2
2
2
√ [n ∗ ∑ x – (∑ x )] ∗ [n ∗ ∑ y – (∑ y )]
Корреляциялық әдіс кезінде факторлардың әсері регрессия коэффициентімен
анықталады:
n∑y∗x - ∑y∗∑x
b=
,
(2)
2
2
√ [n ∗ ∑ x – (∑ x )]
Пайыздық қатынастағы факторлардың әсері детерминация коэффициентінің
көмегімен анықталады және мына формуламен есептелінеді:
R = r2

(3)

Кешенді экономикалық талдауда кеңінен қолданылатын әдістердің қатарында
матрицалық әдіс орын алады.
Матрицалық әдістердің мәні келесі матрицаларды құрастыруда:
- бастапқы мәліметтер матрицасы;
- координаттар матрицасы;
- квадраттар матрицасы;
- өлшенген шамалар матрицасы.
Бастапқы мәліметтер матрицасына бизнес үшін маңызды келесі көрсеткіштер кіруі
мүмкін: өнімді өткізуден түскен табыс, таза табыс, шығындар, салықтар, еңбек ақы қоры,
еңбек өнімділігі, жабдықты пайдалану.
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Координаттар матрицасын құрастыру үшін бастапқы мәліметтер негізінде
максималды мәнді тауып әрбір көрсеткішті осы мәнге бөлеміз.
Келесі кезекте квадраттар матрицасын құрастырамыз. Ол үшін координаттар
матрицасының әрбір санын квадраттап және әрбір филиал немесе бөлімше бойынша
соманы шығарып және соның негізінде компания бойынша жақсы нәтижені
айқындаймыз.
Өлшенген шамалар матрицасын алу үшін келесі баллдарды пайдаланамыз:
- өнімді өткізуден түскен табыс бойынша жоспарды орындау – 5 балл;
- өзіндік құн бойынша жоспарды орындау – 4 балл:
- еңбек өнімділігі бойынша жоспарды орындау – 3 балл:
- негізгі құралдарды пайдалану бойынша жоспарды орындау – 2 балл:
- таза табыс бойынша жоспарды орындау – 2 балл.
Өлшенген шамалар матрицасын құрастыру үшін квадраттар матрицасының әрбір
көрсеткішін тиісті баллдарға көбейтеміз және әрбір филиал немесе бөлімше бойынша
соманы анықтап соған сәйкес орын беру керек.
Өлшенген шамалар матрицасының нәтижелері талқылауға жатқызылмайды.
Матрицалық әдіс сатумен айналысатын құрылымдарды кеңінен қолданылады[ 3,86].
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Г.В. Плеханова «Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности
предприятий» Москва, Инфра-М 2008г. 611стр.
2. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005.
3. Канабекова А.К., Андыбаева Г.Т. «Экономикалық талдау» Алматы 2016ж.

Анализ развития транспортно-логистических услуг
Куншигарова Л.Ш., Дунгенова Г.А.
КазАТК им. М.Тынышпаева, г.Алматы
Экономические и географические особенности, в числе которых большая
территория и ориентированность на экспорт, делают экономику РК одной из наиболее
грузоемких в мире, обуславливая высокую зависимость от транспортной системы.
Таблица 1 - Основные показатели развития транспорта Казахстана

1
ВВП, млн. долл.
США
Внешнеторговы
й оборот, всего,
млн. долл. США
% к ВВП
Экспорт
Импорт
Перевозки
грузов по видам
транспорта,
млн.тонн
Грузооборот,
млрд.ткм

Темпы роста,
2015/2011, в %

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2

3

4

5

6

115306,0

146906,0

188050,0

203521,0

231875,1

178,3

71 604,4

91397,5

121 241,7

132 807,2

133 506,0

122,4

62,1
43 195,8
28 408,6

62,2
60 270,8
31 126,7

64,5
84 335,9
36 905,8

65,2
86 448,8
46 358,4

57,5
84 700,4
48 805,6

68,6
118,9
128,8

2103,3

2439,4

2974,9

3231,8

3508,0

160,3

337,0

385,3

448,8

478,0

495,4

134,0
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Инвестиции в
основной
капитал на
6560,8
4984,8
6113,2
6966,3
9555,4
транспорт и
складирование,
млн.долл.
Доходы по
перевозкам и
вспомогательной
транс-ой
9481,4
11871,0
13253,0
14655,6
16517,7
деятельности
предприятий,
млн.долл.
Грузоемкость,
2,9
2,6
2,4
2,4
82,7
ткм /1 долл.
Среднее
расстояние
160,2
157,9
150,9
147,9
перевозки, км
Источник: Рассчитано на основе данных Комитета по статистике РК

152,4

147,9

2912,0
0,0

В последние годы заметно возросли объемы грузоперевозок, а также инвестиций в
транспортно-складской комплекс. В 2015 г. было перевезено всеми видами транспорта
3508 млн. тонн грузов, что на 60,3% больше, чем в 2011 году (табл.1). Заметно возросли
объемы инвестиций в транспортный комплекс. В 2015 г. было вложено 9,5 млрд. долларов
США. По сравнению с 2011 г. увеличение составило 52,4%. Грузооборот в 2015г.
увеличился на 134% по сравнению с уровнем 2011г. и составил 495,4 млрд. тоннокилометров. Внешнеторговый оборот также вырос на 22,4%, однако его доля в ВВП
неуклонно снижается, что говорит о временном ухудшении торговых связей в связи с
кризисом. В 2015 году в общем объеме товарооборота экспорт и импорт составили,
соответственно 84,7 и 48,8 млрд.долларов США[1, стр.52].
Больше половины грузов, перевозимых в стране транспортом общего пользования,
приходится на автомобильный транспорт, являющийся приоритетным по доставке грузов
в регионы республики.
В 2015 г. в структуре перевозок грузов по видам транспорта доля перевозок
автомобильным транспортом составила 85,0%. На железнодорожный транспорт
приходилось 8,4%.
Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте превышает 50%; доля
автотранспорта - более 27%; наблюдается неразвитость грузоперевозок воздушным
транспортом (доля менее 1%); доля водного транспорта мене 0,2%.
Наблюдается рост объема перевозок и грузооборота примерно на 6-9% в год; рост
грузооборота наблюдается по всем видам транспорта, кроме речного и воздушного; идет
перераспределение перевозок.
Постоянное увеличение грузопотока при неизменной протяженности дорог приводит к
росту загруженности имеющихся транспортных путей и логистической инфраструктуры в
Казахстане [1, стр.63].
В общем объеме грузовых перевозок в 2015 году 57,2 % составляют перевозки
грузов внутри республики (в межобластном сообщении 48,9%), 21,1 % - в экспортном
сообщении, 3,5 % - в импортном и 17,1 % - в транзитном сообщении.
За последние 5 лет (2011-2015гг.) доходы от перевозок в Казахстане постоянно
росли. За 2015г. суммарный доход превысил 8,78 млрд. долл. США. При этом доходы от
перевозок грузов распределились следующим образом: в межобластном сообщении -36,6
%, в экспортном сообщении -23 %, в импортном - 7,9 %, в транзитном сообщении -31,2
%., т.е. идет тенденция увеличения дохода от транзитных перевозок грузов.
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62% всех доходов от перевозок приходится на международное направление, что
говорит о первостепенной модернизации и повышении качества транспортнологистической инфраструктуры, обслуживающей международные перевозки грузов,
особенно транзитные.
В общей перевозке грузов доля по Южному и Центральному коридорам ТАЖМ
занимает
90% (табл.2). Данные транспортные маршруты позволяют значительно
сократить расстояние в сообщении Восток-Запад и сроки доставки грузов[2, стр.147].
В этой связи, для максимального использования транзитного потенциала страны
необходимы «прорывные» проекты. Этим требованиям отвечает реконструируемый
новый транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» общей
протяженностью 8445 км, из них казахстанский участок -2787 км, РФ -2233 км, КНР –
3425 км. Стоимость проекта казахстанского участка составляет 5,65 млрд. долларов.
Реализация проекта позволит переориентировать часть китайских товаров с морского
транспорта на автомобильный (45 дней морем против 11 дней автотранспортом через
Казахстан).
Постоянное увеличение грузопотока при неизменной протяженности дорог приводит к
росту загруженности имеющихся транспортных путей в Казахстане.
млн.тн

Таблица 2 - Динамика объема перевозок грузов РК по основным магистралям,

Годы

Объемы
перевозок,
всего
(млн.тонн)

Из них, по основным магистралям (автомобильная, железнодорожная,
воздушная, водная и т.д.) (тыс.тонн)
Север ТРАСЕКА Северный
Южный
Центральный
Юг
коридор
коридор
коридор
ТАЖМ
ТАЖМ
ТАЖМ
3
4
5
6
7
0,0
21,3
41,8
1506,7
554,2

1
2009

2
2124,1

2010

2188,7

0,0

19,1

53,8

1697,3

418,5

2011

2103,3

0,0

20,3

61,2

1520,2

501,6

2012

2439,4

0,0

36,9

96,3

1545,4

760,8

2013

2974,9

32,8

85,8

121,4

1897,4

837,5

2014

3231,8

44,8

105,2

145,6

1974,8

961,4

2135,3

1025,3

2015
3508,0
75,5
115,7
156,2
Источник: Составлено на основе материалов АО «НК «КТЖ»

Объем перевозок (отправлений) грузов организациями транспорта Алматинской,
Карагандинской,
Мангистауской,
Южно-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской
областей и гг.Астаны и Алматы в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом выше средне
республиканского (более 10%). Наибольший прирост, в ЮКО (16%), ВКО (14%) и г.
Астана (15%). Наибольшая доля из всех перевозок приходится на Карагандинскую-19% и
ВКО-14,8% (табл.3). Грузооборот выше среднереспубликанского значения в выше
указанных областях и Актюбинской выросла на 12,4% и ЗКО -13,9%, Костанайской 11,9%. В структуре грузооборота наибольшая доля в Павлодарской области- 6,2%,
Атырауской -9,6%, что можно объяснить перевозкой грузов на большие расстояния.
Из всех видов транспорта железнодорожный транспорт по евро-азиатским
маршрутам имеет серьезный потенциал, чтобы стать более конкурентоспособным с точки
зрения времени в пути и тарифов. Для удовлетворения спроса транспортные операторы
должны ускорить сроки поставок и улучшить качество обслуживания, в то время как
правительства стран и инвесторы должны модернизировать инфраструктуру и
гармонизировать национальные законодательства.
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Таблица 3- Характеристика спроса на транспортные услуги
Перевезено грузов, багажа,
грузобагажа, тыс. тонн
2011г
2012г
Уд.в
в
ес, 2012г.
%
в%к
2011г
2
3
4
5
2974923,1 3231841,9 100
108,6

Грузооборот, млн. ткм

2011г

1
6
Республика
448766,
Казахстан
8
Акмолинская
112 375,6
112 593,8
3,5
100,2
4 057,7
Актюбинская
54 524,8
58 050,5
1,8
106,5
4 258,1
Алматинская
142 694,3
158 066,1
4,9
110,8
5 816,3
Атырауская
139 575,8
140 597,0
4,4
100,7 45 582,3
Западно33 960,8
35 810,0
1,1
105,4
2 129,9
Казахстанская
Жамбылская
70 458,0
80 388,9
2,5
114,1
2 247,0
Карагандинская
551 113,7
619 688,7 19,2 112,4
7 406,1
Костанайская
268 028,0
275 562,5
8,5
102,8
8 257,2
Кызылординска
95 518,0
98 385,5
3,0
103,0 13 116,1
я
Мангистауская
186 584,5
207 734,0
6,4
111,3
7 474,6
Южно106 504,8
123 848,6
3,8
116,3
6 371,5
Казахстанская
Павлодарская
97 041,5
103 024,8
3,2
106,2 28 743,6
Северо46 127,5
46 211,9
1,4
100,2
3 202,5
Казахстанская
Восточно418 211,6
476 906,1 14,8 114,0 10 398,6
Казахстанская
г. Астана
97 225,1
112 588,7
3,5
115,8
5 826,6
г. Алматы
155 584,8
168 306,5
5,2
108,2 16130,5
Примечание – Составлено по материалам Комитета по статистике РК

2012г

доля,
%

в
2012г.
в%к
2011г.
9
106,5

7
477956,2
4 426,4
4 784,8
6 220,6
46 041,3
2 426,5

8
100,
0
0,9
1,0
1,3
9,6
0,5

2 477,8
8 441,4
9 237,1
13 791,8

0,5
1,8
1,9
2,9

110,3
114,0
111,9
105,2

7 599,3
7 125,0

1,6
1,5

101,7
111,8

29 534,7
3 220,2

6,2
0,7

102,8
100,6

11 265,3

2,4

108,3

6 122,1
17 957,7

1,3
3,8

105,1
111,3

109,1
112,4
107,0
101,0
113,9

Сопоставление долей участия разных регионов в общей перевозке грузов и
грузообороте Казахстана показывает высокие темпы роста перевозок в Алматинской
(+10,0%), Жамбылской (14,1%), Южно-Казахстанской (16,3%), Карагандинской (12,4%),
Мангистауской (11,2%) и в городах Алматы и Астаны. По удельному весу - выше
среднереспубликанского в Карагандинской (19,2%), ВКО (14,8%).
За последние годы грузопоток на рынке логистики значительно увеличился, однако
спрос на услуги логистических операторов практически не вырос. Компании по-прежнему
занимаются перевозкой и хранением грузов самостоятельно и не спешат отдавать
логистику на аутсорсинг. Давно ожидаемый «бум» на этом рынке, похоже, отодвигается
еще на несколько лет[3, стр.98].
В общем объеме грузовых перевозок в 2014 году 50,2 % составляют перевозки
грузов в межобластном сообщении, 22,3 % - в экспортном сообщении, 3,4 % - импортном
и 17 % - в транзитном сообщении.
Одной из ключевых проблем практически любой региональной транспортной
инфраструктуры является изношенность подвижного состава. Ситуация с изношенностью
парка на транспорте отражена в табл. 4.
За период с 2008 по 2009 годы стоимость основных фондов на начало года возросла
на 11,1%, степень их износа за это же время увеличилась на 10,5%. Незначительное
превышение темпов роста стоимости фондов над износом
обусловлено,
прежде
всего,
опережающими
темпами
роста инвестиций в основной капитал
транспортных организаций, которые возросли на 28,6%.
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Таблица 4 - Степень износа основных фондов организаций транспорта и
складирование в РК за 2010-2014гг. (на начало года, %)
2009г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Снижение в 2014г. по
сравнению с 2009г., %
7
1,9

1
2
3
4
5
6
Все основные
37,0
37,9
32,5
35,4
36,3
средства
В том числе
33,8
30,6
28,1
28,7
26,4
транспорт и
складирование
Примечание – Составлено по материалам Комитета по статистике РК

21,9

Наибольшая доля основных фондов приходится на железнодорожный и
трубопроводный транспорт (52,5% и 20,7% соответственно). Несмотря на то, что в
среднем износ в транспортной отрасли в 2014 году составляет 26,4% против
среднеказахстанского значения 36,3%, его отраслевая структура указывает на
чрезвычайно плохое состояние транспортных средств. Здесь этот показатель колеблется
от 13,9% (городской электрический транспорт) до 71,4% (внутренний водный транспорт).
Износ фондов подотраслей, занимающих ведущее место в перевозках, изменяется от
21,5% (железнодорожный транспорт) до 45,3%о (грузовой автомобильный транспорт) [4,
стр.254].
На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к международным
стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидировано
много складов класса «А» и присутствует конкуренция на рынке логистики. В Астане
логистическая инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность состоит в
качественной логистике в регионах Казахстана.
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Ұйымның қаржылық есептілігінің экономикалық мәні мен оның
шаруашылық процессіндегі рөлі
Қыргызбай Ж.Е.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail: jansaya-94_kz@mail.ru
Нарықтық қатынастар жағдайында ұйымдардың қаржылық қызметінің қалыпты
болуы, әсіресе өз кезеңіндегі қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті
жағдайларды туғызады, оның төлеу қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім
өндірудің үздіксіздігін және ұйымдардың қаржылық жағдайының тұрақтылығын
қамтамасыз етеді.
Қаржылық есептілікте ұйымдардың қаржылық жағдайы жөніндегі мәліметтер
жинақталып, жалпы бухгалтерлік есеп жүйесіндегі ақпараттардың белгілі бір бөлігін
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құрайды. Қаржылық есептілік өрісіндегі мәліметтер тиісті құжаттар мен тиісті шоттарда
жинақталады.
Американың дипломданған бухгалтерлік қоғамы институтының берген
анықтамасында: «Қаржылық есептілік ақшалай өлшеммен алғандағы ұйымдардың
активтерін және осы активтердің құралу көздерін, сондай-ақ қаржылық қызмет
бағытының өзгеруін және өзгеріске түсу фактілерінің есебін жүргізуге арналған»,делінген [1, 325б].
Қаржылық қорытынды есепті құру ұйымда жүргізілетін есеп жұмысының соңғы
сатысы болып табылады.
Қаржылық қорытынды есептің мәліметтері бойынша ұйымның қаржылықшаруашылық қызметі қорытындыланады және де ол талдау жасау, ұйымның
шаруашылық қызметін жоспарлау үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады.
Кез келген ұйымның қызметіндегі нақты нәтижелердің шынайы және айқын
көрсетілуі, барлық көрсеткіштердің бір-бірімен тығыз байланысты болуы, есептілік
құруда әдістемелік және басқадай ережелердің
сақталуы, қорытынды есептілік
деректерінің инвесторлар мен басқа сыртқы пайдаланушыларға түсінікті болуы,
қорытынды қаржылық есептілікке қойылатын негізгі талаптар болып табылады.
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңының 15-бабына
сәйкес қаржылық есептілік - ұйымның қаржылық жағдайы қызметінің нәтижелері және
қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпарат болып табылады [2].
Ал 1 «Қаржы есептілігін ұсыну» (IAS) Халықаралық қаржылық есептілік
стандартына (ХҚЕС) сәйкес қаржылық есептiлiгi - ұйым қызметінің қаржылық жағдайы,
ондағы өзгерістер мен қызмет нәтижесі туралы ақпаратты ұсыну [3].
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.
Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қоспағанда, қаржылық есептілік
5 нысанды қамтиды:
- Бухгалтерлік баланс;
- Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
- Жиынтық табыс туралы есеп;
- Капиталдағы өзгеріс туралы есеп;
- Түсіндірме, жазба.
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.
Заңнамаға сәйкес қаржылық есептілік ақпаратын пайдаланушылардың екі негізгі
тобы – ішкі пайдаланушылар және сыртқы пайдаланушылар 1-суретте көрсетілген.
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Қаржылық есептіліктің
пайдаланушылары
Ішкі
пайдаланушылар

Сыртқы
пайдаланушылар
Тікелей қаржылық қызығушылық
танытушы пайдаланушылар

Басшылық, бөлімше
басшылары,
қызметкерлер

Жанама қаржылық
қызығушылық
танытушы
пайдаланушылар
Инвесторлар, сатып
алушылар, кредиторлар
Мемлекеттік органдар,
қоғам

Сурет 1. Қаржылық есептілікті пайдаланушылардың жіктелуі
- Ішкі пайдаланушыларға ұйымның алдына қойған мақсатына жетуіне және оның
қызметіне толығымен жауапты адамдар жатқызылады.
- Сыртқы пайдаланушыларды әр түрлі ақпараттық қызығушылығына байланысты
екі категорияға бөлуге болады: «тікелей» және «жанама».
Тікелей қаржылық қызығушылық танытушы пайдаланушыларға инвесторлар,
қызметкерлер, қарыз берушілер, жеткізушілер, сатып алушылар жатса, жанама
қызығушылық танытушы пайдаланушыларға органдар мен қоғам жатады.
Олар қаржылық есептілікті өздерінің әр түрлі ақпараттық, әсіресе экономикалық
қажеттілігін қанағаттандыру үшін пайдаланады.
Көпшілік жағдайда қаржылық есептілік ақпараттарын сыртқы тұлғалар кеңінен
қолданады.
Қаржылық есептілік ақпараттарының көпшілігі коммерциялық құпияға жатады.
Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында қаржылық есептілік рөлі басқару
шешімдерін қабылдау, ұйымның нарықтағы жағдайын анықтау кезінде өте маңызды
болмақ.
Қаржылық есептілікті әр түрлі пайдаланушылар тобының барлық ақпараттық
қажеттілігін қанағаттандыра алмайтындықтан, онда барлық пайдаланушылардың жалпы
қажеттілігіне жауап беретін ақпарат ұсынылады.
Ұйымның қаржылық есептілігін пайдаланушылардың әр түрлі қызығушылығына
қарамастан ұйымның қызмет етуінің негізгі шарты болып капиталдың жеткілікті көлемде
бар болуы табылады.
Сондықтан негізгі талап капитал иегерлері мен басқа инвесторлардың ұсынылған
ақпаратқа көңілдерінің қанағаттануы болып табылады [4,62б].
Жалпы айтқанда, пайдаланушылар 1-кестеде көрсетілген ақпараттарға
қызығушылық танытады.
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Кесте 1 - Қаржылық есептілік мәліметтерінің пайдаланушылар үшін маңызы

№
1

Есептілік мәліметтері
Экономикалық ресурстары
(активтер құрамы)

Пайдалылығы
Болашақта ұйымның кіріс және ақша қаражаттарын алу
мүмкіндігін бағалау

2

Қаржылық
құрылымы
(ұйымның міндеттемелері
мен
капиталының
арақатынасы)

Қарыз қаражатының келешекке қажеттілігін бағалау және
болашақта алынатын пайда мен ақша қаражатын мүдделі
тараптардың
арасына
тарату,
ұйымның
сырттан
инвестицияны тартудың потенциалдық икемділігін бағалау

3

Өтімділік
және
төлем
қабілеттілік
коэффициенттері
Рентабельділік
және
іскерлік
белсенділік
коэффициенттері
Қаржылық жағдайындағы
өзгерістер

Ұйымның қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелерін төлеу
мүмкіндіктерін бағалау

4
5

Ұйымның ресурстарды тиімді пайдалану тиімділігін бағалау
Ұйымның операциялық, инвестициялық және қаржылық
қызмет нәтижесінде алынған ақша ағынын бағалау, ұйымның
ақша қаражаттарына деген болашақ қажеттілігін болжау

Ескерту – зерттелген әдебиеттер негізінде автормен құрастырылған

1-кестеде көрсетілгендей, есептілік мәліметтері сыртқы пайдаланушыларға
ұйымның қызметінің тиімділігін бағалаумен қоса шаруашылық қызметінің экономикалық
талдауын жасау үшін қолданылады.
Сонымен қатар, есептілік шаруашылық қызметті жедел басқару үшін және алдағы
кезеңді жоспарлау және болжаудың негізгі базасы ретінде қызмет етеді.
Сөйтіп, қаржылық есептілік пайдаланушылардың кең ауқымына экономикалық
шешім қабылдау үшін қажет.
Өз кезегінде қаржылық есептілік ұйымдардың қаржылық қызметі жөніндегі
ақпараттарды жіктеуге, қаржылық мәліметтерді жүйелеуге, талдауға және зерделеуге
арналған.
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.
Қаржылық есептілік аяқталған, нақтылы орын алған шаруашылық операцияларын
жинақтап көрсетеді. Сондықтан есептің бұл түрі белгілі бір дәрежеде объективті және
ұдайы тексеруге жататындай болып қалыптасады. Ол ұйымда орын алған шаруашылық
фактілері операцияларының сомалық ақшалай жиынтығын шығарады. Яғни, қаржылық
есептілік ұйымдардың қаржылық жағдайын толық және дәлме-дәл ашып көрсету мен
түсіндіруге арналған.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 М. Р. Мэтьюс, М. Х. Б. Перера; Бухгалтерлік есеп теориясы Пер.с
Агылш.аударма. бас ред. Я. В. Соколов, И. А. Смирнова 2006 ж 663 б. М.
2 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының
28.02.2007 жылғы № 234 Заңы (01.01.2015 жылғы өзгертулер мен толықтыруларымен) –
http://adilet.zan.kz/
3 «Қаржылық есептілікті ұсыну» Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарты
(IAS)
4 Дүйсембаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау: Оқулық. - Алматы: Экономика,
2011.
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Краткий анализ статистических показателей промышленности Казахстана
Лупенко С.Г., Катпина А.М.
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
E-mail: @ penlu@mail.ru, jeka1119@mail.ru
Задача статистики промышленности – разработка и анализ научно обоснованной
развернутой системы статистических показателей, необходимой для всестороннего
научного исследования экономики казахстанской промышленности.
В Послании Главы государства народу страны была представлена Стратегия
развития Республики Казахстан до 2050 года. Ее главная цель - создание общества
благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей
всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.
«Для достижения этой цели «Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает
реализацию следующих долгосрочных приоритетов:
1. Экономическая политика нового курса – всеобъемлющий экономический
прагматизм
на
принципах
прибыльности,
возврата
от
инвестиций
и
конкурентоспособности.
2. Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной
экономики» [1].
Промышленность в Республике Казахстан занимает ведущее место в
развивающейся экономике страны.Для рассмотрения экономических показателей
промышленности необходимо более подробно провести структурный и динамический
анализ. Структура отраслей экономики в 2015 году в сравнении с 2011 годом претерпела
значительные изменения, так доля промышленности уменьшилась на 5,3 процентных
пункта и составила - в 2015году- 27,6%.

чистые налоги
6,2

2015

прочие отрасли
24,4

промышленность
27,6

транспорт и складирование
8,1

здравоохранение и
образование
4,6

информация и связь
2,6

торговля
16,1
строительство
6,0

сельское, лесное и
рыбное хозяйство
4,4

Рисунок 1 Структура отраслей экономики в ВВП
Примечание– составлено автором по данным сайта Комитета Республики
Казахстан по статистике[2].
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Таблица 1. Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг)
по видам экономическойдеятельности в Республике Казахстан
млн.тенге
Промышленность - всего
Горнодобывающая
промышленность
и разработка карьеров
Обрабатывающая
промышленность
Электроснабжение, подача
газа, пара и воздушное
кондиционирование

2011
12 105 526

2012
15 929 052

2013
16 851 775

2014
2015
17 833 994 18 531 774

7 419 550

10 081 254

10 242 053

10 696 926 11 060 179

3 844 659

4 801 407

5 446 749

5 852 592

6 092 194

713 913
885 229
997 799
1 119 063
Водоснабжение;
канализационная система,
контроль над сбором и
распределением отходов
127 404
161 162
165 174
165 413
Примечание -составлено автором по данным сайта Комитета Республики Казахстан по
статистике[2].

1 210 167

169 234

На промышленных предприятиях трудятся более 18% от всех занятых в экономике
республики. В современных условиях основной целью модернизации экономики
Казахстана является создание максимального сбалансированного промышленного
комплекса,
способного
удовлетворять
потребности
внутреннего
рынка
конкурентоспособной продукцией, постоянно наращивать экспортный потенциал за счет
продукции высокойстепени переработки.
За период c 2011 по 2015гг наблюдался рост объема промышленного производства
в 1,5 раза , при этом объем в горнодобывающей промышленности увеличился на 49,1%, а
в добывающей - на 58,5%.
млн тенге
18 531 774
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14 000 000 12 105 526
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Рисунок 2. Динамика объема горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности Казахстана за 2011-2015 гг.
Примечание – составлено автором по данным сайта Комитета Республики
Казахстан по статистике [2].
Наличие богатейших природных ресурсов и стабильная экономическая политика
обусловили создание благоприятного инвестиционного климата в стране и, как результат,
бурное развитие добывающей и обрабатывающей промышленности в Республике
Казахстан.
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Рисунок 3. Структура промышленности Республики Казахстан в 2014 году
Примечание – составлено автором по данным сайта Комитета Республики
Казахстан по статистике [2].
В структуре 2010 года доля обрабатывающей промышленности составляла 34,1%
или 3844659млн.тенге, в 2014 годуувеличилась до 35,5%и составила 6092194 млн.
тенге.Наряду с этим, значительный рост доли добывающей промышленности по
отношению к обрабатывающей в структуре экономики, привел к однобокому развитию
экономики страны и как следствие снижению конкурентоспособности казахстанской
экономики. Тогда как, добывающая промышленность должна служить основой для
развития других секторов экономики и обеспечению макроэкономической стабильности и
модернизации экономики
Структура экономики рассматривается и в других ракурсах – доли частного и
государственного секторов, соотношения малого, среднего и крупного бизнеса
В этом аспекте показательна структура промышленности в разрезе компаний
крупного, среднего и малого бизнеса, и отраслевая структура среднего бизнеса.
в процентах
10,5

12,1

77,4

.

крупные

средние

малые

Рисунок 4. Структура производства в общем объеме промышленной
продукции(товаров, услуг) по размерности предприятий в 2014 году
Примечание – составлено автором по данным сайта Комитета Республики
Казахстан по статистике [2].
В Казахстане доля предприятий среднего бизнеса
составляет 12,1%, малого77,4%, крупного- 10,5%. Как известно, в развитых странах основой экономики являются
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компании среднего бизнеса. Так, в ЕС средние предприятия обеспечивают 18% от общей
экономической добавленнойстоимости и 17% от общей занятости, при этом их общее
количество не превышает 1% от численности всех субъектов малого и среднего
предпринимательства [3].
Необходимо развивать такие отрасли как электроэнергетика, тяжелое
машиностроение и электротехническое производство, нефтепереработка, что позволит
изменить структурные диспропорции в сторону увеличения обрабатывающего
сектора. Переход экономики Республики Казахстан на инновационный путь развития
возможен только на основе ускоренного технологического развития всех отраслей
реального сектора экономики, и, прежде всего, обрабатывающей промышленности.
Развитие производства с высокой добавленной стоимостью является одним из
важнейших условий динамичного развития Республики Казахстан, и в связи с этим
проводится активная поддержка обрабатывающей промышленности республики.Особое
положение обрабатывающей промышленности объясняется тем, что именно в ней
создаются новые технологии, часто способствующие росту других отраслей экономики. В
сфере обрабатывающей промышленности Казахстан имеет ряд преимуществ:
значительные масштабы свободных незадействованных производственных мощностей,
позволяющих запустить производство новых видов продукции; наличие дешевой рабочей
силы, обладающей относительно высоким уровнем квалификации; высокий
образовательный и культурный уровень населения; природно-географический потенциал
страны.
Необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность в РК сосредоточена
в Карагадинской - (15,9%), Восточно-Казахстанской - (15,5%), Павлодарской областях - (
11,9%). Менее развита обрабатывающая промышленность в Кызылординской - (1,3% ) и
Мангистауской - (1,9%) областях [5].
Обрабатывая
полученные
данные,
статистика
исчисляет
показатели,
характеризующие состояние промышленности за истекший период и тем самым дает
исходные данные для построения работы на будущий период. Анализ статистических
показателей позволяет не только регистрировать достигнутый уровень производства, но
и
сигнализировать
о
возникновении
частичных
диспропорций,
вскрывая
внутрипромышленные резервы. Эта аналитическая задача статистики с каждым годом
приобретает все большее значение.
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Модернизация бухгалтерского учета необоротных активов в государственном
секторе Украины
Лютова А.М., Корнух О.В.
Черкасский учебно-научный институт ГВУЗ «Университет банковского дела»
E-mail: kornuhk@mail.ru
Бухгалтерский учет необоротных активов субъектов государственного сектора
является особым, одновременно сложным компонентом отечественного бухгалтерского
учета, что в значительной степени объясняется имеющимися преобразованиями в
условиях реформирования бухгалтерского учета в Украине. Особой активизации в
бюджетной сфере данные преобразования приобрели с 2010 года. В этот период
утвержден ряд нормативных документов, регулирующих методику и организацию учета и
формирования отчетности в государственном секторе, в целом, и необоротных активов, в
частности. На промежуточном этапе находится процесс приведения терминологии в
соответствии с Бюджетным кодексом Украины, что объясняет на сегодня применение
двух дефиниций - «бюджетное учреждение» и «субъект государственного сектора».
Стратегией модернизации системы бухгалтерского учета в государственном
секторе на 2007-2015 годы [1] определена цель, которая заключается в совершенствовании
системы бухгалтерского учета в государственном секторе с учетом требований
международных стандартов, и задачи - совершенствование методологии и переход на
единые методологические основы бухгалтерского учета и отчетности, а также создание
унифицированного организационного и информационного обеспечения бухгалтерского
учета. С целью исполнение Стратегии Министерством финансов Украины создана
нормативная база, которая позволяет полностью перейти на применение национальных
положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе.
Модернизация бухгалтерского учета в государственном секторе Украины вносит
существенные изменения не только в методику учета необоротных активов, но и в его
методологические основы. В частности, утвержденные Национальные положения
(стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе (далее НП(С)БУГС) 121
«Основные средства», 122 «Нематериальные активы» и 133 «Финансовые инвестиции»
предусматривают принципиально новые подходы, которые в настоящее время
применялись только к хозрасчетным предприятиям.
Проведенными исследованиями установлено, что составляющими необоротных
активов субъекта государственного сектора экономики являются: основные средства,
прочие необоротные материальные активы, нематериальные активы, незавершенное
строительство, долгосрочные финансовые инвестиции. Учет наличия и движения
необоротных активов в государственном секторе должно обеспечивать адекватную
оценку этих активов и надлежащее раскрытие информации о них в финансовой
отчетности.
Учет необоротных активов бюджетных учреждений, начиная с 2015 года,
осуществляется в соответствии с НП(С)БУГС 121 «Основные средства» [2] и НП(С)БУГС
122 «Нематериальные активы» [3], которыми определены методологические основы
формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в финансовой отчетности информации
об основных средствах, прочих необоротных материальных активах, нематериальных
активах, незавершенных капитальных инвестициях в необоротные материальные и
нематериальные активы. НП(С)БУГС 133 «Финансовые инвестиции», утвержденное
приказом Минфина от 18.05.2012 г. № 568, определяет методологические основы
формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых инвестициях, операциях
по совместной деятельности и ее раскрытия в финансовой отчетности [4].
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Исследование основных нормативных документов по бухгалтерскому учету
необоротных активов субъектов государственного сектора показало, что на сегодня
унифицируется не только понятийный аппарат. Утвержден к применению с 01.01.2017
года: План счетов бухгалтерского учета в государственном секторе (приказ Минфина от
31.12.2013 № 1203) [5], Типовая корреспонденция субсчетов бухгалтерского учета для
отражения операций с активами, капиталом и обязательствами распорядителями
бюджетных средств и государственными целевыми фондами (приказ Министерства
финансов Украины от 29.12.2015 № 1219) [6], Методические рекомендации по
сопоставлению субсчетов бухгалтерского учета и переноса остатков (приказ
Министерства финансов Украины от 21.12.2016 № 1127) [7]. Эти документы
ориентированы на цели и структуру отчетности,предусмотренной национальным
положением (стандартом) бухгалтерского учета в государственном секторе 101
«Представление финансовой отчетности» [8].
В соответствии с указанными нормативными документами в бухгалтерском учете
необоротные активы переклассифицированы на «нефинансовые» и «финансовые», что
позволяет сформировать экономически полный и лексически корректный круг основных
дефиниций по главным направлениям учета в бюджетных учреждениях. К нефинансовым
активам отнесены основные средства, прочие необоротные материальные активы,
нематериальные активы, капитальные инвестиции, биологические активы. Долгосрочную
дебиторскую задолженность и долгосрочные финансовые инвестиции включены в группу
финансовых активов. Номера балансовых счетов стали четырехзначными: третья цифра
которого указывает на субъекта государственного сектора: распорядителя бюджетных
средств (код которого 1) или государственного целевого фонда (код которого 2).
Введение нового плана счетов для распорядителей бюджетных средств является
составной Плана мероприятий по модернизации системы бухгалтерского учета в
государственном секторе на 2016-2018 годы, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 28.11.2016 г.. № 1038 [9].
С переходом субъектов государственного сектора на Национальные положения
(стандарты) бухгалтерского учета и новый план счетов возникла необходимость в
переклассификации активов и переносе остатков по субсчетам из Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений на План счетов бухгалтерского учета в
государственном секторе. С этой целью Министерство финансов Украины утвердило
приказом от 21.12.2016 года № 1127 Методические рекомендации по сопоставлению
субсчетов бухгалтерского учета и переноса остатков [7], что упрощает процедуру
трансформации в части принципов и элементов метода бухгалтерского учета, основу
которого составляют баланс и план счетов бухгалтерского учета субъектов
государственного сектора.
После проведения переходных процедур бухгалтерский учет основных средств,
прочих необоротных материальных активов, нематериальных активов, капитальных
инвестиций и других объектов будет вестись с применением Плана счетов бухгалтерского
учета в государственном секторе и Типовой корреспонденции субсчетов бухгалтерского
учета для отражения операций с активами, капиталом и обязательств распорядителями
бюджетных средств и государственными целевыми фондами.
Поскольку в Плане счетов бухгалтерского учета субъектов государственного
сектора счета учета необоротных активов перегруппированы в классы нефинансовых и
финансовых активов,соответствующее перегруппировки статей наблюдаем и в балансе
(табл. 1).
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Таблиця 1
Сравнение обобщения данных о необоротных активах в балансе

Баланс в соответствии с Порядком составления
финансовой, бюджетной и прочей отчетности
распорядителямии получателями бюджетных
средств: приказ Министерства финансов
Украины от 24.01.2012 № 44 (до 01.01.2017 г.)
АКТИВ БАЛАНСА
І. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы:
Балансовая (остаточная) стоимость
110
Накопленная амортизация
111
Первоначальная (переоцененная)
112
стоимость
Основные средства:
Балансовая (остаточная) стоимость
120
Износ
121
Первоначальная (переоцененная)
122
стоимость
Прочие необоротные материальные
активы
Балансовая (остаточная) стоимость
130
Износ
131
Первоначальная (переоцененная)
132
стоимость
Незавершенные
капитальные
140
инвестиции в необоротные активы
Долгосрочные финансовыеинвестиции 145
ПАССИВ БАЛАНСА

АКТИВ БАЛАНСА
І. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Основные средства:
остаточная стоимость
Износ

010
011

Первоначальная стоимость

012

Нематериальные активы:
Остаточная стоимость
Накопленная амортизация

020
021

Первоначальная стоимость

022

Незавершенные капитальные
инвестиции

030

ІІ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

330

Долгосрочная
дебиторскаязадолженность
Долгосрочные финансовые инвестиции
ПАССИВ БАЛАНСА
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ТА
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесенный капитал

340

Фонд дооценки

І. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Фонд в необоротных активах
Фонд в малоценных
ибыстроизнашивающихсяпредметах
Фонд у финансовых инвестициях

Баланс в соответствии с НП(С)БУГС
101«Представление финансовой отчетности»»
(после 01.01.2017 г.)

110
120

330
340

345

Как видно из таблицы, в форме баланса, предусмотренной НП(С)БУГС 101,
стоимость прочих необоротных материальных активов по первоначальной стоимости,
сумме начисленного износа и балансовой (остаточной) стоимости не выделяется, как это
определялось Порядком составления финансовой, бюджетной и прочей отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств, а включается за одноименными
статьями в состав основных средств.Следует отметить, что в пассиве баланса вместо
фонда в необоротных активах, финансовых инвестициях будет отображаться величина
внесенного капитала.
Особенностью нового подхода к учету основных средств, прочих необоротных
материальных активов и нематериальных активов у субъектов государственного сектора
является начисление амортизации в отличие от отражения износа. Этот подход уже
предусмотрен НП(С)БУГС 121 «Основные средства». Такие нововведения приближают
экономический механизм и корреспонденцию счетов к методике учета, действующей для
предприятий и организаций.
Положительным моментом Типовой корреспонденции субсчетов бухгалтерского
учета для отражения операций с активами, капиталом и обязательствами распорядителями
бюджетных средств[6] есть приписка, которой разрешено субъектам государственного
сектора, в случае необходимости, применять корреспонденцию субсчетов бухгалтерского
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учета для отражения операций с активами, капиталом и обязательствами, не
предусмотренную настоящим документом с сохранением единых методологических
основ, определенных НП(С)БУГС и другими нормативно-правовыми актами по
бухгалтерскому учету в государственном секторе, которая определяется в
распорядительном документе учреждения об учетной политике. Это будет способствовать
совершенствованию организации бухгалтерского учета распорядителя бюджетных
средств и его учетной политики. Таким образом, учет поступления и движения
необоротных активов бюджетных учреждений должен обеспечивать адекватную оценку
этих активов и надлежащее раскрытие информации в финансовой отчетности.
В контексте модернизации системы бухгалтерского учета в государственном
секторе необходимо повышать квалификацию практических работников, участвующих в
реализации положений модернизации. В связи с этим необходимо разработать
национальную программу профессиональной подготовки специалистов, в основу которой
должен быть положен системный подход, то есть подготовка, переподготовка и
повышение квалификации.
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Республика Казахстан – это страна с реально работающей рыночной экономикой.
Для перехода к рынку стране понадобилось чуть больше десяти лет. Развитие рыночных
отношений в Казахстане послужило толчком к становлению предпринимательской
деятельности [1].
Одной из развивающихся отраслей экономики является промышленность. Именно
производственные
предприятия
обеспечивают
спрос
населения
республики
высококачественной продукцией по доступным ценам. Экономическим условием
существования всякого общества считается воспроизведение процесса производства и
сформировывается оно из четырех взаимозависимых факторов - создания,
рассредотачивания, обмена и потребления.
Как известно, целью любой коммерческой деятельности является обеспеченье
социальных необходимостей и получение дохода. В промышленной организации эта цель
осуществляется в промышленно - хозяйственной деятельности.
Производство – это процесс изготовления реальных удобств, вещей, необходимых
для жизни и становления человеческого общества. На сегодняшний день в условиях
сложного динамичного современного производства темпы роста объема производства
продукции непосредственно зависят от экономической и политической ситуации в мире.
Таким образом, от производительности предприятия и функционирования производства
зависит результативность экономической системы и ее потенциал для удовлетворения
человеческих нужд. Также немаловажным для предприятий является правильно ведение
учета и аудита, проведение маркетинговых исследований, так как бухгалтерский учет в
Республике Казахстан представляет собой систему сбора, регистрации и обобщения
информации об операциях и событиях предпринимателей и организаций,
регламентированную законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности, а также учетной политикой организации.
Правильная организация бухгалтерского учета затрат на производство
способствует выполнению поставленных задач. В Типовом плане счетов бухгалтерского
учета приведен выделен раздел 8 «Счета производственного учета», где приведен
перечень счетов, на которых ведется учет затрат на производство. «Счета раздела 8
«Счета производственного учета» предназначены для учета затрат организации на
производство продукции и оказание услуг. На счетах данного раздела осуществляется
группировка затрат по местам их возникновения и другим признакам, а также
калькулирование себестоимости готовой продукции.
Раздел 8 «Счета производственного учета» включает следующие подразделы:
− 8100 - «Основное производство»;
− 8200 - «Полуфабрикаты собственного производства»;
− 8300 - «Вспомогательные производства»;
− 8400 - «Накладные расходы».
Базой и основой для формирования бухгалтерского учета являются международные
стандарты финансовой отчетности (далее МСФО), которые допускают альтернативные
способы отражения хозяйственных операций, активов, собственного капитала,
обязательств, результатов деятельности.
Сложность управления производством обусловлена следующим противоречием. С
одной стороны, существует множество факторов, которые обуславливают необходимость
создания запасов: риск срыва пополнения запасов, возможные колебания объема
производства и спроса на продукцию, наличие расходов, зависящих от частоты
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пополнения запасов. С другой стороны, содержание запасов связано с расходами (на
хранение, на страхование запасов и др.). Также имеет место упущенная выгода в связи с
невозможностью альтернативного использования средств, вложенных в запасы. Поэтому
перед организациями встает проблема выбора оптимального варианта управления
запасами, неотъемлемой частью которых является готовая продукция.
Применение современных
концепций управления предприятием и
производством предъявляют новые требования к системе учетно-аналитического
обеспечения управления готовой продукцией, принуждая учитывать и подвергать анализу
многочисленные процессы, влияющие на размер и структуру запасов, посредством
внедрения современных учетных и аналитических методик применительно к практике
казахстанских предприятий. Существование и необходимость решения этих и других
смежных проблем составляют актуальность исследования.
В современной экономической литературе в достаточной мере уделено внимание
различным аспектам учета, аудита и анализа запасов, таким как управление запасами,
оценка запасов, порядок учета запасов, требования к документации по приему и
движению запасов, аудит и анализ эффективности использования запасов и т.д.
Широко известны в данном направлении работы казахстанских ученых К.Ш.
Дюсембаева, М.С. Ержанова, А.К.Ержанова, К. К. Кеулимжаева, В.Л. Назаровой, В. К.
Радостовца, К. Т. Тайгашиновой, Г. К. Тулешовой и др.
В решение данной проблемы значительный вклад внесли российские и зарубежные
ученые: М.А. Вахрушина, Я. В. Соколов, Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Иориссен,
Э.С. Хендриксен, Р. Энтони, Дж. Рис, К. Друри, Е. Акофф и другие [3].
Суть производства заключается в переработке промышленных ресурсов в
заключительный продукт – готовую продукцию, требующийся обществу. Объем и
свойства продукта находятся в зависимости от ресурсов, которые вовлекаются
непосредственно в процесс производства.
Финансовые продукты, производимые в организации, распределяются по
следующим разновидностям:
− конечные продукты – это завершенные промышленной технологической
обработкой экономические продукты, которые поступают в поле деятельности своего
окончательного пользования, называемые в учете, как готовая продукция;
− промежуточные продукты – это экономические продукты, которые были не
завершены технологической обработкой и в последующем поступающие в сферу
последующего обрабатывания, называемые в учете, как полуфабрикаты.
Таким образом, можно вывести, что целью существования и развития
производственных организаций является извлечение прибыли посредством производства
и реализации готовой продукции.
В бухгалтерском учете готовая продукция учитывается по фактическим затратам,
связанным с ее изготовлением. При этом остатки готовой продукции на складе на конец
отчетного периода могут оцениваться в аналитическом и синтетическом бухгалтерском
учете организации по фактической производственной себестоимости или по нормативной
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов
и других затрат на производство продукции. Нормативная себестоимость остатков
готовой продукции также может определяться по прямым статьям затрат.
В МСФО 2 «Запасы», п.9, определено, что оценка запасов производится по
наименьшей из двух величин – по себестоимости или стоимости возможной продажи. Это
правило получило название Lovеr Cost or Mаrkеt (LCM) – правило наименьшей оценки.
Стоимость возможной продажи (NRV) представляет расчетную цену реализации за
вычетом оценочных затрат на доработку и реализацию. При этом доведение стоимости
запасов до стоимости возможной продажи признается в качестве расхода за период
списания и относится на убытки организации [4].
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Для целей бухгалтерского учета оценка готовой продукции следует исходя из
фактической суммы затрат на её изготовление, которые включают:
− сырье и материалы;
− амортизацию оборудования;
− оплату труда производственных рабочих;
− накладные расходы.
При организации аналитического бухгалтерского учета готовой продукции не
должно допускаться ведение учета только в количественном выражении, без
соответствующей стоимостной оценки. Разрешается в аналитическом бухгалтерском
учете и местах хранения готовой продукции применять учетные цены. В качестве учетных
цен на готовую продукцию могут применяться: фактическая производственная
себестоимость, нормативная себестоимость, договорные цены и другие виды цен. Выбор
конкретного варианта учетной цены принадлежит организации. Применение варианта
оценки готовой продукции по нормативной себестоимости целесообразно в отраслях с
массовым и серийным характером производства и с большой номенклатурой готовой
продукции. Положительными сторонами применения нормативной себестоимости в
качестве учетной цены являются удобство при осуществлении оперативного учета
движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки при
планировании и аналитическом учете. Фактическая производственная себестоимость в
качестве учетной цены продукции применяется, как правило, при единичном и
мелкосерийном производствах, а также при выпуске массовой продукции небольшой
номенклатуры. Договорные цены в качестве учетных цен применяются преимущественно
при стабильности таких цен.
Также в настоящее время в типовом плане счетов в соответствии с Национальными
стандартами финансовой отчетности предусмотрен счет «Резерв по списанию запасов».
Использование данного счета и непосредственное создание резерва по списанию запасов,
позволит предприятиям списывать запасы по результатам инвентаризации в пределах
норм естественной убыли, что даст возможность списывать запасы, которые подвергаются
усушке, утруске, розливу, распылу при выполнении технологических операций.
При анализе производственных затрат одним из основных показателей, от которого
зависят результаты работы, является показатель ритмичности выпуска продукции в
соответствии с плановым заданием.
Ритмичность выполнения плана производства характеризуется коэффициентом
ритмичности, который рассчитывается как отношение показателя фактического выпуска
продукции в пределах плана к показателю планового объема продукции за тот же период.
Исчисляется также коэффициент частоты нарушения графика, т.е. отношение
количества дней, в которые график не выполняется, к общему количеству рабочих дней в
проверяемом периоде.
Интересы рынка требуют, чтобы компании выполняли планы не только по объему,
но и по ассортименту выпускаемой продукции. Большое значение для обеспечения
намеченных компаниям показателей финансово-хозяйственной деятельности имеет
оперативный контроль отгрузки и реализации продукции.
Выполнение плана производства продукции полностью зависит от выполнения
плановых заданий по ее отгрузке. Своевременная отгрузка готовой продукции – это в
большей степени гарантия своевременного получения платежей от покупателей. Поэтому
за выполнением этого показателя ведется ежедневный контроль.
Важную роль в осуществлении контроля за отгрузкой готовой продукции играет
отдел материально-технического снабжения и сбыта продукции, который занимается
заключением договоров, ведет учет и оперативный контроль их выполнения.
В финансовой отчетности организации по учету производственных затрат
раскрывают следующую информацию:
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− учетную политику, принятую для оценки запасов, включая использованный
способ расчета их себестоимости (средневзвешенный метод);
− общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость по отдельным
группам запасов по классификации, принятой организацией;
− сумму запасов, признанную в качестве расхода в отчетном периоде;
− сумму любых списаний запасов в течение периода до возможной чистой
стоимости реализации;
− любую сумму восстановления списанной стоимости запасов, признанную
расходом при списании запасов до возможной чистой стоимости реализации;
− балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения
обязательств.
В бухгалтерском учете при производстве, вследствие специфики отрасли, присущи
некоторые задачи, без которых учет и внутренний контроль не может быть полным и
достоверным. К задачам бухгалтерского учета готовой продукции относят:
− регулярный мониторинг выпуска готовой продукции, состояния запасов и
сохранность на складах, объема произведенных работ и услуг;
− своевременное и точное документальное сопровождение отгруженной и
выпущенной продукции;
− ясная организация расчетов с потребителями;
− правильный и своевременный учет наличия и движения готовой продукции на
складах, в холодильниках и других местах хранения продукции;
− контроль сохранности готовой продукции и соблюдением установленных
лимитов;
− контроль выполнения плана контрактов-поставок по размеру и ассортименту
реализованного изделия с целью оценки трудовой деятельности сотрудников;
− выявление рентабельности всей продукции и ее отдельных видов;
− актуальный и полный подсчет итогов за реализованную продукцию,
подлинных издержек на ее производство и реализацию, расчет сумм дохода [2].
Для успешного выполнения этих задач необходима ритмичная работа предприятия,
правильная организация складского хозяйства и сбыта, своевременное документальное
оформление хозяйственных операций.
Важное значение для правильной организации учета наличия и движения готовой
продукции, работ, услуг имеет разработка ее номенклатуры, т.е. перечня наименований
видов изделий, вырабатываемых данной организацией. За основу его составления берется
классификация готовых изделий по определенным признакам, позволяющим отличать
одно изделие от другого. Номенклатурные номера строятся по-разному, исходя из
конкретных условий производства.
Группировка затрат по экономическим элементам показывает, какие виды средств
и сколько израсходовано в целом на производство, дает возможность контролировать их
формирование, структуру и динамику под влиянием научно-технического прогресса и
определять основные направления поиска резервов их снижения. Она также используется
для контроля соблюдения лимита данных затрат[5].
При учете затрат производства необходимо учитывать исходные положения, на
основе которых осуществляются построение, функционирование и развитие
производственного процесса, также называемые принципами, представленными в таблице
1.
Объем выпуска и продажи промышленной продукции может выражаться с
помощью следующих видов измерителей:
− натуральные измерители, которые выражаются в штуках, метрах, килограммах;
− условно – натуральные измерители, когда выпускаемая продукция приводится
к одному базовому элементу и определяется в условных единицах;
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− стоимостные измерители, то есть в денежных единицах. Стоимостные
показатели являются наиболее универсальными измерителями и пользуются при
определении объемов товарной, валовой и реализованной продукции;
- трудовые измерители, которые рассчитываются произведением нормативной
трудоемкости обработки одного изделия и количества этих обработанных изделий.
№
п/п
1
1

Таблица 1 – Основные принципы организации производственного процесса
Принципы

Характеристика принципов

2
Принцип
пропорциональности
Принцип
дифференциации
Принцип
комбинирования
Принцип концентрации

3
Пропорциональная производительность в единицу времени
всех производственных участков организации
2
Создание
производственных
подразделений
по
технологическому или предметному признаку
3
Объединение различных процессов производства в
пределах одного подразделения
4
Сосредоточение процессов производства в разных
подразделениях, участках
5
Принцип
Разделение труда на участке с закреплением к нему
специализации
ограничений по номенклатуре работ, операций, деталей
6
Принцип
Занятость широким спектром производственных операций в
универсализации
пределах одного подразделения
7
Принцип
Применение стандартов, одинаковых условий для
стандартизации
правильного протекания производственного процесса
8
Принцип
Одновременное выполнение производственных процессов
параллельности
на большинстве его операций
9
Принцип
Сведение к минимуму всех перерывов в процессе
непрерывности
производства изделия
Примечание – составлено автором на основе источника [4]

Объем выпуска и продажи промышленной продукции может выражаться с
помощью следующих видов измерителей:
− натуральные измерители, которые выражаются в штуках, метрах, килограммах;
− условно – натуральные измерители, когда выпускаемая продукция приводится
к одному базовому элементу и определяется в условных единицах;
− стоимостные измерители, то есть в денежных единицах. Стоимостные
показатели являются наиболее универсальными измерителями и пользуются при
определении объемов товарной, валовой и реализованной продукции;
− трудовые измерители, которые рассчитываются произведением нормативной
трудоемкости обработки одного изделия и количества этих обработанных изделий.
Соблюдение вышеназванных принципов организации производственного процесса
является одним из основных условий высокой эффективности деятельности
производственного предприятия. Зачастую, в реальных условиях, эти принципы
комбинируются в различных комбинациях, например, принцип непрерывности может
быть скомбинирован с любым другим, и они не будут исключать друг друга[6].
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Совершенствование управленческого учета в организациях
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Для успешной организации управленческого учета в зависимости от отраслевых
особенностей производства и целевой установки, прежде всего, целесообразно
разработать экономически обоснованную классификацию затрат. Это позволит
определить и сформировать места возникновения затрат, центры ответственности,
носители затрат. Затем необходимо выбрать наиболее приемлемый вариант, по
которому будет организован управленческий учет.
Устранение недостатков и применение соответствующих направлений по
совершенствованию организации управленческого учета позволит на предприятии не
только уменьшить трудоемкость учетно-аналитических центров, но и значительно
повысить ответственность руководителей на сокращение затрат, увеличение
получаемой прибыли [1].
Учетная
политика
Технология
бизнес-процессов

Нормативы
деятельности

Управленческий учет

Система
учета затрат
Система
показателей

Система
управленческих
отчетов

Рисунок 1. Схема управленческого учета на предприятии
Затраты можно снижать путем закупки более дешевого сырья, в то же
время управленцы предприятия должны рассматривать варианты распределения накладных расходов. Согласно учетной политике организации эти
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расходы признаются в себестоимости проданной продукций, товаров, работ,
услуг полностью в каждом отчетном периоде в качестве расходов по обычнымвидам
деятельности.
Управленческий учет в организациях фактически не разграничен с финансовым
учетом. Управленческие решения принимаются на основании информации финансового
учета, сгруппированной в специальных регистрах.Но для более эффективного
управления этого недостаточно, поэтому предприятию необходимо совершенствовать
организацию управленческого учета.
На наш взгляд, наряду с учетной политикой в области бухгалтерского
учета и налогообложения должна формироваться управленческая учетная
политика,
которая
представляет
собой
совокупность
регламентированных
внутрифирменных процедур информационного обмена, направленных на принятие
управленческих решений для достижения целей организации.Схема управленческого
учета на предприятии представлена на рисунке 1.
Среди первоочередных подходов по совершенствованию постановки
управленческого учета на предприятиях можно выделить следующие:
1) Автоматизация процесса управленческого учета. В настоящее время
этот аспект во многих компаниях не доведен до конца, а часть информации собирается
«вручную» и оформляется, хранится в Excel.Данная проблема будет решена при
современной автоматизациипроцесса управленческого учета с использованием
известных программных продуктов;
2) Методология системы управленческого учета. В современных условиях в
связи с постоянством штата и достаточным опытом работы сотрудников большинство
документации ведется без регламентов и нормативных документов. Это происходит, по
мнению многихкак «все и так знают, что делать». Но это противоречит принципам
управленческого учета. Данная проблема будет решена при использовании регламентов
и нормативных документов;
3) Нежелание некоторых подразделений предоставлять информацию в
финансовый и планово-экономический отдел. Мотивация такова: «с цифрами должны
работать финансисты, экономисты и бухгалтеры, а не мастера цехов и прочий
производственный персонал». Данная проблема будет решена при полной
автоматизации управленческого учета;
4) Структура управленческого учета. На сегодняшний день на многих
предприятиях составляется до 100 отчетных форм, что достаточно много. Часть отчетов
нужно «упразднить», часть модифицировать и кое-что добавить (например,
управленческий баланс, отчет о движении капитала). Данная проблема будет решена
при адекватной структуре управленческого учета с современными подходами.
Для того чтобы фиксировать в управленческом учете доходы и расходы, по
которым еще нет документов, рекомендуется ввести дополнительный документ «Ордер
на реализацию товара» (условное название). В нем указывается, кроме традиционных
реквизитов товарно-транспортной накладной, предполагаемый момент перехода права
собственности. Такой документ оформляется внутри компании и может быть
электронным. Единственное требование - обязательное его визирование ответственным
лицом.
Для дальнейшего совершенствования управленческого учета в организациях
необходимо решить задачи по усилению структуры управленческого учета, в основе
которой лежат следующие основные элементы, составляющие систему внутреннего
контроля и управления:
- контроль целей деятельности;
- контроль планов;
- контроль ресурсов;
- контроль текущей деятельности [2].
Задача управленческого учета состоит в оказании помощи руководству при
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принятии управленческих решений в достижении поставленных целей.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в организациях имеется
много пробелов во внедрении и организации бухгалтерского управленческого учета.
Предприятия должны пересмотреть свою учетную политику в целях формирования
рациональной базы для принятия эффективных управленческих решений и достижения
поставленных задач, а также совершенствовать управленческий учет, чтобы иметь
уверенность в успешном существовании в будущем. Такимобразом, мы видим, что на
основании системы бюджетирования и разработки бюджета производства можно
учитывать прошлые затраты и убытки и на их основе планировать объем производства
с учетом покрытия убытков и получения прибыли.
К путям успешного внедрения бюджетирования, проявляющимся в любой
организации вне зависимости от ее размера и сферы деятельности, можно отнести:
- повышение оперативности и эффективности управления:
- улучшение финансовых результатов посредством управлении прибылью и
затратами, более рационального распределения и использования ресурсов, оптимизации
затрат и осуществления оперативного контроля постоянных и переменных расходов;
- улучшение платежеспособности;
- повышение образовательной подготовки управляющих.
Таким образом, обобщенная генеральная смета (бюджет), включая все
вышеперечисленные
сметы
(бюджеты)
затрат,
характеризует
планируемую
рентабельность производства на определенный период. Процесс бюджетирования этим не
заканчивается, так как он является постоянным динамичным процессом и реализуется
посредством составления гибких смет (бюджетов).
Бюджетирование и учет затрат по центрам ответственности взаимосвязаны,
вместе они содействуют управлению деятельностью предприятия и управлению затрат
на производство [3].
По вопросу совершенствования управленческого учета в организациях можно
предложить следующие меры:
1. Необходимо как можно быстрее реагировать на изменения на рынке й на
поведение конкурентов. Недостатком в поведении данной организации мы считаем то,
что предложенные работниками отчеты руководством изучаются не сразу, что в общем
оправдано нехваткой времени. Выходом из данной ситуации может быть доклад
руководству о сложившейся ситуации в устной форме на основании письменного
отчета. Для того чтобы сотрудники не теряли времени, ожидая решения руководства,
лучше всего провести собрание, на котором эти вопросы сразу были бы обсуждены и
работники имели бы представление о том, как ему следует поступать и какие меры
следует принять первоначально.
2. В конце периода фактические данные необходимо сравнивать с бюджетными
для анализа и оценки текущей деятельности. В этот период выясняется, насколько
выполнен план, где были допущены ошибки; что необходимо учесть в следующий раз,
чтобы добиться желаемого результата. Мы считаем, что каждой конкретной
организации необходимо составлять бюджет продаж. Прогноз объема продаж является
отправной точкой и наиболее критическим моментом всего процесса подготовки
бюджета. Бюджет продаж должен составляться на основе данных, согласованных с
высшим руководством. Коммерческому отделу следует обратить внимание на
расширение сети,открытие новых торговых точек.
Для улучшения финансового положения организации необходимо разработать
бизнес план финансовой стабилизации предприятия путем комплексного использования
всех внутренних и внешних механизмов финансовой стабилизации.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
Эффективность рекомендаций по организации системы управленческогоучета
заключается в анализе и отражении широкого круга вопросов эффективности систем
управленческого учета, необходимых для подготовки информации по возможным
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управленческим решениям для предприятий с различной спецификой хозяйствования.
В заключение следует отметить, что процесс управления предприятием
невозможен без четкой его организации. Многие исследователи данную функцию
упрощенно отождествляют с самим процессом управления в целом и обособленно не
выделяют. Необходимость ее выделения в отдельную управленческую функцию можно
обосновать тем, что организация как функция управления составляет основу
повседневной управленческой деятельности, и без нее, как правило, не работают ни
планы, ни программы.
Список использованных источников
1. Каверина О. Д.Управленческий учет: системы, методы, процедуры. - М. :
Финансы и статистика, 2009. - 364 с.
2. Апчерч А.Управленческий учет: принципы и практика : пер. с англ. - М. :
Финансы и статистика, 2012. - 225 с.
3. Бухалков М. И.Планирование на предприятии : учебник. - М. : ИНФРА-М,
2013. - 369 с.

Ұйымның табыстарының қалыптасуы және оларды мойындаудың
алғышарттары
Машай Н.
«Нархоз Университеті», Алматы қ.
E-mail: nur_m2015@mail.ru
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].
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.
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
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көрсететін рентабельділіктің әртүрлі көрсеткіштері жататын табыстылықтың
салыстырмалы көрсеткіштері қолданылады.
Қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есептің осы бабы бойынша
негізгі қызметтен түсетін табыс көрсетіледі.
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 [3]. 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 [4].
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.
Қызмет көрсетуге белгілі бір мерзім ішінде шартта келісілген компанияның
міндеттерді атқаруы. Қызметтер бір кезең ішінде немесе бірден көп кезеңдерде көрсетілуі
мүмкін. Қызмет көрсетуге арналған кейбір шарттар құрылыс шарттарымен тікелей
байланысты, мысалы, жоба жетекшілері және архитекторларға қызмет көрсетуге арналған
шарттар.
Компанияның активтерін басқа ұйымдардың пайдалануы түсімнің мынадай
нысандарда пайда болуына әкеліп соқтырады:
- пайыздар - ақша қаражатын немесе оның баламаларын немесе компанияға тиесілі
соманы пайдаланғаны үшін төлемдер;
- лицензияланған төлемдер - компанияның ұзақ мерзімді активтерін, мысалы,
патенттерді, тауар белгілерін, авторлық құқықтарды және компьютерлік бағдарламалық
қамтамасыз етуді пайдаланғаны үшін төлемдер;
- дивидендтер - пайданы акционерлік капиталды иеленушілер арасында олардың
белгілі бір сыныптың капиталына қатысуына қарай теңбе-тең бөлу.
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
капиталдың өсуіне әкелмейді. Сондықтан олар түсімнен алынып тасталды. Агенттік
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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.
Ұйымдар өздерінің қаржылық есептілігінде мынадай ақпаратты ашып көрсетуі
керек: түсімді тану үшін қабылданған есеп саясатын, соның ішінде, қызметтерді
көрсетумен байланысты операциялардың аяқталу сатысын анықтау үшін пайдаланылатын
әдістерді; кезең ішінде танылған түсімнің әрбір маңызды санаты сомасын, тауарларды
сатудан; дивидендтерден келетін түсімдерді; түсімнің әрбір маңызды санатына қосылған
тауарларды немесе қызметтерді айырбастаудан келетін түсім сомасын.
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.
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Мировой опыт организации учета затрат производства экологически
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«Сегодня Казахстан располагает развитыми, обеспечивающими высокие темпы
экономического роста топливно-энергетическим, металлургическим и химическим
комплексами. В то же время перед нами встает важнейшая задача обеспечения
сбалансированности
экономики,
опережающего
развития
перерабатывающей
промышленности, высокотехнологичных и наукоемких производств, производственной
инфраструктуры и агропромышленного сектора. Выстраивая в настоящее время модель
сбалансированного и устойчивого развития, мы должны определить пути диверсификации
экономики от сырьевой к перерабатывающей» - сказал Президент в своем обращении к
народу Казахстана. Казахстан не может оставаться страной сырьевого назначения, мы
должны производить продукцию не только для себя, но и на экспорт. [1]
Правительство по поручению Президента разработало Программу индустриальноинновационного развития до 2015 года, главной задачей которой является увеличение
внутреннего валового продукта (ВВП) к этому сроку по сравнению с 2000 годом в 3,5
раза.
Основной задачей промышленных компаний является наиболее полное
обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема
производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину
издержек, прибыль и рентабельность компании. Именно поэтому очень важно уделять
особое внимание учету производства экологически чистой продукции.
В Республике Казахстан в последнее десятилетие набирает обороты экологически
чистое производство. Производство экологически чистой продукции в основном
необходимо для продовольственных целей. Чистая продукция должна соответствовать
ГОСТу, по которому выполняются проверки продукции растениеводства и
животноводства. Однако, как показывает практика, отечественные производители
экологически чистой продукции применяют обычные методы учета производства, как и
для обычной продукции. При совершенствовании экономической системы Казахстана это
не допустимо, так как учет экологически чистой продукции требует более прогрессивных
методов учета затрат на производстве экологически чистой продукции.
Применение современных
концепций управления предприятием и
производством предъявляют новые требования к системе учетно-аналитического
обеспечения управления готовой продукцией, принуждая учитывать и подвергать анализу
многочисленные процессы, влияющие на размер и структуру запасов, посредством
внедрения современных учетных и аналитических методик применительно к практике
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казахстанских предприятий. Существование и необходимость решения этих и других
смежных проблем составляют актуальность исследования.
Экологически чистая продукция подразумевает под собой не только сам продукт,
как результат, но и все действия, направленные на его создание, по экологическим
стандартам сертификации. Самым главным сводом экологических стандартов являются
Европейские инструкции (ЕС) 834/2009. На их основе аккредитованные органы проводят
экосертификацию продукции на государственном уровне. В нашей стране таких
организаций нет, но есть частные, добровольносозданные, проводящие сертификацию по
такому же принципу, основываясь на правилах европейского стандарта. Так, например, по
такому плану работают ИнтерГОСТ и ДАМУКонсталтинг в городе Астана и А-sеrt в
Алматы, в других городах, к сожалению, подобных организаций нет. На уровне
государства существуют только санитарные правила, в тексте документа которых даже
нет понятия "экологически чистого продукта".
В настоящее время в мире сформировались полноценные рынки органической
продукции в таких отраслях, как овощеводство и плодоводство, производство детского
питания, переработка зерна и молочных продуктов. Дальнейший рост рынков
органической продукции открывает возможности для выхода на них новых производителей. Тот факт, что Евросоюз и Швейцария являются основными импортерами
выращенных по органической системе зерна, семян масличных культур, овощей, фруктов
и говядины, в том числе и из стран Восточной Европы, открывает широкие перспективы
для выхода на рынки стран Западной Европы. Казахстан на данном этапе развития пока не
может конкурировать с Европейскими странами в производстве экологически чистой
продукции.
При построении системы учета производства экологически чистой продукции в
Республике Казахстан стоит обратить внимание на мировой опыт разных стран.
Возможно, при анализе зарубежных методов учета, мы сможем составить оптимальную
программу учета производства в Казахстане с учетом особенностей государства.
За рубежом для учета затрат используют систему «ABC». В научной литературе
существует подход к АВС как к методу распределения косвенных затрат или как к
очередной классификации затрат. Многие элементы этой системы отнюдь не оригинальны
и не новы, они применялись и ранее. Но заслуга авторов АВС как раз и состоит в том, что
они сумели объединить в единый комплекс проверенные и новые идеи и методы.
АВС система учета затрат отличается редкой многофункциональностью. Авторы
учебников по управленческому учету любят повторять удачное афористичное
определение необходимости разных видов классификаций затрат: «Разные затраты — для
разных целей». Немного перефразировав, можем утверждать: «АВС — для разных целей»,
а не только для классификации затрат.
Кроме функциональной универсальности, АВС обладает уникальной гибкостью с
точки зрения масштабов внедрения: эту систему можно внедрить в одном подразделении,
отделе или в рамках одного бизнес-процесса либо в масштабах всего предприятия, сделав
ее единственным инструментом управленческого учета. Неизбежно встанет вопрос о
создании информационной базы для АВС, и здесь возможны различные варианты.
Можно получать основные данные из системы бухгалтерского учета, что и делают
компании, применяющие АВС для расчета себестоимости, ценообразования и
бюджетирования. Степень точности результатов будет ниже, однако для этих целей
вполне достаточна. Этот путь сокращает затраты на внедрение проекта АВС, а также
успокаивающе действует на главного бухгалтера, снижая вероятность возникновения
конфликтов между бухгалтерией и менеджерами, ведущими учет затрат по АВС. Нужно
отметить, что многие специалисты из консалтинговых агентств считают, что поручение
учета затрат в системе АВС бухгалтерии — далеко не лучший вариант, но зачастую не
могут предложить альтернативу, особенно если речь идет о небольшом предприятии.
Попытаемся сопоставить традиционную систему учета затрат и АВС по основным
компонентам: объекты затрат, классификация затрат и методы их распределения по
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объектам. При этом определим, что включается в понятие «традиционная система учета
затрат». Если взять современный учебник по управленческому учету и посмотреть раздел
«Традиционные системы управления затратами», то основными вопросами наверняка
окажутся попроцессная и позаказная калькуляция себестоимости, методы и базы
распределения затрат. Фактически, все это связано с одним видом классификации затрат
— по статьям калькуляции. Именно он традиционно используется и в странах СНГ, и в
дальнем зарубежье для калькулирования себестоимости единицы продукции, а
следовательно, и для установления цены.
Нужно отметить, что само определение объекта затрат различается скорее не в
традиционной системе учета затрат и АВС, а в отечественной и зарубежной практике
(таблица 1). Зарубежные авторы как до появления АВС, такие как Хорнгрен, Фостер, так и
после появления АВС, к примеру Аткинсон и др., предпочитают определять объект затрат
максимально широко, практически одинаково и предельно просто — нечто, для чего
необходимо рассчитать затраты.
Тaблицa 1 – Сопоставление традиционной системы учета затрат зарубежной
системе «ABC»
Элементы системы
учета затрат

Объекты затрат

В отечественной практике

За рубежом

Продукция, работы, услуги или
вид деятельности предприятия,
для которых необходимо
определить связанные с их
производством (выполнением)
затраты

Некоторая деятельность, для которой
производится сбор и измерение затрат
(продукт или его партия, услуги
пациенту поликлиники или клиенту
банка машино-часы, социальный
проект, миля горной дороги)

Организационное
подразделение, контракт или
другая учетная единица, по
которой собираются данные о
затратах и измеряется
стоимость процессов,
продукции, работ, проектов

Что-либо, для чего необходимо
рассчитать затраты (продукт, услуга,
линия продуктов, подразделение,
клиент)

До появления АВС количество анализируемых объектов затрат постоянно
возрастало. АВС стала реакцией на возникновение в 1980-х годах новой управленческой
концепции предприятия как цепочки ценностей и связанных с ней управленческих
решений, т.е. состав объектов затрат еще более расширился. В частности, одним из
объектов затрат стали виды деятельности и бизнес-процессы. Ведь при бенчмаркинге и
реинжиниринге бизнес-процессов смысл сбора затрат по видам деятельности состоит в
том, чтобы сопоставить затраты на одинаковые или близкие виды деятельности и бизнеспроцессы внутри компании или у конкурентов. На этой основе можно оптимизировать как
затраты, так и состав тех и других. Существенно возросло значение такого объекта затрат,
как потребители — методика их анализа на основе АВС обеспечивает гораздо более
точные результаты, чем раньше.
В отечественной практике преобладал подход, в соответствии с которым первая
задача — оценка запасов и калькулирование себестоимости — играла главную и
основную роль. Считалось, что большинство остальных управленческих решений можно
обосновать, исходя из информации о затратах по продуктам и услугам. Многие
управленческие решения, типичные для западной практики, у нас просто не
рассматривались. Как видно из таблицы, при определении объекта затрат до сих пор
ощущаются следы такого подхода.
Вторая составляющая системы учета затрат — классификация затрат. Они тоже
делятся на две группы:
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1.
предназначенные для расчета себестоимости и определения финансовых
результатов;
2.
предназначенные для обоснования управленческих решений.
Обе системы классификации затрат начинаются из одной отправной точки —
ресурсов хозяйственной деятельности. Затем они распределяются по сферам
деятельности: между АВС и традиционной системой учета затрат есть несомненное
сходство, поскольку бизнес-процессы предприятия также группируются по этим же
сферам. Однако если в традиционной системе далее переходят к распределению прямых и
косвенных издержек и формированию статей калькуляции, то система АВС предполагает
дальнейшую детализацию затрат по бизнес-процессам и видам деятельности.
С точки зрения задачи обоснования управленческих решений, оценка затрат по
видам деятельности и бизнес-процессам составляет самостоятельную ценность, поскольку
это информационная база для бенчмаркинга и реинжиниринга бизнес-процессов. Кроме
того, она же используется в бюджетировании на основе видов деятельности (activitybasedbudgeting — ABB) и последующем контроле выполнения бюджетов. Вполне
возможно, что анализ затрат по видам деятельности поможет менеджерам среднего и
низшего звена оптимизировать распределение рабочего времени — своего и своих
подчиненных. Таким образом, хотя в общей схеме это лишь промежуточный этап, но он
имеет множество применений в различных управленческих ситуациях.
Спектр методик калькулирования затрат для различных управленческих целей все
время расширяется. К этим шести можно смело добавить методику таргет-костинга, или
калькулирования по целевым затратам.
За прошедшие годы многие из этих методик стали неотъемлемой частью курсов по
управленческому учету, иные по-прежнему находятся в стадии изучения и апробации.
Тем не менее это очень наглядно показывает, что тема калькулирования и анализа затрат,
считающаяся у нас устоявшейся и немного скучной, в мире продолжает бурно
развиваться.
Таким образом, стоит заметить, что система учета экологически чистого
производства в Казахстане несколько устарела. Для реорганизации существующей
системы потребуются года. В первую очередь необходимо пересмотреть современное
законодательство, а после уже менять существующий уклад. Возможно, именно за
производством экологически чистой продукции стоит будущее экономики Казахстана.
Поэтому стоит серьезно отнестись к изучению темы исследования для наложения его на
Казахстанский опыт.
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Қазақстан Республикасындағы салық түрлері, салық есебінің қызметтері және
оның жүргізілуі
Нартбаева А.С.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
Е-mail: Nartbaeva_a@mail.ru
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық – экономикалық құрылысы мен саяси
іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі көзі, ұлттық табысты қайта
бөлудің басты қаржылық тетігі, мемлекеттің кірістерін және бюджеттің кірістерін
қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.
Ұйымдық-құқықтық жағынан салықтар – бұл мемлекет біржақты тәртіппен заң
жүзінде белгіленген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз
және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер. Салықтардың экономикалық мәні
олардың өзінің функциялары мен міндеттерін
жүзеге асыру үшін мемлекет
жұмылдыратын ұлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында.
Қазақстанның қазіргі салық жүйесі 2017 жылғы 1 қаңтар жағдайында Қазақстан
Республикасының Конституциясына негізделген Қазақстан Республикасының 2008
жылғы 10 желтоқсанда қабылданған N 99-IV «Салықтар және бюджетке төленетін басқа
да міндетті төлемдер туралы» Кодексімен реттеледі. Аталған Кодекске соңғы рет
03.12.2015 жылы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Бұл құжат мемлекет пен салық
төлеушілер арасында сапалы жаңа қатынастарды реттейді. Ол салық салудың
ойластырылған құқықтық негізін құрудың түпкілікті міндетін шешуге бағытталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған N 99-IV
«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде
Қазақстан Республикасында келесідей салықтар түрлері бекітілген (1 кесте):
1 кесте – ҚР салықтар түрлері, төлеушілері, объектілері, ставкалары және салықтар
бойынша толтырылатын декларациялар тізімі

№

Салық
түрлеті
Корпорати
втік табыс
салығы

Салық төлеушілер

Салық объектілері

Қазақстан
Республикасының
резидент және
бейрезидент заңды
тұлғалары

2

Жеке
табыс
салығы

Жеке тұлға

Салық салынатын
табыс; төлем көзінен
салық салынатын
табыс; бейрезидент
заңды тұлғаның таза
табысы.
Төлем көзiнен салық
салынатын және
салынбайтын
табыстар;

3

Қосылған
құн
салығы

4

Акциздер

Қ.Р-да қосылған
құн салығы
бойынша тіркеу
есебіне тұрған
тұлғалар
Қ.Р-ның аумағында
акцизделетiн
тауарлар
шығаратын;
импорттайтын; бөл
шек саудада
өткiзудi жүзеге
асыратын тұлғалар

1
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Салық
ставкалары
20 %

Декларация

10 %

200.00,200.0
2210.00,210.
02220.00,23
0.00
240.00
300.00

Салық салынатын
айналым, импорт

12 %

Спиртті, алкогольді,
темекі, мұнай,
формация өнімдері,
двигателінің көлемі
3000 текше
сантиметрден асатын
көлік құралдары;

Акцизделетін
тауарлардың
түрлері,
Акциз
мөлшерлемелері
(өлшем бірлігі
үшін теңгемен)
бойынша

313

100.00,101.0
1101.02,101.
03101.04,11
0.00130.00,1
50.00

400.00,421.0
0

5

Экспортқа
рента
салығы

6

Жер
қойнауын
пайдалану
шылардың
арнаулы
төлемдері
мен
салықтары
Әлеуметті
к салық

7

8
9

Көлік
құралы
салығы
Жер
салығы

Келісімшарттар
шеңберiнде
өндiрiлген шикi
мұнай, газ
конденсаты көлемiн
экспорттайтын жер
қойнауын
пайдаланушыларды
;
Жер қойнауын
пайдаланушылар

Экспортқа өткізілетін
шикі мұнайдың және
шикі мұнай
өнімдерінің, көмірдің
көлемі

0-32 %

570.00

Жер қойнауы өнімдері

Салық түріне
қарай 0.5-18%

590.00

Жара кәсiпкерлер;
жеке кәсібі барлар,
Қ.Р-ның резидент
және бейрезидент
заңды тұлғалары;
Меншік құқығында
көлік құралы бар
тұлғалар
Жеке меншiк
құқығында жер
пайдаланатын
тұлғалар

Жұмыскерлер саны

11%

Көлік құралдары

1-200 айлық
көрсеткіш

700.00,701.0
0

Жер учаскесi

Орналасқан
мекеніне қарай
Базалық салық
мөлшерлемесіне
сәйкес
Заңды тұлға
салық базасына
05-1,5%
Жеке тұлға
салық салу
объектілері
құнының 0,012%
30-2000 айлық
көрсеткіш

700.00,701.0
1

10

Мүлік
салығы

Қазақстан
Республикасының
аумағында мүлікке
меншiк құқығы бар
тұлғалар

Үйлер, құрылыстар,
ғимараттар,
құрылыстар т.б.

11

Ойын
бизнесі
салығы

Ойын құралдары

12

Тіркелген
салық

Казино; ойын
автоматтары
залы; тотализатор;
букмекер кеңсесі
Ұтыссыз ойын
түрлері;

Ұтыссыз ойын
құралдары

200.00,200.0
2
210.00,210.0
2

700.00,701.0
1

710.00

1-83 айлық
көрсеткіш

13

Бірыңғай
Егістік алқабына
0,3-0,75 %
920.00
жер
арналған жер
салығы
Кесте Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған N 99-IV
«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі негізінде
автормен құралған [1]

Салықтарды салу объектісі бойынша олар тікелей және жанама салықтар болып
бөлінеді.
Тікелей салықтар – салық төлеушінің кірісі мен мүлкінен алынатын салықтар.
Тікелей салықтардың ең соңғы төлеушісі (салық салынушы) болып мүліктің (табыстың)
иесі табылады Олар өз кезегінде нақты және жеке салықтарға жіктеледі. Нақты салықтар
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салық төлеушілердің мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй, жер, кәсіп, ақшалай
капитал және т.б.) салынады. Жеке тікелей салықтар – бұл жеке адамдар мен заңды
тұлғалардың табыстарына салынатын салықтар. Нақты салықтардан айырмашылығы жеке
салық салу әрбір салық төлеушінің жеке табысы мен мүлкін де, оның қаржы жағдайын да
ескереді.
Жанама салықтар – бағаға не тарифке үстеме түрінде белгіленген салық төлеушінің
кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға қосылған
құнға салынатын салық, акциздер жатады. Жанама салықтарға сондай-ақ сыртқы
экономикалық қызметтен түсетін түсімдер де (кеден баждары түріндегі, ішкі рынокта
сатылатын тауарлар бағасы мен олардың фактуралық құнының айырмасы) жатады.
Заңдық тұлға салықтық есепті өз бетінше ХҚЕС-ның № 12 «Табысқа салынатын
салық» стандартына және ҚР «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» Кодексіне, «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы»
2007-жылдың 28-ші ақпанда қабылданған Қазақстан Республикасының Заңы сәйкес
ұйымдастырады және салық регистрлері түріндегі салық мақсатында ақпараттары
жалпылап, жүйелеу түрлерін келесілерді қамтамасыз ету үшін анықтайды:
салық мерзіміндегі салық төлеушімен жүзеге асырылған есеп тәртібі туралы
толық және сенімді ақпараттарды қалыптастыру;
салық есебі бойынша нысандардағы әрбір қатардың мағынасын ашу;
салық есебін сенімді түрде;
салықтық бақылау үшін салықтық қызмет органдарына ақапараттарды ұсыну.
Салық есебінің ақпараттық базасын қамтамасыз ету үшін келесі құжаттар
алынады:
бухгалтерлік құжаттар;
салық нысандары;
салықтык есеп саясаты;
салық салу объектілерін анықтау және салық міндеттемелерін есептеу үшін
негіз болып табылатын басқа да кұжаттар.
Салық есебінің қызметтері 1-суретте көрсетілген:

1сурет - Салық есебінің қызметтері
Бюджетпен есеп айырысулардың есебі 3100 «Салықтар бойынша міндеттемелер»
бөлімшесінің келесідей шоттарында жүргізіледі:
3110 - «Төленуге жататын корпоративтік табыс салығы»;
3120 - «Жеке табыс салығы»;
3130 - «Қосылған құн салығы»;
3140 - «Акциздер»;
3150 - «Әлеуметтік салық»;
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

315

3160 - «Жер салығы»;
3170 - «Көлік құралдарына салық»;
3180 – «Мүлік салығы»;
3190 - «Басқа да салықтар» [3].
2 кесте - 3100 «Салықтар бойынша міндеттемелер» шоты бойынша типтік шоттар
операцияларының корреспонденциясы
№

Операция мазмұны

1
1
2
3

2
Төлеушіден корпоративтік табыс салығын ұстау
Корпоративтік табыс салығын аудару
Маңызды қателерді түзету немесе ұйымның есеп саяатының
өзгеруіне байланысты бөлінбеген табыстың бастапқы
сальдосының өзгеруіне қарай корпоративтік табыс салығын
түзету:
- корпоративтік табыс салығының өсуі
- корпоративтік табыс салығының азаюы
Корпоративтік табыс салығын қызметін тоқтату табысынан
аудару
Есепті кезеңде уақытша айырманың пайда болуы немесе
жойылуынан туындағын төленетін корпоративтік табыс салығы
Қызметін тоқтатудан шығындармен байланысты корпоративтік
табыс салығының соммасын үнемдеу
Жеке табыс салығын аудару
Өнімді (тауар, жұмыс, қызмет) өткізуге қойылған ҚҚС:
- сатып алушылар мен тапсырыс берушілерге
- қол астындағы, ассоциациялық және бірлескен ұйымдарға
- тәуелсіз баланста отырған филиалдар мен бөлімшелерге
Есепке жататын ҚҚС
Сатып алушылар дайын өнімді(тауар, жұмыс, қызмет)
қайтарған жағдайда ҚҚС түзету
Активтерді қайтарымсыз беру кезінде ҚҚС көрсету
Акцизді аудару
Әлеуметтік салықты аудару

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Корреспонденция счетов
Д-т
К-т
3
4
3310, 3390
3110
7710
3110

5420
3110

3110
5420

7510

3110

4310

3110

3110

6310

3350

3120

1210-1240
1210-1240
1210-1240
3130
3130

3130
3130
3130
1420
1210-1240,
3390
3130
3140
3150

7470
1210-1230
7110, 7210,
8110, 8310,
8410
3010, 3120
3130
3140
3150
7210

Корпоративтік және жеке табыс салығын бюджетке аудару
1030
ҚҚС-н бюджетке аудару
1030
Акцизді бюджетке аудару
1030
Әлеуметтік салықты бюджетке аудару
1030
Жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы және тағы да басқа
3160-3190
міндетті салықтарды бюджеттке есептеу
19 Жер салығы, көлік салығы, мүлік салығы және тағы да басқа 3160-3090
1030
міндетті салықтарды бюджеттке аудару
20 Бюджетке артық төленген салықтарды қайтару
1030
3110-3190
Кесте «Бухгалтерлердің орталық үйі» баспасының, бухгалтерлік корреспонденциясы
мәліметтері негізінде автормен құралған [4]

Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсанда қабылданған N 99-IV
«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі
2. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» 2007-жылдың 28-ші
ақпанда қабылданған Қазақстан Республикасының Заңы
3. 2007-жылдың 28-ші ақпанда қабылданған Бухгалтерлік типтік шоттар жоспары
4. «Бухгалтерлердің орталық үйі» баспасының, бухгалтерлік корреспонденциясы
мәліметтері
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Основы калькулирования строительно-монтажных работ
Нуркашева Н.С.
«Университет Нархоз», г.Алматы
E-mail: nursulu_1975@mail.ru
Конечной целью учета затрат на производство является определение фактической
себестоимости выпущенной продукции. Себестоимость выпущенной продукции
определяется при помощи специальных расчетов. Расчет себестоимости продукции
принято называть калькулированием, а отчет о себестоимости - калькуляцией.
В зависимости от целей, которые ставят перед калькулированием, калькуляции
составляются исходя их различных принципов.
По времени составления различают предварительные, провизорные и отчетные
калькуляции. Предварительные калькуляции составляют до начала изготовления
продукции. Они бываю сметные, плановые и нормативные. Провизорная калькуляция
представляет собой расчет ожидаемой себестоимости единицы продукции. Отчетная
калькуляция определяет фактические затраты на единицу продукции [1].
В зависимости от объема затрат, включаемых в калькуляцию, различают
калькуляцию цеховой, производственной и полной себестоимости. Калькуляция цеховой
себестоимости включает только затраты цеха. В них входят затраты материалов,
заработной платы производственных рабочих цеха, начисления на зарплату,
общепроизводственные расходы, потери от брака. Эти калькуляции используются для
определения себестоимости полуфабрикатов, доли цехов в затратах на изделие для
определения себестоимости окончательного внутреннего брака, как основа для
составления хозрасчетных калькуляций цеха. Калькуляции производственной
себестоимости включает все затраты предприятия на производство продукции. Она
составляется по всем статьям на изготовление конкретного изделия. На основе ее
выявляется общий производственный результат работы предприятия по сравнению с
принятыми нормами расходов. Сюда как раз относятся расходы будущих периодов.
Калькуляция полной себестоимости охватывает все затраты на производство и
реализацию продукции. Кроме производственных затрат, в нее включаются
внепроизводственные расходы, связанные с реализацией продукции. Она используется
для выявления финансового результата от реализации продукции [2].
По охватываемому периоду калькуляции делятся на месячные, квартальные,
годовые. Наиболее применяемыми являются квартальные и годовые калькуляции.
Месячные калькуляции могут включать случайные моменты изменения затрат и поэтому
наименее точны. Наиболее реальны годовые калькуляции, в которых многие случайные
изменения расходов устраняются.
Калькуляции различаются степенью детализации данных. Они могут составляться
по укрупненным показателям, только по установленной номенклатуре статей в денежном
измерении. Данные калькуляций могут быть и детализированными, когда наряду с
денежными измерителями применяются и натуральные.
Другим важным принципом калькулирования является обоснованный выбор
метода учета производственных затрат и исчисления себестоимости. На практике для
предприятий каждой отрасли промышленности разрабатываются свои рекомендации по
учету затрат и калькулированию. В то же время принципы калькулирования во всех
предприятиях имеют ряд общих моментов. В частности, для исчисления себестоимости
любой продукции заранее необходимо определить: 1) объекты калькулирования, 2)
объекты учета затрат, 3) порядок распределения затрат по объектам калькулирования, 4)
порядок организации аналитического учета затрат на производство. 5) содержание
калькуляций. Совокупность решения этих принципов и определяет метод учета
производственных затрат и калькулирования в производствах определенного типа.
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Каждый элемент является составной частью метода калькулирования и решает свою
задачу.
Объект калькулирования представляет собой тот вид, то наименование продукции,
себестоимость которой должна исчисляться в калькуляции.
Объектами калькулирования могут быть:
- вид продукции;
- тип продукции;
- разновидность продукции.
Объект калькулирования требует измерения. Единица измерения объекта
калькулирования называется калькуляционной единицей. Себестоимость продукции
определяется в расчете на одну калькуляционную единицу, как правило натуральные
величина как, например, 1 тонна., 1000 штук кирпичей и т.д [3].
Исходя их перечня объектов калькулирования определяется перечень объектов
учета затрат, т.е. состав тех производственных подразделений предприятия, видов
продукции, затраты по которым необходимо учитывать отдельно. Оптимальным является
при этом совпадении объектов учета и объектов калькулирования. Если же они не
совпадают или совпадают не полностью, необходимо определить порядок детализации
затрат по каждому объекту учета. Особенности объектов учета и объектов
калькулирования определяют методы распределения затрат при исчислении
себестоимости. При совпадении объектов учета и калькулирования все затраты будут
прямыми.
Если эти понятия не совпадают, затраты на производство, собранные по объектам
учета приходится распределять по объектам калькулирования полностью или частично
косвенным путем.
В связи с этим обоснованный выбор методов распределения затрат имеет очень
важное значение. От правильности применяемых методов распределения затрат во
многом зависит достоверность составляемых калькуляций.
Себестоимость строительных работ выполненных строительными организациями
собственными силами складывается из затрат связанных с использованием в процессе
производства материалов, топлива, электроэнергии, основных средств, трудовых
ресурсов, а также других затрат. При формировании строительных затрат используется
основной принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной
деятельности, т.е. затраты на производство строительных работ включаемых в
себестоимость работ того календарного периода, к которому они относятся независимо от
времени их возникновения и независимо от времени их оплаты.
Согласно, официального письма от 12 апреля 2005 г. №01-03-2-1030 Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан «О порядке определения размера средств на оплату труда
рабочих в составе сметной документации в ценах и нормах 2001 года» при разработке
сметной документации в нормах и ценах 2001 года необходимо руководствоваться
следующим.
Сметная заработная плата рабочих включает в себя:
- основную заработную плату рабочих, занятых непосредственно на строительных
и монтажных работах;
- заработную плату рабочих, обслуживающих машины и механизмы;
- заработную плату рабочих, учтенную в накладных расходах в размере 15% от
массы накладных расходов, принимаемой из строки «накладные расходы» локальных
смет;
- заработную плату рабочих, учтенную в стоимости возведения временных зданий
и сооружений в размере 14,1% от суммы, принимаемой из строки «Временные здания и
сооружения» главы 8 сметного расчета стоимости строительства;
- заработную плату рабочих, учтенную в составе зимних удорожаний,
определяемую произведением суммы удорожания строительно-монтажных работ в
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зимнее время (по главе 9 сметного расчета стоимости строительства) на коэффициент
перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к сметной заработной плате рабочих
в составе этих удорожаний;
- заработную плату рабочих в остальных видах прочих работ и затрат, относимых к
строительно-монтажным работам главы 9 сметного расчета стоимости строительства,
определяемую в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, то есть
от суммы сметной заработной платы по итогу глав 1-8 сметного расчета стоимости
строительства.
К сметной заработной плате, определенной по вышеприведенной методике следует
добавить суммы средств на вознаграждение за выслугу лет и затраты, связанные с
дополнительными ежегодными оплачиваемыми отпусками.
Нормативная трудоемкость строительно-монтажных работ включает в себя:
- затраты труда рабочих, непосредственно выполняющих строительные и
монтажные работы;
- затраты труда рабочих, обслуживающих машины и механизмы;
- нормативную трудоемкость работ, выполняемых за счет накладных расходов, в
размере 0,05% от массы накладных расходов, принимаемой из строки «накладные
расходы» локальных смет;
- затраты труда по строительно-монтажным работам, выполняемым при возведении
временных зданий и сооружений, в размере 0,08% от суммы, принимаемой из строки
«Временные здания и сооружения» главы 8 сметного расчета стоимости строительства;
- затраты труда рабочих, приходящихся на зимнее удорожание, определяемые
произведением суммы удорожания строительно-монтажных работ в зимнее время (по
главе 9 сметного расчета стоимости строительства) на коэффициент перехода от сметной
стоимости зимних удорожаний к нормативной трудоемкости);
- затраты труда рабочих в остальных видах прочих работ и затрат, относимых к
строительно-монтажным работам главы 9 сметного расчета стоимости строительства,
определяемые в том же проценте, в каком подсчитывается их сметная стоимость, то есть
от суммы нормативной трудоемкости по итогу глав 1-8 сметного расчета стоимости
строительства.
В типовых рекомендациях более широко предоставлены следующие
специфические виды расходов: расходы на организацию работ на строительных
площадках; расходы по нормативным работам; по геодезическим работам; по
проектированию производства работ; по благоустройству и содержанию строительной
площадки; по подготовке объектов строительства к сдаче; по перебазированию;
отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий и сооружений;
дополнительные расходы, связанные с использованием на строительстве студенческих
отрядов, военно-строительных частей.
Кроме того, на себестоимость строительной продукции относится: износ по
нетитульным зданиям, сооружениям; отчисление в резерв на возведение временных
нетитульных сооружений; расходы по подготовке объектов к сдаче; расходы, связанные с
управлением производства; затраты связанные со сбытом продукции; амортизационные
отчисления на полное восстановление ОПФ.
После выполнения строительных, монтажных и других работ, чьё выполнение
входит в состав основного производства, определяется фактическая себестоимость по тем
работам, которые подлежат сдаче заказчику по формуле: незавершённое производство на
начало отчётного периода плюс фактические затраты отчётного периода минус
незавершённое производство на конец отчётного периода. Объём незавершённого
производства определяется перечнем работ, выполненных к концу отчётного периода, но
не сданных заказчику, потому что они представляют собой часть какого-то цикла работ,
оплачиваемого по договору, или часть работ по созданию отдельного конструктивного
элемента объекта стройки [3].
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Себестоимость выполненных и сданных заказчикам работ складывается из всех
фактических затрат по заказу. Существенным недостатком позаказного метода является
то, что отклонение фактических затрат от плановых можно выявить только по истечении
отчётного периода, а не в момент их образования. Нормативный метод учёта затрат на
производство и калькулирования себестоимости строительной продукции позволяет
систематически выявить затраты по действующим нормам и отклонения от них
(экономию или перерасход). Калькулирование фактической себестоимости строительной
продукции производится по формуле: нормативная себестоимость плюс (минус)
выявленные в течение отчётного периода изменения норм затрат и отклонения от них [4].
При составлении смет может использоваться ресурсный или базиснокомпенсационный метод определения стоимости строительства. Первичными сметными
документами являются локальные сметы, которые составляются в базисном уровне цен на
отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным
работам на основе объемов, определенных при разработке рабочей документации и
рабочих проектов. Объектные сметы составляются на объект строительства в целом путем
суммирования данных локальных смет. На основе объектных смет и сметных расчетов на
отдельные виды затрат путем объединения составляется сводный сметный расчет
стоимости строительства. При составлении сметных расчетов выделяют следующие
статьи затрат:”Материалы”; ”Основная заработная плата”; ”Затраты по эксплуатации
строительных машин и механизмов”; ”Накладные расходы”.
В условиях рыночной экономики хозяйственный механизм представляет собой
систему экономических форм, рычагов и стимулов, объединенную с соответствующими
правовыми, организационными и другими надстроечными формами, воздействующими на
производство и в совокупности обеспечивающими его эффективное функционирование.
Для решения важнейших задач по повышению эффективности производства,
которого требует рыночный механизм, необходимо настойчиво внедрять в практику
бухгалтерскою учета и анализа наиболее совершенные и прогрессивные формы и методы,
которые бы позволили осуществлять своевременный и действенный контроль за ходом
производства и технико-экономическими показателями, получать достоверную
экономическую
информацию
о
хозяйственных
операциях,
предупреждать
непроизводительные расходы и потери, а также пресекать попытки бесхозяйственного
использования средств и товарно- материальных ценностей.
В связи с этим одной из наиболее актуальных проблем методологии и практики
отечественного бухгалтерского учета в настоящее время является проблема состава
текущих издержек производства, учета и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг) и порядка формирования финансовых результатов деятельности
предприятий, в т.ч. строительных организаций. По мере развития в экономике страны
конкуренции, демонополизации, свободных систем ценообразования будет возрастать
роль учета себестоимости как важнейшего инструмента для принятия различных
управленческих решений, а также главного (фактора, влияющего на формирование
прибыли хозяйствующего субъекта.
На сегодняшний день усиливается необходимость качественного исчисления
себестоимости продукции (работ, услуг), что вызвано потребностью управления
предприятием в усложняющейся рыночной среде. Это требует рассмотрения
себестоимости с точки зрения именно ее экономической сущности и природы,
позволяющих точно определить состав затрат, который должен приниматься в расчетах
издержек производства и себестоимости. В связи с этим очень важно выявить сущность
категории "себестоимость". Только таким образом можно научно обосновать
предпосылки, лежащие в основании рационально организованных систем планирования
(бюджетов, смет), учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг) в строительном производстве, а также найти пути улучшения экономической
работы строительной организации на всех уровнях ее управления.

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

320

Таким образом, в практике хозяйственной деятельности издержки производства
принимают форму себестоимости, т.е. денежного выражения величины всех расходов
предприятий, возмещение которых в данный исторический период работы необходимо
предприятию для простого воспроизводства независимо от того, являются эти расходы
производительными или непроизводительными.
Исходя из этого можно сделать вывод, что себестоимость является категорией
простого воспроизводства, рассматриваемого в качестве составной части и реального
фактора расширенного воспроизводства в условиях сложившейся рыночной среды, так
как, прежде чем осуществлять расширенное воспроизводство, любое предприятие должно
возместить себестоимость продукции, т.е. обеспечить воспроизводство в прежнем
масштабе, и лишь после этого оно может вести расширенное воспроизводство за счет
прибыли.
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Е-mail: rosroman@yandex.ru
Чтобы наилучшим образом управлять предприятием в условиях жесткой
конкурентной борьбы, важно обеспечить оптимальное функционирование всех его
подразделений. При этом возникает множество финансовых и экономических вопросов,
на которые необходимо достаточно быстро и правильно давать ответ.
Проигнорированный или некорректно решенный вопрос может означать крах
предприятия и серьезные проблемы у руководителей. В связи с этим процесс управления
переходит на качественно новый уровень, требуя от руководства не только заботы о
текущих проблемах, но также и умения смотреть в будущее с целью предусмотреть
кризисные ситуации в процессе работы организации и избежать их либо смягчить их
последствия.
Для этого необходимо осуществлять стратегическое планирование деятельности
предприятия.
Для правильного планирования необходимо разобраться в следующих вопросах:
– что такое стратегия и из каких элементов она состоит, какие стратегии должна
иметь организация;
– что собой представляет база стратегических данных и какую роль она играет в
деле выработки стратегии;
– для чего нужны прогнозы и какими они бывают;
– какова роль плана;
– как организован процесс планирования, и какие подходы к нему существуют;
– на основе, каких принципов и методов осуществляется процесс планирования в
организации.
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Как всякая система менеджмента, стратегическое планирование деятельности
предприятия нуждается в периодической диагностике. Поэтому необходимо регулярно
проводить аудит, цель которого – предоставление достоверной и своевременной
информации о работе предприятия, состоянии внешней и внутренней среды в форме
аудиторских заключений для принятия стратегических и тактических управленческих
решений. К сожалению, все чаще аудит приходится производить на предприятиях,
терпящих бедствие. В процессе анализа предприятия аудитору все чаще приходится
предлагать его руководству усовершенствовать планирование, прежде всего
стратегическое.
Аудит стратегического управления призван проверить и оценить эффективность
работы
стратегического
контура
управления
компании,
стратегическую
сфокусированность организации, ее способность создавать и успешно реализовывать
стратегии [1].
В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция достижения целей
организации, решения стоящих перед ней проблем и распределения необходимых для
этого ресурсов. Подобная концепция включает в себя несколько элементов.
Здесь можно выделить три элемента стратегии:
– система целей;
– приоритеты;
– правила осуществления управленческих действий.
К системе целей относятся миссия, общеорганизационные и специфические цели
предприятия.
Приоритезация – ведущий принцип распределения ресурсов, которые можно:
– направлять на решение наиболее важных и насущных для организации проблем;
– выделять пропорционально потребностям, а в идеале в полном соответствии с
ними;
– предоставлять всем подразделениям поровну, если они близки по размерам и
занимаются сходными видами деятельности.
Первый подход в большей степени целесообразен в переломные моменты
деятельности организации, когда силы нужно концентрировать на решающих ее
направлениях, а также для выхода из возникающих кризисов; второй и третий – в период
стабильного устойчивого развития.
Правила осуществления управленческих действий – это инструмент регламентации
внутренних отношений в системе менеджмента, контактов с внешней средой и
выполнения различных специальных операций.
Цель аудита системы стратегического управления предприятием – оценка
выбранной экономическим субъектом стратегии, организационной структуры, форм и
методов управления, системы планирования, их соответствие специализации и объемам
производства. Ни у кого нет сомнений в необходимости проконтролировать предыдущую
технологическую операцию перед выполнением следующей или в необходимости
эпизодического контроля выполнения того или иного поручения сотрудником, но почемуто считается, что стратегия организации реализуется как-то сама собой. У каждого
элементарного действия существует определенное ответственное лицо, в то время как
реализация стратегии зависит от множества действий большого количества сотрудников и
персональная ответственность в этом случае размывается. Однако эффективная стратегия
организации должна быть такой, чтобы у каждой ее составляющей имелись не только
сроки и ответственные, но и четкая последовательность и взаимосвязь между
планируемыми результатами деятельности и их влиянием на реализацию стратегии. Это
довольно сложная система целей, задач, действий и результатов.
Обычно стратегия разрабатывается на несколько лет вперед, конкретизируется в
программах, проектах, планах практических действий и реализуется в процессе их
выполнения. Например, в компании «Фортум» плановый период долгосрочной
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программы – 10 лет, среднесрочной программы – 6 лет, а краткосрочная программа
рассчитана на 2 года [2].
Модель корпоративного управления, построенная на проектном подходе к
реализации стратегии и организации деятельности, в наибольшей степени соответствует
современной хозяйственной практике, поскольку является достаточно гибкой и хорошо
адаптируемой к изменяющимся условиям. Такая модель учитывает как управление
функционированием (операционной деятельностью) хозяйствующих субъектов, так и их
развитием, необходимым для устойчивого функционирования в условиях финансовых и
иных ресурсных ограничений. Проектно-ориентированная модель реализуется в форме
корпоративной системы управления проектами/проектной деятельностью, которая
представляет
собой
комплекс
организационных,
нормативно-регламентных,
методических, технических, программных и информационных средств, направленных на
поддержку и повышение эффективности процессов управления проектами в компании. В
Российской Федерации корпоративные системы управления проектами начинают активно
внедряться в строительстве, энергетике, промышленности, банковском секторе, сфере
информационных технологий, научных исследований и инновационной деятельности.
Корпоративная система управления проектами/проектной деятельностью является
ключевым звеном в системе стратегического управления. В ней инициируются,
поддерживаются и реализуются только те программы и проекты, которые полностью
соответствуют стратегии компании. Аудит корпоративной системы управления
проектами/проектной деятельностью необходим, если:
– компания прошла этап разработки и внедрения системы управления проектами,
некоторое время работает в соответствии с разработанной методологией и необходимо
проверить, насколько текущая система управления обеспечивает достижение целей,
которые перед ней ставились на этапе разработки;
– необходимо разработать программу развития текущей системы управления
проектами;
– корпорация представляет систему управления проектами для участия в
национальном или международном конкурсе;
– необходимо сертифицировать систему управления проектами или организацию с
проектной деятельностью.
Кроме того, аудит управления проектами, программами и портфелями проектов
входит в состав основных функций корпоративных проектных офисов.
К сожалению, следует отметить, что, несмотря на наличие стандарта ГОСТ Р ИСО
19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», методологическим,
методическим и практическим аспектам аудита систем проектного менеджмента до сих
пор не уделено должного внимания, а в серии национальных стандартов Российской
Федерации «Проектный менеджмент» стандарт «Аудит системы управления проектами /
проектной деятельностью» пока отсутствует.
При аудите систем управления производится комплексная диагностика качества
управления компанией. Диагностика включает в себя оценку текущей стратегии
компании, структуры управления – административного подчинения и функционального
взаимодействия, процессов управления проектами, программами и портфелями,
информационных и документарных потоков. В процессе проведения диагностики
осуществляется анализ отдельных подсистем выполнения ключевых функций управления
– стратегического и оперативного планирования, контроля и учета за реализацией планов,
распределения финансов и учета движения денежных средств, реализации закупок и
продаж, осуществления кадровой политики и т.д. Также оценивается адекватность и
надежность учетных автоматизированных систем. По результатам проведения аудита
систем управления готовится отчет. Отчет содержит необходимые результаты, в
частности, информацию об исследованных вопросах, комментарии, выводы и
рекомендации по совершенствованию объекта аудита, а иногда и самого процесса аудита
систем управления.
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Для получения аудиторских доказательств и обеспечения обоснованного
выражения мнения о системе управления аудитору потребуются источники информации,
от которых зависит качество доказательств. Поэтому очень важно предоставлять
аудиторам полную и достоверную информацию. Собранные в результате проверки
аудиторские доказательства будут более убедительны, если они получены из разных
источников, обладают различным содержанием и при этом не противоречат друг другу.
Основными источниками являются бухгалтерская отчетность, учредительные
документы, учетная политика, положения о структурных подразделениях организации,
должностные инструкции, структурные схемы, рабочий план счетов, график
документооборота, схемы распределения функциональных обязанностей между
руководителями и их заместителями, информационные карты, показывающие структуру и
направление информационных потоков, карты фотографий рабочего дня, заполненные
анкеты, протоколы опросов и другие источники по усмотрению аудитора.
Традиционно аудит системы управления состоит из трех этапов:
– анализ системы управления организацией;
– проверка состояния внутреннего контроля в организации;
– оформление результатов аудита системы управления.
Понимание необходимости постановки качественного учета у руководства
российских предприятий возрастает.
При этом следует отметить следующее: раньше львиную долю клиентов,
обращающихся в аудиторские и консалтинговые компании за услугами по постановке
учета, составляли организации, либо имеющие иностранных партнеров и зависящие от их
финансирования, либо российские предприятия, купленные иностранцами полностью.
Сейчас ситуация меняется. Серьезный практический интерес к управленческому учету
проявляют сугубо российские организации, причем не только в частном секторе, но и в
государственном, что уже само по себе означает существенные перемены в менталитете
российских управленцев.
Информация об учетной политике является одним из объектов аудиторской
проверки. В ее процессе устанавливается соответствие избранной предприятием системы
учета характеру и условиям деятельности этого предприятия, а также действующим
правилам. Аудитор обязан оценить используемые предприятием способы ведения
бухгалтерского учета с точки зрения рациональности и экономичности построенного на
их основе учета, влияния, на формирование полной и достоверной картины
имущественного и финансового положения предприятия. Таким образом, аудитор
помогает предприятию построить и оптимизировать учетный процесс. Другая сторона
аудиторской проверки учета связана с необходимостью для аудитора высказать свое
мнение о достоверности отчетности и соответствии ее реальному положению дел на
предприятии. Аудитор призван беспристрастно установить достоверность бухгалтерской
отчетности, соответствие совершенных финансовых и хозяйственных операций
нормативным актам, действующим в стране.
Цель аудиторов – методологические консультации по улучшению финансовохозяйственного положения предприятия, наведение надлежащего порядка в
бухгалтерском учете и отчетности, снижение налоговых рисков. Они помогают
предприятию рациональным образом построить свои взаимоотношения с бюджетом: не
вносить излишних платежей или, наоборот, вовремя обнаружить и погасить недоплату,
избежав, таким образом, значительных штрафных санкций. В настоящее время широкое
распространение получила практика, когда аудиторские фирмы отстаивают интересы
своих клиентов перед налоговыми органами в спорных случаях толкования действующего
законодательства и даже в судебном порядке.
Весь комплекс услуг, оказываемых квалифицированным аудитором, прямо и
непосредственно воздействует на экономическое положение предприятия, позволяет
значительно повысить эффективность менеджмента. Аудиторская фирма в силу
специфики своей деятельности становится в определенной степени непосредственным
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участником бизнеса предприятия, его партнером. Поэтому столь важно руководству
предприятия правильно выбрать подходящую аудиторскую фирму.
В последнее время все чаще встречаются комментарии, что рынок аудиторских
услуг переживает тяжелые времена, престиж профессии аудитора падает, количество
аудиторов и аудиторских организаций сокращается, иначе говоря, все признаки кризиса
российского аудита налицо.
Говоря о состоянии российского аудита, следует отметить, что оно не самое
лучшее. В СМИ публикуется много достаточно критических материалов на эту тему.
Например, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении на
Международной конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы» 14 ноября
2016 года заявила: «Сегодня в нашей стране независимый аудит пока не является тем
мощным инструментом выстраивания цивилизованных рыночных отношений, которым он
должен быть, но мы должны это сделать» [3].
Конкуренция на рынке аудита не всегда добросовестна и не препятствует
монополизации аудиторских услуг. Э. Набиуллина констатировала также, что
практически не используется предусмотренный законом механизм признания судом
аудиторских заключений заведомо ложными [3].
В современных условиях, характеризующихся в первую очередь активной
интеграцией Российской Федерации в мировую экономику, все большее значение
приобретают международные стандарты аудита – документы, формулирующие единые
требования, при соблюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества
аудита и сопутствующих услуг. С 1 января 2017 г. аудиторская деятельность в России
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита.
Согласно Федеральному закону "Об аудиторской деятельности" аудиторская
деятельность (аудит и сопутствующие аудиту услуги) осуществляется в соответствии с
Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной
федерацией бухгалтеров (МФБ) и признанными в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации [4].
Минфином России завершено признание действующих в настоящее время МСА.
Приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. N 192н (в редакции приказа от 30
ноября 2016 г. N 220н) и от 9 ноября 2016 г. N 207н эти стандарты введены в действие на
территории Российской Федерации. Все это увеличит трудоемкость проведения аудита на
30–40%, в связи с возрастающим по требованиям МСА количеством аудиторских
процедур, необходимостью заполнения новых форм и таблиц и других рабочих
документов.
Также в планах законодателей в 2017 году увеличить ответственность аудиторов.
Минфин предлагает наказывать их не только штрафами, согласно КоАП, но и вводить
уголовную ответственность за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения.
Вместо привычной формы аудиторского заключения на нескольких листах со
стандартным текстом, по всем новым договорам на проведение обязательного аудита,
заключенным с 1 января 2017 года, составляется более информационно насыщенное
заключение в соответствии с МСА. Новая форма аудиторского заключения будет
содержать не только оценку финансовой отчетности компании, но и обращать внимание
на наиболее важные моменты в деятельности аудируемого лица, в том числе тому, что
привлекло наибольшее внимание аудитора и в чем аудитор видит наиболее существенные
риски для бизнеса и т.п.
Переход на МСА направлен на реформирование аудиторской деятельности в
России, повышение качества отчетности и финансовой информации, представляемой
внешнему рынку. Нововведения затронут не только аудиторов, но и компании,
подлежащие обязательному аудиту. Решать поставленные перед аудиторами и бизнесом
задачи мы будем совместно, положив в основу сотрудничества качество и
профессионализм.
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Особенности управленческого учета и необходимость применения
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Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, контроля,
анализа данных о затратах и результатах деятельности в разрезе управляемых объектов,
оперативного принятия на этой основе различных управленческих решений в целях
оптимизации. Содержание управленческого учета определяется целями управления: оно
может быть изменено по решению администрации в зависимости от интересов и целей,
поставленных перед руководителями внутренних подразделений.
Становление управленческого учета произошло на базе калькуляционного учета,
поэтому основное его содержание составляет учет затрат на производство будущих и
прошлых периодов в различных классификационных аспектах. Этот момент присутствует
в определении понятия "управленческий учет", появившемся в последнее время в
переводной и отечественной экономической литературе, а также и в работах по
бухгалтерскому учету и использованию его информации в управленческой деятельности.
Другим важнейшим моментом, который отмечается всеми авторами при
определении сущности управленческого учета, является аналитичность информации. В
составе управленческого учета информация собирается, группируется, идентифицируется,
изучается в целях наиболее четкого и достоверного отражения результатов деятельности
структурных подразделений и определения доли участия в получении прибыли.
Эффективность производственной деятельности представлена в учете как процесс
сопоставления фактических и стандартных затрат и результатов от произведенных
расходов. Установлению сущности управленческого учета способствует рассмотрение
совокупности признаков, характеризующих его как целостную информационноконтрольную систему: непрерывность, целенаправленность, полнота информационного
обеспечения, практическое отражение использования объективных экономических
законов общества, воздействие на объекты управления при изменяющихся внешних и
внутренних условиях [1, с. 15-22].
Одной из сложных и трудоемких стадий управленческого процесса является
определение целей, что объясняется необходимостью учета большого числа факторов,
определяющих внутреннюю и внешнюю деловую среду функционирования организации.
Классификация целей предполагает выделение таких, которые в значительной степени
связаны с качественными характеристиками. Для различных целей требуется различная
информация (финансовая, нефинансовая, количественная и др.).
Разработка экономически обоснованных целей и задач имеет особое значение,
поскольку они служат ориентиром деятельности предприятия на ближайшую и
долгосрочную перспективу. В связи с этим при формировании целей устанавливаются
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критериальные показатели, достижение уровня которых требует соответствующих
ресурсов (материальных, трудовых и других) [2, с. 26].
Наиболее важными показателями являются, рост прибыли, эффективность
использования материальных и трудовых ресурсов, снижение себестоимости продукции,
расходов периода, в т.ч. и управленческих расходов и др., которые ориентированы на
текущую деятельность. К стратегическим направлениям относятся: инновации (освоение
новых рынков, производство новых видов продукции, применение и освоение новых
технологий); укрепление конкурентных позиций на рынке (увеличение доли рынка, его
сохранение); укрепление репутации и др. Указанные направления связаны между собой,
отличие состоит в сроках реализации и методологических подходах к разработке
управленческих решений.
Из этого следует, что развитие управленческого учета представляет объективный
процесс появления новой комплексной отрасли знаний, основная цель которой
заключается в формировании информации на всех уровнях управленческой иерархии. В
экономической литературе подробно рассматривается исторический аспект разграничения
бухгалтерского учета на две подсистемы: финансовый и управленческий учет.
Исследуемая многими экономистами периодизация развития управленческого
учета позволяет проследить его истоки, этапы развития и определить общие предпосылки
выделения данной самостоятельной отрасли знаний независимо от особенностей
экономики конкретной страны.
Управленческий учет как самостоятельная область знаний, имеющая системность,
высокую информативность, заявила о себе на крупных предприятиях экономически
развитых стран во второй половине XX столетия. Причем, необходимо отметить
различные подходы к данному вопросу в разных странах [3, с. 18].
Известно, что признание управленческого учета как самостоятельной подсистемы
бухгалтерского учета относится к 1972 г. Именно в этот период американская ассоциация
бухгалтеров разрабатывает программу по управленческому учету как самостоятельной
дисциплины, введенную в учебные планы высших учебных заведений при подготовке
бухгалтеров-аналитиков, специалистов новой квалификации.
Сущностный характер управленческого учета находит выражение в определении
этой области экономических знаний. Зарубежная теория управленческого учета
сложилась к концу XX в. Русский термин «управленческий учет» восходит к английскому
термину «Managerial accounting» и к его европейскому аналогу «контроллинг». Эти два
понятия полностью не совпадают и отражают два подхода к пониманию термина
«управленческий учет».
В западных источниках при рассмотрении термина «управленческий учет» центр
тяжести все чаще переносится на слово «управленческий». Это связано с тем, что
методика и технология организации учета все более и более определяются именно
управленческими задачами, стоящими перед организацией. Требования конкуренции для
современных организаций диктуют необходимость использовать управленческий учет в
качестве функции менеджмента в своей основной деятельности.
Управленческий учет в отличие от бухгалтерской интерпретации необходимо
трактовать как функцию менеджмента, обеспечивающую сбор бухгалтерской и
нефинансовой, управленческой информации В настоящее время четкое определение
предмета управленческого учета, его объектов и метода отсутствует как в зарубежной, так
и в отечественной литературе. Иностранные авторы акцентируют свое внимание на
отличиях между финансовым и управленческим видами учета, на разработке практически
ориентированных систем управленческого учета или реализации уже существующих и
мало уделяют внимания методологическим основам управленческого учета.
Одним из наиболее актуальных вопросов организации первичного учета является
обеспечение достоверности первичного учета, закрепление за отдельными должностными
лицами функций по оформлению учетной документации, повышение персональной
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ответственности за правильность оформления и полноту сбора информации, ее
достоверность и своевременность обработки.
Инвентаризация в системе управленческого учета позволяет установить
фактическое состояние объекта управленческого учета, а так же отклонение от учетных
данных, выявить степень выполнения управленческих решений на конкретную дату.
В экономической литературе содержатся предложения по применению
отражающих счетов с целью обеспечения взаимосвязи между счетами финансового и
управленческого учета.
Совокупность различных приемов и способов, посредством которых объекты
управленческого учета отражаются в информационной системе предприятия, называют
методом управленческого учета.
В системе управленческого учета используется ретроспективный, оперативный и
перспективный анализ, что обусловлено задачами и целями изучения объекта анализа, его
информационной базой и направлениями использования полученных результатов анализа.
В литературе иногда отдается предпочтение перспективному анализу, поскольку
управленческий учет непосредственно связан с разработкой управленческих решений.
Основой системы контроля служит обратная связь, которая дает большую,
надежную, необходимую и целесообразную информацию для осуществления контрольноизмерительной деятельности. Информация, полученная на стадии контроля, используется
не только для оценки выполнения управленческого решения, но и для выявления лиц,
ответственных за отклонение от заданного уровня. Существуют разные сферы и виды
контроля. Они постоянно меняются, обладают отличительными особенностями на каждом
предприятии, отражая специфику его деятельности.
В заключение отметим, что все элементы метода действуют не изолированно друг
от друга, а в системе организации внутренних хозяйственных связей, направленной на
решение задач управления.
Управление хозяйственной деятельностью является сложным и комплексным
процессом. Система учета, отвечающая требованиям управления, также сложна и состоит
из множества процедур. К тому же состав элементов системы управленческого учета
может меняться в зависимости от целей управления. Между тем любая система учета,
организованная на конкретном предприятии, отвечает общепринятым принципам.
Исследовать принципы управленческого учета необходимо принимая во внимание
два обстоятельства:
- место, занимаемое управленческим учетом в общей бухгалтерской системе;
- цель, реализуемую системой управленческого учета.
Порядок отражения объектов управленческого учета их регистрации в
соответствующих регистрах, оформление результатов контроля за их состоянием
определяется самой организацией.
Для обеспечения рациональной организации управленческого учёта большое
значение имеет разработка плана по его организации. Уместнее всего начать с учетной
политики, как и в других, более привычных видах учета. План организации
управленческого учёта состоит из следующих элементов: план документации; план счетов
и их корреспонденция; план отчётности; план технического оформления учёта; план
организации труда работников бухгалтерии.
Конечной продукцией управленческого учета является информация, необходимая
для принятия конкретных управленческих решений и контроля за их выполнением. В этой
связи под организацией управленческого учета мы понимаем создание всех условий,
необходимых для предоставления управляющей системе предприятия информации для
принятия управленческих решений и контроля за их выполнением.
Информационные потоки о различных сторонах деятельности организации
позволяют принимать согласованные решения по достижению установленных целей по
предприятию и по отдельным его структурным подразделениям.
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Построение управленческого учета на различных уровнях управления должно
соответствовать организационной структуре предприятия. Именно этой взаимосвязью
управленческого учета объясняются вопросы его централизации или децентрализации,
разработки его постановки и формирование информации для внутренних пользователей
по различным иерархическим уровням управления организации.
В настоящее время в международной практике организационная структура
предприятий формируется не по традиционному функциональному принципу (маркетинг,
финансы, снабжение, производство, отгрузка), а по продуктовым линиям, каждая из
которых специализируется на производстве определенного типа продуктов или услуг, и
включает необходимые функциональные службы. Такая практика в условиях
казахстанской экономики в настоящее время не нашла распространения, а
информационное обеспечение структурных подразделений в таких условиях представляет
собой комплекс вопросов, решение которых связано с различными методологическими
вопросами организации бухгалтерского учета.
Таким образом, в современных условиях, когда речь идет о постановке
управленческого учета, важно видеть две его стороны: организация управленческого
учета в увязке с производственной структурой предприятия и организация
управленческого учета в рамках воспроизводственного процесса в целом, направленного
на наиболее полное удовлетворение нужд потребителя, что в итоге позволяет
предприятию повысить свою конкурентоспособность. Это является особенностью
современного этапа развития управленческого учета, когда всё большее значение имеют
интеграционные процессы.
Усиление интеграционных процессов, изменение традиционных хозяйственных
связей предполагает расширение границ управленческого учета. Постоянный учет затрат
по оплате услуг сторонних организаций, непосредственно участвующих в
производственном процессе, становится новым объектом управленческого учета и
расширяет понятие издержек производства через транзакционные издержки. В этой связи
транзакционные издержки рассматриваются как важнейший элемент общей системы
затрат, прочие затраты, в состав которых входит оплата услуг сторонних организаций.
Следует отметить, что новый подход к управленческому учету требует соответствующей
детализации и изменения форм отчетности и подхода к учету затрат. Так, например, при
классификации затрат по элементам все большую долю занимают прочие затраты, в
состав которых очень часто входят непосредственно прямые затраты по выполнению
части бизнес-процессов силами партнерских организаций. В этом случае выделение
единой группы расходов, как прочие, будет существенно снижать информативность
отчетности, ибо в них попадают прямые затраты, которые непосредственно создают
субстанцию какого-то вида продукции.
С развитием рыночных отношений связано существенное изменение затрат,
касающихся продвижения товаров на рынок, по созданию брендинга самой организации.
Это те расходы, которые выделяются в финансовой отчетности в форме коммерческих и
управленческих затрат, и связаны, прежде всего, с транзакционными издержками,
касающимися взаимосвязи предприятий.
Отмеченное позволяет выделить особое направление управленческого учета,
которое можно было бы назвать постановкой управленческого учета в сетевой
организации, т.е. в системе самостоятельных субъектов хозяйствования, связанных между
собой общим воспроизводственным процессом, т.е. тех субъектов хозяйствования,
которые совместно осуществляют деятельность по разработке и производству и
доведению конкретной продукции до непосредственного потребителя.
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Особенности документооборота и учета движения основных средств
Тайлақ М.Қ.
АТУ, г.Алматы
E-mail: marat_25,kz@mail.ru
Основные средства поступают на наше предприятия в эксплуатацию в результате:
капитальных вложений; получение за плату от юридических и физических лиц, а также
приобретенные новых и бывших в употреблении объектов основных средств;
приобретение объектов путем безвозмездного поступления; выявленных при
инвентаризации; поступления на основе долгосрочной аренды и т.д.
Поступление основных средств регистрируются бухгалтерской службой на
основании накладной и «Акта (накладная) приемки – передачи основных средств, для
зачисления в состав основных средств» отдельных объектов, так же составляется
«накладная на приход фиксированных активов». Данный акт составляется в одном
экземпляре на каждый отдельный объект. Составления общего акта, оформляющего
приемку – передачу нескольких объектов основных средств на предприятии, допускается
лишь если эти объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость и приняты в одном
календарном месяце [1, с.32].
При реализации основных средств другому юридическому лицу данный акт
составляется в с в трех экземплярах: первые два остаются у продавца (первый экземпляр
прилагается к отчету об остатках и движении ОС), третий экземпляр передается лицу,
принимающему основные средства (покупателю).
При оформлении внутреннего перемещения основных средств - в двух экземпляров
работником отдела – сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и сдатчика
передается в бухгалтерию, второй работнику отдела или сдатчику. Так же, если на
предприятии осуществляется внутреннее перемещение составляется «Накладная на
внутреннее перемещение основных средств».
При безвозмездной передачи основных средств другому субъекту акт составляется
то же в двух экземплярах.
В акте приемки-передачи основных средств помимо обязательных реквизитов
комиссия отражает срок полезного использования и прогнозируемую ликвидационную
стоимость объекта.
Срок полезной службы устанавливается с учетом учетной политики компании в
отношении использования объекта. Предполагаемый срок полезной службы объекта
основных средств должен периодически пересматриваться.
Акт, после оформления, с приложением технической документацией передаются в
бухгалтерию, подписывается главным бухгалтером, утверждается руководителем.
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После того как основные средства приняты. То на них заполняется «Инвентарная
карточка учета основных средств.
Бухгалтерия закрепляет поступивший объект за материально-ответственным
лицом, открывает инвентарную карточку, присваивает объекту инвентарный номер.
Инвентарный номер имеет кодовое обозначение, которое пробивается на
металлическом жетоне или наносится масляной краской. Инвентарный номер объекта
сохраняется за ним всего периода эксплуатации в данной компании. Он проставляется на
всех первичных документах. При выбытии объекта его номер считается ликвидированным
и вновь поступающему объекту не присваивается в течение, как правило, пяти лет. По
арендованным объектам учет может осуществляться по инвентарному номеру,
присвоенному арендодателем.
Поступившие основные средства заносятся в Инвентарные карточки. Они
заполняется на основании акта поступления основные средства, технических паспортов и
других документов.
Если в инвентарную карточку заносится не один объект, а группа, то мы обязаны
дать краткую индивидуальную характеристику все группе объектов, учитываемых в
инвентарной карточке.
При значительном изменении качественных и количественных показателей в
характеристике в результате реконструкции, достройки и дооборудования прежнюю
инвентарную карточку в случаи невозможности отразить в ней все показатели, заменяют
новой [2, с.17].
Заполненные инвентарные карточки в бухгалтерии регистрируются в Описях
инвентарных карточек по учету основных средств, которые ведутся в одном экземпляре
по каждой классификационной группе основных средств.
При регистрации карточки номеруются, затем помещаются в специальную
картотеку, где хранятся по классификационным группам основных средств.
После зачисления объекта в основные средства, заполнения карточек составляется
«Инвентарный список основных средств», производит запись по оприходованию
основных средств.
Основные средства могут поступать различными способами, как было отмечено
выше. И при этом, при разном способе поступления производится различный учет
основных средств, точнее говоря, совершаются разные проводки.
Например: 10 января 2015 года предприятие ТОО «Antropovich» приобрело новое
оборудование – Сканер по стоимости 295 200 тенге (включая сумму НДС – 12%). Для
проведение данной операции мы делаем следующие проводки:
1. На фактическую себестоимость приобретенного оборудования (стоимость без
НДС = 295 200 тг):
Дт 2413 «Сканер автомобильный»
Кт 3311 «Краткосрочная задолженность поставщиков и поставщикам и
подрядчикам»
2. на сумму НДС – 35 424 тг
Дт 1421 «НДС»
Кт 3311 «Краткосрочная задолженность поставщиков и поставщикам и
подрядчикам»
Например: Приобретение ТОО «Antropovich» оборудования бывшее в
эксплуатации: Первоначальная стоимость, которого составило – 45 000 тенге. Сумма
накопленного износа – 11250 тенге (45 000 * 25%, в соответствии со статьей 110 НК РК
ставка амортизации по оборудованию -25%).Сумма НДС 5850 тенге. Расходы по доставке
– 2 500 тенге. Данные операции по приобретению бывших в эксплуатации основных
средств отражаются на следующих счетах:
1. На балансовую стоимость поступившего оборудования (без НДС)
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Дт 2412 «Оборудование»
Кт 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам».
2. На сумму накопленного износа к моменту поступления
Дт 2412 «Оборудование»
Кт 2420 «Амортизация основных средств»
3. На сумму НДС
Дт 3130 «НДС»
Кт 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам».
4. На сумму расходов по доставке оборудования
Дт 2412 «Оборудование»
Кт 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам».
5. Оплачены счета поставщиков
Дт 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам».
Кт 1030,1010.
Иногда основные средства, приобретаются путем капитальных вложений.
Капитальные вложения – совокупность затрат на воспроизводство и улучшения
качественного состава основных средств.
Например: В апреле 2015 года руководством компании принято решения о
строительстве здания. За разработку проекта уплачено 1938000 тенге (в том числе НДС).
Часть строительных работ выполнена подрядчиком, который за проведенные работы в
разрезе 4 446 000 тенге (в т.ч. НДС). Они обязаны предоставить «Акт выполненных
работ». Остальные работы выполнены собственными силами компании: стоимость
использованных материалов – 1 916 663 тенге, оплата труда строительных материалов –
350 297 тенге. Отчисления от оплаты труда - 62 540 тенге. Прочие расходы - 640 000
тенге. Объект введен в э эксплуатацию 25 декабря. По данным эксперта – оценщика,
стоимость строительства аналогичных объектов (с учетом особенностей строительства) –
395 000 000 тенге. Данная ситуация отражается в бухгалтерском учете следующим
образом:
1. Стоимость проектно – сметных работ:
Дт 2931 «Незавершенное производство» 1 686 060 тг
Дт 1421 «НДС, подлежащий возмещению» 251940 тг
Кт 3311«Краткосрочная задолженность поставщиков и поставщикам и
подрядчикам» 1 938 000 тг
2. Стоимость работ, выполненных подрядной строительной организации:
Дт 2931 «Незавершенное производство» 3 686 020 тг
Дт 1421 «НДС, подлежащий возмещению» 577 980 тг
Кт 3311«Краткосрочная задолженность поставщиков и поставщикам и
подрядчикам» 4 446 000 тг
3. Оплата труда строительным рабочим:
Дт 2931 «Незавершенное производство» 350 297 тг
Кт 3351 «Краткосрочная задолженность по оплате труда»-350 297 тг
4. Отчисление от оплаты труда
Дт 2931 «Незавершенное производство» 62 540 тг
Кт 3211 «Задолженность по социальному страхованию» - 62 540 тг
5. Стоимость израсходованных строительных материалов:
Дт 2931 «Незавершенное производство» 1 916 663 тг
Кт 1351 «Строительные материалы» 1 916 663 тг
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6. Прочие расходы
Дт 2931 «Незавершенное производство» 640 000 тг
Кт 3311 и другие «Прочие» 640 000 тг
7. 25 декабря 2015 г. по окончанию работ на основании акта ввода объекта в
эксплуатацию
Дт 2411 «Здания, сооружение» 3 950 000 тг
Кт 4241 «Резерв по выводу из эксплуатации» 3 950 000 тг
8. На сумму резерва по выводу объекта из эксплуатации (порядок расчета резерва
по выводу из эксплуатации будет рассмотрен ниже)
Дт 2411 «Здания, сооружение» 78 840 тг
Кт 5321 «Резерв на переоценку» 78 840 тг
9. Доведение стоимости объекта до справедливой.
3 686 020 +3 950 000 – 78 840 = 342820
Дт 2411 «Здания, сооружение» 342820 тг
Кт 5321 «Резерв по переоценке» 342820 тг
Так же основные средства могут поступать безвозмездно. Рассмотрим эту
ситуацию на примере:
10 февраля 2015 года Компания «Mega Es» передала нашему предприятию
оборудования в дар. Стоимостью 87 5000 тенге в бухгалтерии компании били
производятся следующие записи:
1. Дт 2415 «Оборудования» 87 500 тг
Кт 6210 «Доходы будущих периодов» 87 500 тг
2. Дт 2415 «Основные средства» 26 250 тг
Кт 2420 «Амортизация» 26 250 тг
В международной практике учета безвозмездно полученные объекты
недвижимости, здание и оборудование не признаются доходами, а признаются
отложенными доходами (доходы будущих периодов) вследствие принципа
осмотрительности (доходы не должны переоценены) и принципам начисления (доходы
признаются, когда они заработаны) [3, с.17].
Выбытие объекта основных средств может осуществляться различными способами:
− продажи,
− передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации,
паевой фонд;
− выявления недостачи и порчи активов при их инвентаризации;
− частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции
− физический и моральный износ;
− сдача объектов в долгосрочную аренду;
− недостач, стихийных бедствий и других причин.
На предприятии ТОО «Antropovich» выбытие основных средств происходит в
основном в следствии износа, продажи или поломки,
Объекты основных средств должны быть списаны с баланса при его выбытии или в
том случаи, когда принято решения о прекращении использования актива и от его
выбытия не ожидается больше ни каких экономических выгод. Прибыль или убыток,
возникающие от выбытия или реализации объекта основных средств, должны
определяться как разность между оценочной суммой истых поступления от выбытия и
балансовой стоимостью актива и признавать как доход или расход в отчете о доходах и
расходах. Но некоторые способы не предусматривают выбытия получение какого – либо
возмещение, например, передача основного средства в порядке благотворительности.
Для определения пригодности дальнейшего использования объекта основных
средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления
документации на списания по приказом руководителя создается комиссия. Для участия в
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работе комиссии могут приглашаться представители инспекций, на которые в
соответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора на
отдельные виды имущества.
В компетенцию комиссии входит:
1) осмотр ликвидируемого объекта, подлежащего списанию;
2) установление причин списания объекта;
3) выявление виноватых лиц;
4) возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов
списываемого объекта и оценка исходя из цен возможного использования;
5) осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных
средств цветных и драгоценных металлов, определением их количества, веса;
6) составление «Акта на списание основных средств», при списании
автотранспортных средств – «Акт о списании автотранспортных средств» с приложением
актов об авариях, причин, вызвавших аварию, если они имели место.
При составлении акта комиссия обязана использовать ведомости дефектов или акт
выявления дефектного оборудования.
На основании актов на ликвидацию основных средств делают отметки выбытии
основных средств в инвентарных карточках, описях инвентарных карточек и инвентарном
списке основных средств по месту их нахождения, эксплуатации. Рассмотрим пример о
выбути кассового аппарата вследствие износа.
Например: 19.12.2015 года в ТОО «Antropovich» пришел в состояния
непригодности кассовый аппарат, приобретенный 19.10.2011 г. Решение комиссии ТОО
«Antropovich» и заключением ремонтной кассовый аппарат восстановление не подлежит.
Себестоимость объекта – 26 087 тенге. Начисленный износ за время эксплуатации
составляет 23 892 тенге.
При этом в бухгалтерии предприятия составляются следующие операции:
1.На сумму балансовой стоимости
Дт 7410 «Расходы по выбытию основных средств»
Кт 2416 «Кассовый аппарат»
2. На сумму накопленного износа к моменту ликвидации»
Дт 2420 «Амортизация основных средств»
Кт 2416 «Кассовый аппарат
3.На сумму НДС от балансовой стоимости
Дт 3130 «НДС»
Кт 1040 «Расчетный счет»
Выбытие основных средств, вследствие, его продажи. Оборудование, которое мы
приобрели по стоимости 35 000 тенге. Сумма начисленного износа за время пользованием
оборудование составляет 0.
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Нефтяной рынок Казахстана и особенности бухгалтерского учета в
нефтегазовой отрасли
Танжарикова А.Ж., Нартбаева А.С., Пан А.А.
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
Е-mail: a.tanzharikova@yandex.ru, pan.alla@inbox.ru
Казахстан является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Огромные
запасы углеводородного сырья помогли Казахстану выстроить эффективную
энергетическую политику, которая рассматривается как основа для общего ускоренного
экономического развития. Казахстанская нефть имеет богатую историю. Первый фонтан
нефти был получен еще 1899 году. Именно с этого момента нефтегазовая отрасль страны
начала поэтапное развитие [1].
Добыча нефти и газа остаются одним из приоритетных и прибыльных направлений
промышленности Казахстана. Главной задачей в нефтегазовой отрасли остаются
реализация Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского
моря и осуществления плана этих мероприятий. Каспийский регион - место пересечения
крупных нефтегазовых потоков, требующий соответствующего уровня развития правовой
базы, производственной, транспортной, экологической и социальной инфраструктур.
Стратегия государства в области разработки нефтяных месторождений заключается
в увеличении объемов добычи каспийской нефти по мере падения мощностей
месторождений на суше, с тем, чтобы обеспечить стабильную годовую добычу до 180
млн. тонн в течение нескольких десятилетий.
Добыча стала постепенно возрастать, что является свидетельством притока
капиталов, в основном иностранных компаний, и увеличения отдачи от вкладываемых в
отрасль инвестиций, а также с благоприятной конъюнктурой мировых рынков
углеводородов. Все эти факторы стимулируют нефтедобывающие компании наращивать
объемы производства и экспорта углеводородов [2].
В настоящее время среди стран СНГ Казахстан является вторым после России
производителем нефти, а среди 90 стран мирового сообщества входит в первую
тридцатку. И примерно равной ресурсам двух небольших членов ОПЕК – Ливии и
Нигерии.По объему производства нефтегазовый комплекс Казахстана занимает заметное
место среди других отраслей.
Экспорт и импорт казахстанской нефти началось с разработки и реализации
комплексных мер по реабилитации и модернизации проходящих по территории Казахстан
системы трубопроводов. Рост экспортных мощностей нефтепроводной системы в
Казахстане осуществляется в основном обеспечен компанией АО «Каз-ТрансОйл»,
которая разработала реализовала и ввела в эксплуатацию ряд крупных международных
проектов: нефтепровод КТК, Кенкияк-Атырау, Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь.
Кроме этого, были подписаны межправительственные соглашения по транспортировке и
поставке нефти в Россию, Беларусь, Украину и другие страны. Казахстанская нефть
транспортируется по целому ряду направлений – транзитом через Россию в Китай, а так
же через Каспий в Баку, далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан-Черное море.
Одним из важнейших партнеров является Китайская Народная Республика.
Реализация проекта нефтепровода Казахстан-Китай решает вопрос энергетической
безопасности
для
Казахстана
в
части
поставок
нефти
на
собственныенефтеперерабатывающие заводы в Павлодаре и Шымкенте[3].
Топливно-энергетический баланс республики составлен из важнейших товарных
рынков топливно-энергетических ресурсов, самыми основными из которых являются
природные ресурсы. Природные ресурсы в общем объеме ТЭР составляют 73,9%. В
составе природных ресурсов республики 40,9% приходится на нефть, включая газовый
конденсат, 35% - на уголь, 24,1% - на газ природный.
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Условное топливо – единица измерения, предназначенная для учета органического
топлива. Важнейшим показателем топлива является удельная теплота его сгорания,
значение у которых отличается у каждого вида топлива.
Таблица – Топливно-энергетическийбаланс РК
Относительное изменение, в
процентах
201120122013- 20142011
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
323 658 333 907 347 342 349 660 383 601 3,17%
4,02%
0,67% 9,71%
Условное топливо, тыс.тонн

Ресурсы – всего
Остатки на
начало года
Добыто
(произведено)
Поступило со
стороны из всех
источников
Импорт
Распределение –
всего
Потреблено
внтури
республики
на производство
электрической и
тепловой энергии
на
производственно
-технологические
и
прочие нужды
Потери
Прочее
потребление
Отпущено на
сторону другим
предприятиям и
населению*
Экспорт

17 621 15 283

17 400

19 912

18 952 -13,27% 13,85%

14.44% -4,82%

290 394 292 752 301 112 295 729 287 174 0,81%

2,86%

-1,79% -2,89%

7 931

12 551

24 039

66 373

479,75
%

58,25%

91,53%

14 275 17 941

16 280

9 981

11 102 25,68%

-9,26%

-38,69% 11,23%

323 658 333 907 347 342 349 660 383 601 3,17%

4,02%

0.67%

9,7%

135 687 136 906 139 572 147 543 149 619 0,90%

1,95%

5.71%

1,41%

52 259 54 653

55 311

62 144

4,58%

1,20%

12.35% -29,84%

83 428 82 253

84 260

85 399 106 020 -1,41%

2,44%

1.35% 24,15%

8 295

8 720

9 806

8 339

21 159 24 278

21 492

21 068

15 119 16 912

16 387

21 877

1 368

43 599

6 707

176,11
%

5,12%

12,45% -14,96% -19,57%
146,62
51 957 14,74% -11,48% -1,97%
%
23 291 11,86%

-3,10%

33,50% 6,46%

124 380 129 560 139 960 130 088 134 339 4,16%

8,03%

-7,05% 3,27%
962,50
67,06%
%

3 635
9
Бункеровка
Остатки на конец
15 384 17 521
года

8

85

20 118

20 661

142

-99,75% -11,11%

17 546 13,89%

14,82%
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Примечание - Составлен авторами по данным Комитета по статистике
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан / Дата обращения
07.03.2017 www.stat.gov.kz
Исходя из таблицы,топливно-энергетических ресурсов в Казахстане наблюдается
незначительные изменения. Рассмотрим несколько изменений в сфере добычи
углеводородов, импорте, экспорте.
Добыча углеводородов в Казахстане за 2014-2015гг. является низким показателем
-2,89% это меньше чем в период за 2013-2014гг. составил -1,79%.
Самый высокий показатель добычи приходится на период за 2012-2013гг. это
2,86%, за 2011-2012 гг. добыча составляет 0,81%.
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На добычу углеводородов в период 2014-2015гг. повлияло снижение
производственных показателей на старых месторождениях и перенос сроков
возобновления эксплуатации Кашаганана конец 2016 года.
Импорт на период 2011-2012гг. является самым высоким показателем который
составляет 25,68%; в 2013 г. По сравнению с 2012 г. происходит незначительное снижение
на – 9,26%; но в 2014 г. По сравнению с предыдущим годом наблюдается резкое снижение
на 38,69%; в последующем периоде заметна положительная динамика – импорт
Казахстана вырос на 11,23%.
При анализе тех же периодов показателей экспорта страны в 2012 г., 2013 г.
наблюдался ростна 4,16%; на 8,03%, соответственно, по сравнению с предыдущими
годами. Но в период 2013-2014гг.выявлено резкое снижение экспорта на 7,05%; а в 2015
году по сравнению с 2014 годом объем экспортатопливно-энергетических
ресурсовпостепенно увеличилсяна 3,27%.
В период с 2013 по 2015 годы экспорт ухудшился, из-за активного падения
глобальных сырьевых котировок на нефть. Страна не полностью обеспечивает внутренние
потребности в энергоресурсах, где импорт составляет 2,9% от общих объемов ресурсов.
По сравнению с уровнем прошлого года добыча ресурсов уменьшилось на 2,9%,
удельный вес которой в ресурсной части составил 74,9%.
В структуре распределительной части также произошли изменения: уменьшился
удельный вес объема топливно-энергетических ресурсов поставленных на внутренний
рынок республики с 54,3% в 2011г.до 52,5% в 2015г. и уменьшилась доля экспорта с
38,4% до35%.
Ресурсы нефти сырой в 2015г. составили 80,6 млн. тонн, в том числе 66,5 млн. тонн
составила добыча в республике и 0,1 млн. тонн - импорт. Из общего объема ресурсов на
внутреннем рынке потребление составило 15,7 млн. тонн и отпущено на экспорт 62,4 млн.
тонн.
Нефтяной
рынок
республики
продолжает
иметь
экспортно-сырьевую
направленность. Поставки нефти осуществляются в основном в Италию (28,4%),
Нидерланды (13,6%), Францию (8,9%).
Добыча нефти по странам СНГ в 2015г.: Российская Федерация добывает нефть
81,0%;Украина 0,4%;Казахстан 12,1%; Азербайджан 6,3%; Другие страны СНГ 0,2%.
Добыча газа природного по странам СНГ в 2015 году:Россия 88,2%;Украина
2,7%;Казахстан 6,3%;Азербайджан 2,8%.
По итогам 2015 года недропользователями было выплачено налогов и
обязательных платежей (за исключением пошлин на экспорт) на сумму 2,3 триллиона. Так
же в Государственный бюджет поступают таможенные платежи за экспорт нефти. По
итогам 2015 года они составили 647,7 млрд. тенге.
Нефтегазовая отрасль составляет одну из наиболее весомых составляющих
экономик многих стран мира. В связи с этим учету в нефтегазовой отрасли уделяют
особое внимание. В настоящее время существует 3 основные системы учета в
нефтегазовых компаниях: 1) в соответствии со стандартами США; 2) в соответствии с
британскими стандартами, основным документом которых является SORP2001; 3) в
соответствии с международными стандартами.
В соответствии с международной практикой деятельность нефтедобывающих
компаний условно принято делить на две основные составляющие: апстрим и даунстрим.
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• долицензионные расходы
• разведка
• добыча

Апстрим

Мидстрим

• транспортировка до
нефтеперерабатывающего завода
• переработка нефти
• транспортировка и
продажа
нефтепродуктов

Даунстрим

Рисунок – Этапы добычи нефти
Как видно из рисунка, апстрим – этопроцесс разведки-добычи полезных
ископаемых; даунстрим – это процесс транспортировки, сбыта продукции; мидстрим – это
транспортировка до нефтеперерабатывающего завода и переработка нефти.
Основные концепции учета затрат нефтегазовых предприятий:
- концепция учета затрат по цене приобретения (historical-costconcert);
- концепция учета затрат по текущей стоимости (value-basedconcept);
– метод учета перспективных территорий.
Метод учета перспективных территории представляет концепцию учета по
которой,затраты, связанные с геологическими или географическими территориями,
имеющие характеристики, которые указывают на наличие минеральных запасов
считаются отложенными как активы.Покоторым ожидается подтверждение обнаружения
запасов полезных ископаемых промышленного значения. Если на
территории
обнаруживаются запасы полезных ископаемых промышленного значения, накопленные
затраты капитализируются. Если на данной территории таких запасов нет, накопленные
затраты относятся на расходы.
Капитализация процентов в США регламентируется стандартом SFAS 34
«Капитализация процентов». Данный стандарт предписывает капитализировать затраты
на выплату процентов, понесенные в период самостоятельного создания актива. Под
капитализацией процента подпадают не все активы. Это активы, построенные или
произведенные предприятием для собственных нужд и использования; активы,
предназначенные к продаже или к сдаче в аренду. Нефтегазовые месторождения и
возведенные для их эксплуатации сооружения обычно относятся в категорию активов,
проценты по которым подлежат капитализации.
В МСФО капитализации процентов регламентируется в стандарте МСФО 23.
Существует
различия между МСФО и американским стандартом.В МСФО 23
предусматривает капитализацию курсовой разницы, что американским стандартом
запрещено.
В процессе подготовки месторождения к разработке возможно появление
значительных накладных расходов. Административные накладные расходы общего
характера – это затраты, которые нельзя отнести на разведку и освоение.В теории
бухгалтерского учета, соответствующая принципам принятым в США и Великобритании,
поддерживает распределение и капитализацию накладных расходов, требует создания
метода их выявления и распределения по различным операциям. Согласно требованиям
МСФО6,предприятие
должно
принять
учетную
политику
в
отношении
общеадминистративных и других накладных расходов.По которым они будут относиться
на расходы или капитализироваться в стоимости актива при первоначальном его
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признании. Политика, принятая в отношении учета общеадминистративных и других
накладных расходов, должна применяться последовательно ко всем сопоставимым
расходам и от одного отчетного периода к другому. Любое последующее изменение
учитывается как изменение учетной политики.
В нефтегазовой отрасли обесценение индивидуального актива встречается крайне
редко. Потому, что активы тесно связаны друг с другом в рамках одного месторождения.
Затраты на добычу - это расходы понесенные на стадии извлечения углеводородов
из недр. К затратам на добычу относятся так же: затраты на подъем нефти и газа на
поверхность, на первичную обработку сырья на промыслах, его транспортировку,
накопление и хранение.
В американских и британских стандартах учета в нефтегазовой отрасли содержатся
положения касающиеся амортизации активов связанных с нефтегазодобывающей
отраслью. В большинстве аспектов средства учета в обоих стандартах учетные системы
идентичны. В нефтегазовой отрасли существует два основных способа расчета
амортизации: линейный метод и метод списания по единице продукции.
Линейный метод начисления амортизации удобен для всех капитализированных
расходов, в особенности на предприятиях, где добыча нефти достаточно стабильна.
Главным плюсом линейного метода является его простота. Но линейный метод не дает
соотнесения доходов с расходами.
Основной принцип метода списания по единице продукции состоит в том, что
капитализированные расходы привязываются к определенному центру затрат для
нахождения промышленных запасов полезных ископаемых. Плюсом данного метода
является то, что объем добычи минеральных ресурсов постоянно варьируется. Данный
метод начисления амортизации более практично отражает ситуацию расчета амортизации.
Особенность нефтегазовой отрасли является то, что компании зачастую не
принимают незавершенное производство товаров в учете. Причина том, что нефть и газ
не требуют серьезной обработки после добычи для продажи или передачи в даунстрим
операции. Если нефть и газ требует обработки, данные работы незначительны по времени
и по задействованным ресурсам. В соответствии с МСФО 2 стоимость запасов может
определяться из двух величин – фактической стоимости и чистой стоимости реализации.
Налоги в нефтегазовой отрасли делятся на две категории:
- налоги, которые рассчитываются на основе полученных доходов (налог на
прибыль);
- налоги, которые рассчитываются исходя из объемов добычи или реализации
товаров (нефтяные).
Нефтяные налоги, которые рассчитываются с применением налоговой ставки для
определения выручки или объема добычи, не попадают в сферу применения МСФО12 и
не являются налогами на прибыль. Эти налоги чаще всего указывают как роялти или
акцизы.
Два варианта отражения выручки от продажи нефти и газа это по месту продажи и
по месту добычи.
Эти два варианта появились в связи с особенностями нефтегазового производства:
- биржевые цены на нефть складываются на активных рынках;
- затраты после производства бывают незначительными;
- нефть и газ продают вскоре после извлечения из недр.
Поэтому риск производителя при сбыте и распределении минимален.
Вследствие этого во всем мире распространена практика признание дохода в
пункте добычи, а не продажи.
Договора на продажу нефти заключается между продавцами и покупателями до
момента добычи нефти. В таких договорах оговаривается фиксированный объем нефти,
который должен быть доставлен в течение определенного периода времени.
Признание доходов по месту добычи устраняет необходимость идентификации
материальных запасов. Позволяя избежать сложностей оценки товарно-материальных
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запасов. В Казахстане а также и в других странах нефтяные компании учитывают
выручку в момент продажи [5].
Деятельность компаний в нефтегазовом секторе содержит достаточно много
специфик относительно экономической деятельности, так и ее отражение в учете. Главной
ее особенностью является совокупность высоких рисков при низкой вероятности
нахождения промышленных запасов в недрах, длительный процесс промысла, высокими
подготовительными запасами и прочие.
Процесс нефтедобычи состоит из семи основных фаз:
- долицензионных ведений разведочных работ; - приобретение лицензии; поисково-оценочных работ; - оценка запасов и из разведка; - разработка месторождений; добыча; - закрытие промысла. Каждая из них содержит свои особенности учета и
трудности учета, которые в разных стандартах учета решены по разному.
Также нефтегазовые компании зачастую заключают специфичные договора при
совместной добыче: концессионные договора, договора аренды, которые имеют свои
особенности в отношении учета возмещаемых расходов, роялти совместной добычи
нефти.Все эти факторы способствовали появлению в нефтегазодобывающих странах
специальных отраслевых стандартов. В 2005 г. МСФО так же выпустил отдельный
стандарт для учета отдельного этапа промысла нефтегазовой отрасли – разведки и оценки,
однако это стандарт не является полным и исчерпывающим руководством. Именно это и
затормаживает процесс перехода нефтегазовых компаний на МСФО, что в дальнейшем
может быть решено путем интеграции с американскими стандартами.
Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан является неотъемлемой частью
экономики государства, развитие которой во многом определяет стабильность социально экономического развития республики и в дальнейшем будет играть ключевую роль в
развитии экономики.
Анализ современного состояния развития и управления нефтегазодобывающими
предприятиями показывает недостаточную эффективность хозяйственной деятельности
предприятий и существование большого потенциала для развития этого процесса.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Усилия предприятий нефтегазовой отрасли должны быть направлены на выявление
глубинных
резервов,
ликвидацию
непроизводительных
затрат,
повышение
рентабельности хозяйственной деятельности. Решение этой проблемы тесно связано с
совершенствованием аналитической работы на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Результаты экономического анализа должны стать базой для разработки реальных,
научно обоснованных текущих и перспективных планов. Необходимо усиление связи
экономического анализа с плановыми и управленческими решениями.В добыче нефти и
газа увеличение времени работы скважин может быть достигнуто, во-первых, ускоренным
вводом в эксплуатацию бездействующих скважин; во-вторых, ликвидацией аварий и
простоев по действующему фонду скважин, в-третьих, ускорением ремонтных работ,
особенно текущего подземного ремонта. При этом большое значение имеет автоматизация
добычи нефти и газа и механизация ремонтных работ.
Интенсивный путь. В добыче нефти и газа увеличение производительности
скважин достигается применением новых методов воздействия на пласт и призабойную
зону. Совершенствованием способов эксплуатации оборудования для добычи нефти и
газа, поддержанием оптимальных технологических режимов разработки месторождений,
одновременной эксплуатацией двух или более пластов одной скважиной, сокращением
потерь нефти и газа в процессе добычи и транспортирования.
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Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность
отношений,
складывающихся
в
системе производства,распределения,обменаипотребления.
Экономика Казахстана — крупнейшая экономика в Центральной Азии, вторая
экономика постсоветского пространства (после России). Основные отрасли экономики
Казахстана: добыча нефти, газа, урана, цветных и чёрных металлов; а также уголь,
железная руда, марганец, хромиты, свинец, цинк, медь, титан; производство локомотивов,
пассажирских и грузовых вагонов, силовых агрегатов, автомобилей, тракторов и другой
сельскохозяйственной техники, строительство, продукты питания.
После принятия независимости экономическое развитие страны получило
наивысший приоритет. В Казахстане к концу 90-х гг. четко оформилось понимание
необходимости определения стратегического выбора, формулирования миссии
устойчивого социально-экономического и политического развития. Это выразилось в
разработке национальной долгосрочной стратегии развития «Казахстан – 2030». Те цели,
которые устанавливались в тот период, казались недостижимыми, тем не менее,
последовательная целенаправленная политика позволила приблизить их и
конкретизировать в соответствии с качественными и количественными изменениями,
происходящими в экономике страны. После успеха данной стратегии правительством
было принято решение о разработке еще одной долгосрочной стратегии. Таким образом, в
2012 году народу была представлена стратегия развития «Казахстан – 2050». Ее основной
целью является развитие экономической сферы страны, в том числе малого и среднего
бизнеса.
Как известно основным экономическим показателем является ВВП.Валовый
внутренний продукт – это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и
услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.Впервые это
понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом[1]. Ниже приведены
статистические данные Республики Казахстан по уровню ВВП за последние 5 лет.
Как видно из рисунка, за последние годы темпы роста ВВП в Казахстане
значительно снижаются. Однако правительство разрабатывает все новые стратегии и
способы улучшения качества жизни и развития государства. Так одной из развивающихся
и перспективных отраслей экономики является строительство.
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Статистические данные по уровню ВВП РК
доля строительства в ВВП, %

6,2

6

темп роста ВВП, %

6

5,9

6

6

5

4,3
1,5

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1
2016 год

Примечание - Составлен авторами по данным Комитета по статистике
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан / Дата обращения
10.03.2017 www.stat.gov.kz
В нашей стране строительство – одна из стратегически важных и быстро
развивающихся отраслей экономики. В графике, представленном ниже, показана
хронология изменения доли строительства в ВВП страны. (Данные приведены согласно
Комитету по статистике РК).
Как видно из графика в сравнении с 2012 годом, доля строительства в ВВП
незначительно снизилась. Однако это не мешает строительным компаниям развиваться и
выводить страну на новый уровень. Данная отрасль экономики занимает в среднем 6,5% в
период с 2010 по 2016 года. Максимальный показатель в 9,8% к ВВП был зафиксирован в
2006 году.
Дальнейшее развитие строительной отрасли, а также повышение безопасности и
качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми
экономическими и политическими задачами государства. Особое внимание уделяется
развитию жилищного строительства в стране. Главной целью государственной жилищной
политики на новом этапе развития Казахстана является создание условий для обеспечения
граждан доступным жильем. В настоящее время доступность жилья обеспечивается
следующими мерами государственной поддержки:
- выделение подготовленных земельных участков, в соответствии с генпланами;
- целенаправленное подведение к запланированным участкам застройки
инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
- наличие понятных финансовых инструменты, которые дают реальную
возможность гражданам с невысокими доходами пользоваться ими;
- индустриализация строительства, которая обеспечит рост объемов и уменьшение
сроков строительства.
Одним из основных приоритетов Республики Казахстан на среднесрочную
перспективу остается дальнейшее развитие жилищного строительства и на его основе
наиболее полное обеспечение жильем социально защищаемых граждан и граждан с
невысоким доходом.По итогам 2015 года наибольшая доля строительных работ была
выполнена на объектах строительства и складирования (38%), промышленных объектах
(34%) и объектах недвижимости (17%).
Особое внимание в строительной отрасли стоит уделить оценочной деятельности.
В настоящее время эта сфера деятельности получает широкое развитие на территории
Казахстана. Лицензированные оценочные компании проводят оценку готовых и
незавершенных строительных объектов, оценку рисков, качества, эффективности
инвестиций и так далее. Оценочная деятельность на территории Казахстана проводится на
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основании Закона «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября
2000 года №109 – IIи государственных стандартах.
Оценка незавершенного строительства дает определение действительной
рыночной стоимости, отражающей ситуацию на рынке недвижимости. Все это является
достаточно
трудоемкой
процедурой
по
анализу
полезности,
доходности,
функциональности, затратной и рыночной стоимости. Основные проблемы объясняются
тем, что традиционные подходы в данном случае не отражают интересы участников.
Поэтому очень важно при оценке учитывать все факторы, влияющие на стоимость
объекта. Поэтому для оценки также необходимо изучать и перспективы, возможные
направления эксплуатации объекта незавершенного строительства.
В данной сфере существует 3 подхода к оценке недвижимости: затратный,
сравнительный и доходный.
- Доходный подход применяется при оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости, которые покупаются и продаются в связи с их способностью приносить
доходы.
- Затратный подход применяется для проведения оценки недвижимого имущества,
рынок купли-продажи или аренды которого является ограниченным, а также при оценке
специализированного недвижимого имущества, в том числе недвижимых памятников
культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для определения
рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае,
если их замещение или воспроизведение физически возможно и (или) экономически
целесообразно[2].
- Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на
основе анализа цен недавних продаж или цен предложений по продаже или аренде
объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, – аналогов, имевших место на рынке
оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на выявленные различия.
Как и говорилось выше, объекты незавершенного строительства являются крайне
специфическими. Таким образом, выбор методологии оценки таких объектов очень
ограничен. Наиболее подходящим является затратный подход. При его выборе стоимость
складывается из затрат необходимых на создание объекта незавершенного строительства.
Рассмотрим пример расчета стоимости незавершенного объекта недвижимости.
Процесс оценки включает следующее:
1) определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация
имущественных прав, уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида
стоимости, согласование даты оценки, определение прочих ограничивающих условий,
осмотр объекта оценки и заключение договора на проведение оценки);
2) предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ
документов, иных сведений об объекте оценки, анализ спроса и предложения на
аналогичное имущество);
3) выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению
рыночной или иной стоимости объекта оценки;
4) согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и
определение итоговой стоимости объекта оценки.
5) составление отчета об оценке[2].
После решения 1 и 2 позиций приступаем к расчету. Самым рациональным
решением является изучение всех сопутствующих строительству документов. В том
числе: проектно-сметная документация; разрешительная документация;счет-фактуры;
акты выполненных работ; акты приема-передачи; договора с подрядчиками; и т.д.
После анализа вышеперечисленной документации необходимо определить
денежную сумму, затраченную собственником на возведение объекта. Ниже приведен
пример расчета:
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№
п/п
1
2
3
4
5

1

Наименование
Сметная стоимость
строительства
Услуги инженера (заказчика,
технологического
сопровождения)
Проектно -изыскательные
работы
Стоимость экспертизы
проектно-сметной
документации
Затраты на осуществление
авторского надзора
ИТОГО
Налог на добавленную
стоимость
Всего по сводному сметному
расчету в т.ч. Возвратных сумм
Глава 2 Основные объекты
строительства
Строительство Торгового дома
по пр. Независимости в г. Усть
- Каменогорск ВКО
Итого по главе 2
Итого по главам 1-7

2
3

Сметная стоимость, тыс тенге
строительно оборудование
прочие
монтажные
мебель и
затраты
работы
инвентарь
103311,912

97,478

3543,482

106952,872

113,906

113,906

275,005

275,005
0

103311,912

103311,912

97,478

97,478

21,39

21,39

3953,783

107363,173

12883,581

12883,581

16837,364

120246,754
0

61789,421

58,3

61847,721

61789,421

58,3

61847,721

61789,421

58,3

61847,721

сметная з/плата
нормативная трудоемкость,
тыс. чел - ч
Глава 9 Дополнительные
затраты на строительство
Единовременное
вознаграждение за выслугу лет
(1%)
На оплату дополнительных
отпусков (0,4%)
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9

0
51,94
0

61789,421

58,3

617,894

617,894

247,158

247,158

865,052

865,052

865,052

62712,773

сметная з/плата

10040,455

нормативная трудоемкость,
тыс. чел - ч
Итого по сметному расчету:
в базовых ценах 2001 года МРП
- 775 тенге
в текущих ценах 2016 года,
МРП тек. - 2121 тенге
сметная з/плата
Налоги, сборы, обязательные
платежи (2%)
Сметная стоимость в текущем
уровне цен НДС (12%)
НДС 12%
Стоимость строительства

51,94
0
61789,421

58,3

865,052

62712,773

169117,6453

159,5671

2367,647324

171644,8597
27480,72534
0

169117,6453

159,5671

2367,647324

171644,8597
0

169117,6453

Примечание - Составлена авторами
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тенге

344

159,5671

169277,2124

Таким образом, стоимость строительства данного объекта составила: 169 277 212
(сто шестьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч двести двенадцать) тенге.
Далее проводится анализ готовности конструктивных элементов:
Наименование конструктивных элементов
Фундаменты
Стены и перегородки
Перекрытия
Крыши
Полы
Проемы
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические и
электротехнические устройства
Прочие работы
ИТОГО:

Примечание - Составлена авторами

Удельный вес, %
4
27
19
5
5
13
3

Стоимость, тенге
6771088
45704847
32162670
8463861
0
0
0

15

0

9
100

15234949
108 337 416

Таким образом, стоимость готовых конструктивных элементов составляет:
108 337 416 (сто восемь миллионов триста тридцать семь тысяч четыреста шестнадцать
тенге). В случаях, когда строительство заморожено, производится экспертиза состояния
объекта и учитывается износ.
При выведении итоговой стоимости объекта, к рассчитанной выше сумме
прибавляется стоимость земельного участка, чаще всего рассчитанная в рамках
сравнительного подхода.
Подводя итоги можно сказать, что оценка в сфере строительства является крайне
важной на сегодняшний день. Любая процедура, такая как передача имущества под залог,
привлечение новых инвесторов, страхование и т. д. подвергается оценке. Очень важно при
оценке имущества максимально точно подобрать подход и метод оценки. Конечно, все
выше перечисленное зависит от специалистов, специализирующихся в данной области. На
сегодняшний день существует большое количество независимых оценочных компаний.
Как и говорилось выше, оценочная деятельность в Казахстане находится на этапе
развития.
По мнению автора, на сегодняшний день основной проблемой оценки в области
строительства является слаборазвитая расчетная база. Не существует утвержденным
стандартов и методических рекомендаций по оценке незавершенных строительством
объектов. В связи с этим каждый специалист действует на основании своего опыта и
проведенных исследований. При использовании различных подходов и методов оценки
итоговая стоимость заметно искажается, что приводит к сомнениям в ее адекватности.
Итак, экономика Казахстана на сегодняшний день является одной из самых быстро
развивающихся экономик мира. Несмотря на многочисленные сложности, Государство
прикладывает огромные усилия к развитию нашей страны. Разрабатываются
долгосрочные стратегии и многочисленные реформы. Осваиваются новые отрасли в
производстве и строительстве, увеличивается вклад инвестиций в основной капитал. Не
стоит забывать о том, какое внимание уделяется финансовым вопросам. В 1998 году в
Казахстане была осуществлена пенсионная реформа. В 2000 году для обеспечения
стабильного
социально-экономического развития,
снижения зависимости
от
неблагоприятных внешних факторов был создан Национальный фонд Республики
Казахстан. Центральным банком страны является Национальный банк Республики
Казахстан. Созданная ассоциация банков Республики Казахстан содействует развитию
банковской системы страны, а Комитет по контролю и надзору финансового рынка и
финансовых организаций Национального банка РК осуществляет контроль и надзор за
деятельностью финансовой системы. Государственные активы республики сосредоточены
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в госхолдинге Самрук-Казына, который поддерживает банки в случае необходимости
выкупая пакеты акции.
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Учет затрат на разведку в компаниях-недропользователях
Танжарикова А.Ж., Пыхарева А.Б.
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы
Е-mail: a.tanzharikova@yandex.ru, Anastasiya_062601@mail.ru
Давно известно, что подъёмроста добычи нефти способствует повышению
налоговых поступлений в доходную часть бюджета и, обеспечиваетматериальную
поддержку другим отраслям экономики, способствует улучшению качества и повышению
уровня жизни населения.
Нефтяная отрасль — одна из основных отраслей экономики нашей страны. Нефть
в Казахстане начали добывать в конце XIX века, гораздо раньше чем, в странах:
Иран, Кувейт, Мексика, Норвегия, Саудовской Аравия.
Впервые нефть в Казахстане получили на месторождении Карашунгул в 1899 году.
На бескрайних просторахнашей страны расположено 202 месторождения нефти и газа.
Самые крупные месторождения:
•
Тенгиз (нефтяное)
•
Узень (нефтегазовое)
•
Карачаганак (нефтегазоконденсатное)
•
Жанажол (нефтегазоконденсатное)
•
Каламкас (нефтегазовое)
Запасы нефти позволяют нашей стране располагаться на 15 месте, среди нефтяных
стан мира. Мы обладаем3,3% запасов углеводородного сырья мира. Прогнозы по добыче
углеводородасоставляют 17 млрд, 8 млрд тонн из них приходится на казахстанский сектор
Каспийского моря (КСКМ) [7].
До 1965 г. нефть добывалась только в Ембинском бассейне на различных
малоинтенсивных
месторождениях,
благодаряудобномутерриториальному
положениюЕмбинского района нефти и ее высокое качество.
Не сдавшись и во времена трудностей после гражданской войны, в 20-х
годахначинается строительство железной дороги Александров-Гай-Емба, в 1935г. была
начата эксплуатация линии Атырау - Орск, в 1935 г. - Атырау - Кандыагаш, это дало
возможность соединитьЕмбинский район с центрами промышленности. Ембинский район
стал очень важен в период Отечественной войны в связи с временным выходом из строя
основных районов по переработке нефти Северного Кавказа. За 1941-1945 гг. в
Ембинском бассейне добыли нефть, количеством за 10 предыдущих лет.
После войны объем роста добычи нефти снизился, из-за малоинтенсивности
месторождений. В противовес спаду нефти, стал расти объемавтомобилестроения,
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морского и речного транспорта, парка тракторов хозяйственных машин, необходимость
экспорта требовали непрерывной добычи и переработки нефти [1]. Также заметный спад
был заметен и в 2013 году, если тогда было добыто 82 млн. тонн, то в 2016 году объем
добычи снизился до 79,5 млн. тонн.
Благодаря имеющимся запасам нефти Казахстан расположен на 13 месте, по
объему добычина 26, а по прогнозам аналитиков может выйти на 6 место во всем мире.
На данный период времени казахстанская нефть,по большей части вывозится за
пределы республики в не переработанном виде, а в Казахстан импортируется большое
количество нефтепродуктов. Для Казахстана важное место занимает данная проблема и
делается ставка на создание собственной перерабатывающей базы.
Экономика и развитие республики во многом определяется развитием отрасли,
которая является ведущей в экономической структуре - нефтегазового комплекса. Нефть
для страны - это не только продукт экспорта, но и фундамент стабильности, который
является основой стабильности государства и общества в целом[3].
Учет операций по недропользованию осуществляется в соответствии с МСФО
№6 «Разработка и оценка минеральных ресурсов». Данный стандарт применяется
для оценки и разработки минеральных ресурсов, включая минералы, нефть, природный
газ и другие аналогичные невосстанавливаемые ресурсы, а также для оценки
осуществимости и эффективности добычи перед принятием решения о разработке
месторождения. Данный стандарт в основном используют предприятия, деятельностью,
которых является изучение недр земли на наличие полезных ископаемых.
Нефтегазовые компании участвуют в операцияхапстрима (разведка запасов и их
добыча) и даунстрима (транспортировка и сбыт продукции).
Нефтегазовыйапстрим состоит из этапов:
1) долицензионное ведение разведочных работ;
2) приобретение прав на разработку полезных ископаемых и заключение
контрактов;
3) поисково-разведочные работы;
4) оценка запасов и затрат на их освоение;
5) разработка месторождения;
6) добыча запасов;
7) закрытие промысла.
Долицензионные работы чаще всего ведутся во многих направлениях, и затраты
по ним имеют различный характер. Например, административные затраты, затраты на
предварительную разведку и исследования, анализ полученной информации и прочее.
Долицензионные работы не всегда можно включить в затраты, которые
непосредственно связаны с этапом разведки и добычи.
На данном этапе все затраты могут учитываться двумя методами:
1) методом результативных затрат;
2) методом полных затрат.
Если применяется метод полных затрат, все затраты на этапе долицензионных
работ капитализируются. Если результативность предполагает быть мало (менее 50%),
то затраты будут списываться на расходы текущего периода. Например, компания
заключила контракт на разведку, но в 2016 году на долицензионном этапе она понесла
расходы в сумме 30 млн. тенге, при этом вероятность эффективности составила на этом
этапе 40% [2]:
1) если компания применяет метод полных затрат, то все расходы в сумме 30
млн. тенге будут капитализированы и отразятся по дебету счета 2610 «Разведочные и
оценочные активы».
2) если компания применяет метод результативных затрат, то все затраты будут
списываться на дебет счета 7210 «Административные расходы».
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Решение о капитализации или списании затрат для финансового учета сложный
процесс, т.к затраты должны быть значительными и в последствии привести к
обнаружению существенных новых запасов
Учет затрат на разведку.Разведка подразумевает под собой, исследование
территории, на которой возможна добыча запасов минеральных ресурсов. Затраты на
разведку могут быть понесены, как до приобретения соответствующего права на запасы,
так и после его приобретения.
1) амортизация основных средств, расходы на топографические, геологические
исследования, заработная плата лицам проводящим исследования, затраты по
транспортировке грузов и персонала к месту работ и обратно, постройка временных
зданий и сооружений, оплата камеральных, тематических работ и другие;
2) затраты на бурение скважин, бурящихся без намерения их использования в целях
добычи нефти и выполняющих свое назначение, как правило, без проведения
испытания:
•опорно-служащих – для изучения основных черт глубинного строения
малоисследованных крупных регионов, определения общих закономерностей
стратиграфического и территориального распределения
отложений, благоприятных для нефтегазонакопления;
•параметрических – для изучения глубинного строения возможных зон
нефтегазонакопления, региональной геологии и установления параметров для
сейсморазведки и петрофизических зависимостей;
•поисково-бурящихся – для выяснения на площадях, подготовленных к
бурению, наличия или отсутствия залежей нефти и выявления новых залежей на
разрабатываемых месторождениях.

Рисунок – Затраты на разведку компаний-недропользователей.
Расходы по амортизации, исследования, затраты на бурение скважин и т.д в целом
называются «геологические и геофизические расходы». Затраты, понесенные
подрядчиком как правило относятся, на расходы того периода, когда они фактически
были понесены. Порядок учета затрат на геологические и геофизические расходы зависит
от вида приобретенного права.
Если право приобретается только на осуществление разведки, то понесенные
затраты до момента установления коммерческого обнаружения капитализируются.
Капитализация затрат на геологоразведочные работы производится на само право
как нематериальный актив либо на счет 2610 «Разведочные и оценочные активы».
В мировой практике затраты на этапе разведки могут учитываться двумя методами:
1. методом полных затрат;
2. методом результативных затрат.
Если следовать принципам признания расходов и доходов, то согласно требований
МСФО, предпочтение следует отдать методу результативных затрат. Недропользователь
самостоятельно рассматривает вопросы капитализации в учетной политике.
Затраты на этапе разведки делятся на 4 категории:
1. основные средства;
2. нематериальные активы;
3. долгосрочные капитализируемые разведочные активы;
4. расходы текущего периода.
Если недропользователь выбирает метод полных затрат, расходы текущего периода
на этом этапе не признаются. При этом существует риск того, что активы компаниинедропользователя будут завышены. Поэтому, в соответствии с требованиями МСФО 36
(IAS) «Обесценение активов», необходимо в конце каждого периода тестировать все
активы на обесценение.
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Если по окончании срока действия лицензии в результате разведки не открыто
коммерческое обнаружение, то все раннее капитализированные затраты признаются
расходами периода. Если такое обнаружение установлено и подрядчик не имеет
намерений вести работы по добыче нефти на этой контрактной территории, то
капитализированные затраты в соответствии с действующим законодательством и
условиями контракта могут подлежать предъявлению к возмещению.
При возмещении затрат по разведке признается прибыль или убыток от
возмещения затрат. Например, компания-недропользовательвладеетправом на запасы
(активом), балансоваястоимость которого 20 000 тыс. тенге; на балансе организации
имеются основные средства на 15 000 тыс. тенге, в последующем не подлежащие
эксплуатации, и также на балансе указаны разведочные капитализированные затраты на
сумму 50 000 тыс. тенге. Возмещаемая стоимость составляет 105 000 тыс. тенге. Ставка
налога на прибыль – 20%.
При этом у компании, с балансовой стоимостью 3 500 тыс. тенге,есть отложенное
налоговое обязательство, возникшее по временным разницам по разведочным
активам.Временные разницы аннулируются в момент возмещения затрат (таблица).
Таблица – Операции по возмещению затрат на разведку

Наименование операций
Списание нематериального актива
Списание основных средств
Списание разведочных и оценочных активов
Получение денежных средств по возмещению затрат
Закрытие операций расходов на итоговый доход
Закрытие операций доходов на итоговый доход

Дебет
7410
7410
7410
1030
5610
6210

Кредит
2730
2410
2610
6210
7410
5610

Начисление обязательства по КПН

7710

3110

Начисление обязательства по КПН за счет
отложенного налогового обязательства

4310

3110

Закрытие расходов по КПН на итоговый доход

5610

7710

Закрытие итогового дохода

5610

5510

Примечание - Составлен авторами по данным источника [2].

Сумма, в тыс. тенге
20 000
15 000
50 000
105 000
85 000
105 000
500
(105 000 – 20 000 –
15 000 – 50 000) х
20% - 3 500
3 500
(Отложенное
налоговое
обязательство
закрывается на счет
КПН)
500
19 500
(105 000 – 20 000 –
15 000 – 50 000) –
500

Если в результате работ открыто коммерческое обнаружение нефти и подрядчик
планирует вести работы по добыче этих ископаемых, все затраты, связанные с работами,
также признаются расходами.
К затратам на разведку так же можно отнести затраты по бурению и освоению
скважин, которые бурятся для строения новых месторождений, определения параметров
продуктивности с целью подготовки месторождений к разработке.
Затраты на бурение скважин с целью разведки запасов будут учитываться как
незавершенное строительство, пока не будет завершено бурение. Если процесс дал
притоки нефти, то запасы будут считаться доказанными и скважины переведут в основные
средства. До тех пор, пока скважина не станет эксплуатироваться с целью добычи,
амортизация начисляться не будет.Например, при бурении разведочных скважин
компания-недропользователь понесла затраты на сумму 250 млн. тенге, при этом запасы
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нефти были квалифицированны как доказанные. По окончании бурения, скважина была
переведена в состав основных средств [5].
При этом в учете должны быть произведены следующие записи:
- в момент ведения работ по бурению скважины
Дебет 2930Незавершенное строительство 250 млн. тенге
Кредит 3310Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам 250 млн. тенге;
– в момент перевода на основные средства
Дебет 2410Основные средства (нефтяная скважина) 250 млн. тенге
Кредит 2930Незавершенное строительство 250 млн. тенге.
Затраты, которые будут понесены при разведке и в результате будет получен
приток нефти, также продолжаются числиться на незавершенном строительстве при
отсутствии подтверждения о том, что запасы доказанные. Но данная ситуация может
длиться не более одного года. Если после этого, решение по эксплуатации не будет
принято или не подтвердится факт наличия запасов, то затраты признаются
расходами[5].Например, компания-недропользователь понесла затраты при бурении
разведочных скважин на сумму 250 млн.тенге. По окончании бурения, было установлено,
что будущая стоимость запасов намного ниже вложенных инвестиций.
При этом в учете должны быть произведены следующие записи:
- в момент ведения работ по бурению скважины
Дебет 2930Незавершенное строительство 250 млн. тенге
Кредит 3310Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам 250 млн. тенге;
- в момент признания нецелесообразности добычи
Дебет 7410Расходы по выбытию активов 250 млн. тенге
Кредит 2930Незавершенное строительство 250 млн. тенге.
Итак, предприятия по добыче и переработке нефти составляют сильную сторону
экономики любой страны. Поэтому бухгалтерскому учету в данной сфере уделяется
пристальное внимание. В нефтегазовой отрасли учет ведут согласно трем системам:
1. Стандарты США (ГААП)
2. Британские стандарты
3. Международные стандарты
Специфика учета данной отрасли очень сложна и имеет определенные проблемы:
• Неточность в перспективе по освоению ресурсов
• Контроль над запасами в недрах
• Оценка добычи минеральных ресурсов и полезных ископаемых
Проблема неточности заключена в том, что усилия по разведке, добыче не имеют
точных перспектив. Освоение может начаться, а может оказаться не начатым. Отказ,
обычно в таких отраслях нормальное событие, т.к такое случается часто. В такой
ситуации при применении МСФО, затраты следует отнести на финансовый результат того
периода, когда были понесены затраты. Ведь ни у одной организации в данной сфере, нет
точных гарантий в получении экономических выгод от месторождения, а оценка
положительности или отрицательности результата практически не возможна.
Для решения данной проблемы, необходимо создать определенный механизм
бухгалтерского учета. Такого механизма на практике и в теории еще нет, по той причине,
что двойная запись и равенство баланса, не позволяют отложить затраты на будущее.Здесь
нужно выбирать либо принцип бухгалтерского учета либо нарушение равновесия
финансового результата.
Проблема контроля над запасами в недрах, прежде всего связана с запасами
ископаемых в недрах, которые не были добыты. В бухгалтерском учете механизма
отражения этих запасов в финансовой отчетности организации нет.
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Проблема, оценки добычи минеральных ресурсов и полезных ископаемых тесно
связана с оценкой ископаемых, которые уже добыты.Добытое сырье признается в балансе
активом и классифицируется как запасы. Оцениваются запасы по наименьшему из двух
показателей - себестоимости или чистой возможной стоимости продажи.
В решении данных проблем бухгалтерия продвинулась недалеко. Окончательные
решения еще не нашли своего отражения в бухгалтерских стандартах. Что касается
казахстанского учета, то здесь, несмотря на значимость отрасли, в нормативном
регулировании не делалось никаких попыток даже обратиться к решению указанных
вопросов. В международных стандартах дело обстоит лучше, но и там вопросы не
решены.
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Цели, задачи и методика аудиторской проверки в производстве
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Цель аудита учета затрат на строительное производство - установление
обоснованности формирования и правильности учета издержек производства. Задачами
проверки учета затрат на производство являются:
- оценка обоснованности применяемого метода учета затрат, варианта сводного
учета затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов;
- подтверждение достоверности оформления и отражения в учете прямых и
накладных (косвенных) расходов;
- подтверждение правильности включения в себестоимость отдельных видов
затрат, в том числе нормируемых;
- оценка качества инвентаризаций незавершенного производства;
- арифметический контроль показателей себестоимости по данным сводного учета.
Источниками информации для проведения аудита учета затрат на производство
продукции являются учетные регистры аналитического и синтетического учета: карточки
(ведомости) по заказам; разработочные таблицы (по распределению заработной платы,
отчислений на социальные нужды, услуг вспомогательных производств, расчета
амортизации основных средств); ведомости распределения общепроизводственных,
общехозяйственных расходов, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования;
листки-расшифровки, справки-расчеты о распределении расходов будущих периодов;
акты (ведомости) по инвентаризации незавершенного производства; ведомость сводного
учета затрат на производство; журналы-ордера, машинограммы по счетам 1300, 1340,
счета производственного учета (8110, 8210, 8310, 8410), Главная книга и др.
Источниками информации для анализа себестоимости продукции (работ и услуг) в
строительстве служат данные финплана, бухгалтерского учета, а также отчеты по форме
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№ 5-3 и № М29 о расходе основных материалов в строительстве. В отчетную форму № 5-3
"Отчет предприятий, организаций, учреждений о затратах на производство продукции
(работ, услуг)" включаются: работы, выполненные в отчетном периоде собственными
силами строительных предприятий.
Себестоимость продукции, представляя собой затраты предприятия на
производство и обращение, служит основой соизмерения расходов и доходов, т.е.
самоокупаемости - основополагающего признака рыночного хозяйственного расчета.
Аудиторская проверка производственных затрат является довольно трудоемким
процессом, требующим от аудитора знания помимо множества нормативных и
инструктивных материалов также и особенностей исчисления себестоимости продукции в
отдельных отраслях и видах хозяйственной деятельности. Поэтому до начала
документальной проверки аудитору необходимо изучить организационные и
технологические особенности предприятия, специализацию, масштабы и структуру
каждого вида его производственной деятельности.
Ему следует также проанализировать сильные и слабые стороны внутреннего
контроля процесса производства и затрат. Для этого целесообразно использовать
специальный вопросник (таблица 1).
Таблица 1 - Тесты проверки состояния систем внутреннего контроля и
бухгалтерского учета затрат на производство

№
п/п

Содержание
вопроса
объект исследования

1

Проверяются ли требования на
материалы и табели учета
рабочего времени после их
подготовки
специалистами
подразделений?
Производится
ли
предварительная нумерация накладных,
лимитно-заборных карт, нарядов
и др. и используется ли она для
выявления отсутствующих или
фиктивных документов?

2

или Содержание ответа (результат Выводы и
проверки)
аудитора

решения

Осуществляется ежемесячный
выборочный контроль по
подразделениям

Контроль
удовлетворительный

Документы предварительно не
нумеруются, их регистрация
производится в момент
выписки

Существует вероятность
пропуска номеров и
наличия
фиктивных
документов.
Необходимо
провести
выборочную проверку
документов

3

Проверяется ли соответствие Выборочно,
данных первичных документов квартал
на отпуск материалов учету
труда
и
производственных
отчетов?

один

раз

в Имеется вероятность
Ошибоки расхождений.
Следует провести выборочную проверку

4

Установлены ли нормативные Нормы затрат установлены, Контроль удовлетвозатраты
и
как
регулярно пересматриваются один раз в рительный
осуществляется их пересмотр
полугодие

На основе изучения учетной политики и особенностей производства на
предприятии аудитор выясняет обоснованность применяемого на практике метода учета
производственных затрат и варианта учета затрат.
Если в процессе проверки установлено, что в учетной политике обоснован метод
учета затрат, отвечающий требованиям технологического процесса, а фактически
использование элементов этого метода не осуществляется, аудитор должен зафиксировать
данное отклонение в рабочих документах и определить его влияние на формирование
себестоимости продукции.
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Если описанный в учетной политике метод учета затрат не соответствует
особенностям технологического процесса, то аудитор может порекомендовать клиенту
ряд изменений, которые позволят организовать производственный учет в соответствии с
требованиями нормативных документов.
По результатам тестирования формируется программа проверки затрат на
производство (таблица 2).
Таблица 2- Программа аудиторской проверки затрат на производство

№
1

Перечень процедур
Источники информации
Проверка данных регистров учета затрат на Журналы-ордера, машинограммы, Главная
производство и сверка их со счетами Главной книга
книги

2

Анализ состава и обоснованности отнесения Карточки по заказам, требования, табели
отдельных видов расходов на себестоимость учета рабочего времени, машинограммы
продукции

3

Оценка соблюдения выбранного метода учета Учетная политика, машинограммы, расчеты
затрат на производство

4

Проверка
правильности
разграничения Карточки по заказам, требования, табели:
производственных затрат по отчетным периодам
учета рабочего времени, машинограммы

5

Проверка
правильности
списания
обще- Учетная политика, ведомости распроизводственных и общехозяйственных расходов пределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов

При изучении затрат аудитору важно документально установить правильность
исчисления себестоимости продукции. Первичные документы, подтверждающие учет
каждого вида затрат, должны быть правильно оформлены и содержать все обязательные
реквизиты.
Проверяя, обоснованно ли отнесены затраты на себестоимость продукции,
аудитору необходимо знать, что они группируются по следующим элементам:
материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды,
амортизация основных средств, прочие затраты.
Причем на себестоимость эти затраты относятся в полном объеме, но для целей
налогообложения по налогу на прибыль некоторые из них принимаются только в пределах
установленных норм (командировочные расходы, расходы на подготовку кадров, на
оплату процентов по ссудам банков, на рекламу, представительские расходы,
компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях).
Аудитор должен выяснить правильность разграничения производственных затрат
по отчетным периодам; соблюдение выбранного метода и точность оценки материальных
ресурсов, списываемых на затраты производства; правильность включения в
себестоимость износа по основным средствам и других видов расходов, в том числе
связанных
с
управлением
производством;
обоснованность
распределения
общепроизводственных расходов по объектам калькуляции; организацию учета
возвратных отходов и брака; правильность применяемой корреспонденции счетов и др [1,
с.32].
В ходе аудита следует также проверить состояние учета незавершенного
производства, своевременность и правильность его инвентаризации и оценки,
безошибочность отражения результатов инвентаризации в учете. Прежде всего аудитору
нужно проанализировать периодичность и порядок проведения инвентаризаций
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незавершенного производства, изучить представленные инвентаризационные и
сличительные ведомости.
Если в представленных документах не выявлены отклонения, то можно сделать
вывод или о формальном характере инвентаризаций, или о хорошей организации
оперативного и бухгалтерского учета полуфабрикатов собственного производства.
Для подтверждения одного из мнений аудитор может провести выборочную
инвентаризацию незавершенного производства. Однако использование такой процедуры
контроля возможно, если на предприятии применяется полуфабрикатный вариант
сводного учета затрат на производство. Только в рамках этого варианта учета
формируются показатели, отражающие движение незавершенного производства на всех
этапах изготовления продукции. Номенклатура проверяемых полуфабрикатов
определяется с учетом технологических особенностей производства.
Подтверждая достоверность оценки незавершенного производства, аудитор
проверяет правильность применяемых норм (если такие установлены на предприятии) и
осуществляет арифметический контроль рассчитываемых показателей. При этом следует
учитывать, что на предприятиях с индивидуальным и мелкосерийным производством,
применяющих позаказный метод учета затрат, стоимость незавершенного производства
определяется затратами на незаконченные заказы.
В крупносерийных и массовых производствах стоимость незавершенного
производства складывается из суммы прямых затрат (материалы и основная заработная
плата), исчисляемых по нормам по каждому калькуляционному объекту (изделию, детали
и т.д.), и суммы прочих (косвенных) затрат, определяемых в процентах к прямым
затратам.
Аудитору следует внимательно проанализировать состав и распределение
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. В первую очередь на основании
первичных документов нужно проверить правильность распределения по конкретным
счетам расходов на отопление, освещение, содержание и аренду помещений, заработную
плату административно-управленческого персонала подразделений и предприятия в
целом и начислений на нее во внебюджетные фонды, расходов на оплату
информационных, консультационных и аудиторских услуг, компенсации за
использование личных автомобилей в служебных целях и т.п [2, с.32].
Значительная доля перечисленных расходов приходится на оплату коммунальных
услуг. Изучая первичные документы и знакомясь с организацией на предприятии учета
расхода тепловой, электрической энергии, аудитор должен установить обоснованность
списания таких затрат на производственные и непроизводственные нужды.
Оправданность включения в издержки расходов на оплату услуг консультантов и
аудиторов, участия работников предприятия в различных учебных семинарах
устанавливается аудитором путем изучения содержания заключенных договоров, актов
сдачи-приемки выполненных работ и др.
Аудитор подтверждает также правильность распределения общепроизводственных
и общехозяйственных расходов в соответствии с положениями учетной политики.
Общепроизводственные расходы могут распределяться пропорционально затратам
на оплату труда, материальным затратам, нормативным величинам косвенных расходов,
дифференцированным способом с использованием коэффициентов. Общехозяйственные
расходы
могут
распределяться
между
видами
продукции
(аналогично
общепроизводственным) или списываться в конце каждого месяца на счет 7110 "Расходы
по реализации товаров (работ, услуг)".
Оценка правильности исчисления себестоимости продукции выполняется путем
арифметического контроля данных ведомости сводного учета затрат. Причем при
нормативном методе учета затрат себестоимость продукции определяется как
алгебраическая сумма нормативной себестоимости, учтенных изменений норм и учтенных
отклонений от норм. При ненормативных методах себестоимость исчисляется как сумма
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остатка незавершенного производства на начало месяца и затрат за месяц минус остаток
незавершенного производства на конец месяца.
Выявленные в ходе проверки отклонения фиксируются в рабочих документах
аудитора [3, с.47].
Типичные ошибки, выявляемые аудитором при проверке метода учета затрат:
- неправильное отражение в учете нормируемых расходов;
- неправильная оценка остатков незавершенного производства;
- неправильное разграничение расходов по отчетным периодам;
несоответствие применяемого метода учета затрат методу, зафиксированному в учетной политике;
-необоснованное включение в себестоимость отдельных видов затрат.
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Ақша қаражаттары ағымдарын басқару және жоспарлауды жетілдіру
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Ұйым өзінің қаржылық және шаруашылық операцияларының барлық түрін жүзеге
асыру барысында кірістелу, шығысталу операциялары арқылы ақша қаражаттарының
қозғалысын жүзеге асырады. Тұрақты қызмет етіп отырған ұйымның бұл ақша
қаражаттарының қозғалысы үздіксіз процесс болып табылады және «ақша ағымы» деп
танылады.
Ұйымның шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда болатын ақша ағымы бұл –
уақыт аралығында бөлінген ақша қаражаттарының жиынтығы. Ұйымның ақша ағымы
қаржылық менеджмент пен талдаудың жеке маңызды обьектісі болып табылады, яғни
ақша ағымын басқару ұйымның дамуына және оның қаржылық қызметінің соңғы
нәтижелерінің қалыптасуына әсер етеді.
Ақша ағымын басқара алмау – ұйымда қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ете
алмау және экономикалық дағдарысқа алып келетін ақша қаражаттарын тиімсіз
пайдаланудың бірден-бір себебі. Ақша ағымын басқару стратегиялық және тактикалық
мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін қаржыларды басқарудың тиімді жүйесін құру
негізгі тапсырмасы болып табылатын, кәсіпорынның қаржылық саясаты негізінде
жүргізіледі.
Кәсіпорынның ақша ағымдары уақыттық интервал бойынша үлестірілген ақша
қаражаттарының түсімдері мен төлемдері.Шаруашылық субьектісінің барлық формадағы
және түрдегі ақша қаражаттары басқару обьектісі болып табылады. Басқару үрдісі
бірнеше функциялардан құралады. Олардың негізгілері: жоспарлау, есеп және талдау.
Әрбір функцияға ақпаратты өңдеу және басқарылатын обьектіге әсер ету әдістері бар
технологиялық үрдіспен сипатталады[1] .
Кәсіпорынның ақша ағымы ақша қаражаттарымен және капиталды
қалыптастырумен, үлестірумен және қолданумен байланысты болып келеді. Ақша
қаражаттарымен басқару үрдісінің негізін мыналар құрайды:
- ақша қаражаттарының есебі;
- олардың ағымдарының талдауы;
- ақша қаражаттарының бюджетін құру.
Ақша ағымдарымен тиімді басқару:
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етеді;

- кәсіпорынның даму үрдісі барысында қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз

- ұйымның заемдық капиталға деген қажетілігін қысқартады. Ақша ағымдарымен
белсенді басқара отырып, меншікті қаржылық ресурстарды рационалды және үнемді
қолдануды қамтамасыз етуге болады;
- төлем қабілетсіздік тәуекелін төмендетуді қамтамасыз етеді.
Ақша ағымдары ұйымның барлық салада өзінің шаруашылық қызметін қалыпты
жүргізуін қамтамасыз етеді. Ақша ағымдары ұйымның шаруашылық ағзасының
«қаржылық қан айналымы» ретінде көруге болады. Нәтижелі ұйыдастырылған ұйымның
ақша ағымдары оның «қаржылық денсаулығының» маңызды белгісі және бүкіл қаржылық
қызметінің жоғарғы нәтижелеріне қол жеткізудің себепкері болып табылады.
Ақша ағымдарын дұрыс басқару ұйымның стратегиялық және ағымдағы даму
процессінде қаржылық тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Ұйымның дамуы мен қаржылық
тұрақтылығы ақша ағымдарының түрлерінің көлемі мен уақыты бойынша өзара
байланыстылығына қатысты анықталады. Мұндай байланыстылықтың жоғарғы дәрежесі
ұйымның дамуының мақсаттарының іске асырылуын тездетуге ықпалын тигізеді.
«Ұйымның ақша ағымы» түсінігі өте кең, сондықтан өзінің құрамындағы шаруашылық
операцияларға қызмет ететін көптеген ағымдарды қамтиды. Ақша ағымдарының
сыныпталуы келесі негізгі белгілер бойынша жүзеге асады.
1. Шаруашылық үрдісіне қызмет көрсетілуінің көлемі бойынша келесі
ақша ағымдарының түрлері:
- ұйымның бүкіл ақша ағымы. Бұл ақша ағымдарының ішінде ең агрегирленген
түрі, ұйымның шаруашылық процессіне түгелдей қызмет ететін барлық ақша ағымдарын
қозғалысқа келтіреді;
- ұйымның жеке қызмет түрлері бойынша ақша ағымдары- операциондық,
инвестициялық және қаржылық;
- ұйымның жеке құрылымдық бөлімшелері (жауапкершілік орталықтары)
бойынша ақша ағымы;
- жеке шаруашылық операциялар бойынша ақша ағымы.Ұйымның шаруашылық
процессінің жүйесіндегі бұл ақша ағымының түрі өзіндік басқарудың алғашқы обьектісі
ретінде қарастырылады.
2. Есептің халықаралық стандарттарына сәйкес шаруашылық қызметтің
түрлері бойынша келесі ақша ағымдары бар:
- операциондық қызметі бойынша ақша ағымы. Бұл шикізат пен материал
жеткізушілерге, (операциондық қызметті қамтамасыз етуші ) қызметтің жеке түрлерін
іске асырушыларға, операциондық процесске қатысушы қызметкерлерге жалақы
төлеумен, ұйымның бюджетке төлейтін салықтық төлемдері және бюджеттен тыс
қорларға т.б. операциондық процесске қатысы бар төлемдермен сипатталады. Сондықтан
бұл ақша ағымының түрі өнімді сатып алушыдан және артық төленген ақшалардың
салықтық органдардан және т.б халықаралық есеп стандарттарында қарастырылған
төлемдерді көрсетеді.
- инвестициялық қызмет бойынша ақша ағымы. Бұл нақты және қаржылық
инвестициялауды жүзеге асырудың нәтижесінде келіп түскен ақша қаражаттар, негізгі
құралдар мен материалды емес активтер сатудан,инвестициялық портфельдің ұзақ
мерзімді қаржылық құралдарының ротациясынан түскен және т.б ұйымның
инвестициялық қызметін іске асыратын балама ақша ағымдарын сипаттайды.
- қаржылық қызмет бойынша ақша ағымы. Бұл қосымша акционерлік және
паилық капиталды тартумен байланысты ақша қаражаттардың келіп түсуі мен
төлемдерімен, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздар
алумен,салымшылардың салымдары бойынша ақшадай формада төленген дивиденттер
мен пайыздар және т.б ұйымның шаруашылық қызметін сырттан қаржыландырумен
байланысты ақша ағымдары.
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бар:

3. Ақша қаражаттарының қозғалысының бағыты бойынша екі негізгі ақша ағымы

- оң бағытты ақша ағымы. Яғни шаруашылық операцияларының түрлерінен
ұйымға келіп түскен ақша қаражаттарының жиынтығы(«ақша қаражаттарының келіп
түсуі»);
- теріс бағытты ақша ағымы,яғни шаруашылық операцияның барлық түрінен
ұйымнан шыққан ақша қаражаттарының жиынтығы («ақша- қаражаттарының шығысы»)
Бұл ақша ағымдарының түрлері өзара байланысты. Бұл екі ағымның біреуінің
көлемі жеткіліксіз болса, екінші ағымның азаюына әкеледі. Сондықтан ұйымның ақша
ағымдарын басқару процессінде бұлар қаржылық менеджменттің бір обьектісі ретінде
танылады.
4. Көлемді есептеу әдісі бойынша ақша ағымының келесі түрлері бар:
- жиынтық ақша ағымы, яғни белгілі бір уақыттағы және оның жеке
интервалындағы келіп түскен немесе шығысталған ақша қаражаттарының барлық
жиынтығы;
- таза ақша ағымы, яғни белгілі бір уақыттағы және оның жеке интервалындағы
оң бағытты және теріс бағытты ақша ақымдарының айырмасы (келіп түскен және
шығысталған ақша қаражаттарының арасындағы). Таза ақша ағымы ұйымның қаржылық
тепе-теңдігі мен нарықтық құнының өсу темпін анықтайды. Бүкіл ұйым жеке
құрылымдық бөлімшелер (жауапкершілік орталықтар), шаруашылық қызметтің әр түрлі
немесе жеке операциялар бойынша таза ақша ағымын келесі формула арқылы табуға
болады:
Та.а.=Об.а.а. – Тб.а.а
(1)
Мұндағы: Та.а – қарастырылып отырған уақыттағы таза ақша ағымының сомасы;
Об.а.а – қарастырылып отырған уақыттағы оң бағытты ақша ағымы (ақша
қаражаттарының келіп түскені);
Тб.а.а. – қарастырылып отырған уақыттағы теріс бағыттағы ақша ағымы (ақша
қаражаттарының шығысталғаны).Оң және теріс бағыттағы ақша ағымдарының
көлемдеріне байланысты таза ақша ағымының оң және теріс болуы мүмкін және бұл
көрсеткіш соңында ақша активтерінің қалдығының көлеміне әсер етеді [2].
5. Көлемінің жеткіліктілік деңгейі бойынша ұйымның ақша ағымы келесі түрлерге
бөлінеді:
- артық ақша ағымы, яғни келіп түскен ақша қаражаттарының көлемі ұйымның
нақты сұранысынан асып түседі. Артық ақша ағымының басты себебі ұйымның
шаруашылық қызметін атқару барысында Та.а. оң мәнді көлемі ұзақ мерзім бойы
қолданылмауы болып табылады;
- тапшы ақша ағымы, мұнда келіп түсетін ақша қаражаттарының көлемі ұйымның
нақты сұранысын қанағаттандыруға жеткіліксіз болып табылады. Тіпті «Та.а.» мәні оң
болған жағдайдың өзінде бұл сома жеткіліксіз болуы мүмкін, себебі ұйым шаруашылық
операцияларын үздіксіз атқару үшін қажет ақша қаражаттардың бақылау сомасының
минималды көлемі болады. Осы соманы қамтамасыз ете алмауы да мүмкін.
- уақытына қатысты бағалау әдісі бойынша ақша ағымдарының келесідей түрлері
бар: нақты ақша ағымы, яғни ағымдағы мерзімнің ақша ағымы; болашақ ақша ағымы,
яғни нақты болашақ мерзімдегі ақша ағымы.
6. Қалыптасу үздіксіздігі бойынша:
- Тұрақты ақша ағымдары, яғни нақты мерзімнің жеке уақыттық интервалдарда
белгілі шаруашылық операциялар бойынша келіп түсетін және шығысталатын
ағымдар.Басым ақша ағымдары осындай болып келеді. Мысалы, барлық формадағы
қаржылық несие мен жұмыс істеу барысындағы ағымдар, ұзақ мерзімді инвестициялық
жобаларды іске асыру барысындағы ақша ағымдары және т.б.
- дискретті ақша ағымы, яғни белгілі бір уақыттық интервалдағы жеке
шаруашылық операциялар бойынша келіп түскен немесе шығысталған ағымдар. Мысалы,
мүлік сатып алғанда франчайзинг лицензиясын сатып алғанда, тегін көмек ретінде
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қаржылық құралдар келгенде пайда болатын ақша ағымдары. Ұйымның мұндай ақша
ағымдарының түрлері тек белгілі бір уақыттық интервалда бөлінеді. Егер уақыттық
интервал минималды болса онда барлық ақша ағымдары дискретті болып табылады. Ал,
керісінше жағдайда ұйымның өмірлік циклі шегінде оның ақша ағымының басым
көпшілігі үнемді болады.
Айналымдағы капитал мен ақша-қаражаттардың келіп түсуінің арасындағы
байланыс өндірістік-коммерциялық цикл немесе ақша қаражаттарының айналым мерзімін
зерттеу арқылы жетілдіріледі.
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Эвристика әдістерінің экономикалық талдаудағы рөлі
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Бүгінгі күнге дейін эвристикалық теорияның фундаментальды сұрақтары
дискуссиялық болып қала береді. Ал, ол эвристикалық қолданбалы мәселесіне көшуге
мүмкіндік бермейді[1].
Бұл жағдайдың
негізгі себебі эвристикаға деген зертеушілердің қатан
детерминицияланған түрдегі көзқарасы. Табиғи және жасанды интеллект (парасат)
саласында ғалымдарының жұмыстары адам ми қызметінің детерменицияланбаған негізін
көрсетеді, одан эвристикалық талдау сұрақтарына қатан түрде қараудың заңсыздығы
көрінеді. Максималды түрде «Мүдделер раушаның» есептейтін (ескеретін) жүйелі
функционалды көзқарас эвристикалық әдістердің экономикалық мәселелерін шешуде
табысты болып табылады.
«Экономикалық эвристика» терминін пайдалана отырып дефинитивті деңгейге
назар аудару жөн. Ол бұл түсінікке анықтама берген кезде ғылыми әртүрлі
түсінбеушілікті болдырмауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні «эвристика» категориясының
әртүрлі авторлары көбінесе қарама-қайшы трактовкаларды береді. Осылайша, Н.Г.
Чумаченко, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет эвристиканы математикалық бастаманың өнімі
ретінде қарастырады. И.Г. Венецкий және В.И. Венецкая керісінше «Эвристикалық
әдістердің көрінетін математикалық негіздемесі жоқ» деп белгілейді [2].
Сондықтан қосымшада экономика және басқарудың әртүрлі саладағы отандық
сияқты шетелдік мамандардың бірқатар пікірлері келтірілген. Табиғи субъективизмге
қарамастан әрбір ғалымның позициясы экономикалық эвристикалық мәнінің объективті
сипатын ашып көрсетуге айтарлықтай көмектеседі.
Көбінесе жүргізілген талдау жұмыстарының негізінде қабылданған басқару
шешімдерінің сапасы ұзақ уақытта оны жүзеге асырғаннан кейін көрінеді. Талдау
нәтижесін алған сәтте тек шамамен, жуықтап алуға болады.
Эвристикалық жолмен алынған басқару шешімдерінің өзгешілігі- оны қадамдық
түзету арқылы жақсартуға болады. Сондықтан эвристикалық құралдармен жүргізілген
талдау нәтижелерінің белгілі жарамдылық, қанағаттанарлық белгісі- ол алынған
қанағаттанарлы шешім оны жүзеге асыру үрдісіне дейін қанағаттанарлы болады дегенді
білдірмейді. Тәжірибелі талдаушы осындай ұқсас шешімді жуық оптималдыққа дейін
жеткізеді [3].
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Сонымен, қанағаттанарлы шешімдерді іздеу үрдісі ретінде эвристикалық үрдістің
ең белсенді сипаттамаларын келесідей жалпылауға болады:
1. маманның тәжіребиесіне, білімі мен интуициясына сүйену;
2. нұсқалардың шынайы диапазонында шешімдерді баламалы түрде іздеу;
3. шешім алгоритмнің болмауы;
4. қанағаттанарлы, жарамды нәтижеге бағдар ету.
Аталған белгілер ғалымдар позициясын түзеудің нәтижесінде алынғандығына
қарамастан автордың пікірінше анықтауышы болып табылады. Олар эвристикалық
талдаудың қайталанбас өзгешілігін ашады және оның басқада белгілерін алдын-ала
анықтайды.
Негізге алынатын ретінде осы сипаттамаларды белгілеудің мазмұнын және дәлел
(себебін) қарастырайық.
Осыдан, олардың біріншісі – маманның тәжіребиесіне, білімі мен интуициясына
сүйену- эвристикалық амалдардың өзіндік және өзгешелік класстарға жекелену
себептерінен тұрады. Эвристикалар көбінесе оптималдыққа жуық шешімге әкелетін
миымен өңделген ақпараттар тәсіліне негізделген. Детерминацияланған әдістермен
салыстырғанда эвристикалық амалдар өздігінен есепті интуитивті шығаруды алуға
әкелмейді. Қарастырылатын сипаттама, автордың пікірі бойынша эвристикалық
құралдардың негізгі өзгешілік белгісі болып олардың көмегімен шешім алуға адамның
ойлау үрдісін белгілі-бір күйге бағыттайтын шарттарды құру табылады. Мұндай
шарттарды құрудың бастапқы базасы-ол маманның тәжірибесі және интуитциясы болып
табылады.
Бұл жағдай қарастыратын сипаттама басқалардың жалпы қатарын анықтаушы
болып табылатындығын білдіреді.
Біріншіден,
эвристикалық
әдістердің
көмегімен
алынған
шешімдер
детерминацияланбаған негізі бар ми қызметінің өнімі болып табылады. Бұл постулаттың
ең қысқаша тұжырымдалған ойы Дж. Фон Нейманға тиісілі: «Ми тілі –математика тілі
емес». Сондықтан қарастырылатын сипаттамадан эвристикалық талдау үрдісінің толық
нысандырылуының мүмкінсіздігі, оның алгоритмнің жоқтығы шығады.
Екіншіден, жоғарыда тұжырымдалған адамдар көп критериялы мәселелерді оңай
шеше алады дегенді білдірмейді. Олар әдетте көптеген алуан түрлі эвристикаларды
пайдалана отырып күрделі есептерді қайта өзгертіп қысқартады. Және оларды
пайдаланғаннан кейін есептер жеңіл болуда. Сапалы параметрлерді салыстыру
мәселелерін, көп критериялы міндеттерді шешу кезінде адам егер негізгі мәселе
шешілмей жатқан жағдайда үлкен мәселені кішілерге бөледі. Бұл дегеніміз міндеттерді
түрлерге бөлу. Сипаттамасы қарастыратын мәселенің салдары болып табылады.
Үшіншіден күрделі мәселелерді адаммен шешу үрдісі оларды жай түрлерге жүйелі
түрде қайта өңдеуге әкеледі. Осылайша ол есепті қысқарту жолымен қиындықтарды
азайтуға ұмтылады. Бірақ та, кез-келген қысқарту үлкен немесе кіші қателіктерді жіберу
ықтималдығына ие болды. Осыған байланысты барлық эвристикалық әдістер «Қатесіз
және оптималды нәтижелерге кепілдік бермейді». Сондықтан да эвристикалық үрдістің
интуитивті негізінен нәтижені алуда кепілдіктің болмауы сипаттамасы шығады.
Төртіншіден, эвристикалық әдістермен алынған нәтижелердің сапасы айтарлықтай
шамада, эксперттік ұжымда шығармашылық атмосфераның болуымен ескеріледі. Бұл
сәттер А.В. Антонова, Б.И. Майданчика, Л.А. Панкова және басқаларының еңбектерінде
кеңінен көрсетілген [4].
Осыдан келе, маманның тәжірибесі интуициясына негізделген эвристикалық
әдістердің психологиялық ерекшеліктері орын алуда.
Осылайша, маманның тәжірибесі мен интуициясының сипаттамасы эвристика
мәнін түсінуде негіздеуші болып табылады.
Екінші сипаттамасы- нұсқалардың шынайы диапазонында шешімдерді баламалы
түрде іздеу- эвристикалық амалдардың құрылымдық аспектісін ашады. Осы мағынада
олардың тиімділігі шешім ағашында қажетсіз бұтақтарды «кесу» және қысқаша жолмен
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шешуге әкелетін талдау үрдісінің құрылысын қамтамасыз етумен түсіндіріледі. Аталған
белгі эвристикалық әдістермен орындалған талдау өзгешілігін түсінуде өте маңызды.
Мұнда маңыздысы талдау үрдісінің траекториясының қысқаруы адамның
тапқырлығы, шығармашылығы және интуитивті пайымдаулар есебінен жүргізіледі.
Сондықтан кейбір ғалымдар міндеттерді шешу тәсілін «Эвристикалық» деп сипаттайды,
егер жүйелі жоспар тапқырлық есебінен қысқартылса.
Үшінші сипаттамасы- шешім алгоритмнің болмауы- эвристикалық әдістерді
қолдану аяқталған бастапқы шарттарды ашады. Бекітілген ережелердің және нақты
мәселені шешу үрдісінде тіркелген нысанның жоқтығы оның кіруінің (пайдаланатын
ақпараттың) және шығуының (басқару шешімін және оны экономикалық негіздеуі)
анықсыздығын тудырады.
Мәселелерді жақсы құрылымданған, әлсіз құрылымданған және құрылымданбаған
түрлеріне жіктеудің қабылданған шешімдер теориясына сәйкес эвристикалық әдістердің
қолдану аясы дәстүрлі түрде құрылымданбаған және әлсіз құрылымданған міндеттерімен
байланыстырылады. Жүйе шарттарының анықталған тәуекелді және анықталмаған
түрлеріне бөлінуі бұл жіктеліммен тығыз байланыстырылған. Онда эвристикаларды
пайдалану сферасы тәуекелділік және айқынсыздық шарттарымен байланысты.
Ситуацияда айқынсыздық факторлары өскен сайын эвристикалық әдістерді
инструменталды. Композицияға еңгізу қажеттілігі ұлғая түседі, ал айқынсыздықтың ең
жоғарғы кезеңінде олар жалғыз мүмкіндікке ие болды.
Берілген сұрақ бойынша автордың позициясы А.Г. Венделинның айтқан пікіріне
толығымен сәйкес келуде: «Экономиканы басқарумен байланысты мәселелер- бұл
кешендік мәселелер, көбінесе ол бірнеше өзара байланысқан бірігіп шешілетін мәселелер.
Бірақ жалғыз бір мәселе өзіне шешімнің барлық үш шартын қосады- ол айқындық,
тәуекелдік және айқынсыздық».
Эвристикалық құралдар тағы да бір өзгешелік белгісіне ие, оның көмегімен
әдістердің бұл түрін әртүрлі амалдарды пайдалануға дайындау және өңдеу бойынша
шеберлі деп атауға болады. Бұл мағынада Дж. Пойяның: «Бір рет қолданылған идея
жасанды амалды» тудырады, екі рет қолданған кезде ол әдіс болады деген сөзі есте
қаларлық [5].
Әдістердің эвристикалық классы біртіндеп ғылыми салалардың әдісіне айналатын
идеялар банкісін қалыптастырады. Әдістерді қалыптастыру үрдісінің өзі эвристикалық
болып қала береді. Сонымен қатар мамандардың мына ескертпесі қызықты: интуитивті
әдістер- «жүйелілі ойлаудың, критикасын экстраполяцияның ... істің жағдайы және басқа
болжамдардың мінсіз үзінділері болып табылады». Сондықтан эвристикалық амалдар
классы тек әдістердің нысандандырылған классын қамтамасыз етіп қана қоймай, сондайақ өзі олардың идеяларымен толысады.
Біртіндеп, пайдалану тәжірибесін оның үйрену және жинақтау шамасына
байланысты әдістер эвристикалық классты тастап кетіп және қатаң, нысандандырылған
әдістердің қатарына жылжиды.
Ұсынылған пікірлерді былай дәлелдеуге болады: отандық талдау үшін батыста
нысандандырылған амалдардың классикалық үлгісі болып табылатын көптеген әдістер
эвристика деңгейінде болады. Э.Янг мысалы, эвристикалық әдіске (интуитивті)
морфологиялық әдісті, қойылымды, синектиканы (ұқсастық), ойындарды, бақылау
сұрақтарын (бақылау қағаздары), мақсаттар ағашын жатқызбайды. С.Янг сондай-ақ
эвристикалық әдістерді имитациядан, эксперттік бағалаудан, өнертабушылықты бөліп
қарайды [6].
Бұл басқарудың американдық тәжірибесінде көрсетілген амалдар жақсы өңделген,
оларды пайдалану бағдарламаларының (алгоритмдердің) көп саны жасап шығарылды.
Жинақталған жұмыс тәжірибесі шетел мамандарына синектика «бақылау қағаздардары»
амалдарын қолдануға, мақсаттар ағашын құруға және формалды деңгейде ойындық
қойылымдарды өңдеуге мүмкіндік береді. Мамандардың жеке немесе ұжымдық
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интуициясына жүгінбей-ақ әдістердің мәліметтері арқылы талдау есептерін шешу
компьютерге тапсырылады.
Берілген сұрақ бойынша отандық әдебиет бұл әдістер біздің мемлекетіміздің
шегінде эвристикалық болып табылатынын растайды. Тізбектелген амалдардың көп бөлігі
экономикалық талдау есептерін шешуде оларды пайдаланудың жұмыс тәжірибесі
болмауынан нысандандырудан алыс.
Жоғарыда тұжырымдалған авторға қорытынды жасауға мүмкіндік береді, яғни
эвристикалық әдістер-бұл алдыңғы тәжірибеге, білім және интуицияға негізделген
нысандандырылмаған ақпаратты эксперттерден алудың арнайы тәсілі. Олар ең жарамды
баламаны іріктеу жолымен шешімнің міндетті түрде оптимальдысын емес, бірақ әрбір
нақты жағдайда талдау субъектісін қанағаттандыратын шешімді алуға мүмкіндік береді.
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Кәсіпорынның қаржылық есептілігін жасаудың әдістерін жетілдіру
және жиынтық талдау
Шәкір М.Б.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
Е-mail miko___93@bk.ru
Зерттеу тақырыбының өзектілігі.Қазіргі заманда есептілік пен ғылыми жетістіктері
және тиімділігі бойынша талдау жүргізілсе де экономикалық тұрақсыздық байқалады.
Зерттеу жүргізілетін кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі
қаржылық есеп беру болып табылады.Кәсіпорынның есептілігін нығайту үшін әлеуетті
шаруашылық субьектілерін байқау керек.Бұл талап,ең алдымен,оның терең және жанжақты зерттеуі болып табылады. Қажетті жаңа әдістемелерін әзірлеу және оны талдау,
тиісті уақыт талабына сай менеджменттің ағымдағы жағдайы туралы қажеттілікті
қанағаттандыратын ақпаратты есептілік әлеуетін өсіру тиімділігін арттыру,жүргізуші
субьектісінің шаруашылық қызметіне байланысты нақты жүзеге асыру жолдарымен
қарастырамыз.
Кез-келген бизнес түрінің нәтижесі қаржылық ресурстардың бар болуы мен
олардың пайдалану тиімділігінен тәуелді. Қаржы ресурстарын кәсіби басқару қазіргі
сандық талдау әдістерін пайдалана отырып кәсіпорынның қаржылық – экономикалық
жағдайына терең талдау жүргізуді талап етеді. Осыған байланысты бүгінгі күні қаржылық
талдаудың маңызы артып отыр. Себебі қаржылық талдаудың негізгі мазмұны – қаржылық
тәуекел деңгейін бағалау мен капитал табыстылығының деңгейін жобалау мақсатымен
кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оны анықтаушы факторларды кешенді, жүйелі
оқу.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы (ҚҚЖ) – айналыс үрдісіндегі капиталдың
жағдайын сипаттайтын және шаруашылық субъектінің нақты сәттегі өз қызметін
қаржыландыру мүмкіншілігін бейнелейтін көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Қорыта
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келгенде, кәсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаржылық тұрақтылығы мен төлем
қабілеттілігімен сипатталады.
• қаржылық тұрақтылық – бұл қызмет үрдісінің жеткілікті қаржылық қамтамасыз
етілуі;
• қаржылық тұрақтылық – бұл кәсіпорын шоттарының оның төлем қабілеттілігіне
үнемі кепілдік беретіндей етіп орналасуы;
• қаржылық тұрақтылық – бұл кәсіпорынның ақша қаражаттарын еркін, әрі тиімді
пайдалана отырып, өндіріс пен сату үрдістерін, сонымен бірге үдемелі ұдайы өндірісті
қаржыландыру мүмкіншілігі.
Корпорацияның қаржы тұрақтылығын талдау оның есеп беру кезеңіндегі қаржы
ресурстарын қаншалықты дұрыс басқарғаны туралы мәселені анықтауға мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайына жүргізілген талдау – кәсіпорын басшылығы
осы уақыт аралығында қаржы ресурстарын қаншалықты ұтымды басқарған деген сұраққа
жауап беруі тиіс. Осыған орай кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі
міндеттері келесілер:
кәсіпорынның қаржылық жағдайына уақытында әрі объективті баға беру, оның
әлсіз жақтарын анықтау және оның пайда болу себептерін оқу;
кәсіпорынның қаржылық жағдайын, оның төлем қабілеттілігі мен қаржылық
тұрақтылығын жоғарылату резервтерін іздестіру;
қаржы ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану мен кәсіпорынның қаржылық
жағдайын нығайтуға бағытталған шаралар жүйесін дайындау;
қаржы ресурстарын түрліше пайдалану нұсқаларындағы қаржылық нәтиже мен
қаржылық жағдайдың үлгілерін жобалау.
Міндеттерге қол жеткізу үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау келесідей
кезектілікте жүргізілуі тиіс:
Кәсіпорынның мүліктік жағдайы мен капитал құрылымын талдау.
Капиталды пайдалану тиімділігі мен интенсивтілігін талдау.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттігін талдау.
Кәсіпорынның несие қабілеттілігі мен банкроттылығының ықтималдылығын
талдау.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сауықтыру бағыттарын жобалау.
Кәсіпорынның қаржылық қызметінің стратегиялық міндеті –меншікті капиталды
көбейту мен кәсіпорынның нарықтағы тұрақты жағдайын қамтамасыз ету.
Қаржылық талдау қаржылық менеджмент пен аудиттің негізгі элементі болып
табылады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандыру үшін, капитал түсімдерін
жоғарлату үшін қаржылық есеп беру негізі болып табылады. Ол кәсіпорынның қызметінің
қаржылық нәтижеллігін талдау.
Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты болып көп мөлшердегі емес ақпаратты
параметрлерді алу.Ол кәсіпорынның басқару құрылымның жоғары денгейі болып және
талдау ол кәсіпорынның басқару жүйесінде экономикалық процестерінде өзіне икемдеу
тәсілі ретінде маңызды болып табылады.
Қаржылық талдаудың нәтижесі ол кәсіпорынның және басқада экономикалық
ақпаратпен қызығушыларының әкімшілік ақпараттың өсуіне әсерін тигізеді.
Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруы үшін байланысты
болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес.
Негізгі ішкі факторларға қарастырайық. Кәсіпорынның тұрақтылығы ең бірінші
өндіріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің
құрамы мен құрлымына тәуелді. Сондай-ақ, тұрақты және айнымалы шығындар
арасындағы қатынас маңызды болып табылады. Қаржылық тұрақтылықтың ішкі,
маңызды факторларының бірі – бұл қаржы ресурстарының құрамы мен құрлымы, оларды
басқару стратегиясы мен тактикасының дұрыс тандалып алынуы. Кәсіпорынның өз қаржы
ресурсы, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы
сезіне алады.
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Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату
құрлымы, әсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігіде өте маңызды болып табылады.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыздық капиталдар нарығындағы
қосымша жұмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар үлкен әсерін тигізеді.
Кәсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты көп тартатын болса, оның қаржылық
мүмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен бірге қаржылық
тәуекелділік те өседі – яғни кәсіпорын өз кредиторларымен уақытында есептесе ала ма,
жоқ па? – деген қауіп туады. Және де бұл жерде кәсіпорынның төлеу қабілеттілігінің
қаржылық кепілінің бір түрі ретінде резервтерге үлкен рөл берілген.
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін мынадай ішкі факторларды
атап көрсетуге болады:
— кәсіпорынның салалық топқа жатуы;
— шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы және оның жалпы төлем
қабілеттілігі бар сұраныстағы үлесі;
— төленген жарғылық капиталдың мөлшері;
— шығындардың көлемі, олардың ақшалайй табыспен салыстырғандағы
динамикасы;
— қорлар мен резервтерді, олардың құрамы мен құрлымын қоса алғандағы мүлік
пен қаржы ресурстарынның жағдайы;
— кәсіпорындарды басқару тиімділігі.
Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайының әсері,
қоғамда үстемдік етуші техника мен технология, төлеу қабілеті бар сұраныс және
тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық және несие саясаты,
кәсіпорынның қызметін бақылау жөніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс
және тағы басқалар жатады.
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 жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық
жағдайын талдаудың басты мақсаты (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 өсуін (кемуін) және ағымдағы
міндеттемелермен арақатынасын анықтау;
— қаржы-есептік және несие ережесін сақтау;
— кәсіорын 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;
— кәсіпорынның табыстылығын бағалау;
— кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың
деңгейінің өзгеруіне әсер етуші факторларды есептеп шығару;
— кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
— кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді
болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау.
Қаржылық жағдайды талдау кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың
қорытындылыаушы кезеңі болып тбылады. Және ол сатыны қамтиды: жабдықтау. өндіріс
және өткізу; бұлардың жиынтығы коммерциялық, өндірістік және қаржылық қызметті
құрайды. Кәсіпорынның қаржылық қызметі – бұл оның осы қызмет нәтижесінде меншікті
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және тартылған капиталдың көлемі мен құрамына өзгеріс әкелетін қызметі болып
табылады. Ол қаржы ресурстарының жүйелі түрде түсуі мен тиімді пайдаланылуына, есеп
және несие тәртібін сақтауға, меншікті және қарыз қаражаттарының арасындағы
арақатынастың рационалдылығына, сондай-ақ кәсіпорынның тиімді қызмет ету
мақсатында қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Кәсіпорын
қызметінің қаржылық, өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз байланыс
пен өзара тәуелділік бар. Осылайша қаржылық қызметінің жетістігі, көбінесе оның
өндірістік-сату көрсеткіштермен анықталады. Кәсіпорынның өзі алатын төлемдерді және
ақша қаражаттарын алуы оның өнімді сатуына, алдын ала қарастырылған сұрыпталымды
ұсап тұруына, өнім сапасының қажетті деңгейге сәйкестігіне және оны бір қалыпты
өндіруге және төлеуге байланысты болады.
Жоғары сапалы өнімді үздіксіз өндіру және өткізу кәсіпорынның қаржылық
ресурстарының қалыптасуына оң әсерін тигізеді. Өндіріс процесінде өнім сапасының
төмендеуі және оны сатудың қиындықтары кәсіпорын шотына ақша қаражаттарының
келіп түсуіне кедергі жасайды, нәтижесінде кәсіпорынның төлеу қабілеті төмендейді. Кері
байланыс бар, ол ақша қаражаттарының болмауы материалдық ресурстардың келіп
түсуінің іркілісіне, демек өндіріс процесінің тоқтауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
Шығындар көлемі өндіріс процесінің тиімділік деңгейімен анықталады. Олардың
тиімділігі қаншалықты көп болса, кәсіпорын өнімді өткізу көлемін сақтай отырып
ресурстарды, соның ішінде қаржылық ресурстарды соншалықты аз жұмсайды. Және
керісінше, шикізат пен материалдар шығындарының нормасының өсуі, еңбек өнімділігі
деңгейінің төмендеуі, басқа да ресурстардың мөлшерден тыс жұмсалуы және өндірістік
емес шығындар қосымша қаржы қаражаттарының қажеттілігіне себепші болады. Еңбек
және материалдық ресурстар шығыны ең алдымен өнімнің өзіндік құнында, содан соң
табыста талдап қорытылады. Соңғы айтылған көрсеткіштің көлемі кәсіпорынның өзіндік
қаражаттарының көлемін өзгерте отырып, оның жалпы қаржылық жағдайына елеулі
көрініс табады.
Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметін біртұтас кешенді
талдауды ішкі (басқару) және сыртқы (қаржылық талдау) талдау днп бөлуді қажет етіп
отыр. Талдаудың бұл түрлерінің әрқайсысының өзінің негізгі ақпараттық көздері бар.
Әлемдік тәжірбие көрсеткендей, есеп берудің екі түрі бар: Акционерлерді, қалың
жұртшылықты, банктерді, сондай ақ сақтандыру ұйымдары мен үкімет органдарын
кәсіпорынның жұмыс жағдайы мен оның қаржылық жағдайы және есепті кезеңдегі
шаруашылық қызметінің нәтижесімен таныстыру үшін қаржылық газеттер мен
билютендерге, арнайы анықтамаларды басылып шығатын қаржылық есеп беру. Сонымен
қатар көбіне, есепте субъектінің шаруашылық қызметін динамикада бейнелеп көрсетуге,
даму бағыты мен оның алдыңғы кезеңдегі жағдайын болжауғамүмкіндік беретін бірқатар
жылдардың мәліметтерін жариялайды. Есеп берудің екінщі түрі – басқару талдауы, бұл
кәсіпорын шығаратын өнімдердің жеке түрлерінің өзіндік құнының нормативтері туралы,
сондай-ақ сапасының төмендігіне немесе тауардың мөлшерден тыс шығарылып, өтпей
қалуына байланысты мәліметтерден тұратын қатаң құпияландырылған, басқа тұлғалар
үшін жабық есеп болып табылады. Ішкі есеп берудің ішіндегі жауапкершілік орталықтары
мен пайда болу орындары бойынша шығындар сияқты жеке бөлімшелердің жұмыс
нәтижелерін сипаттайтын маңызды есеп түрлері болады. Кәсіпорынның жеке
бөлімшелеріндегі шаруашылық жүргізу деңгейін анықтау шығындар мен нәтижелерді
салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді және еңбекке ақы төлеуде
қандай да бір иесіздікті жояды. Ішкі талдау басқару есебі, ал сыртқы талдау қаржылық
есеп негізінде жүргізіледі. Бүгінгі таңдағы нарыққа өту кезеңінде кәсіпорынның
қаржылық жағдайын бағалауда жаңа амалдар қажет.
Қаржылық талдаудың тәжірибесі қаржылық есепті оқудың негізгі ережелерін
қалыптастырады. Олардың ішінен алты негізгі әдісті бөліп қарастыруға болады:
1) көлденең талдау;
2) тікелей талдау;
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3) трендік талдау;
4) салыстырмалы талдау;
5) факторлық талдау;
6) қаржылық коэффиценттер әдісі.
Көлденең (уақыттық) талдау – есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңімен
салыстыру. Ол өткен кезеңдігімен салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлі
баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді.
Тікелей (құрылымдық) талдау — әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге
тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын
анықтау. Ол жалпы баланс немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды көрсеткіштегі
жеке баптардың үлес салмағын анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, ұзақ және ағымдағы
активтердің кәсіпорын мүлкінің жалпы құнындағы, яғни баланс валютасындағы үлес
салмағы және тағы басқалар.
Тікелей және көлднең талдаулар бірін-бірі толықтырып отырады. Сондықтан да
есептік бухгалтерлік үлгі құрылымы секілді оның жеке көрсеткіштерінің динамикасын да
сипаттайтын кестелерді жиі жасайды.
Трендік талдау барлық көрсеткіштер 100% алынатын базистік жыл деңгейінен,
бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделеді.
Басқаша айтқанда, трендік талдау әрбір есеп позициясын бір қатар өткен кезеңдермен
салыстыруды және трендті, яғни жеке кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ
әсерлерінен тазартылған көрсеткішдинамикасының негізгі тенденциясын анықтауды
көрсетеді. Трендтің көмегімен болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы
қалыптасады, ал одан кейін перспективті, болжамдық талдау жүргізіледі.
Қаржылық талдаудың нарықтық экономика жағдайындағы көбірек таралған әдісі
әртүрлі қаржылық коэффиценттерді пайдалану болып табылады.
Коэффиценттер салыстырмалы шамалар болып табылады,оларды есептеу кезінде
шамалардың біреуін бірлік ретінде алып, ал екіншісін бірлікке қатынасы ретінде
көрсетіледі. Қаржылық коэффиценттерді есептеу баланстың жеке баптарының арасында
болатын өзара байланыстарға негізделген. Олар кәсіпорынның қаржылық жағдайын
кезекті факторлық талдау үшін алғашқы база болып табылады және де олар талдау
нәтижесінде талдау жүргізушіге жасырын құбылыстарды ашуға мүмкіндік береін екі
шаманың арасындағы өзара математикалық қатынастарды көрсетеді.
Белгілі бір экономикалық ғылым шегінде жасалған түрлі әдістер мен тәсілдерді
іскерлікпен пайдалану кәсіпорынның қаржылық жағдайына терең талдау жасауға және
шаруашылық субъектісінің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға, мүмкіндік береді.
Қазіргі жағдайда әрбір елдің нарықтық экономикалық қатынастарға өтуі халық
шаруашылығында және адамдардың қызмет ету саласында тұтыну және оны
қанағаттандыру мүмкіншіліктеріне сәйкестендіру әрбір заңды және жеке тұлғалардың
негізгі мақсаты мен әрекеті қоғамдық ұдайы өндірістің көрінісі болып табылады.
Нарықтық жағдайда рыноктың тойымдылығын қанағаттандыру дәрежесі өз
кезегінде тұтынушылардың сатып алу қабілеттілігіне тікелей байланысты болады,
осындай өзара байланыс қаржылық есеп жүргізу мен ( тиімді талдау) қажет етеді.
Сондықтан кәсіпорындарда қаржылық есептің мәнін ашу, талдау , есеп беруді
жасау және кәсіпорынды басқаруда ролін анықтау мен оның қаржылық жағдайына баға
беру болып табылады.
Қазіргі таңда нарықты экономикалық қатынастарға толығымен өткен жағдайда
әрбір кәсіпорынның Қазақстан республикасының экономикалық реформаларын іске
асыру және кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы нығайтуда бухгалтерлік
баланстың ролі мен маңызы ерекше екендігі тағы да дәлелденді.
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План счетов бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению являются обязательными для применения
всеми предприятиями и организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Кыргызской Республики, за исключением банков и страховых организаций.
В основе плана счетов заложено его построение как систематизированного перечня
синтетических счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов предприятий и организаций должен вестись на взаимосвязанных счетах синтетического учета, которые
формируются аналитическими счетами бухгалтерского учета. Поэтому данные
аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета. Это требование означает, что для того чтобы получить полную
информацию по счетам синтетического учета, необходимо «сложить» всю аналитику
внутри этого счета. Об этом свойстве синтетических счетов необходимо помнить,
поскольку оно делает их малопригодными в условиях перехода на МСФО.
Такой подход изначально приводит к созданию очень громоздкого плана счетов.
Но он позволяет формировать отчетность снизу, уже на стадии формирования плана
счетов делать учет и отчетность более аналитичными, поскольку сразу даст возможность
выявлять информацию о центрах прибыльности и убыточности, иметь подробнейшую
информацию о структуре активов и пассивов. В дальнейшем такой подход позволяет
формировать любые статьи отчетности в соответствии с основными концепциями ведения
учета. Кроме того, такой подход сближает финансовый и управленческий учет, поскольку
допускает в обеих системах учета использовать единую систему аналитических счетов.
Можно сказать, что структура действующего плана счетов в большой степени
отражает те взгляды на организацию бухгалтерского учета предприятий, которые
доминировали в условиях централизованной плановой экономики, которая была основана
на государственной собственности. В этих условиях основное внимание было обращено
на жесткий контроль за использованием и расходованием в производстве оборотных
средств и других ресурсов предприятия. При этом прибыль и все хозяйственные операции
и процессы, которые связаны с ее получением, не относились к важнейшим показателям,
характеризующим эффективность хозяйственной деятельности. В плане счетов эти черты
прослеживаются в том, что из восьми его разделов три раздела отведены счетам
материально-производственных запасов (разделы II, III, и IV). В разделе VI. «Расчеты»
соединены счета активов и обязательств, которые содержат информацию о самых
разнообразных счетах дебиторской и кредиторской задолженностей. В связи с этим
обращает на себя внимание тот факт, что в структуре действующего плана счетов в
отдельный раздел не выделены обязательства как самостоятельный элемент финансовой
отчетности. То же можно сказать и о разделе VIII «Финансовые результаты», который
содержит счета доходов и расходов, а также собирательные счета прибылей и убытков.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

366

Переход экономики стран СНГ на рыночные условия хозяйствования поставил
коммерческие организации перед необходимостью объективной оценки финансового
состояния, платежеспособности и надежности своих партнеров. Предоставление
экономическим субъектам полной хозяйственной самостоятельности в выборе рынков
сбыта продукции, поставщиков и подрядчиков, в поиске источников финансирования
заставляет особое внимание уделять расчетам с различными контрагентами. В этих
условиях поддержание на приемлемом уровне финансовой устойчивости организации,
развивающейся, как правило, в неблагоприятной конкурентной среде, зависит от
своевременного поступления средств от покупателей и возможности безопасной отсрочки
платежей по своим краткосрочным обязательствам. Динамика и структура дебиторской
задолженности и кредиторских обязательств во многом связаны с проведением текущего
мониторинга качества расчетно-финансовых операций и контроля исполнения платежной
дисциплины [1].
Информация о должниках организации и собственных краткосрочных
обязательствах может быть получена внешними пользователями из форм бухгалтерской
отчетности. Происходящие в последнее время интеграционные процессы между
хозяйствующими субъектами и на межгосударственном уровне формируют объективную
потребность в представлении информации из бухгалтерской отчетности, максимально
удовлетворяющей запросам заинтересованных пользователей – собственников, органов
государственной власти, инвесторов (в том числе из зарубежных стран). Решению этой
задачи способствует переход на международные стандарты учета и отчетности.
Одновременно с процессом реформирования отечественной системы бухгалтерского
учета требуется пересмотр ранее действовавших подходов к раскрытию информации о
дебиторской задолженности и краткосрочных обязательствах в финансовой отчетности
хозяйствующих субъектов. В то же время в учетной практике переход на международные
стандарты без учета национальных традиций, накопленного опыта и научных разработок
отечественных ученых просто невозможен. В связи с этим одной из актуальных задач
является проведение сравнительного анализа базовых положений по учету и оценке
дебиторской задолженности, изложенных в международных и отечественных стандартах
финансовой отчетности.
Одними из основных международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
в которых представлены организационно-методические рекомендации по оценке и учету
дебиторской задолженности и кредиторских обязательств, являются МСФО 39
"Финансовые инструменты: признание и оценка" и МСФО 32 "Финансовые инструменты:
раскрытие и представление информации". Включение проблемных вопросов о
дебиторской задолженности и краткосрочных обязательствах в перечень задач, стоящих
перед МСФО 32 и 39, не случайно. Несмотря на то, что дебиторская задолженность и
краткосрочные обязательства нередко представляют в качестве части актива и пассива, а
также способа стимулирования спроса (элементы маркетинговой политики), в последнее
время для их характеристики используют понятие "финансовый инструмент". На данный
момент в Кыргызской Республике нет единого стандарта, регулирующего порядок
осуществления операций с финансовыми активами и обязательствами. Кроме того, само
понятие "финансовый инструмент" вошло в обиход совсем недавно и, на наш взгляд,
требует некоторых комментариев [2].
МСФО 39 – это комплексный документ, в котором установлены принципы
признания и раскрытия информации о финансовых активах и обязательствах, даны
рекомендации по их группировке. Согласно этому стандарту, под финансовым инструментом понимают любой договор, в результате которого одновременно у одной компании
возникает финансовый актив, а у другой – финансовые обязательства или долевые
инструменты, связанные с капиталом, где финансовый актив – это любой актив,
являющийся: (а) денежными средствами; (b) правом требования по договору денежных
средств или другого финансового актива от другой компании; (с) предусмотренным
договором правом на обмен финансовых инструментов с другой компанией на
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потенциально выгодных условиях; или (и) долевой инструмент другой компании.
Финансовое обязательство – это любая обязанность по договору: (а) предоставить
денежные средства или иной финансовый актив другой компании; или (b) обменять
финансовые инструменты с другой компанией на потенциально невыгодных условиях.
Таким образом, дебиторскую задолженность и кредиторские обязательства можно
представить в составе финансовых инструментов.
Используя материалы МСФО 39, можно выделить ряд признаков,
характеризующих финансовые активы и обязательства. Например, обязательство
выступает в качестве кредиторской задолженности, если оно: имеет место в настоящем и
является следствием прошлых фактов хозяйственной жизни; связано с необходимостью
будущих платежей; должно быть выполнено; срок выполнения определен [3].
В МСФО 39 финансовые инструменты в зависимости от последующего их
использования предприятием объединены в следующие укрупненные группы:
финансовые активы или обязательства, предназначенные для торговли; инвестиции,
удерживаемые до погашения, ссуды и ДЗ, предоставленные компанией; финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи. Такая классификация позволяет
разграничивать активы и обязательства по их видам, но не предусматривает градации по
срокам погашения задолженностей.
В свою очередь, в отечественной практике существует деление активов и
обязательств как по видам, так и по срокам погашения.
Такое подразделение не дает четкой информации для внешних пользователей о
дальнейшей работе с каждым видом задолженности. Кроме того, из-за разницы в
толковании понятий возникают несоответствия в составе той или иной группы задолженностей. Так, в МСФО 39 полученные суммы авансов в счет предстоящих поставок
продукции (работ, услуг) и товарообменные операции не являются финансовыми
инструментами, так как не приводят к возникновению прав на получение денежных
средств или других финансовых активов, и соответственно показываются в балансе
отдельно. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
организации отражается как поправка к величине уставного капитала в пассиве баланса,
что позволяет иметь достоверные данные о фактическом размере уставного капитала и
величине оборотных средств.
Оценка в бухгалтерском учете – это процесс представления объектов учета в
денежных единицах измерения. В международной практике принято, что активы
приходуются по цене приобретения, а списываются по цене продажи (выбытия). Поэтому
возникает деление на первоначальную и последующую оценку. Как правило,
первоначальная оценка для ДЗ и КО – это отражение по фактическим затратам, т.е. в
размере суммы, указанной в счете-фактуре, а последующая – в сумме амортизированных
затрат с использованием метода эффективной ставки процента.
Согласно п. 10 МСФО 39, под амортизированными затратами на приобретение
финансового актива или финансового обязательства понимается стоимость финансового
актива или обязательства, определенная при первоначальном признании, за вычетом
выплат основной суммы долга, плюс или минус начисленная амортизация разницы между
первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус частичное
списание (осуществляемое напрямую или с использованием корректировочного счета) в
связи с обесценением или безнадежной задолженностью. Расчет амортизации
финансового актива или финансового обязательства ведется с использованием метода
эффективной ставки процента. Причем под эффективной ставкой процента понимается
ставка, которая применяется при точном дисконтировании ожидаемой суммы будущих
денежных платежей до наступления срока платежа или очередной даты пересмотра ставки
до текущей чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового
обязательства. В расчет включаются все вознаграждения и прочие суммы, выплаченные
или полученные сторонами договора. Эффективная ставка процента иногда называется
уровнем дохода к погашению или к моменту следующего пересмотра ставки и может быть
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представлена показателем внутренней нормы доходности (IRR) финансового актива или
финансового обязательства. Согласно п. 61 МСФО 32, для финансового инструмента,
учтенного по амортизированным затратам, эффективная ставка процента равна
первоначальной ставке процента.
В отечественной практике процесс корректировки величины задолженностей
производится с помощью резерва по сомнительным долгам (если его образование
предусмотрено в учетной политике) исходя из данных, полученных в ходе инвентаризации, но без учета изменений рыночной стоимости актива и уровня доходности [4]. Таким
образом, величина, указанная в балансе, не дает достоверной информации ни о реальном
размере задолженности, ни о финансовом состоянии организации. На наш взгляд,
применение метода эффективной ставки процента в кыргызском
учетном процессе
может вызвать массу проблем, так как в данный момент не разработана методика расчета
эффективной ставки процента, не определен порядок списания амортизации – разницы
между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения. Кроме того,
возникают вопросы, связанные с определением величины долгов, безнадежных к получению. Сам процесс признания безнадежных долгов не до конца отрегулирован
законодательством. Одним из критериев частичной или полной невозможности взыскания
дебиторской задолженности является банкротство должника. К другим показателям
относятся ликвидация предприятия-должника, исчезновение должника, наличие
нескольких неудачных попыток взыскания задолженности и невозможность взыскания
задолженности в силу закона или срока давности.
Для того, чтобы надлежащим образом создать специальные и общие резервы,
организация должна располагать информацией о:
- вероятности взыскания задолженности;
- погашении задолженности в прошлом в зависимости от срока задолженности;
- вероятности погашения задолженности данным клиентом [5].
В МСФО 39 каждый финансовый актив подлежит тесту на обесценение, которое
связано с превышением балансовой стоимости актива над его оценочной возмещаемой
суммой. По состоянию на отчетную дату компании следует оценивать наличие
объективных данных, свидетельствующих о возможном обесценении финансового актива
или группы активов. Например, это информация о:
- значительных финансовых трудностях должника;
- фактическом нарушении договора (отказ или уклонение от уплаты процентов
или основной суммы долга);
- высокой вероятности банкротства или финансовой реорганизации;
- признании убытка от обесценения данного актива в финансовой отчетности за
предыдущий период и т.д. [6].
При наличии таких данных бухгалтеру-аналитику организации необходимо
рассчитать возмещаемую сумму актива или группы активов и признать в балансе убыток
от обесценения в соответствии сп. 111 МСФО 39. При этом сумма убытка будет представлять собой разность между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных с использованием
первоначальной эффективной ставки процента по финансовому инструменту (возмещаемая сумма). Денежные потоки, связанные с краткосрочной дебиторской
задолженностью, как правило, не дисконтируются. Балансовая стоимость актива
уменьшается до его оценочной возмещаемой суммы непосредственно или с использованием корректировочного счета в зависимости от ситуации. Величина убытка относится на
конечный результат отчетного периода.
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К истории развития экономического анализа
Щербатюк В.В.
Европейский университет Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова
Е-mail: v.scerbatiuc@mail.ru
Одним из важных вопросов теории анализа хозяйственной деятельности
предприятий является история его зарождения, становления и развития. В разное время на
основе использования многочисленных литературных источников он исследовался и
рассматривался многими экономистами-аналитиками (С.К. Татур, И.И. Каракоз, П.И.
Савичев, И.И. Поклад, Е.В. Долгополов, В.И. Петрова, М.И. Баканов и др.). Однако при
этом не учитывалась недавно найденная нами небольшая по объему (всего 24 стр.), но
интересная по содержанию брошюра [1]. Она включает различные вопросы организации и
анализа хозяйственной деятельности Пермского промышленного комбината, который был
образован 15 декабря 1924 г. путем объединения различных предприятий.
В этой брошюре анализ хозяйственной деятельности проведен по следующим
направлениям: основной и оборотный капитал, амортизационные отчисления, фонд
улучшения быта рабочих, банковские кредиты, прибыли и убытки, капитальные работы,
силовое хозяйство, производственная программа, рабочая сила, заработная плата,
производительность труда, качество, себестоимость и реализация продукции, накладные
расходы и др. Краткое содержание этого анализа следующее.
В ходе анализа основного капитала составлена следующая таблица:
( руб.)
Новые постройки и сооружения
Приобретено и изготовлено оборудования,
машин, инвентаря и транспортных средств
Выполнено капитальных ремонтов
Итого

1924-25 г.
18086

1925-26 г.
111466

За 2 года
129552

103160
25834
147080

199922
22985
334373

303082
48819
481453

Кроме того, рассчитана структура капитальных затрат объединения, выявлены его
предприятия с наибольшим удельным весом этих затрат. В частности определено, что из
общей суммы капитальных затрат на Зюкайский маслобойный завод приходится 234726
руб. или 48,8% и на Очерский завод сельскохозяйственного машиностроения – 88127 руб.
или 18,3%. И эти важные экономические показатели сравнивались со средним процентом
амортизации.
Анализ оборотного капитала показал, что на 1 октября 1926 г. его фактическая
величина 918528 руб. больше суммы, предусмотренной уставом Пермского
промышленного комбината, при его организации в 745406 руб. Он также включал
изучение оборотных средств за три года, с подразделением их на собственные и заемные,
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которое установило, что «рост оборотных средств идет очень быстрым темпом,
увеличиваясь за год почти вдвое. Рост этот происходит, однако, почти исключительно за
счет все повышающегося привлечения в оборот средств заемных ... . Пользование в
широких размерах заемными средствами вызывает уплату больших процентов за
пользование кредитом и напряженность в работе. В настоящее время ... необходимо
усиление оборотного капитала безвозвратной ссудой.
Оборачиваемость средств в течение 1924-25 г. происходила в среднем 2,2, а в 192526 г. уже 2,7 раза, т.е. налицо более быстрая оборачиваемость. По плану на 1926-27 г.
оборот этот предположен 3 раза в течение года» [1, c. 4].
Анализ амортизационных отчислений отличается своей краткостью и констатацией
их постоянного значительного увеличения за три года. Оно объясняется в основном тем,
что эти отчисления производились с основного капитала в новой оценке, переоцененного
согласно его действительной стоимости.
При проведении анализа фонда улучшения быта рабочих, который стоит на одном
из первых мест, что говорит о его важности в те далекие времена, указывались
конкретные суммы прибыли, поступившие в этот фонд за 1924-27 годы. Кроме того,
показано его расходование за тот же период на строго определенные цели: ремонт домов
для рабочих и служащих, погашение затрат по постройке рабочего клуба, его
оборудование и другие нужды.
Дальнейший экономический анализ выявил, что не имея своих собственных
оборотных средств в достаточном объеме, Пермский промышленный комбинат вынужден
постоянно пользоваться банковскими кредитами, величина которых зависела от
увеличения объемов производства. 52% всех краткосрочных кредитов получены через
отделение Государственного банка, а остальные – через специальные банки. Также
конкретно представлены результаты изучения задолженности по этим кредитам во
времени и по различным банкам.
Анализ прибылей и убытков ограничился двумя утверждениями применительно к
первым двум годам хозяйственной деятельности комбината:
1) по доходным предприятиям имеется прибыль в сумме 627907 руб. и по
некоторым другим – убыток в размере 234495 руб., что в конечном итоге обеспечило
положительный финансовый результат (393412 руб. чистой прибыли). Из них 235102 руб.
получены в 1924-25 г. и 158310 руб. в 1925-26 г.;
2) наиболее доходными предприятиями являются пивоваренный завод, Зюкайский
маслобойный завод Очерский завод сельскохозяйственного машиностроения и кулечная
фабрика.
Капитальные работы подробно проанализированы в разрезе каждого из 7
предприятий с указанием конкретных достижений и недоработок за отчетный период, а
также запланированных мероприятий на перспективу. Далее отмечено значительное
положительное изменение силового хозяйства комбината: в 1924-25 г. все его
предприятия в целом имели 46 двигателей общей мощностью 581 лошадиных сил, а на 1
октября 1926 г. – 84 двигателя общей мощностью 780,5 лошадиных сил. Т.е., рост
силового хозяйства составляет 34,5% при аналогичном показателе промышленности
округа в 19,9%.
Анализ производственной программы Пермского промышленного комбината
включал следующую таблицу:
Годы
1923-24 г.
1924-25 г.
1925-26 г.
1926-27 г.

Сумма продукции,
руб.
1886000
3608000
6430000
7779000
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%к
предыдущему году
–
191,3
178,2
121,0

%к
1923-24 г.
100,0
191,3
340,9
412,5

Затем на ее основе сделан вывод о том, что в 1923-24 г. имел место бурный рост
местной промышленности, который частично сохранил свой темп и в 1924-25 г. Но в
следующем году рост выработки продукции значительно замедлился, что объяснялось
состоянием оборудования и ограниченностью оборотных средств, составляющих 14,5%
стоимости вырабатываемой продукции.
Сравнение роста выработки по Пермскому промышленному комбинату с ростом
выработки всей промышленности округа выявило, что первый показатель опережает
второй. Так, отношение всей товарной массы государственных предприятий округа за
1925-26 г. к предыдущему году составляет 138,9% и 1926-27 г. к предыдущему году –
119,5%, тогда, как по комбинату это соотношение выражается соответственно в 178,2% и
121,0%.
В то же время удельный вес продукции комбината в общей товарной массе
промышленности округа постоянно повышался: если в 1924-25 г. продукция комбината
составила 10,6% продукции всей промышленности округа, то в следующем году 13,9% и в
1926-27 г. – уже 15,9%.
Проведенный экономический анализ также показал, что из всех предприятий
Пермского промышленного комбината по росту выработки Очерский завод
сельскохозяйственного машиностроения «стоит на первом месте, как давший увеличение
выработки (по сумме) за 2 года в 7,5 раз. По имеющимся сведениям (оффициальных
данных не имеется) в довоенное время при кустарном производстве на заводе
производилось до 3000 молотилок; таким образом уже в 1925-26 году выработка завода
превзошла довоенную больше, чем в 2 раза. Такому развитию завода способствовал,
главным образом, громадный спрос населения на молотилки» [1, c. 8].
Производство продукции по ее видам на Очерском заводе сельскохозяйственного
машиностроения характеризовалось следующим образом:
1923-24 г.

1067 шт.
1040 шт.

%
выполнения
177,8
173,3

3458 шт.
2812 шт.

%
выполнения
230,5
187,5

178295

–

662000

–

–

100,0

–

выработка
Молотилки
Приводы
Вся продукция по
продажной стоимости,
руб.
% к стоимости
предыдущего года
% к стоимости 1923-24г.

1924-25 г.

1925-26 г.

6604 шт.
6763 шт.

%
выполнения
137,6
140,9

–

1322968

–

371,3

–

199,8

–

371,3

–

742,0

–

выработка

выработка

На втором месте по росту выработки промышленной продукции один из крупных
заводов Урала и Сибири – Зюкайский маслобойный, «давший также за 2 года громадное
увеличение выработки (в 3 раза) … . Сырьевые ресурсы Уральской области, с одной
стороны, и рентабельность маслобойного производства – с другой, поставили перед
Промкомбинатом и Окрисполкомом вопрос о полном переоборудовании завода с
расчетом производительности завода до 1 миллиона пудов переработки маслосемян в год»
[1, c. 8].
Анализ рабочей силы Пермского промышленного комбината показал, что рост
выработки продукции значительно опережал рост количества рабочих и служащих и это
вызвано повышением интенсивности и механизации труда рабочих, а также
рационализацией производства. Общее количество рабочих и младшего обслуживающего
персонала понизилось за год на 29%, в то время как общая выработка продукции по всем
предприятиям повысилась на 78,2%. Это сокращение произошло, главным образом, за
счет ликвидации пошива обуви на кожевенном заводе „Труженик”. Так как ценность
выработанной обуви 1 рабочим-пошивщиком в сравнении с ценностью выработанной
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продукции 1 рабочим на других предприятиях невелика, то понижение количества
рабочей силы на кожевенном заводе и дает такое резкое несоответствие между ростом
выработки и рабочей силы в целом.
Процент служащих к числу рабочих и младшего обслуживающего персонала по
отдельным предприятиям колебался в зависимости от характера производства. Так, на
пивоваренном заводе его величина – 27,0 ввиду значительной механизации производства,
требующего сравнительно небольшого штата рабочих; на кожевенном заводе этот
показатель высок
в связи со сложностью учета кожевенного производства.
Значительное понижение процента служащих к числу рабочих и младшего
обслуживающего персонала в 1925-26 г. по сравнению с 1924-25 г. имеется на
полиграфических предприятиях (9,7% против 12,2%) в связи с произведенной
реорганизацией управления этими предприятиями.
Анализируя заработную плату и производительность труда этого хозяйствующего
субъекта, выявили, что имеется их увеличение в 1925-26 г. по сравнению с 1924-25 г. Так,
общий рост первого показателя в среднем по всем предприятиям составил 30,5%, а
второго – 50,2%. Таким образом, соотношение роста заработной платы и
производительности труда в целом по Пермскому промышленному комбинату таково, что
производительность обгоняет заработную плату.
В результате анализа качества продукции выявлено, что в значительной степени
оно зависит от состояния оборудования, которое в большинстве случаев крайне изношено,
устарело и не соответствует требованиям производства, а также от качества
поступающего сырья. Для определения уровня качества продукции учитывались
требования тогдашнего рынка, предъявлявшего повышенный спрос на определенный
ассортимент. Имелись значительные достижения в этой области: так льняные масло и
олифа Зюкайскаго завода считались безукоризненными, а кожа, вырабатываемая заводом
„Труженик", – хорошей и не уступающей по качеству продукции других уральских
заводов. В некоторых случах компания увеличения производительности труда имела и
отрицательные последствия – снижение качества отдельных видов продукции.
Большое внимание в брошюре «Краткий обзор работы Пермского промкомбината
за 1924-25 и 1925-26 года» уделено анализу себестоимости продукции. Он показал, что
заводская себестоимость единицы продукции по большинству предприятий за два года
превысила сметы и произошло абсолютное удорожание продукции в 1925-26 г. по
сравнению с предыдущим годом. Главными причинами таких изменений являлись
повышение цен на сырье, а в некоторых случаях увеличение расхода сырья или
материалов в целях повышения качества продукции. По некоторым предприятиям
повышение себестоимости объясняется также увеличением цеховых расходов за счет
мелких текущих ремонтов изношенного и старого оборудования.
В ходе проведенного экономического анализа также выявлено, что на Очерском
заводе сельскохозяйственного машиностроения, несмотря на удорожание чугунного литья
в 1925-26 г., себестоимость молотилок снизилась на 5,3% (100,0 – 94,7) и по сравнению с
1923-24 г. составляет 77%. По Зюкайскому маслобойному заводу удорожание масла и
олифы произошло исключительно вследствие повышения стоимости маслосемян.
Хорошие результаты в целом имеет кожевенный завод „Труженик“, но в 1925-26 г. темп
снижения его расходов уменьшился вследствие удорожания кожевенного сырья и
повышения его загрязненности, которое вызвало уменьшение выхода выделанных кож и
незначительно снизило стоимость выпускаемой продукции, несмотря на уменьшение
других расходов. На спичечной фабрике повышение себестоимости спичек объясняется
удорожанием химических материалов, получаемых из-за границы, увеличением расхода
парафина с целью улучшения качества продукции, а также увеличением цеховых
расходов по ремонту изношенных машин и станков. Гвоздарный завод также в 1925-26 г.
имел повышение себестоимости, главным образом, вследствие удорожания сырья,
увеличения заработной платы, выработки со второго полугодия исключительно мелких
гвоздей, и в значительной степени вследствие больших текущих ремонтов, вызываемых
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изношенностью оборудования. По кулечной фабрике имелось последовательное и
прогрессирующее понижение себестоимости кульков вследствие значительного
повышения их производства.
Накладные расходы Пермского промышленного комбината – следующие важные
объекты экономического анализа 90-летней давности. Он показал, что по отношению к
заводской себестоимости общезаводские и цеховые расходы составили 19,7% в 1924-25 г.
и 20,2% в 1925-26 г. Такое повышение этого показателя объяснялось большими текущими
ремонтами оборудования и общезаводскими расходами одного впоследствии
ликвидированного промышленного предприятия.
На содержание управленческого аппарата израсходовано 91800 руб. или 3,3% к
себестоимости реализованной продукции в 1924-25 г. и 138692 руб. или 2,6% в 1925-26 г.
Рост административных расходов был значительно более медленным, чем развитие
производственно-торговой деятельности комбината, несмотря на то, что его
управленческий аппарат был увеличен по причине перевода ряда предприятий на цеховой
учет и отчетность. Этот перевод снизил общезаводские накладные расходы, увеличив в
значительно меньшей степени административные. Общая сумма месячной экономии
накладных расходов от указанного мероприятия – 1750 руб., что составило в год 21000
руб. Значительно снизились хозяйственные и канцелярские расходы: 18050 р. в 1924-25 г.
и 12779 руб. в 1925-26 г. Расходы же по командировкам в указанный период снизились
еще более значительно, в 2,5 раза.
В завершение проведенного экономического анализа сформулированы
перспективы дальнейшего развития промышленных предприятий Пермского
промышленного комбината.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, по результатам проведенного изучения
брошюры «Краткий обзор работы Пермского промкомбината за 1924-25 и 1925-26 года»
можно сделать следующие выводы и предложения.
В этой брошюре не употребляется термин «анализ», однако фактически в ней
представлен самый настоящий анализ производственно-хозяйственной деятельности
конкретного экономического объекта. Впоследствии очень много аналогов этого анализа
появилось в различной экономической литературе, изданной в ХХ и ХХI веках. В целом
он является достаточно глубоким, подробным и квалифицированным.
Брошюра «Краткий обзор работы Пермского промкомбината за 1924-25 и 1925-26
года», изданная еще в прошлом веке, должна обязательно учитываться при исследовании
и рассмотрении истории развития анализа хозяйственной деятельности предприятий. Она
также может служить примером для современных отечественных предприятий, так как
многие из них не проводят глубокого экономического анализа своей деятельности и тем
более не публикуют его результаты.
Представленный выше анализ производственно-хозяйственной деятельности
Пермского промышленного комбината проведен в 1926-27 годы, т.е. более 90 лет тому
назад. Он, несомненно, во многом поучителен и представляет значительный интерес для
современной теории и практики экономического анализа во всех отраслях рыночной
экономики, а также истории его развития. Вместе с тем весьма интересным
представляется комплексный анализ деятельности этого же комбината за те же годы и по
тем же исходным данным, но проведенный в ХХI веке на основе сформировавшейся за
многие десятилетия современной системы специальных знаний экономического анализа и
с помощью всего арсенала его нынешних методов и приемов. Сравнение результатов этих
двух анализов позволит сделать многие принципиально важные, основополагающие
выводы о теории, практике, науке, перспективах (будущем), эффективности и развитии
экономического анализа, о качестве научных исследований в этой области.
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«Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі жалғастыруға тиіспіз. Білім беру мен
ғылымды дамытудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуде міндеттіміз. Сапалы білім беру
Қазақстанның инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс» Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаевтың кезекті жолдауларында атап көрсеткендей бүгінгі заманның білім
берудегі өзекті мәселесі – оқытудың инновациялық сапасын көтеру. Бұл міндетті жүзеге
асыруда педагог қызметкерлерден өз кәсіби әрекетіне заманауи көзқарасты талап етеді.
Мұндай көзқарас мұғалімнен оқытып отырған оқушының дамуына белсенді әрекеттер
мен тиімді әдіс-тәсілдерді қолданудың маңызды екендігін көрсетеді.
Білім сапасын көтеру мақсатында жаңа технологияларды меңгеруде мектептегі
әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруда кез-келген педагогикалық ұжым өзіндік бағытбағдарын ұйымдастыру формаларын анықтайды. Сол сияқты №70 мектеп-лицейі, Астана
қаласы Білім басқармасының 19.09.2014 жылғы №611 бұйрығымен 2014 жылдан бастап
қазақстандық ғалым Ф.Я.Вассерманның «Биоақпараттандыру және синергетика» (әрі
қарай БжС) білім беру технологиясын қабылдап, қазіргі таңда осы технология бойынша
жүйелі түрде жұмыс жүргізе бастады. Бұл технологияны алудағы мақсатымыз, оқыту
сапасын басқару және оқыту нәтижесін толық көрсететін көрсеткіштер мен
критерийлердің талабын орындауға бағыттау арқылы оқытудың сапасын арттыру. Сонда
ғана сапаның нақты көрсеткіштері көрінеді. Өлшем нормаларының бірі – тапсырманы
орындау уақыты. Оқу процесін дамытуда «БжС» білім беру технологиясын ойлану
жылдамдығын арттыру, еске сақтауда, оқу үлгілерінің сапасын жаңартуда, оқу
материалын игеруде үлкен жетістіктерге жеткізетіні тәжірибеде дәлелденіп отыр.
Ф.Я.Вассерман «Биоақпараттандыру және синергетика» білім беру технологиясында
оқытылатын пәндердің оқу материалының меңгерілуіне сәйкес келетін қажетті
технологиялық карталар құрылымын да ұсынған.
Түрлі технологиялық карталар арқылы оқушылардың қабылдауы, есте сақтау
қабілеті өседі, ойлау – сөйлеу дағдысы қалыптасады, танымдық көзқарасы жетіледі, ең
құнды, пайдалы материалды тауып, өз бетінше ізденіспен еңбек етуге талаптанады. Бұл
оқушының уақытты үнемді пайдаланып, өз ойын тұжырымдап айтуға дағдыландырып,
шығармашылық ізденіске жол ашады. «БжС» технологиясы бойынша мектебімізде
«Шапағат» мұғалімдердің шығармашылық тобы ұйымдастырылды. Алғашқы кезеңде
бастауыш сынып мұғалімдері БжС технологиясы бойынша оқыту курстарынан өтті.
Мектепте оқу үрдісінде бір-бірін үйрету сабақтарын жүргізді. Соның барысында қалалық,
республикалық, халықаралық деңгейдегі семинарлар өтіп, өзара іс-тәжірибелермен
бөлісті.
Іс-тәжірибе барысында байқағанымыз «БжС» технологиясы бойынша өткізілген
сабақтардың дәстүрлі сабақтардан айырмашылықтары: [1;82].
•
Жаңа сабақ оқу әрекетінің жалпыланған әдісі (ОӘЖӘ) арқылы түсіндіріледі.
•
Тапсырма деңгейлеп беріледі.
•
Тапсырманы орындауға уақытты шектеп көрсетеді.
•
Оқушының оқу әрекеті қалыптасады.
Сыныптағы алғашқы 5 оқушы тапсырманы орындап болғаннан кейін, қалған
оқушыларға тапсырманы орындап бітіруіне 30 секунд уақыт беріледі. Осы 5 +30 әдісі
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оқушыларды берілген уақытта тапсырманы орындау жыламдығын арттырады, мұғалім
үшін тиімділігі уақыт үнемделеді.
«Биоақпараттану және синергетика» білім беру технологиясының карталары
мұғалімдерге сабақты жоғары деңгейде сапалы өткізуіне ықпал жасайды.
Бұл технологияда сабақ барлық пән бойынша өзіне сәйкес келетін технологиялық
карталармен жоспарланады. Әр картаның өзіндік ерекшелігі, құрылымы, мақсаттары бар.
Олар гуманитарлық пәндеріне де, жаратылыстану пәндеріне де негізделген[3;97].
«БжС» білім беру технологиясының ерекшелігі: мұнда мұғалім тек басқарушылық
рөл атқарады, көп түсіндіре бермейді, қажетті мәліметтерді қайдан табуға болатынын
және қалай оқып-үйренетінін айтып, жасатып отырады. Мұғалім-пікірталасты және білім
алуды ұйымдастырушы. Ғалым-практик Ф.Я.Вассерман жүргізген зерттеу тәжірибелікэксперименттік жұмыстарының нәтижиесінде оқыту сапасының нормативтік көрсеткішін
құрды. Ол көрсеткіш 63%-дан төмен емес.
Әр сабақтағы оқушылардың білім сапасын есептеп, 63% -бен салыстырып отыру
керек. Аталған технологияның өлшеуіштер жүйесінің бірі «қиындықты есептеу
формуласы». Тапсырманың күрделілігінің деңгейін анықтау әдісі ретінде ұсынылған
«қиындықты есептеу формуласы»-әртүрлі тест, тапсырмалар мазмұнының құрылымының
нормалар және стандарттар жүйесі. Бұл формула құрылымы жағынан өзара байланысты
өлшеу және бақылаудың екі бөлігінен тұрады:
• оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейі бойынша даралау.
• оқу материалының мазмұнының деңгейі бойынша даралау.
Оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейі бойынша өлшеу, бақылау және
мазмұнды даралау механизмі үш өлшем бірлігінен тұрады;
• Қиындықтың төменгі деңгейі. (ТҚШ) Бұл баланың негізгі даму деңгейіне сәйкес
келеді. (Выготский) бойынша Төмендегі көрсетілген кері байланысты синергетикалық
өлшемдерге байланысты ең аз мөлшердегі оқу элементтерін беруді жоспарлайды.
• Қиындықтың орташа деңгейі. (АҚШ) Жоғарыдағы оқу элементтерін аралық
мөлшерде меңгеруді жоспарлайды.
• Қиындықтың жоғарғы деңгейі. (ЖҚШ) Баланың жақын арадағы даму деңгейіне
сәйкес келеді. Бұл қиындықтың орташа деңгейіне қатысты оқу материалындағы оқу
элементтерінің мазмұнынан 2 есе, қиындықтың төменгі деңгейіндегі оқу элементтерімен
салыстырғанда 3 есе күрделі.
«Биоинформатика және синергетика» технологиясы бойынша тақырыптық
жоспарлау төмендегідей қадамдардан тұрады:
• берілген тақырып бойынша қандай білім, білік, дағды бар екенін анықтай білу;
• білім, білік, дағды уақыты бойынша бөлу;
• жеке сабақтағы білім, білік, дағдының әрбір компонентін меңгеруін жоспарлай
білу.
Бұл жерде мынадай қағидаларды басшылыққа алу керек:
• меңгеру сапасын жоғалтпай, білім берудің ақпараттық бөлігін мейілінше азайту;
• білік, дағдыларын практикалық меңгеруге арналған уақыт ресурсын ұлғайту;
• жекелеген тақырыптарды ілгерілей, оза меңгеру есебінен уақыт ресурсын босату,
сол арқылы пәндік білімді тереңдете меңгерту мүмкіншілік жасау.
Осылайша білімді хабарлама түрінде беру уақытын 30-40 %-ға қысқарту сонша
мөлшерде пропорционал түрде білім сапасын арттыруға әсер етеді.
«БжС» технологиясында оқыту сапасы 1:30 есебінің негізінде анықталады. Бұл
қатынасқа 1 оқытушының және 30 оқушының 1 сыныптағы 1 сабағы енгізілген. Ал
көрсеткіш ретінде оқытушының әрбір оқушымен жұмыс жасау мүмкіншілігіне ие болған
кездегі нәтижесінің сапасы талап етіледі. Бұл әрбір тақырып бойынша 63%-дан төмен
болмауы керек. Сонымен «БжС» технологиясының негізгі шарттарының бірі – сабақта
барлық оқушылардың қатысуы, белсенділігі, бағалануы. Ол үшін оқу процесін
басқарудың арнайы құралы – технологиялық картаны енгіздік. Технологиялық картаның
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сипаттамасының маңызы- оқытушының және оқушының іс- әрекетін кірістіре отырып,
білім беру процесін технологиялық жобалау және құрастыру деңгейінде ұсынады [4;41].
«БжС» технологиясындағы технологиялық карталардың мақсаттары:
1. «Алгоритм» картасы – білім түрлерін беруді мақсат етеді.
2.«Биоинтернет» картасы – біліктілік пен дағдыны тіл арқылы қалыптастыруды
мақсат етіп, «Алгоритм» картасынан кейін міндетті түрде қолданады.
3.«Жаттықтырғыш» картасы – тақырыпты аяқтап, білім, білік дағдыны
қалыптастыруды мақсат етеді және «Биоинтернет» картасынан кейін міндетті түрде
қолданылады.
4. «Қисын» – шығармашылық ойлауды және логиканы қалыптастыруға
қолданылады. Сөйлем дағдысы және білім, білік дағдылары қалыптасқан жағдайда ғана
жақсы жұмыс жасайды. Осы карта бойынша жоғары күрделілік деңгейдегі
тапсырмаларды орындауға мүмкіндік туады.
5. «Көшбасшы» – аралас оқытуда көлемді материалды меңгеру үшін қолданылады.
6. «Ауызша сабақ» – 1,2,3 және «Әмбебап» картасы – гуманитарлық пәндер
саласында оқу материалдарын меңгеруге арналған. Бұл технология бойынша ойлаудың
барлық типін дамыту принципі берілген.
7. «КТС» ( Күншуақ, түймедақ, самалшық) картасы – күрделі,жоғары деңгей
картасы. Оқу үрдісінде бала дамуының жоғары көрсеткішін көрсетеді.
8. «БАЖ» (белгілі, арнайы,жаңа) картасы – әртүрлі ақпараттар ағымымен жұмыс
жүргізу біліктілігін қалыптастырып,сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытады [6;12].
Биоақпараттық және синергетика технологиясымен танысып, саралай келе
төмендегідей артықшылықтарды бөліп алуға болады:
•
нақты нәтижеге, сапа көрсеткішіне бағытталуы;
•
оқыту формасының белсенділігі;
•
жекелей, даралап оқытуды қамтамасыз етуі;
•
деңгейлеп оқытуды жүзеге асыруы;
•
түзету, коррекция және рефлексия жұмыстарын сабақтың әрбір кезеңінде іске
асырылуы;
•
зерттеу- ізденушілік дағдыларын дамытуға ықпал етілуі.
Ағымдағы тексеру жұмыстары тек бақылау ғана емес диагностикалық сипатта да
қызмет атқарады. Оның мақсаты түзету жұмыстарының қажеттілік деңгейін анықтау.
Оқушылардың біріккен жұмыстарын топта, шағын топтарда ұйымдастыру
барысында олардың бойында субъектіліктің алғы шарты болатын төмендегідей
дағдыларға бағыттау:
•
жаңа материалды өз беттерінше игеру;
•
шығармашылық тұрғыда ойлау, талдау, қорытынды жасау;
•
өз ойларын басқа оқушыларға толықтай жеткізу;
•
мәселе қою;
•
ұйымдастыру, басқару іскерлігін жүзеге асыру;
•
өзін- өзі тексеру, бағалау.
Сол арқылы оқушыларда пәннің мазмұнын білумен қатар белсенділік,
жауапкершілік, бастамашылдық сияқты құнды тұлғалық қасиеттер қалыптасады, яғни
субъект ретінде дамиды.
Нақты ғылымдар үшін берілген 7-ші карта «Ауызша сабақ» картасына
тоқталмақпыз. «Ауызша сабақ-1» картасының негізгі мақсаты норматив талабына сай
оқушылардың оқу материалын 63% меңгеруіндегі логикалық және сыни тұрғыдан ойлау
шапшаңдығын, сөздік қорын, ақпараттық құзыреттілігін дамыту. Жетістікке жеткен адам
көрсеткіші ретінде, пәнді сапалы меңгеруге қызығушылық таныту және ынталандыру.
Міндеті: технологиялық картаның регламентін орындау. Қойылған мақсатқа жету.
Сапалы технологиялық нәтиже алу үшін, сабақтың әр кезеңі мен бүкіл сабақ
барысы өлшенеді. Бұл үшін сабақтың технологиялық кезеңі бойынша негізгі 5 көрсеткіші
жасалған, ол мұғалім тарапынан ООМ арқылы қойылатын
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«-» және «+» белгілерімен көрсетілетін белгілер.
•
Өткен тақырып бойынша қарама – қарсы сұрақ қойғаны үшін;
•
Тірек сөздерді жаттап, есте сақтағаны үшін;
•
Жаңа тақырып бойынша қарама – қарсы сұрақтар қойғаны үшін;
•
Сыни тұрғыдан сұрақ қойғаны үшін;
•
Сөздік қоры үшін;
«Ауызша сабақ» – 1,2,3, және «Әмбебап» картасы – гуманитарлық пәндер
саласында оқу материалдарын меңгеруге арналған. Бұл технология бойынша ойлаудың
барлық типін дамыту принципі берілген.
Бағалау ООМ (отырғызу орындарының матрицасы) арқылы жүргізіледі,дұрыс
жауап «+»,жауап болмаса «-» белгіленеді, Сабақтарда байқалғаны:
•
оқушылар көп уақыт бойы белсенді, тапсырмаларды өз беттерінше орындайды;
•
дағды қалыптасады, шаршамайды және өз білетінін басқаға үйретеді ;
•
өзара қарым-қатынас қалыптасады;
•
жұппен, топпен, ұжымдық жұмыс түрлері қолданылады;
•
бағалаудың түрлі формаларын пайдаланады;
•
машықтандыру жаттығулары жасалады;
•
оқушылардың шебер орындауы үнемі уақытпен шектеледі;
•
сыныптағы ешбір оқушы қалыс қалмайды;
•
сыныптағы әр оқушымен жұмыс жасауға мүмкіндігі бар.
Оқушылардың еске сақтау қабілетін, зейінін, ойлау қабілетін, жылдамдығын
дамытуға ықпалы зор.Білімнің үлкен көлемін меңгеруде де оқушылар жаппай ой
қозғалысына түседі де бүкіл сыныпқа жүктеме бөлінеді, сөйтіп тану қуанышына
мүмкіндік туады. Есеп шығарудың саны да, тапсырмалар көлемі де 3 есе артты.
Материалды жоғары деңгейде меңгертуде, жыламдықты, есте сақтауды, зейінді
жаттықтыруда, оқылатын материалға, жалпы оқу үрдісіне деген қызығушылықты
қалыптастыруда, ұжымдық шығармашылықты тұрақтандыруда «БжС» технологиясының
әсері зор [5;21].
Қорытындыда «Биоақпараттық және синергетика» білім беру технологиясы
бойынша білім беруде алғашқы рет сапаны басқару және жүйелі құру тәжірибе жүзінде
жоспарлауға және сапаның өсуіне мүмкіндік берді. Оқушының табысты дамуы үшін
психофизиология, психология, педагогика, басқару, социология, әлеуметтік инженерия
заңы бойынша тәртіпаралық тіл табысу мүмкіндігі туды. Технологиялық карталары
мұғалімдерге сабақты жоғары деңгейде сапалы өткізуіне ықпал жасады. Шығармашылық
топтың жемісі ретінде «Дүниетану пәнінде БжС технологиясын қолданудың әдістәсілдері» тақырыбында әдістемелік көмекші құралы жасалды. Бұл құралда дүниетану
пәнінде барлық тақырып бойынша оқушының білімін нақтылау мен пысықтауда тест,
қарама-қарсы, сыни сұрақтары берілген. Оны кез келген бастауыш сынып мұғалімі
қолдана алады.
«БжС» технологиясын қолданудағы тиімділігі:
•
Әр оқушы 4-5 рет жауап береді, оқушылар 100 % сабаққа қатысады;
•
80 % оқушы бестік пен төрт бағаларын алады;
•
Әрбір сабақта оқушы мен мұғалім сапаны бақылай алады;
•
Табысты және бәсекелеске қабілетті балалар қалыптасады;
•
Бағалардың тәуелсіздігі;
•
Жоспарлау, өрлеу және сапа көрсеткіші;
•
Мектепті қазіргі өмірдің өмірдің талабына лайық, заманға сай басқару;
•
Мұғалімнің біліктілігінің жетілуі.
Бастауыш сынып мұғалдімдері үшін «БжС» арқылы төмендегі көкейтесті
мәселелер шешімін табатынын айтуға болады:
1. Оқушылардың білім сапасы көтеріледі;
2. Пән бойынша мемлекеттік стандарт игеріледі, ең аз қажетті көлемін 100%
үлгеріммен қамтуына кепілдік береді;
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алады.

3.

Оқушының қабілеті жететін пәндерден жоғары деңгейлерге дейін көтеріле

4. Дарынды балалар дер кезінде анықталынып дами алады.
5. Оқыту сапасының мониторингісі және диагностикасы оқушы білімін
бағалаудың әділеттілігі қамтамасыз етіледі[6;19].
Білімді, жан-жақты, бәсекеге қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың асыл қазынасы.
Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық деңгейге
көтеруді талап ететіні сөзсіз. Осы жолда оқытудың «БжС» технологиясының маңызы өте
зор. Осыған байланысты ұлы даналарының бірі Гилельдің ұлағатты сөзіндегі «Егер мен
өзім үшін жасамасам, мен үшін кім жасайды? Ал егер мен тек өзім үшін жасасам, мен
кіммін? Егер қазір болмаса, онда қашан?»– дегендей, бастауыш сынып мұғалімдерінің
кәсіби әрекетінде БжС технологиясын қолданса, бұл сұрақтардың шешімін табары
сөзсіз…
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Орта мектепте 3d studio max үш өлшемді анимациялық бағдарламасын
оқыту әдістемесі
Алиева Г.С., Қалжанова Р.
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Білім беруді ақпараттандыру үдерісінде, компьютерді оқу жүйесінде пайдалануы
арқылы халыққа білім беру жүйесін реформалаудың негізгі буынының бірі болып
саналады. Қазіргі қоғамның қажеттілігіне сай оқытудың әдісі мен қалпын, білім берудің
мазмұнын түбірімен өзгертуде компьютердің мүмкіндігін пайдаланбай жүзеге асыру
мүмкін емес деп есептейміз.
Компьютерлік графиканың біздің өмірімізге дәл қазіргідей толығымен еніп, үлкен
маңызға ие болады дегенді, кеше ғана елестету қиын еді.
Қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті мамандар мемлекетімізді одан әрі нығайтып,
елдің әлеуметтік – экономикалық жағдайын одан әрі көтеруге қызмет ететіні сөзсіз.
Соңғы он жылдағы технологияның қарқынды дамуы компьютерлік технологияның
және оны бағдарламалық қамтамасыз ету саласының тез дамуына ықпал етті. Қазіргі
өлшемдер бойынша маңызды емес болып көрінген арнайы эффектілер көмегімен
құрылған фильмдер эпизоды, кезінде таңданыс толқыны мен пікірталас тудырғаны
белгілі.
Қазір кино мен теледидардағы арнайы эффектілермен ешкімді таңдандыра
алмайсың. Олар компьютерлік графиканы және соның ішінде үш өлшемді модельдеуді
құру бағдарламасының жалпылай тарауының арқасында күнделікті құбылыс бола
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бастады. Үш өлшемді графиканың бағдарламалары өз мүмкіндіктері бойынша ең
қызықтылары және меңгерілуі бойынша ең күрделілері.
Оқыту үдерісінде білім беру жүйесінің жаңа бағыттарының бірі – болашақ
маманның ақпаратты игеру мәдениетін қалыптастыру болып табылады.
Ақпараттық үрдістерді тану әдісі ретінде ерекше мәнге ие болады. Сондықтан да
ақпараттық-логикалық модельдеуге ерекше назар аударуға тура келеді. Себебі ол
оқушылар меңгеруге тиісті білім қорын таным тәсілі мен мазмұны тұрғысында
қарастырылады. Бұл ақпараттық-логикалық модельдеу (АЛМ) мәселесі, қоршаған
шындықты танып-білудің әдістері ретінде оқып-үйренуді қажет етеді [1;97].
3d Max бағдарламасы кез-келген керекті обьектінің моделін және сплайндік
моделін құруды, натюрморттарды визуалдау арқылы түс беруді, берілген объектіні
хромдауды және олардың көлеңкесін шығаруды, лазерлік сәуле түсіруді,
фрагменттер мен кадрларды қозғалту арқылы анимациялауды, динамикалық
эффектілер көмегімен судың толқыны мен желдің бағыттарын жасауды, адамның
келбеті мен шаштарын «Hair and Fur» эффектісімен жүзеге асыруды және тағы да
басқа да көптеген мысалдарды құруға мүмкіндік береді. Міне, сол себепті менде
өзімнің диссетрациалық жұмысымда осы 3d Max бағдарламасының күрделі
тарауының бірі «Геометриялық сахна моделдерін құру» және «Үш өлшемді кеңістікті
бейнелеу» бөлімдерін жоғары математикалық пәнімен байланыстыру мүмкіншілігі
қарастырылған. Геометриялық фигураларды үшөлшемді түрде құрып олардың
кескіндерін қалай етіп шығуын көруге болады.
3D MAX интерфейсіне сипаттама:
Сурет 1-де 3D Studio Max 5 жұмыс жасау кезіндегі экран бейнесі көрсетілген.

Сурет 1. 3D Studio Max 5 экран бейнесі
Үшөлшемді графикаға кіріспе, үшөлшемді графиканы қолдану облыстары.
Үшөлшемді графика біздің өмірде қазіргі кезде көп кездеседі. Мысалы,
жарнамалық стендтегі бөлменің ішкі көрінісі, боевик кинолардағы ұшақтың жарылуы
және т.б. осыған ұқсас үзінділер үшөлшемді графика шеберінің жұмысының нәтижесі.
Үшөлшемді графиканың қолдану облыстары кең: жарнама және киноиндустриядан,
интерьер дизайны және компьютерлік ойындардың өндірілуіне дейін.
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- Интерьер дизайнын жобалау және өңдеу кезінде компьютерлік технологияларды
қолдану, ол жасалмай тұрып бізге алдын-ала көруімізге мүмкіндік береді.
- Үшөлшемді графика демонстрациялы ролик құруға мүмкіндік береді, мысалы,
енді құрылатын коттедждің қабаттарына виртуалды қыдырыс жасау.
- Үшөлшемді графика әр түрлі объектілердің үшөлшемді макеттерді құруға
мүмкіндік береді, олардың геометриялық формасын және олардың құрылған материалын
қайталайды. Анықталған объект туралы толық көрсчетілімді алу үшін, оны жан-жағынан,
түрлі нүктелерінен, түрлі жарықта қарау керек.
Үшөлшемді графиканың негізгі түсініктемелері.
Үшөлшемді графиканы құру үшін арнайы бағдарламалар қолданылады, оларды
үшөлшемді графиканың редакторы немесе 3D-редакторы деп аталады. 3d max осындай
бағдарламалардың бірі болып табылады.
Үшөлшемді графиканың кез-кнелген редакторында, сонымен қатар, 3d max-та
жұмыстың нәтижесі анимациялық ролик немесе статистикалық бейне болып табылады.
Үшөлшемді объектінің бейнесін алу үшін бағдарламада оның көлемді моделін құру керек.
3d max–тағы объектінің моделі төрт проекция терезесінде бейнеленеді.
Үшөлшемді модельдің мұндай бейнеленуі үшөлшемді графиканың көптеген
редакторларында қолданылады және объектінің геометриясы туралы толық көрсетілімді
береді. Егер сіздер сызбадағы объектінің жоғарғы, жанынан және сол жағынан
көрсетілгенін көрген болсаңыз, 3d max интерфейсі осындай сызбаны еске түсіреді. Бірақ
қағаз бетіндегі сызбадан айырмашылығы, әр проекция терезесіндегі объектінің түрін
өзгертуге және қарауға болады. Сонымен қатар, бүкіл виртуальды кеңістікті проекция
терезелерінде құрылған объектілерімен бірге айналдыруға болады [2;55].
3d max-ғы жұмыс компьютерлік ойынды еске түсіреді, онда пайдаланушы
үшөлшемді объектілердің арасында жылжиды, олардың формасын өзгертеді, бұрады,
жақындатады және т.б. әрекеттер жасайды. Пайдаланушы жұмыс істейтін 3d max-дегі
виртуальды кеңістік, үшөлшемді кеңістік деп аталады. Ал, проекция терезелеріндегі
көрініс – бұл жұмыс сахнасының бейнесі. Бағдарламадағы барлық объектілер қарапайым
примитивтер арқылы құрылады - куб, шеңбер және т.б. 3d max бағдарламасында
үшөлшемді объектілерді құру модельдеу деп аталады.
3d max-та қарапайым және күрделі объектілерді бейнелеу үшін полигональды
торды қолданады, ол полигон деп аталатын кішкентай элементтерден құралған.
Объектінің геометриялық формасы күрделі болған сайын, онда полигондар соншалықты
көп болады және компьютер бейнені санау үшін көп уақытты талап етеді. Егер
полигональды торға жақсылап қарайтын болсақ, онда полигондардың қиылысу
орындарында үшкір қабырғаларын байқауға болады. Сондықтан объектіде полигондар
саны көп болған сайын, дененің геометриясы тегістеу болып көрінеді. Кез-келген
объектінің торын, оның қабырғаларын, төбелерін ауыстырып, жойып, қосып
редакциялауға болады. Үшөлшемді объектілерді құрудың мұндай әдісі объектілер
деңгейінде модельдеу деп аталады.
Нақты өмірде бізді қоршаған барлық заттардың өзіндік беткі суреті мен фактурасы
бар - жарылғандық, мөлдірлік, айналық және т.б. 3d max–тың проекция терезелерінде
объектілердің тек түрі ғана көрінеді. Сондықтан, проекция терезесіндегі бейне нақты
өмірдегі заттардан алыстау болады. Бағдарламада әр объектіге өзіндік материал құруға
болады – объектінің кейбір физикалық қасиеттерін сипаттайтын параметрлер жиыны.
3d max-та жақсы ойластырылған бейнені алу үшін, үшөлшемді сахнаны визуалдау
керек. Бұл кезде объектілердің физикалық қасиеттері және жарықтылығы есепке алынған.
Проекция терезесінде құрылған үшөлшемді сахна проекция терезесінен немесе
виртуальды камера объективі арқылы визуалданады. Виртуальды камера өзін қосымша
объект ретінде көрсетеді, ол жобаны визуалдауға болатын сахнадағы нүктені білдіреді.
Виртуальды камера не үшін керек? Виртуальды камера арқылы бейнені визуалдап, түсіру
нүктесінің (точки съемки) орнын өзгертуге болады. Мұндай эффектті проекция
терезесінен сахнаны визуалдау арқылы жасау мүмкін емес. Сонымен қатар, виртуальды
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камера нағыз камера көмегімен алуға болатын, сахнадағы арнайы эффектілерді қолдануға
мүмкіндік береді. Нәтижесінде алынған бейненің визуализациясының сапасы көбінесе
сахнаның жарықтылығына байланысты болады.
3ds max бағдарламасы жарықтың виртуалды бастауларын пайдаланып (бағытталған
және жан-жақты бағытталған), үшөлшемді сахнаның жарықтылығын орнатуға мүмкіндік
береді. Жарықтың көздері (қайнары Источники) виртульды камералар сияқты қосымша
объектілері болып табылады.
Оларды анимациялауға, орнын ауыстыруға, жарықтың түсі мен жарықтылығын
басқаруға болады. Сонымен қатар, жарық бастауларының пайдасы – объектілердің
көлеңкелерін шығару.
Жарық бастауларымен жұмыс істеу қиындау болып келеді, өйткені үшөлшемді
сахнаны дұрыс жарықтандыру әр кез жасала бермейді.
Үшөлшемді компьютерлік графиканы үйрену — бұл өте қызықты жұмыс. 3d max-та
бірінші сахнаны өңдеудің алдында, бағдарламаны максималды түрде тиімді пайдалануға
мүмкіндік беретін кейбір ережелерін ескеру керек. Біріншіден, бағдарламаға жүйелік
талаптарын ескеру қажет.Үшөлшемді графиканың кез-келген редакторы үшін жұмыс
станциясының күштілігі басты рөл атқарады. Үшөлшемді графика барлық бос
ресурстарды қолданады, сондықтан компьютер күшті болғанымен, оның өнімділігі
әрқашан жетіспейді, өйткені жоғарғы жүйелік талаптары бар жаңа бағдарламалар әркез
пайда болуда.
Үшөлшемді модельдеудің негіздерін, оперативті жадысының көлемі 256 Мбайт
болатын, онша күшті емес Pentium III деңгейлі компьютермен үйренуге болады. Бірақ,
көлемі 512 Мбайт болатын оперативті жадының болғаны жақсы. Полигондардың үлкен
санын қамтитын, күрделі сахналармен жұмысын 256 Мбайттан кем болмайтын көлемді
жадысы бар күшті видеокарта жеңілдетеді. 3ds max бағдарламасы үшөлшемді сахнаны
бейнелеу үшін графикалық драйверлердің бірнеше түрлерін қолдайды. Егер компьютердің
графикалық акселераторының өнімділігі жоғары болса, онда бағдарламада аппараттық
драйверді қолдануды беруге болады. 3ds max-мен жұмыс істеу үшін 64 Мбайт көлемді
бейнежадылы (видеопамяти) графикалық акселераторды қолдануға да болады.
3d max бағдарламасымен жаңартылған төртінші пакеті (Service Pack 4) орнатылған
Windows 2000 операциялық жүйесінде немесе жаңартылған екінші пакеті (Service Pack 2)
орнатылған Windows XP операциялық жүйесінде жұмыс істеуге болады. Сонымен қатар,
Internet Explorer 6-шы версиясынан төмен болмауы керек және DirectX 8.1 версиясынан
төмен болмауы керек[3;17].
Жүйелік талаптардан басқа, 3ds max бағдарламасы жұмыс істейтін операциялық
жүйе бірқалыпты болуы керек.
Модель (Model, simulator)
1) қасиеттері белгілі бір мағынадағы жүйенінің немесе процестін қасиеттеріне
ұқсас объектілер немесе үрдістер жүйесі;
2) сериалы бұйымдарды жаппай өндіруге арналған үлгі, эталон; кез-келген бір
объекті жұмысы, мыс, процессордың жұмыс істеуін модельдейтін бағдарлама немесе
құрылғы. Ол материалдық объект түрінде, математикалық байланыстар жүйесі ретінде
немесе құрлымды имитациялайтын бағдарлама күйінде құрастырылады да,
қарастырылатын объектінің жұмыс істеуін зерттеу үшін қолданылады. Модельге
қойылатын негізгі талап-оның қасиеттерінің негізгі объектіге сәйкес келуі, яғни
барабарлығы.
Модельдеу (моделирование; simulation) - кез-келген құбылыстардың, үрдістердің
немесе объект жүйелерінің қасиеттері мен сипаттамаларын зерттеу үшін олардың үлгісін
құру (жасау) және талдау; бар немесе жаңадан құрастырылған объектілердің сипатын
анықтау немесе айқындау үшін олардың аналоктарында (модельде) объектілердің әр-түрлі
табиғатың зеттеу әдісі. Модель төрт денгейде түпнұсқанын гноселогиялық орынбасары
бола алады: 1 - элеметтер денгейінде, 2 - құрлым деңгейіде, 3 - қалып - күй немесе
қызметік деңгейін, 4 – нәтижелер деңгейінде. Сипаты бойынша модельдеу объектінің
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геометриялық, физикалық, динамикалық және қызметтік сипатын нақты дәл береді.
Идеалдық моделдеуге объектінің ойдағы бейнесі жатады. Ойша модельдеу тіл көмегімен
іске асырылады [4;57].
"Модель" түсінгі кибернетикада бақыланатын объектілер класын сипаттайтын
теорияның моделі болып табылады. Компьютерлік модельдеу — бұл да оқып үйренетін
объекті теориясының модельденуі.
Модельдеу субъектісі
Модельдеуші (модель субьектісі) тек адам бола алады. Модельдеу объектісі табиғи
(өсімдік, күн жүйесі және адамның ықпалымен құрылып жасанды болуы мүмкін.
Сонымен қатар, қазір кино мен теледидардағы арнайы эффектілермен ешкімді
таңдандыра алмайсың. Олар компьютерлік графиканы және соның ішінде үш
өлшемді модельдеуді құру бағдарламасның жалпылай тарауының арқасында
күнделікті құбылыс бола бастады. Үш өлшемді графиканың бағдарламалары өз
мүмкіндіктері бойынша ең қызықтылары және меңгерілуі бойынша ең күрделілері.
Осындай бағдарламалардың ішінде 3d Max бағдарламасы көшбасшы орындардың
бірін алады. Өзінің тамаша мүмкіндіктерінің және меңгеруге қолжетімділігінің
арқасында бұл бағдарлама қызығушылардың арасында да, кәсіпқойлардың арасында
да оған құмартушылардың ең көп санына ие. Шынында, 3d Max пайдаланылмайтын
үш өлшемді графикамен байланысты адам қызметінің саласы өте аз қалды. Оны
ойындармен фильмдерді құру үшін, сәулет және құрылыс, медицина және физика,
сондай - ақ басқа да көптеген салаларда белсенді түрде қолданады.
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыста 3D Studio Max көмегімен кез келген
керекті нысанның үлгісін (модель) және сплайндік үлгісін құруды, натюрморттарды
визуалдау арқылы түс беруді, берілген нысанды хромдауды және олардың көлеңкесін
шығаруды, лазерлік сәуле түсіруді, фрагменттер мен кадрларды қозғалту арқылы
анимациялауды, динамикалық әсерлер көмегімен судың толқыны мен желдің бағыттарын
жасауды, тағы басқа да көптеген жұмыс жасау технологиялары қарастырылған. [5;26]
Сонымен қатар, қазіргі таңдағы басқа да екі өлшемді және үш өлшемді модельдеу
бағдарламалары өздерінің күрделі функцияларымен, толық әрі жан-жақты
мүмкіншіліктерімен ерекше. Олар өздерінің жаңа заман талабына сай жабдықталған
комплектісімен қазіргі мамандарға күшті мүмкіндік береді. Олардың көмегімен түрлі
таңғажайып нәрселерді, керемет дүниелерді жасауға әбден болады.
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Front page бағдарламасы көмегімен жасалған электрондық әдістемелік құрал компьютерлік оқу кұралы деп аталынып, білім берудің компьютерлік технологиясын
кеңінен пайдалануға негізделген электрондық оқып-үйрену құралдарына жатады. Өз
функционалдық мүмкіндіктеріне қарай компьютер қазіргі кезде оқытудың ең керекті
жабдығына айналды, бірақ оны тиімді түрде пайдалану жолдарының әлі ашылмаған
тәсілдері, күнделікті сабақгарға қолдану үшін әлі де айқындалатын жақтары көп екенін
ғалымдар да, мұғалімдер де жиі айтып келеді. Соңғы кездегі компьютерлердің көптеп
қолданысқа енуі бүл проблеманың өте өзекті мәселеге айналғанын тағы да дәлелдеп отыр.
Компьютермен оқыту әдісін жүзеге асыру жалпы білім беру ісін жетілдіру
тәсіддерімен бірге сонымен тығыз байланысты белгілі бір пәннің өз ерекшеліктерін де
есепке алуды талап етеді. мұнда бірнеше мәселені қатар шешуге тура келеді, олар:
 компьютерді оқыту ісінің қай жақтарын жетілдіру үшін баса пайдалануға
болатынын анықтау;
 оқу процесін компьютерлендірудің қажетті деңгейін анықтау;
 компьютерге жүктелетін функциялар (іс-әрекеттер) тізбегін анықтау;
 әр пән мұғалімдері мен әдіскерлерінің талап-тілектеріне сәйкес келетін
компьютерлік оқу кұралын жасау.
Компьютерлік технологияны қолдану кезінде оқу материалының негізгі көлемі
мүғалім емес, компьютер арқылы беріледі. Оқыту процесін жүргізіп отьфған мүғалім
көбінесе компьютерлік оқу құралын жасауға қатыспайды. Сондықтан мұндай компьютер
арқылы окытута арналған ақпараттық-оқу материалдарын жасауда оның авторы мен
оқыту процесінің "алшақтығы" білім берудің негізігі принципі деп айтуға болады. Бүл
принциптің негізінде берілген материадцарды оқып-үйрену процесі оның авторының
кеңесі қажет етілмейтіндей болып ұйымдастырылуы жатады, яғни оқу кұралы жаңа
материал беріп қана қоймай, оны толық түсіндіре алатындай дәрежедс жасалуы тиіс. Оқу
кұралын жасауға берілген техникалық тапсырмада осындай әдістемелік жағына баса көңіл
аудару ісі алдын ала анықталады [1;17].
Сонымен компьютер арқылы беруге арналған ақпараттық-оқьггу және әдістемелік
құралдар құрамына төмендегідей материалдар кіруі тиіс:
 таратылып берілетін оқу материалдары;
 бақылау жөне тестен өткізу материалдары;
 жаттығулар;
 сыныппен (топпен) немесе жекелеп оқытуға және өздігінен оқып-үйренуге
арналтан әдістемелер;
 әрбір материалды немесе олардың бірнешеуін катарластыра пайдалану тәсілі,
яғни оның стратегиясы мен тактикасы және оларды бір-бірімен алмастыру жолдары;
 экранда берілетін барлық акпараттық-оқу материалдарын компыотердің
мультимедиалық мүмкіндігіне жөне сабақтарды сол арқылы беру тәсілдсріне қарай
бейімдеу.
Компьютерлік оқу кұралы жалпы оқу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес
жасалады, ал оның ақпараттық-әдістемелік нсгізін жоғарыда айтылатан материалдар
құрайды. Ол алдын-ала жоба бойынша анықталған компьютерлік технология негізіңде
жасалған білім беру мәселелерін шешіп, оқыту-үйрету функциялары мен оқу процесін
басқару істерін жүзеге асыруы тиіс.
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Оқыту жүйесінс арналтан программалық жабдықтама ретінде жасалатын
компьютерлік оқу кұралын даярлау көпжақты мәселе болып саналады, оны жүзеге асыру
үшін әр түрлі салаларда істейтін мамандарды пайдалана білу қажет.
Білім берудің саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану оқушылардың,
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін
қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мүғалімнің айтқандарын немесе
оқулықты пайдалану казіргі заман талабын канағаттандырмайды. Сондықтан казіргі
ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Соның нәтижесінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып,
шығармашылыкпен жұмыс жасауына кең мүмкіндік ашылды.
Оқу материалдарын үғымды игерудегі электронды оқу кұралдарының атқаратының
рөлі зор. Онда пәндегі теориялық тақырыптар кеңінен беріліп түсіндіріледі. Теориялық
материалдарды графикалық иллюстрация түріндегі әртүрлі суреттер,сызба тәсілдер
арқылы толықтырып отырса, онда теориялық білімді оқып, көзбен көріп, түйсініп және
оны мида бекіту үрдістері бір уақытта өтіп отырады да материалды қорыту үрдісі үғымды
болады [2;46].
Электрондық оқулықтар ғылыми негізде дайындалған педагогикалық ақпараттық
өнім. Электрондық оқулық дайындаудың концептуальдық негізі модульдық оқытудың
педагогикалық теориясы болып табылады. Сонымен катар электрондық оқулық
дайындаудың педагогикалық принциптер жүйесі оқытудың дидактикалық жүйесіне
сәйкес келеді. Яғни, процесінің автоматтандырылған формасы іспетті. "Электрондық
практикум" берілген.
Оқушы оқулықты қажет етпей-ақ информатика негіздерінен кез-келген мәліметті
тауып алып, оқып - үйренуіне болады. Лабораториялық, практикалық жұмыстар
компьютер көмегімен тез, жылдам түсіндіріледі. Бағдарламаны меңгеруге арналған тест
сұрақтарымен қамтамасыз етілген.
Қазіргі кезде негізінен білім жүйесінің барлық сатылары үшін электронды
оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Электронды оқулық оқушы үшін дайын
материал. Оқушылар үшін электрондық оқулық - мектепте оқыған жылдардың
барлығында да өздері толықтырып отыра алатын және нәтижелік эмтиханға дайындалуға
көмектесетін мәліметтер базасы болып келеді. Электронды оқулықтармен жұмыс істеу
әрбір оқушының өз мүмкіндігін есепке ала отырып, оқып үйрену ісін жеке дара жүргізу
болып саналады.
Мұғалім үшін электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық
түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі
материалдармен толықтыра отырып, ары карай жетілдіре алады.
 электрондық оқулықтарды дайындаудың бір жүйеге келтірілген заңдылығы
болуы керек. Осыған байланысты электрондық оқулықтарды дайындауда мынадай
дидактикалық шарттарды ескеру керек секілді.
 белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электрондық оқулықтың сол пәннің
типтік бағдарламасына сөйкес болуын;
 электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға
қатысты лекция конспектісін қамтитын негізгі; зертханалық және практикалық
тапсырмаларды орындауға арналған қосымша; материалға қатысты анықтама,
библиографиядан түратын көмекші; аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан
түратынтест;материалды дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін
қамтуын;
 электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын яғни,
берілетін тақырыптарға қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек;
 белгілі бір тақырыпқа катысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы
тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса онда экранда пайда
болатын оң жақ тік төменгі көлденеңінен жылжыту сызықгарын электрондық оқулықгы
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пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдаланушының материалға
қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары-төмен оңға-солға жылжыта беру
пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді.
- бір қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. Себебі материалды баспаға
шығару кажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетіндей болуы керек.
- оқулықгы шектен тыс иллюстрациялық анимациялық тұрғыдан көркемдеу
пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, бірақ кейбір пәндерге атап айтқанда физика,
химия, биология секілді пәндерге қатысты процестерді анимациялап көрсету, тіпті
кинофильмдер мен диафильмдер үзінділерін MPEG, AVI типті файлдар ретінде сақтап,
оларды гипермәтінді формат арқылы электрондық оқулыққа кірістіру оқулықтың
көркемдік әдістемелік деңгейін арттырады [3;17].
Енді электронды оқулықтың сыртқы кұрылымын, яғни пайдаланушыға көрінетін
элементтерін құрастырайық. Электроды оқулықгың кұндылығы әрине, оның тақырыптық
мазмұнында. Егер оқулық кейін сынақ не емтихан тапсырылуы тиіс пәннен болса, онда
бір материалды үш түрлі кұрылымда берген жөн:
1. Мазмұндау мәтін, сурет, кескін, схема, кесте, график т.с.с түрінде беріледі.
Сонымен катар мүнда, қарапайым оқулықта мүмкін емес, анимация, видео, дыбыстық
эффектілер сияқты компьютерге тән элементтер орын алуы мүмкін.
2. Схема курс - оқулықгың мазмұнын қысқартылған мәтін график түрде бейнелеу.
Бүл оқу материалының құрылымын, ондағы негізгі идеяларды түсінуге септігін тигізеді.
Оқулық мазмүнын графикалық образдар арқылы бейнелеу мазмұнды ассоциативті түрде
есте сақтауда үлкен көмек береді.
3. Өзін өзі бақылаудың тестік жүйесі - оқу материалының мазмұны арнайы
интерактивті жүйені пайдалану арқылы сұрақтар мен жауаптар түрінде беріледі. Тестік
жүйе көбіне алынған білім деңгейін тексеруге арналғандықтан, пайдаланушы үшін
оқулықтың ең қызықты бөлігі болып табылуы да мүмкін. Әрине, мүндай жүйе оқулықтың
авторлары кұрған тестер қорынан тұрады. Бұл тестер қорын сынақ және емтихан
кабылдау кезінде де пайдалануға болады.
Енді электронды оқулықгың кұрамы жөнінде айтып өтелік.
Электронды оқулықгың құрамында:
 титул беті;
 мазмұн;
 аннотация;
 оқу материалының толық мазмұны (схемалар, графиктер, иллюстрациялар,
кестелер);
 тапсырмалар жүйесі;
 бақылау тесттік жүйесі;
 мәтін бөлігін іздеу жүйесі;
 авторлар жөнінде мәлімет;
 программамен жұмыс істеу тәсілдері жөнінде нұсқаулар жүйесі болуы тиіс.
Электронды оқулықгың титул экраны түрлі-түсті әдемі болуы керек. Мұнда
анимация мүмкіндіктерін пайдаланып оқулықтың аннотациясын жүгіртпе жол түрінде
шығарып қоюға болады.
Мазмұн электронды оқулықтың ең маңызды кұрылымдық элементі. Ол бір
жағынан оқу материалын толық қамтуы тиіс, екінші жағынан бір ғана экранға сиятындай
көлемде кұрылуы қажет.
Аннотация - программа жөнінде қысқаша мәлімет болуы керек. Жақсы электронды
оқулықты кұрудың бастапқы шарты оқу материалының толық камтылуы керек, яғни
мәтін, графиктер болуы тиіс.
Тапсырмалар жүйесі әрбір тақырыптың соңында іске қосылуы керек. Ол
үйренушілерге осы тақырып бойынша сұрақтар мен тапсырмалар береді. Егер
тапсырмалар толығымен орындалмаса, үйренуші келесі тақырыпқа өте алмайды. Бұл
пайдаланушы үшін ізденуге, оқу материалдарын мұқият қайталауға мәжбүр етеді.
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Тестік жүйе үйренушінің соңғы қорытынды білімінің деңгейін бағалауға арналған.
Ол текстік сұрақтар түрінде беріледі. Тестік сұрақгардың түрлері мен формаларын
оқулықты жазушылар тандап, құрастырып, текстік сүрақгарға жауап берген адамдар
жөнінде мәліметтер қорын кұра алуы керек [4;98].
Авторлар жөнінде мәліметтер - оқулықты кұрастырушылардың аты - жөңдері,
туылған жылдары, жүмыс орыңдары, телефоны, электрондық почта адресі т.с.с
Программамен жұмыс істеу тәсілдері жөнінде нұсқаулар жүйесі падаланушыға
оқулықтың интерфейсін тиімді қолдануды үйретеді. Әдетте қысқа әрі нақты подсказкалар
түрінде болып келуі керек.
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Қазіргі заманғы IT–технологиялар елеулі бәсекелі артықшылықтар жасауға
қабілетті екендігі бүгінгі күні құпия емес. Оны қалай динамикалық және икемді, ал
ресурстарды басқаруға ыңғайлы ететіндей қарастыру қажет. Бұл тұрғыда IT–
технологиялардың қарқынды дамуы толастаған емес. Соның ішінде ақпараттық
технологиялар жүйелерінің дамуындағы бетбұрыстардың аса елеулісі, бұл "бұлтты
есептеулерге" ауысу болып табылады. Бұлтты платформалардың ыңғайлығы мен
икемділігімен қатар ақпараттық технологияларды қызмет ретінде қолданудың
артықшылықтары аталған бағыттың соңғы жылдары дамуына айтарлықтай әсер етті,
соған қарамастан, оның даму мүмкіндіктері әлі сарқыла қойған жоқ.
Бұлттық есептеулер – IT болашағы жөнінде ойлануға итермелейтін және оның
жүйесін қызмет ретінде қабылдауға ықпал ететін, соңғы жылдары аса қызу талқыланып
жүрген тақырыптардың бірі. Бүгінгі күні кез келген компанияның IT–
инфрақұрылымының "бұлтқа" ауысуын дайындап, платформа құру мүмкіндігін беретін
виртуалдандыру үрдісін "бұлтты есептеулердің" қарқынды дамып келе жатқан
технологияларына жатқызуға болады. Көптеген компаниялар өз мәлімет орталықтарын
"жекелеген бұлттарға" айналдыра отырып, осы технологияны қазірден қолданып
жатқандығын атап өтуіміз қажет. Мәселен, Gartner талдау компаниясының мәліметтері
бойынша "2012 жылы Fortune 1000 тізіміндегі кәсіпорындардың 80 %–ы "бұлттық 17
есептеулердің" нақты бір қызметтерін қолданды. Басылым пікірінше, тұрмысымызға
электр желілері қалай енген болса, "бұлтты есептеулер" де біздің өмірімізде бекем орын
алмақ [1;304].
Елімізде бұлтты–сервистер пайда болып, оны электронды құжат айналымы
бағытында қолдана бастадық. Өткен жылдың жазынан бастап «Қазақтелеком» АҚ
Microsoft Hosted Exchange және Microsoft Hosted SharePoint бұлтты сервистері қолжетімді
болды. Сондай–ақ, MyCloud жобасының бірнеше сервистері бар. Дата орталықтардың бірі
ретінде «Қазақтелеком» АҚ мен Hewlett–Packard компаниясының бірлескен жобасы
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болып саналатын ТМД–дағы ірі инновациялық қызмет көрсететін мәліметтер өңдеу
орталығын айта аламыз. Мәліметтер өңдеу орталығы тәжірибелік–өнеркәсіптік
пайдаланудан өтуде. Оның базасында хостинг қызметі, сондай–ақ бұлттық есептеу,
бұлттық жүйенің мәліметтерін сақтау, мәліметтерді өңдеу виртуалды резервтік орталығы,
бизнес үшін бағдарламалық қамтамасыз ету, интерактивтік қарым–қатынас жасау және
ақпарат алмасу жүйесі, бұлттық серверлік платформа тұжырымдамасы негізінде
жасалынған сервистер ұсынылады.
Бұлттық есептеулерді (cloud computing) қарапайым сөзбен былай түсіндіруге
болады: тұтынушы өз компьютерінде белгілі бір бағдарламаны іске қосқанда негізгі
есептеулер мен ондағы дереккөздер интернеттегі шалғай серверлерде орындалып, сол
жерде сақталады да, ал жұмыс нәтижесі жаңағы тұтынушының компьютерінде
стандартты веб–браузердің терезесіне шығарылып көрсетіледі.
Сloud computing–ді жүзеге асыратын серверлерді «есептегіш бұлттар» деп атайды.
Бұлттық технологияда жұмыс істеудің әдеттегі бағдарламалармен жұмыс істеудегі басты
айырмашылығы – тұтынушы өз компьютерінің ресурстарын емес, өзіне интернет–қызметі
ретінде берілген шалғайдағы мықты серверлердің ресурстарын пайдалануында. Сол
арқылы тұтынушы өз дереккөздерімен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік алады, ал бірақ
сол дереккөздер орналасқан операциялық жүйеге, бағдарламалар базасына, есептегіш
серверлердің жұмысына еш кедергі келтіріп, оны өзгерте алмайды.
1 – суретте көрсетілгендей бұл жүйе үлкен есептеулерді қатар жүргізіп, әр түрлі
құрылғыларға бір уақытта қызмет ете алады. Әрі қызмет көрсету үшін қажетті
құрылғыларды таңдаудың да әр түрлі нұсқалары бар. Қолданушы мәліметтерін сақтау
компанияға тәуелді болуы негізгі кемшіліктерінің бірі болып табылады[1].

Сурет 1. - Cloud computing технологиясының жалпы кескіні
Бұлттық есептеулер негізгі 5 сипаттамаға ие болуы қажет:
1) талап бойынша өз өзіне қызмет көрсету;
2) кеңжолақты желілік ену;
3) ресурстар пулы;
4) кеңейту не қайта құру мүмкіндіктері жоғары;
5) өлшенген қызмет көрсету.
Бұлттық есептеудің негізгі сипаттамалары:
1) масштабтылығы;
2) икемділігі;
3) ресурстар;
4) өзіне өзі қызмет көрсету;
5) әртүрлі қолданушылардың тобы, түрлі ұйымдарға қызмет көрсету үшін
ресурстарды максималды пайдалану есебінде шығындарды азайту тәсілі [2;736].
Бұлттық есептеулер алдағы 3 жылдықта даму деңгейінің шарқына жетеді деген
жорамалдар бар. Бұл жорамалдардың айтылатындай себептері бар. Сол артықшыларды
тізіп көрсетсек:
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– Қолданушылар үшін қымбат емес компьютерлер. Қолданушыларға веб–
интерфейс бағдарламаларын қолдану үшін жады үлкен көлемді және дискті қымбат
компьютерларды алу қажет болмайды. Сонымен қатар, бүкіл информация және
бағдарламалар «бұлтта» қалатындықтан СD және DVD–лердің қажеттілігі жоқ.
Қолданушылар дағдылы үлкен компьютерлар мен ноутбуктерден шағын әрі ыңғайлы
нетбуктарға көше алады.
– Қолданушылар компьютерларының өнімділігі ұлғайған. Бағдарлама мен
қызметтердің көпшілігі алыстатылған желі Интернетте болғандықтан, қолданушылар
компьютері тезірек қосылып, жылдам жұмыс атқарады. Бұған келтіретін мысалдардың
бірі антивирустық шешім Panda Cloud Antivirus–ты айтып өтсек болады. Бұл бағдарлама
алыстатылған қуатты серверлерде вирустарды сканерлеп, сол арқылы қолданушы
компьютеріне түсетін ауыртпалықты 2 есе төмендетеді.
– Шығынның азаюы мен IT инфраструктураның тиімділігінің артуы.
– Қызметке байланысты туындайтын мәселелер азаяды. Cloud Computing–тің
енгізілуімен физикалық серверлер азайып жатқандықтан, оларға қызмет ету жеңіл әрі тез.
Бағдарламалық қамтамаға келетін болсақ, соңғы бағдарламалар «бұлтта» орналасады,
жаңартылады, реттеледі.
– Бағдарламалық қамтамаға кететін шығын азаяды. Әрбір желілік қолданушыға
қажетті бағдарламалық пакетті сатып алудың орнына компаниялар қажетті бағдарламаны
«бұлтта» сатып алады. Бұл бағдарламаларды жұмысқа қажетті қолданушылар ғана
қолданады. Сонымен қатар, Интернет арқылы алуға болатын бағдарламалар бағасы
дербес компьютер бағдарламалары аналогтарынан арзанырақ болады. Егер ағдарламалар
ұзақ қолданылмайтын болса, сағаттық төлеммен жалға алуға болады.
– Бағдарламалардың әр кез жаңартылуы. Кез келген уақытта қолданушы
алыстатылған бағдарламаны қосқанда ол бұл бағдарламаның соңғы нұсқасы екендігіне
сенімді болуына болады.
– Қолжетімді есептік қуаттың өсуі. Қолданушыға қолжетімді «бұлттық»
компьютерлердің есептік қуаты дербес компьютерлермен салыстырғанда тек «бұлттың»
өлшемімен ерекшеленеді. Яғни, алыстатылған серверлердің жалпы санымен.
Қолданушылар өте қиын тапсырмаларды қажетті жадының үлкен санын орнату арқылы
шешуіне болады. Басқаша айтқанда, қолданушылар қалауынша жеңіл әрі арзан тәсілмен
суперкомпьютермен ешқандай артық нәрсесіз қолдана алады.
– Мәлімет сақтау қорының шексіздігі. Cloud Computing–те операциялық
жүйелердің ешқандай рөлі жоқ. Unix қолданушылары Microsoft Windows
қолданушыларының немесе керісінше құжаттарымен еркін алмаса алады.
Бағдарламалар мен виртуалды компьютерлерге қолжетімділік веб–браузерлер мен
басқа қолжетімді құралдармен жүзеге асады.
– Қолданушы топтарының біріккен жұмысының қарапайымдылығы.
«Бұлттағы» құжаттармен жұмыс жасағанда бір–біріне нұсқаларды жіберудің
немесе қайта өзгертудің қажеттілігі жоқ. Енді қолданушылар құжаттың соңғы нұсқасы
және бір адам арқылы енгізілген кез келген өзгерістердің қолдарында барлығына сенімді
бола алады.
– Құжат форматтарының жақсартылған үйлесімі. Егер қолданушы «бұлттық»
бағдарламаның бір бағдарламасымен құжат жасап, өзгерткен болса, формат пен нұсқа
сәйкес келмеушілігі мұнда жоқ. Мысалы, Word 2007 –де құжат қабылдап, локальды
компьютерде Word 2003 немесе OpenOffice–та аша алмайтын болса, «бұлттық»
бағдарламада ондай келеңсіздіктер жоқ.
Үйлесімділіктің жақсы мысалы ретінде офистік пакет Google Docs–ты айтуға
болады. Google Docs кез келген компьютер мен веб–браузердің көмегімен құжаттармен,
презентациялар мен таблицалармен жұмыс істей алады.
– Әрқашан соңғы және жаңа версия. «Бұлтта» әрқашан бағдарламалар мен
құжаттардың соңғы нұсқасы болады.
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– Әр түрлі құрылғылардан қолжетімділік. Cloud Computing қоданушылары
құжаттар мен бағдарламаларға әлдеқайда кең ауқымды таңдаулармен қол жеткізе алады.
Енді дербес компьютер, ноутбук, Интернет–планшет, смартфон нетбук арасынан
қолданушы өз қажетін таңдай алады.
– Табиғатпен достық, оның ресурстарын экономды қолдана аламыз. Cloud
Computing тек қана электр қуатын ғана емес, есептеу техникаларын, серверлармен орын
алатын физикалық кеңістікті, табиғат ресурстарын үнемдейді. Мәліметті өңдеу
орталықтарын салқын климатта сақтай аламыз. Қолданушылар ауыр, ресурсты
компьютерлар мен ноутбуктарды ықшам нетбуктарға ауыстыра алады.
– Құрылғының жоғалу мен ұрлану қаупіне мәліметтердің орнықтылығы [3;410].
Егер мәліметтер «бұлтта» орналасатын болса олардың көшірмесі автоматты түрде
әр континентте орналасқан әр түрлі серверлерге жіберіледі. Дербес компьютерлердің
жоғалуы мен сынуынан құнды мәліметтер жоғалып кетпейді, оны басқа құрылғының
көмегімен кез келген уақытта ала алады. Осы орайда кейбір қарсылықтар туындауы
мүмкін. Резервті көшірмені басқа компьютерлерге немесе DVD дисктермен немесе флэш–
жинақтаушыға сақтау мәліметті қауіпсіздендіреді деуі мүмкін. Дегенмен, соңғы сәтте екі
нәрсені ұмытпау керек. Біріншіден, резервті көшірмені әрқашан жаңартып, қалыпты
орындап отыру керек. Екіншіден, аталынған методтар физикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз ете алмайды. Мысалы, өрт, ұрлық және т.б.
«Бұлттар» мақсатына қарай жіктелуі
Жеке бұлттар (private cloud) – жеке кәсіпорындарының өзіне ғана, сондағы жеке
тұлғалар мен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Жеке
бұлттар сол кәсіпорынның өздеріндегі серверлерде орналатылуы мүмкін. Немесе сыртқы
тұлғаларда – ірі провайдерлердің сервер орталықтарында (Data–center) орналасып, VPN–
арнасы арқылы қолжетімді болуы мүмкін.
Ортақ бұлттар (public cloud) – көпшілікке арналған, олардың интернетте еркін
жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Интернет желісіндегі Google, Yahoo т.с.с
электрондық пошта жүйелері, Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілерді ортақ
бұлттардың мысалы ретінде қарауға болады.
Қоғамдық бұлттар (community cloud) –
ортақ мақсаттары бар қоғамдық
тұтынушыларға арналған инфраструктура.
Аралас бұлттар (hybrid cloud) – екі немесе одан көп бұлт түрлерінің (жеке, ортақ,
қоғамдық) аралас комбинациясын атауға болады. Бұлт түрінің осы моделін географиялық
түрде әр жерде орналасқан филиалдары бар, немесе көптеген бағдарламалық жүйелері бар
ірі компаниялар қолдануы мүмкін.
Біздің елімізде жеке кәсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдар жеке бұлттық
есептеу түрін қолданады. Оның басты себебі эксплуатациялық шығындардың аз болуы,
өте жеңіл бапталуы, желі мен бағдарламалық қамтамасыз етудің арзанға түсуі. Осыған
қоса жеке бұлттық есептеуді қамтамасыз ететін кәсіпорындар жүйені басқарушы жүйелік
администратор қызметін өз мойнына алады. Әрине, бұл тұтынушыларға өте тиімді
болыпкеледі. Дегенмен, ортақ бұлтты қолданушы мекемелер де аз емес. Әр бұлттың
талабына қарай, қолданылу орнына қарай, мекемелердің жұмыс істеу көлеміне
байланысты таңдау жасайды.
Онда кез келген тіркелуші өзіне белгілі бір мөлшерде тегін орын ала алады. Яғни
ол бұлттық есептеумен бірге танысуға мүмкіндік береді. Осы жұмыста аталған
бұлттардың ішінен ортақ және жеке бұлттардың мәлімет өңдеуші орталық ретінде
толыққанды жұмыс істеуді қамтамасыз етеміз. Әрбір бұлтқа баптамаларын жасаған кезде
әрқайсысының ерекшеліктерін ескерген жөн. Мысалға, жеке бұлттарға жасалатын қызмет
аз мөлшерде және шектеулі болғандықтан, оған жұмсалатын құрылғылар мен баптаулар
мөлшері аз болады [4;351]
Бұлттық технологиялар – тұтынушыға өз компьютерінің қуатына, оның
бағдарламалық жасақтамасының мүмкіндігіне тәуелді болмауға мүмкіндік беретін ең
заманауи сервис. Осындай сервисті қолданушы кәсіпорындар саны күннен күнге артуда.
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Өздерінің ішкі мәлемет өңдеуші орталықтарын сырқы коммерциялық қызмет көрсететін
аутсорсингке тапсыруда. Бұлттық технология қызметін қолданушы кәсіпорындар
өздерінің құнды мәлеметтері қаншалықты дәрежеде сақталып және өңделіп жатқан
процестің қауіпсіздігі туралы уайымдауы мүмкін.
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В современном мире информационные технологии задействованы буквально в
каждой сфере человеческой деятельности. Новые технологии значительно облегчают
жизнь человека, расширяя горизонты возможностей и сокращая время выполнения любых
операций.
Одним из таких секторов жизнедеятельности человека является банковское дело. С
момента появления IT-технологий в банковской сфере буквально произошел переворот, и
продолжают интенсивно внедряться новые инструменты и программы. Банк представляет
собой организацию с довольно сложной структурой и подразделениями, которая имеет
дело с деньгами и ценными бумагами и оказывает различные виды финансовых услуг
государству, юридическим и физическим лицам. Информационные технологии в
зависимости от бизнес-процессов в основном внедрены в следующие секторы и
подразделения:
- фронт-офис банка;
- бэк-офис банка;
- бухгалтерия;
- планирование и анализ.
Особо важную роль информационные технологии сыграли в предоставлении
клиентам дистанционного банковского обслуживания. Данная услуга позволяет
пользователю, имеющему доступ в Интернет, производить операции по счетам в любое
время и с любого устройства. Для выполнения этих операций используется браузер,
следовательно, отсутствует необходимость установки клиентской части программного
обеспечения системы.
Существует огромное количество видов дистанционного банковского
обслуживания, таких как электронный банк, интернет-банкинг, онлайн-банкинг, SMSбанкинг, GSM-банкинг, TV-банкинг.
Благодаря Интернету взаимосвязь клиент-банк
становится более оперативной, что позволяет дистанционно управлять денежными
средствами, находящимися на карт-счете с помощью услуги интернет-банкинга. Также он
включает в себя такие услуги как:
• выписки по счетам;
• предоставление
информации
по
банковским
продуктам
(депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.);
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;
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• внутренние переводы на счета банка;
• переводы на счета в других банках;
• конвертацию средств;
• личный кабинет для управления услугами.
Развитие информационных технологий позволяет в значительной степени
сократить дистанцию между производителем и потребителем банковских услуг,
существенно обостряет межбанковскую конкуренцию, а, следовательно, способствует
развитию банковского обслуживания, как в количественном, так и в качественном
аспекте. Тем не менее, не смотря на все эти преимущества, данная услуга не используется
в полной мере, что является довольно досадным фактом и требует особого внимания.
По данным опроса, проведенного сайтом Fingramota.kz, услугами интернетбанкинга не пользуются около 48% казахстанцев, тогда как более 22% граждан не имеют
общего представления о данной услуге. Исходя из этих статистических данных, можно
утверждать, что клиенты мало оповещены о подобной возможности ведения банковских
дел, причиной чего мог служить банально низкий уровень продвижения и рекламы на
рынке.
Другой немаловажной причиной может служить старинный взгляд и недоверие
жителей Казахстана на проведение операций с деньгами, непосредственно не контактируя
с ними. Особенно данный факт наблюдается среди клиентов возрастной категории от 35
лет. Данной категории людей сложно выполнять подобного рода операции ввиду их
виртуальности, им необходимо получать чеки и квитанции и поставить роспись вручную.
Использование и популярность интернет-банкинга напрямую
связана
с востребованностью банковских услуг в принципе. Довольно значительная часть
населения живет далеко от крупных региональных центров и не потребляют банковские
услуги как таковой. Такая категория населения называется non banking population и она не
заинтересована в наличии дистанционного банковского сервиса, по причинам отсутствия
заработной платы, получаемой посредством платежной карты, отсутствия депозитов или
кредитов в банке[2]. Более того, некоторые банки сами предоставляют очень малое
количество услуг, оплачиваемых электронным способом. «Так, к примеру, в обороте
магазина flip.kz доля средств, поступающих через Интернет, не превышает 5%», передает новостной портал nur.kz[3].
Для выполнения банковских операций электронно, необходимо иметь доступ в
Интернет, что также является одной из важных проблем в нашей стране. Снижение
тарифов на использование интернета, а также и на стоимость обработки транзакций
значительно увеличило бы количество пользователей интернет-банкинга. К недостаткам
относится также слабая защищённость интернета от несанкционированного доступа.
Несмотря на стремление разработчиков интернет-решений создавать и совершенствовать
систему защиты передаваемых сообщений, многочисленные потенциальные опасности
продолжают появляться. Причины: недостатки операционных систем, программ
коммуникации и браузеров, человеческий фактор. Поддержание уровня защиты на
надлежащем уровне требует значительных материальных затрат, которые могут себе
позволить в основном крупные банки, рассчитывающие на значительные доходы от
предоставления подобных услуг[1].
Значительным недостатком современных банков является то, что инновационные
каналы банкинга все еще не развиты и не пользуются должным спросом среди клиентов.
Опрос показывает, что неосвоенный потенциал в использовании онлайн-банкинга очень
высок. Одним из решений данной проблемы является внедрение мобильного приложения
банка. Мобильные приложения являются наиболее эффективным средством
популяризации интернет-банкинга ввиду своей экономичности, быстроты использования,
а также доступности.
Таким образом, помимо улучшения качества обслуживания, повышение количества
различных услуг, доступных через интернет, банкам необходимо активно информировать
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своих клиентов, а также распространять среди граждан возможность не только
единовременного снятия денег, но и оплаты товаров и услуг, совершения переводов с
помощью интернет-банкинга. Для юридических лиц, пользующихся интернетбанкингом, предоставление дополнительных преимуществ, к примеру, возможность
отправлять платежи в нерабочее время и наличие партнерских или бонусных программ,
внедряемых банками совместно с поставщиками услуг и продавцами, также могли бы
стимулировать спрос.
В заключение, необходимо отметить, что за последнюю четверть века, совпавшую
с историей Казахстана, как суверенного государства, проделана значительная работа в
области развития электронных платежных систем, в частности, обеспечена высокая
надежность и безопасность при платежах и переводах денег внутри страны и за её
пределами. И, несмотря на все достижения, работа по развитию электронных платежных
систем государства продолжается, и в настоящее время открываются новые перспективы в
развитии элементов, составляющих электронную платежную систему, появляются
горизонты расширенных возможностей в области платежей и переводов денежных
средств.
Список использованных источников
1 Дистанционное банковское обслуживание. — 2010.
2 Александр Турбанов, Александр Тютюнник. Банковское дело. Операции,
технологии, управление. — М.: «Альпина Паблишер», 2010.
3 Почему казахстанцы игнорируют интернет-банкинг? Источник:
https://finance.nur.kz/142982-pochemu-kazahstanczy-ignoriruyut-internet-banking.html

Blеnder 3D программасының мүмкіндіктерін орта мектепте оқытуды
ұйымдастыру жолдары
Алматова А.М., Сағымбай О.А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: alasmur01@mail.ru
Қазіргі уақытта біз виртуалдық, нақтылық деген ұғымды жиі еститін болдық.
«Виртуалды» термині латынның «virtualis» - сөзінен шыққа, белгілі бір жағдайларда
мүмкін болатын, қолданылатын деген мағынаны білдіреді. Бұл ұғым ортағасырлық
христиан философиясында абсолютті жалпы мәннің жалқы заттармен байланыстылығын
түсіндіру үшін қолданылған. Содан бері ұмыт бола бастаған терминді физиктер жалған
элементарлық бөлшектерді атау үшін қайта жаңғыртқан. Олар виртуалды бөлшектер
деген тіркесті «мүмкін әлем» түсінігімен байланыстырған. 70-жылдардың соңына дейін
бұл терминнің электронды әлемге де, ақпараттық технологияға да еш қатысы болмаған
еді. «Виртуалды шындық» ұғымын 70-жылдардың соңында Массачусетс технологиялық
институтында ойлап тапты деген де дерек бар. Ол шындықтың компьютер көмегімен
берілген үш өлшемді макро үлгісін анықтау үшін пайдаланылған. Бастапқыда ол үлгілер
әскери салада әлдебір техниканы сынақтан өткізу алдында қолданылған құрылғыларға
қатысты айтылған. Ал Жарон Ланье терминді жаңа компьютерлік өнімдерге байланысты
пайдаланып, ол көпшілік айналымға компьютермен бірге еніп үлгерді. Виртуалды
шындық, шын өмірге зиянын тигізбей, өз алдына балама әлем жасап алу мүмкіндігін
берді. Виртуалды шынтық, шындықты имитациялайды, оны симуляциялайды, яғни, сол
шындыққа ұқсас, бірақ өмірде жоқ өзіндік бір шындықты туғызады [1].
Модельдеу әдісі – ғылыми танымның зерттеу объектілерін олардың модельдерін
жасап, зерделеу арқылы танып-білу әдісі. Модельдеу әдісінің пайда болуы техникалық
жүйелердің күрделілігіне, материалдық процестер мен құбылыстарды зерттеу
қажеттілігіне орай туындайтын ой-түрткілерге, себептерге, тағы басқа байланысты.
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Модельдеу кез келген затты мақсатты, жылдам, неғұрлым тиімді тәсілмен зерттеуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, модель зерттеліп жатқан объектінің субъект баса көңіл
қойып отырған қасиеттерін жоғары дәлдікпен бейнелей алады. Ол объектіні
құбылыстарға, заттар мен процестерге тән қосалқы белгілерден айырып, ондағы жалпы,
негізгі, елеулі заңды белгілерді табуға мүмкіндік береді [2].
Модельдеу үдерісінде нысанның түпнұсқасын танып-білу мақсатымен нысанүлгілер құрылады. Үлгіде зерттелу мақсатына қарай түпнұсқаның қасиеттері болуы керек.
Қазіргі уақытта нысанның сипаттамасы немесе құбылыстар арнайы программа арқылы
компьютер жадында жазылып сақталатындықтан компьтерлік үлгі (модель) жасау кеңінен
қолданылады. Басқа да модельдеу сияқты компьютерлік модельдеудің түрлері бар.
Мысалы, математикалық модельдеуде қандай да бір құбылыс немесе үдеріс
математикалық формулалар арқылы сипатталса, оның нәтижесін есептеу компьютерсіз
күрделі болмақ. Сондай-ақ графикалық модельдеуді алатын болсақ, онда құбылыстың
немесе үдерістің көрінуі шешімін табады. Мұндай модельдеу құбылысты күрделілігіне
қарай көрнекі түрде ұсыну үшін керек. Және модельденетін жүйенің нақты өмірдегі
нысанмен өзара әрекеттесетінін көрсететін нақты өмірдегі модельдеуді ерекше атауға
болады. Бұл жұйедегі мысалға ойын (қолданушының әрекеті арқылы «батырдың» ісәрекеті де өзгереді) қызмет етеді. Дегенмен нақты өмірдегі модельдеудің қолданылу аясы
біршама кең (телевизия саласы, ядролық физика және т.б.) және маңызды тәжірбелік
мағынға ие[3].
Бірқалыпты кеңістік және үшөлшемді орта. Декарттың кеңестіктің көрнісі өзара
перпендикуляр үш ось: Х, Y, және Z сияқты екені белгілі. Бұл біздің қабылдауымызда
нысанның ұзындығын, биіктігін және енін көрсетеді. Алайда, осы сипаттамаларға ие бола
тұрса да нысан тағы да өзгере алады. Нысанның өзгеруі төртінші өлшем – уақытқа
байланысты болады. Осылайша біз нақты нысандары бар бірқалыпты кеңістікке ие
боламыз. Бірқалыпты кеңістікті компьютерде модельдеу үшін үшөлшемді модельдеу
орталары бар. Мұндай орта кеңістіктің ауқымын пішіндеп, оны әртүрлі нүктелерден
бақылауға, нысанды қозғалтып және өзгертуге мүмкіндік береді. Үшөлшемді модельдеу
әртүрлі деңгейдегі күрделілекті қамтиды:
• Қарапайым 3D модельдеу. Үлгіні ықшамдалған пішінде құруға болады.
• Күрделі 3D модельдеу. Құралатын үлгінің ұсақ-түйек детальдарының барлығы
қамтылыды.
Үшөлшемді модельдеу ортасында нысандарды құрып қана қоймай, оларды
анимациялауға да (уақыт бойымен орнын, қасиетін өзгерту) болады. 3D анимация –
үшөлшемді сахна мен нысандарға негізделген қазіргі уақыттағы анимация бағыты.
3D анимациясы мультфильмдерде, жарнама роликтерін құруда, көрмелер мен
өрнекті суреттерде қолданылады.
Үшөлшемді графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау және физикалық
нысандарды компьютерде үлгілеу облыстарында кең таралған. Жалпы қазіргі
ақпараттанған уақытта үшөлшемді графика адаммен байланысты саланың барлығында
қолданылады десек артық болмас[4].
Үшөлшемді графика құратын компьютерлік программалар өте көп. Олар: 3D max,
Blender 3D, K-3D, Wings 3D, Panda 3D, Sweet Home 3D, Maya және т.б.
Қазіргі уақытта виртуалдық, нақтылық, белгілі бір жағдайларда мүмкін болатын
ұғымдар мектеп информатикасында оқытылуда. Blender –3D модельдеу компьютерлік
графика программасы. Blender программасының мүмкіндіктері өте жоғары: 3D модельдеу,
анимация жасауға, видеоүзінділерді өңдеуге, түрлі ойындарға логикалық объектілерді
енгізуге мүмкіндік береді.
Blender программасындағы текстура, программадағы бульдік операция, траектория
бойынша анимациялау, Blеnder 3D модификаторы, т.б.
«Куб пен сфераны
модифицирлеу», «Робот-иттің
анимациясын құру», т.б.
тақырыптары бойынша
теориялық материалдар мен тәжірибелік жұмыстарды орта мектепте информатика пәнін
оқытуда беруге болады.
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Адамдардың бәрі суретті жақсы сала алмайды. Сондықтан адамзат ұзақ жылдар
графикалық бейнелерді құруды механикаландыруға тырысты және бұған есептеу
техникасының арқасында қол жеткізді.
Компьютерлік графикада екі бағыт бар: бейнелерді құру және бар бейнелерді
өңдеу.
Графиялық редакторлардың түрі көп. Олардың бірі сурет салу үшін, екіншілері –
3D графика құру үшін қолданылса, үшіншілері күрделі инженерлік сызбалар жасауға
мүмкіндік береді[5].

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында
Информатика білім беру бағдарламасының пәндердің элективті каталогына «Blеnder 3D
программасы» тақырыбы бойынша пән кіріктірлген.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 Шоқаев Д.Н. Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу. Оқулық,
Алматы, Эверо, 2005 ж. 186 б.
2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М. ВШ. 1998г.
3 Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Китап,
1991г.
4 Бешенков С., Ракитина Е. Моделирование и формализация. /методическое
пособие. Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2002г.
5 Суворова Н. Информационное моделирование.

Дифференциальные уравнения
Алшынбаева Е., Байгенжеев Н.
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы
В окружающем нас мире происходят различные процессы и явления. Они
слишком сложны для того, чтобы непосредственно применять к ним математические
методы. Поэтому, чтобы решить ту или иную задачу , сначала рассматривают
приближенную модель изучаемого явления, то есть делают допущения, упрощающие
задачу и в то же время позволяющие с большой точностью описать изучаемое явление.
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Таким образом, построенная для данного процесса математическая модель должна
достаточно точно его описать и должна быть наиболее простой для дальнейшего
изучения.
Многие задачи из различных областей науки и техники (геометрии, механики,
физики, гидравлики, прогнозирования погоды, экологии проектирования инженерных
конструкций и так далее) приводятся к решению дифференциальных уравнений, по
которым рассчитываются фиксированные состояния, позволяющие исследовать
меняющиеся состояния, и процессы. Дифференциальные уравнения являются одним из
основных орудий математического естествознания и науки, мощным средством для
решения многих задач прикладного характера.
В общем курсе высшей математики, уделяют большее внимания различным
способам решений конкретных типов дифференциальных уравнений и сравнительно мало
математическому моделированию реальных процессов методами дифференциальных
уравнений.
Дифференциальное уравнения подразделяют на два вида: а) обыкновенные
дифференциальные уравнения; б) дифференциальные уравнения с частными
производными. В данном случае решение прикладных задач методами
дифференциальных уравнений, независимо от их конкретного содержания, обычно
состоит из трех этапов:
1) Составления дифференциального уравнения с необходимыми дополнительными
условиями (начальными, краевыми, и т.д.), то есть построение математической модели
изучаемого явления;
2) Решение этого уравнения, то есть получения математического описания
поведения исследуемого объекта;
3) Исследования решения, то есть анализа полученного решения, на основании
которого делаются определенные выводы по изучаемому объекту.
Первый шаг общего плана – построение математической модели – начинается с
выделения тех факторов, которые следует принять во внимание, которые в данной
конкретной задаче существенны, а также те факторы, влияние которых настолько
незначительно по сравнению с доминирующими, что им вполне можно пренебречь.
Трудность первого этапа состоит в том, что универсального метода составления
дифференциальных уравнений, пригодного во всех случаях указать нельзя. Все же можно
дать некоторые общие соображения для практического пользования.
При изучении реальных процессов – неравномерных одним из упрощающих
допущений является предположение о равномерности изучаемых процессов как
протекающие с постоянной скоростью в течение бесконечно малого промежутка времени.
Опишем теперь методику составления дифференциального уравнения более
подробно.
Прежде всего надо установить, какому закону подчиняется рассматриваемый
процесс, описываемый в условиях задачи. Затем определить, какую из величин,
участвующих в процессе, взять за независимую переменную, а какую – за искомую
функцию. В качестве независимой переменной чаще всего выбирается время 𝑡𝑡. Далее,
предполагая, что в течение бесконечно малого промежутка времени [𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡] все
участвующие в данном процессе величины меняются равномерно, нужно установить
соотношение между значениями 𝑡𝑡, ∆𝑡𝑡, искомой функции 𝑦𝑦, её (перемещением)
приращением ∆𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡) через величины, о которых говорится в задаче.
Полученное равенство имеет лишь приближенный характер, так как на самом деле
величины меняются неравномерно. Затем, разделив обе части на ∆𝑡𝑡 и перейдя к пределу
при ∆𝑡𝑡 → 0, получим точное равенство, содержащее 𝑡𝑡, меняющуюся с течением времени
величину 𝑦𝑦 и её производные, то есть дифференциальное уравнение процесса.
Как известно, дифференциальное уравнение имеет множество решений, а
единственное интересующее нас решение выделяется из общего решения с помощью
некоторого дополнительного условия, например, начального или граничного, либо такого,
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как положительностью решения или достижения на этом решений максимума и так далее.
Поэтому исходя из условий задачи нужно определить такие дополнительные условия.
Таким образом, обычно предполагается, что в окончательной формулировке
математическая модель со всеми соответствующими дополнительными условиями имеет
единственное решение.
Рассмотрим несколько простых задач, приводящие к дифференциальным
уравнениям.
Задача 1 (движение тела).
Автомобиль движется со скоростью 90км/ч. На полном ходу мотор был выключен
и через 10 мин. его скорость стала равной 60км/ч. Определить скорость автомобиля через
20 мин. после остановки мотора, если сила сопротивления пропорциональна скорости
движения автомобиля.
Решение. В данном случае имеем дело с поступательным движением тела, при
котором все его точки движутся одинаково и поэтому движение автомобиля можно
рассматривать как движение материальной точки, сосредоточенной в её центре тяжести,
под действием приложенной к центру тяжести силы.
Здесь основным физическим законом, на который опирается построение модели
является второй закон Ньютона, который гласит, что сумма действующих на тело сил
должно равняться производной от импульса тела. Тогда из второго закона Ньютона
𝑑𝑑∨
𝑑𝑑∨
получим дифференциальное уравнение движения точки 𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐹𝐹, где 𝑑𝑑𝑡𝑡 – ускорение, mмасса движущейся точки, F – величина силы. По условию задачи сила сопротивления
пропорциональна скорости движения, поэтому 𝐹𝐹 = −𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 > 0–коэффициент
пропорциональности, причем знак минус взят потому, что сила сопротивления направлена
в сторону противоположную направлению скорости.
𝑘𝑘
𝑑𝑑∨
Обозначив 𝑚𝑚 через 𝑘𝑘1 , получим 𝑑𝑑𝑡𝑡 = −𝑘𝑘1 𝑉𝑉, общее решение этого уравнения имеет
вид 𝑉𝑉 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑒𝑒 −𝑘𝑘 1 𝑡𝑡 .
Так как при 𝑡𝑡 = 0 скорость автомобиля было 90км/ч, то V=90. Из начального
условия находим, что C=V, поэтому 𝑉𝑉 = 90 ∗ 𝑒𝑒 −𝑘𝑘 1 𝑡𝑡 . В полученном для V выражений
участвует неизвестная величина 𝑘𝑘1 , её находим из условия, что V=60км/ч при t=10мин,

т.е. 0,16ч, тогда 𝑘𝑘1 =

ln 1,5

. Окончательно, 𝑉𝑉 = 90 ∗ 𝑒𝑒
0,16

автомобиля в момент времени t=20(мин)=0,3(ч)
𝑉𝑉 = 90 ∗ 𝑒𝑒

𝑙𝑙𝑙𝑙 1,5
∗0,3
0,16

−

=90∗ 𝑒𝑒 −1,35 ≈ 32,4км/ч.

𝑙𝑙𝑙𝑙 1,5
0,16

−𝑡𝑡∗

. Определим теперь скорости

Задача 2(скорость охлаждения тела).
Тело охлаждается за 10 минут от 1000 до 600 . Температура окружающей среды
поддерживается 200 . Когда тело остынет до 250 ?
Решение. Пусть 𝜃𝜃(𝑡𝑡) – температура тела в момент времени t. Дифференциальное
𝑑𝑑𝑑𝑑
уравнение данной задачи запишется: 𝑑𝑑𝑡𝑡 = −𝑘𝑘[𝜃𝜃(𝑡𝑡) − 20].
Это
есть
линейное
дифференциальное
уравнение
первого
порядка
относительно 𝜃𝜃(𝑡𝑡). Решая его методом Бернулли имеем общее решение.
𝜃𝜃(𝑡𝑡) = 20 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑒𝑒 −𝑘𝑘𝑘𝑘
Значение постоянной С и коэффициента пропорциональности 𝑘𝑘 находим из
условий:
𝜃𝜃(0) = 100, 𝜃𝜃(10) = 60, С = 80, 𝑘𝑘 = 0,1 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙2
𝜃𝜃(𝑡𝑡) = 20 + 80𝑒𝑒 −0,1∗𝑙𝑙𝑙𝑙 2∗𝑡𝑡
На поставленный вопрос отвечает равенство 𝜃𝜃(𝑡𝑡0 ) = 25, т. е. 25 = 20 + 80е−0,1𝑙𝑙𝑙𝑙 2𝑡𝑡 0
решая это уравнение относительно 𝑡𝑡0 имеем окончательно 𝑡𝑡0 = 40мин.
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Большинство моделей, описывающих реальные задачи, возникающие в
инженерных и технических сферах, выписываются в виде уравнений в частных
производных, называемые “уравнениями математической физики”
К ним относятся:
1. Волновое уравнение(уравнения гиперболического типа):

типа):

2.

3.

𝜕𝜕 2 𝑢𝑢

𝜕𝜕 2 𝑢𝑢

= 𝑎𝑎2 𝜕𝜕𝑥𝑥 2 .
𝜕𝜕 𝑡𝑡 2
Уравнение теплопроводности (уравнение Фурье, уравнение параболического
𝜕𝜕𝑢𝑢

𝜕𝜕 2 𝑢𝑢

= 𝑎𝑎2 𝜕𝜕𝑥𝑥 2 .
𝜕𝜕𝜕𝜕
Уравнение Лапласа (уравнение эллиптического типа):
𝜕𝜕 2 𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥 2

𝜕𝜕 2 𝑢𝑢

+ 𝜕𝜕𝑦𝑦 2 = 0.

Наряду с классическими методами решения данных уравнений существуют и
приближенные методы решений.
Современными методами решений таких уравнений читатель может познакомиться
в результатах исследований группы ученых института теоретической математики и
научных вычислений ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва под руководством крупного ученого
современности Н.Тимергалиева [3](c.105),[4](c.113).

1982.
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Информатиканы оқытуда инновациялық технологияны қолдану
Ахатова Ж.Е. , Айтбай Ж.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты,
Арқалық қ.
E-mail: janar_2004@mail.ru
ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов: «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана
шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер», - деген екен. Сондықтан қазіргі
таңдағы педагогика жаңалықтарын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту
мақсатына жетудің бірден-бір жолы. Ұстаздық тәжірибемде алдыма қойған мақсатым –
баланы қалайда қызықтыратын, қабілетін арттыратын жағдай туғызу. Оның басты үрдісін
жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың оқудағы іс-әрекеті арқылы ойлау дағдыларын
жетілдіру, өз бетінше білім алу үдерісінде бірлесе әрекет ету. Қазіргі кезде білім берудің
әлемдік озық тәжірибелерін саралай отырып, бүгінгі оқытуда жас өспірімдерден күтілетін
нәтиже, негізгі құзыреттіктердің қалыптасуымен айқындалады. Мұны көрнекі түрде
былай көрсетуге болады: Құзырет → Білім, білік (әрекет), дағды, әрекет →
Құзыреттіліктер игерілген іс-әрекет тәсілдері → Өз-өзін басқару → Субъективтілік [2].
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Мұғалім мен оқушы арасындағы бірлескен қарым-қатынастың маңызы ерекше.
Оқушының ой-пікірі мен бастамасы, ұсынысы мен тапсырманы орындау шеберлігі,
сөйлеу мәдениеті мен ой-тұжырымы, пайымдаулары, талпыныстар мен ізденістері,
қызығушылығы мен байқампаздығы, іскерлігі мен дағдысы, іске батыл, сеніммен кірісу
жүзеге асады. Ал бағыт-бағдар беру істің дұрыс-бұрыстығын анықтау педагог тарапынан
шарт. Оқушыларды шығармашылық жұмыстарға баулу, сенімділігін, тәуекелділігін
арттыру, ұжымдық қарым-қатынас негізінде ортақ шешім табуға үйрету тұлғаның
дүниетанымын кеңейтіп, рухани дамуына жағдай жасай алады [3].
Инновациялық технологиялардың бірі – ақпараттық технология. Яғни, ақпаратпен
жұмыс жасау үшін қолданылатын арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар
бағдарламалық және техникалық құралдар. Мысалы, күнделікті сабаққа бейне, аудио
қондырғылар мен теледидарды, компьютерді, интерактивтік тақта мен мультимедиялық
проекторларды пайдалану үлкен нәтижелер беретініне әр мұғалім көз жеткізіп отыр.
Ақпараттық технологияны жеке тұлғаны дамыту мақсатында қолдану жолдары:
- электронды поштаны қолдана білу;
- жасаған жұмысын компьютер арқылы таныстыру;
- мәтінді графиктік сызбаларға түсіру;
- мәліметтер қорымен, әдебиеттермен жұмыс;
- электрондық оқулық, диск, қосымша материалмен жұмыс;
- интернеттен ақпарат алу.
ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім
беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Олай болса, мектептегі білім беру ісі
ғылыммен тығыз байланысты болып, жаңа дәуір жаңалықтарымен суарылып отыруы тиіс.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуына байланысты әсіресе соңғы кезде
педагогика саласына түбегейлі өзгертулер, жаңалықтар енгізілуде. Еліміздің
экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, ең алдымен, олардың білім жүйесімен,
азаматтарының білімділігімен анықталады. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім
беру жүйесін, білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне
қарап бағалайтын болды.
Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол
жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке —
ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп
жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір. Бүгінгі күні әртүрлі елдер үшін білім беру мен
тәлім-тәрбиені дамыту бағытында ортақ қиыншылықтардың туындағанына қарамастан,
олар бір-бірінен білім беру мәселелерін шешу жолдары, әдістері және мақсаттары
тұрғысынан елеулі дәрежеде ерекшеленіп отырғандығы байқалады. Мұндай
айырмашылықтар адамның ролі мен оны жетілдірудің маңызын, осыдан барып қоғамның
жекелеген мәселелерін шешудегі, оның қажеттіліктерін қанағаттандырудағы және жалпы
қоғамды дамытудағы білім беру жүйесінің міндеттерін әртүрлі түсінуден келіп шығады.
Осыған байланысты, әртүрлі қоғамдық-саяси жүйелерімен ерекшеленетін елдерде білім
беру саласына жаңалықтар әртүрлі мақсаттармен, әртүрлі тәсілдермен және әртүрлі
атаулармен енгізіледі де, олардан әртүрлі нәтижелер күтіледі. Әртүрлі елдердегі бірдей
жаңалықтар әртүрлі қызметтерге ие болып, оларды қолдану нәтижелері де түрліше
бағаланады.
Нарық
экономикасының
қажеттіліктерін
қанағаттандыру
және
экономиканың, өндіріс салаларының дамуына сай жастарды құзыретті тұлға.
Инновациялық технологияларды қолдану оқу процесін сапалы түрлендіруге, жаңашыл
жобаларды енгізуге, оны тиімді басқаруға негіз болып, әрбір білім мекемесінде өзіндік
даму жолын табуға, әрбір мұғалімге өзінің әдістемелік жүйесін құруға септігін тигізер еді.
Сондықтан қазіргі кезеңде оқытудың инновациялық технологияларын оқу орындарының
практикасына белсенді түрде ендіру — қоғам талабы [4].
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің
инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі — маңызды
мәселелердің бірі. Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух
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пен сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі
инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді.
Бүгінгі мақсат — әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін
беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау [1].
«Халық пен халықты теңестіретін — білім» — деп қазақтың заңғар жазушысы
Мақсаты–оқу үрдісінің өнімділігін арттыру. Инновациялық технологияны қолдану: оқып
үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері арқылы іске асады. Инновациялық
оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны оқу әрекетіне жетелеп, олардың оқуға деген
ынтасын оятады.
«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар
берген. Инновация латыншадан аударғанда «жаңа», «жаңалық», «жаңарту» егенді
білдіреді немесе «инновация» — бұл нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа
нәтиже. Нақты мақсатқа қандай әдіс-тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу
мақсатының жүйесінде берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып,
педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат
пен нәтиже — жаңалыққа бет бұрудың кілті. Сабаққа дайындық барысында оқушылар әр
түрлі газет-журналдарды, көмекші құралдар мен анықтама кітаптарды пайдаланады, яғни
бір сөзбен айтқанда оқушылардың өз бетінше шығармашылық ізденіспен жұмыс жасау
қабілетін арттырады [7].
ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Тәуелсіз Қазақстан да
сол ғасырға нық қадам басты. Ел өмірінің барлық саласы компьютерлендіре бастады.
Ендігі кезекте еліміздің ертеңі болар бүгінгі жас ұрпақ компьютердің қыр-сырын терең
меңгеруі тиіс.
Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім беру
саясатының ажырамас бөлігі болып табылады. Біз «ақпараттық жарылыс» дәуірінде өмір
сүріп отырмыз. Ғылыми білім мен ақпарат көздерінің мөлшері тез өсуде. АКТ оқыту
мақсаты
• бағдарламалау дағдыларын дамыту;
• мәтіндік редактор, электрондық кесте басқа да тәжірибе қосымшаларды
пайдалануға үйрету;
• желіден, СВ-КОМ-нан ақпарат іздеуге үйрету, т.б.;
• желі көмегімен қарым-қатынас жасауға үйрету.
Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар әрбір оқушының білім беру үрдісіне
шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер береді. Сондай-ақ оқушының
танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады.
Осылайша оқыту құралдарының бірі –электрондық оқулық. Ол оқушыларды даралай
оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді
тесттік бақылауға арналған программалық құрал. Білім беру жүйесінде электронды
оқулықтарды пайдаланып, үлкен табыстарға жетуге болады. Электронды оқулықтарды
пайдалану барысында оқушы екі жақты білім алады: біріншісі-пәндік білім, екіншісікомпьютерлік білім. Электронды оқулықтарды пайдалану оқушының өз бетінше
шығармашылық жұмыс жасауына, теориялық білімін практикамен ұштастыруына
мүмкіндік береді. Электронды оқулыққа оқу технологиялары жинақталған. Мысалы:
ойын арқылы оқыту, блокты оқыту, тірек- сигналдар арқылы оқыту, т.с.с.
Электронды
оқулық арқылы оқушы көптеген қосымша материал ала алады, осы алған мәліметтерін
компьютерден көргендіктен есіндежақсы сақтайды, өз бетінше жұмыс жасау қабілеті
қалыптасады. Сонымен қатар, қашықтықтан оқыту және Қазақстан Республикасында
білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасындағы
басым бағыттардың бірі «E-learning» электронды оқытуды да айта кету керек. Жас
ұрпақты оқытуда осы айтылған инновациялық технологияларды пайдалану –
шығармашылық жетістіктің негізгі көзі және мұғалімнің кәсіби өсуінің тура жолы [5,6].

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

400

155 б.

Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Лернер П.С. Инновационные образовательные технологии. — 2006. — № 6. —

2. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. — Алматы, 2004. — 21 б.
3. Сарбасова Қ.А. Инновациялық технологиялар. — Алматы, 2006.
4. Жанпейсова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы
ретінде. — Алматы, 2002.
5. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға
арналған Мемлекеттік бағдарламасы.
6. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан -2030»
жолдауы.
7. С.Т.Мұхаметжанова, Ж.Ә.Жартынова, Интерактивті жабдықтармен жұмыс
жасаудың әдіс-тәсілдері. Алматы, 2008ж.

Borland Delphi бағдарламасы арқылы санау жүйелерін есептеуді ұйымдастыру
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Қазіргі уақытта компьютерсіз қандай да бір жұмыс орындауды көз алдымызға
елестету қиын. Бұл компьютермен жұмыс істейтін адамға қандай да бір ұмтылысты
тудыруы мүмкін.
Есептеуіш техниканың қарқынмен дамуы тиімді программалық құралдар жасау –
объектілі бағдарланған программалау жүйелерінің жасалуына әкелді. Жылдам құру
жүйесінің негізінде (RAD – Rapid Application Development – қосымшаларды жылдам құру
ортасы) визуалъды жобалау мен оқиғалы объектілі бағдарланған программалау
технологиясы алынған. Мұндай программалаудың мәні – программа жасаушы құрал
жұмыстың көп бөлігін өзі атқарып, программистке диалог терезелерін құрастыру мен
оқиға өңдеушіні құру жұмыстарын қалдырады. RAD жүйелерінің ішінде Borland Delphi
және Visual Basic орталары әр түрлі программалар құруға мүмкіндік береді: қарапайым
бір терезелік қосымшалардан бастап, үлестірілген мәліметтер қорын басқару
программаларына дейін. Borland Delphi ортасындағы программалау тілі Object Pascal
тілі[1,2].
Программалау іскерлігін үйрену үшін нақты есептер шығарып, программасын жаза
білу қажет. Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру қажет. Объектілі
бағдарланған программалау жүйелерінде программалаудағы негізгі ерекшелік алдымен
программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады.
Санау жүйесі, санау, нөмірлеу - натурал сандарды атау және цифрлық символдар
арқылы белгілеу әдістерінің жиынтығы. Санау жүйесі бейпозициялық және позициялық
принцип болып екіге бөлінеді. Сандарды белгілеудің ең жетілген принципі — позициялық
принцип, онда бір санның таңбасы (цифр) орналасқан орнына байланысты әр түрлі мәнге
ие болады. Позициялық санау жүйесі арифмет. амалдар орындауға қолайлы, сондықтан
оларды кеңінен пайдаланады. Мұндай Санау жүйесінде 1-разрядтың n бірлігі (Санау
жүйесінің негізі) 2-разрядты бірлік, ал 2-разрядтың n бірлігі 3-разрядты бірлік, т.с.с.
құрайды. 1-ден үлкен кез-келген сан Санау жүйесінің негізі бола алады. Мұндай жүйенің
қатарына ондық санау жүйесін (негізі n=10) жатқызуға болады. Бұл жүйеде алғашқы он
санды белгілеу үшін 0, 1, …, 9 цифрлары қолданылады. Негізі басқа сандар (5, 12, 20, 40,
60) болатын санау жүйелері де пайдаланылған. Ғылыми зерттеулер мен есептеуіш
машиналарда жүргізілетін есептеулер кезінде негізі 2 болатын санау жүйесі (екілік санау
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жүйесі) жиі қолданылады. Бейпозициялық санау жүйесінде символдың мәні сандағы
орналасқан орнына байланысты емес. Бұл жүйенің мысалы ретінде римдік санау жүйесін,
яғни рим цифрларын алуға болады. Бұл жүйенің негізгі кемшілігі - символдар саны көп,
олармен арифмет. амалдар орындау өте күрделі. Бейпозициялық санау жүйесіне
қалдықтар кластарының жүйесі де жатады [2,3].
Негізгі жұмыстың мақсаты санау жүйесінде есептер құрастырып, сол есептерді
бере отырып оқушылардың материалды меңгеруін бағалайтын программа дайындау.
Оның міндеті санау жүйесін компьютерді пайдаланып оқыту.
Мұғалімнің басты мақсаты – оқушыға терең де тиянақты білім беру, ал білім
сапасын арттыру үшін әр мұғалім шығармашылықпен жұмыс жасауы қажет. Мұғалім
пәнді өзі жетік терең білуімен қатар, оны оқушыға меңгерту үшін әр сабақта ғылым мен
техника жаңалықтарын дұрыс қолдана білуі тиіс. Компьютерді сабақта орынды
қолданудың бірқатар артықшылықтары бар, атап айтқанда: оқушылардың пәнге
қызығушылығының артуы, оқу процесі қарқынының жоғарылауы, оқушының
шығармашылық белсенділігінің көтерілуі, оқу сапасының артуы. Педагогикалық,
психологиялық зерттеулердің нәтижесі бойынша оқу сапасының артуына себепші
факторлардың бірі оқушының материалды қабылдауы. Қабылдауға сезім мүшелері (есту,
көру, т.б.) неғұрлым көп қатысса, қабылдау соғұрлым белсенді жүреді. Ал сезім
мүшелерінің көп қатысуы сабақтың көрнекілігіне байланысты. Компьютерді оқу
процесінде көрнекі құрал ретінде пайдаланып, сабақтың көрнекілігін жоғары деңгейде
ұйымдастырып, өткізуге болады. Компьютерлік технологияны қолдану барысында
мұғалімнің әр оқушымен жұмыс жасауға, әрқайсысына әртүрлі тапсырмалар беріп,
барлық оқушы білімін бағалауға толық мүмкіндігі болады, кімнің қай тақырыпты жақсы
меңгергенін немесе қай жерде білімінің осал екенін дөп басып, көмек көрсете алады. Әр
оқушы өзі еңбек етеді, кейбір жағдайдағыдай тақтадан немесе жанындағы оқушыдан
селқос көшіріп отырмай, есепті өзі шығаруға тырысады. Сабақта компьютерді пайдалану
оқушыны шапшаңдыққа, тапқырлыққа үйретеді.
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Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру технологиясы
Ахатова Ж.Е., Шыныбек А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
Арқалық қ.
E-mail: janar_2004@mail.ru
Алгоритмдеу және бағдарламалау сызығы Адам мен компьютер арасындағы тіл
қатысу, хабар алысу әрекеттері тек алгоритм арқылы ғана іске асырылады. Сондықтан
есептеуді меңгергісі келген адам, алдымен, алгоритм сөзі мен сол ұғымның мән,
мағынасын терең білуі қажет.
Алгоритмдеу бағытының мазмұны мына түсініктер тізбегі арқылы анықталады:
алгоритм, алгоритмнің қасиеттері, алгоритмді орындаушылар, орындаушының бұйрықтар
жүйесі, алгоритмді формалды орындау, алгоритмді ұсыну формалары, негізгі
алгоритмдік құрылымдар, шама ұғымы, көмекші алгоритмдер. Мектеп информатикасында
алгоритмдеуді оқытудың екі мақсаттық аспектісі бар:
• біріншісі –дамытушылық аспекті, оқушылардың алгоритмдік ойлауының
дамуы;
• екіншісі – бағдарламалық, кәсіби бағытталған аспекті. ЭЕМ үшін
бағдарлама құру, алгоритм құрудан басталады:
• бағдармалаушының ең маңызды кәсіби сапасы – логикалық- алгоритмдік
ойлаудың дамуы.
Бүгінгі уақытта талқылау ортасында оқытуды ұйымдастыруға арналған қадамдар
табылып, зерттеліп жатыр. Информатика – білім беруді заманауи ұйымдастыруын
жасайтын қоғамның сұранысына және өмірімізге толыққанды жақындап енген
инновациялық және қажетті заттардың бірі. Ең маңыздысы оқу саласына
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

404

қызығушылықты қалыптастыру, студенттерге оқу процесінің субъектісі болуға мүмкіндік
беру болып табылады. Оқыту нәтижесі тікелей оқытудың негізгі мақсаты және әдісі
ретінде не таңдалғанына, оқытушы сабақта қандай көрнекіліктер қолданғанына
байланысты болады.
Жалпыға бірдей қабілеттіліктер мен дағдылардың дамуының негізгі тапсырмасы:
студенттердің бәсекеге қабілеттілігін дамыту, білім беру сапасын арттыру, оқу саласын
ұйымдастыруда жаңа педагогикалық қадамға көшу. Білім беру процесіне ақпараттық
технологияларының енуі түбегейлі түрде оқыту процесін өзгертеді.
Информатиканы оқытудың маңыздылығы бүгінгі таңда күмән тудырмайды,
дегенмен информатиканың отызжылдық тәжірибесіне қарамастан жоғары оқу
орындарында бүгінгі таңға дейін осы мәселе алғашқы орында тұр.
Бүгінгі таңда адамзаттың жоғары индустриалды және ақпаратты қоғамға қарқынды
түрде өтуіне байланысты өркениеттің бет-бейнесі тұтастай өзгеруде. Елдің өркендеуі
білім беру жүйесін, онын мазмұны мен құрылымын жаңартуды қажет етеді. Яғни, қазіргі
қоғамның маңызды проблемаларының бірі - бұл құбылмалы әлеуметтік және
экономикалық жағдайда өмір сүріп қана қоймай, болып жатқан құбылысқа белсенді әсер
ете отырып, оны жақсартуға бейім тұлғаны қалыптастыру болып отыр. Мұндай тұлғаға шығармашыл, белсенді, әлеуметтік жауапты, жақсы дамыған интеллект иесі, жоғары
білімді, кәсіби сауатты болуы қажет.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына
Жолдауында [1], Қазақстан Республикасы «Бiлiм туралы» Заңында [2], Қазақстан
Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасында [3] және 12 жылдық білім беру бойынша құжаттарда ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен техника жетiстiктерi негiзiнде тұлғаның
қалыптасуы және дамуы үшiн жағдайлар туғызу қажеттігі атап көрсетiлген. Сонымен
қатар бұл құжаттарда білім беру саясатының басым бағыттарының бірі ретінде мектептің
жоғары сыныптарына бағдарлы оқытудың енгізілуі және ол оқушыларды
әлеуметтендіруге, оқытуды даралауға, оқушылардың бейiмдiлiктерi мен қабiлеттiлiктерiн
толығырақ ескеруге, оқуларын әрі қарай жалғастыруы үшiн жағдайлар туғызуға
бағытталған оқыту жүйесі екендігі көрсетілген. Сондықтан мектептiң алдында қазiргi
заманғы өзгермелi жағдайларда еркiн бағдарлана алуға, бiлiм алуын жалғастыруға
мүмкiндiгi бар, өзiнiң болашақ қызметiнде жетiстiкке жете алатын бәсекеге қабілетті
мектеп түлегiн дайындау мiндетi тұр.
Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары
жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағыттар бойынша
бейіндік оқытуды енгізе отырып саралау, интеграциялау және білім беру мазмұнын
кәсіптік бағдарлау негізінде әзірленеді.
Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге,
оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды,
интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту
бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникативтік
байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді. Жедел дамып
отырған ғылыми –техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық салаларын
ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналды. Ақпараттық технологиялық
дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың тұрмыс деңгейі,
ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің рөлі тәуелді
болады.
М.Әуезов «Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін - білім» - деп атап
көрсеткеніндей, еліміздің болашақта ілгері басуы үшін ең алдымен білім қажет. Рухани
ұлттық қажеттілікке жараған білім – ең мықты білім, рухани ұлттық тәрбие нәрімен
сусындаған ұрпақ қана – болашақты гүлдендіріп, тәуелсіз елді нығайтатын болады.
Ұстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы тәрбие беру, тұлғаның заман
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

405

талабы мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету екендігін бәріміз білеміз. Сол мақсатқа
жету үшін сұрақтар туындайды.
Сабақты қалай пайдалы, қызықты етіп өткізуге болады? Мектептен шыққан оқушы
бүгін алған білімнің пайдасы, жаңалығы туралы айта алатын дәрежеде оқыту үрдісін
қалай ұйымдастыруға болады? Оқушы болашақ маман ретінде бүгінгі күн талабына
сәйкес болып, жаңа кәсіби міндеттерді шешуге дайын болу үшін не істеу керек?
Осы сұрақтарды шешудің бір жолы – оқытуда инновацияны қолдану, яғни мұғалімнің
жаңа қаруы ретінде инновациялық әдіс–тәсілдерді кеңінен пайдалану. Инновация
дегеніміздің өзі жаңалықты енгізу, жаңалық әкелу, жаңа әдістеме мен жаңа технология.
Қытай даналығына сүйенсек: «Ауызша айтылғанды ұмытамын. Көрсетсең, мүмкін есімде
сақтармын. Қатысушы болсам, мен түсінемін» делінген.
Осы сөздерден инновациялық оқытудың мәні өз көрінісін табады.

Тармақталушы

Сызықтық

Қайталанушы

Алгоритм
типтері

Мына суреттің кез-келгенінен
алгоритм түрлеріне мысал келтір.
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Оқыту үрдісінде шығармашыл тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудегі
құзыреттілікті қалыптастыру
Байзакова С.С., Бауыржанұлы М.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты,
Арқалық қ.
E-mail:Saule_alikosh@mail.ru
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында "Білім беру
реформасы табысының басты өлшемі- тиісті білім мен білік алған еліміздің кез-келген
азаматы әлемнің кез-келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге
көтерілу болып табылады. Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім
беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз" деп атап керсетті. Бұл биік мақсатқа жету үшін біз
дәстүрлі оқытудағы оқу сапасын тек қана білім, білік және дағдыға біріктіріп бағалаудан
бас тартуымыз керек.
Қоғамның дамуы жас ұрпақтың меңгерген білімі қалыптасқан іскерлік дәрежесіне
байланысты.Ұлтты ұлт етіп дүниежүзілік деңгейге көтеретін оның саналы, дарынды,
талапты ұрпағы. Қазіргі жағдайда қоғамның білім деңгейі мен интеллектуалдық әлеуеті
ұлттық байлықты құрайтын маңызды сипатқа ие. Орта білім алу әрбір адамға әрі қарай
оқу, мамандық алу мен өмірде табысқа жету мүмкіндігін қамтамасыз етудің түбегейлі
қажеттілігі болып табылады. Қазақстан болашағы өзгермелі өмірдің жаңа
тұжырымдамалары мен үрдістерін қабылдауға, саналы таңдау жасауға, сондай-ақ өзінің
бүкіл өмірі бойында өзгермелі жағдайларға икемді болуға үйренуі және бейімделе білуі
тиіс. Бұл тұрғыда үкіметіміз білім беру ұйымдары мен мұғалімдерге жаңа талаптар қойып,
үлкен жауапкершілік жүктеп отырғаны белгілі.Әсіресе оқушылардың шығармашылық
қабілеттерін дамыту, дарынды балалармен жұмыс жүргізу басты назарға алынуда [1].
Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудағы басты міндет балалардың қабілеттері мен дарындылығын жан-жақты аша түсу үшін дарындылықтың
ерекшеліктерін анықтау мен айқындау болып табылады.
Дарынды балаларды анықтау - ұлттық маңызды мүдделердің бірі. Ол баланың
дамуын талдаумен байланысты жүргізілетін ұзақ мерзімді процесс. Дарындылықты
біртіндеп, сатылап анықтау қажет, оны қандай да бір әдіспен анықтау мүмкін емес.
Баланың дарындылығын тек бірегей көрсеткіштерге қойылған бағамен негіздеуге
болмайды. Бұл тұрғыда ақыл - ой дамуының жеке деңгейін сауалнамалардың көмегімен
анықтаудың маңызы зор.
Сонда дарынды бала дегеніміз кім? Дарынды бала – зейіндік, есте сақтау қабілеті,
күш-жігері жоғары, белсенді, ой - өрісі кең, еңбексүйгіш,өзіндік идеясы бар,
жаңашылдыққа құмар т.б. қасиеттерімен дараланады.
Дарынды баланы әр түрлі тәсілдер арқылы таныған соң оның әрі қарай жеке
даралық қасиеті мен қабілетін дамыту құзіреттілігін қалыптастыру жолға қойылады.
Мұндағы құзыреттілік деген не?
Ал құзырет ұғымына мынадай анықтама беруге болады: құзырет деп оқудың және
өздігінен білім алудың нәтижесінде қалыптасатын және адамның әлеуметтік ұтқырлығын
анықтайтын, білім мен тәжірибеге, құндылықтар мен бейімділіктерге негізделген жалпы
қабілеттіліктерді айтады.
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"Құзырет" ұғымы екі түрлі аспектіде: құзыреттілікті меңгерген: белгілі бір нәрсеге
пікір айта алатындай білімі бар деген мағынада қарастырылады . Бұдан құзыреттілік пен
құзырет ұғымдарының бірін-бірі толықтыратыны және бірімен-бірі байланысты екендігін
көруге болады.
Оқушылардың құзыреттілігі - оқу үдерісінің негізгі сапа көрсеткіші, оның жетістігі
қойылған педагогикалық мақсатқа жету болып табылады. Құзыреттің түйінді құраушысы
біліктілік болып табылады. Оқытудағы құзыреттілік тәсіл оқыту нәтижесі ретіндегі білім
сапасын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге ол білім мазмұнынан білім, біліктілік, дағдыға,
шығармашылық іс-әрекет тәсілдері мен эмоционалдық-құндылық қатынастар
әжірибесіне негізделген түйінді құзыреттіліктерді ажыратып алуды меңзейді. Оның
құрылымы мынадай: -өзіндік танымдық іс-әрекет саласын тиянақ құзыреттер;
- мәдени іс-әрекеттегі құзыреттер;
- тұрмыстық саладағы құзыреттер;
- әлеуметтік-еңбек іс-әрекеттері саласындағы құзыреттер.
Мұндағы өзіндік танымдық іс-әрекет саласындағы тиянақ құзыреттерге: оқи, жаза,
есептей алу; сөйлей алу және түрлі жиындарда өз ойын басқаларға жеткізе алу; оқу ісәрекетінің нәтижелерін талдай алу; жоспарлай, жобалай, модельдей алу; әр түрлі ақпарат
көздерінен (кітаптан, газет-журналдардан, сөздіктер мен энциклопедиялардан, теле-радио
хабарлардан,
интернеттен)
білім
жинақтай
білуді
меңгеру
жатады.
Мәдени іс-әрекеттегі құзыреттерге бос уақытын өзінің рухани және мәдени дамуы үшін
пайдалана білу (ғылыми-көпшілік және көркем әдебиеттерді оқу, түрлі дәрістер мен
баяндамалар тыңдауға қатысу, ғылыми-техникалық және пәндік үйірмелер,
олимпиадалар, байқаулар, конференциялар және басқа да мәдени шараларға қатынасу)
біліктілігі жатады [2].
Тұрмыстық саладағы құзыреттер: жеке гигиена мен санитарияға қатысты, өз
денсаулығын
нығайтуға,
отбасы
тұрмысына
қатысты
мәселелер.
Әлеуметтік-еңбек іс-әрекеттері саласындағы құзыреттер: бұл оқу еңбегін ұйымдастыра
білу дағдысы, ұжымдағы өзара қарым-қатынас этикасы, өз мүмкіндігін бағалау, еңбек
нарығындағы түрлі жағдаяттарды талдай білу, жауапкершілік жүгін арқалай білу және
тағы басқа.
Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуға
байланысты жасалынып жатқан талпыныстар мектеп оқушыларының дербестігін,
ізденімпаздығын, белсенділігі мен шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуды талап етеді.
Сондықтан оқушылардың мектепте оқып жүрген кезінде олардың ойлау белсенділігін
дамытып, білімі мен біліктерін өмірдің жаңа жағдайында пайдалана білуге үйрету
қажеттілігі туындайды. Бұл міндеттердің жүзеге асуы оқушылардың шығармашылық ісәрекеттерін оңтайлы ұйымдастыруға тікелей байланысты.
Шығармашылық танымдық іс-әрекет нәтижесі болып табылады. Осы жерде
шығармашылық ұғымына тоқтала кетейік. Шығармашылық дегеніміз — өзінің
жаңашылдығымен, өзгешелігімен ерекшеленетін өнім алуға мүмкіндік жасайтын жеке
тұлғаның бойындағы қабілеттіліктің, білім мен біліктіліктің, түрткінің (мотивтік) болуы.
Көптеген зерттеулерді талдау нәтижесінде шығармашылық іс-әрекет нәтижелері
оқушының жеке тұлғасына, біліктерінің жетілуіне, психологиялық тетіктер аркылы оң
әсерлері бар рефлексия нәтижесінде өз әрекетіне және сол әрекеттің бірлескен іс-әрекет
мазмұны мен түріне сәйкес көзқарастары қалыптасатыны анықталып отыр.
Оқу үрдісінде танымдық тапсырмаларды орындау шығармашылықты,
ізденімпаздықты талап етеді, сондықтан мұндай тапсырмаларды орындау: өзекті мәселені
табу, мақсаты мен міндеттерін айқындау, зерттеу әдіс-тәсілдерін белгілеу, болжам құру,
болжамды тексеру, нәтиже, іс-әрекет рефлекциясы кезеңдерімен жүзеге асады. Оқу
жұмысына шығармашылық мақсат қою, оны жоспарлау оқушыдан зеректік,
ізденімпаздық, енбеққорлық, шабыт, мақсаткерлік, белсенділік, қызығушылық, өмірлік
белсенді ұстаным сияқты көптеген касиеттерді талап етеді. Мұғалім оқушылардың
танымдық іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру біліктерін дамытуы кажет.
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Оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін жетілдіру бағыты танымдық
біліктерінің қалыптасу белгілеріне, танымдық тапсырмаларды орындау мүмкіндіктеріне
қарай оларды шартты түрде мынадай 3 топқа бөлуге болады [3].
Бірінші топ - танымдық іс-әрекетте табанды, міндеттері мен мақсатын біледі;
ізденімпаз, пән бойынша дербес шығармашьлық жұмыстарға белсене қатысуымен
ерекшеленеді.
Екінші топ - ізденіске ұмтылады, бірақ шығармашылық тапсырмаларды орындауға
барлық уақытта бірдей бейімділік көрсете бермейді; танымдық тапсырмаларды орындау
әдіс-тәсілдерін табуға құлшыныс білдіреді; тапсырмаларды орындауда мұғалім көмегін
кажет етеді.
Үшінші топ — шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды орындауға құлықсыз;
белсенділігі төмен; репродуктивті сипаттағы тапсырмаларды ұнатады; жұмысты
орындауда үлгіні кажет етеді, оны орындауда көмекті қажетсінеді.
Сонымен, шығармашылық іс-әрекет талаптарын, сондай-ақ оларды мектепте
ұйымдастыру жолдарын зерттеу мәселені дамытып, жетілдіру тетігін анықтауға, сондайақ мынадай тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:
- оқушылардың шығармашылық дербестігін дамыту арқылы оның жеке тұлғасын
қалыптастыруға болады;
- танымдық іс-әрекет түрлері төменнен жоғары қарай, кезекті түрде, белгілі бір
ретпен, жүйемен жүргізілуі нәтижесінде шығармашылығы дамиды;
- танымдық іс-әрекетті дұрыс ұйымдастыру біліктері мен ізденімпаздықтың
қалыптасуы оқушыларды шығармашылыққа баулиды;
-оқушыларды танымдық тапсырмаларды орындау мүмкіндіктеріне қарай топтарға
бөліп, сәйкес жұмыс түрлерін таңдап, жүйелі жұмыс жүргізудің маңызы зор;
- танымдық іс-әрекетте дәстүрлі емес әдіс- тәсілдерді пайдалану зияткерлік
қабілеттерін дамытып, оқу-танымдық және ғылыми ізденістер жасауға талаптандырады.
Жаңа әдіс-тәсілдерді біз берісі отандық, әрісі әлемдік педагогика мектептері мен
бағыттары нық жаңашыл ізденістерге толы тың үрдістерінен оқып үйренеміз. Жеке
тұлғаны қалыптастыру үстінде оқушы қабілетін зерттеудің тиімділігін де тиісінше
пайдаланамыз. Нысаналы мақсатымыз - ақыл-ойын, сезімін еркін үйлесімдікте ұстай
білетін, өнегелі мінез қалыптастырып, адамгершілік қағидаларды меңгерген тұлға
тәрбиелеу. Бұл ретте тәрбие жұмысын жүргізудің жана технологияларын барынша
пайдаланып, оқушылардың бойында өзіне сын тұрғысында қарау түсінігін
қалыптастыруға күш саламыз. Ол үшін әңгіме, пікірталас және басқа да әдіс-тәсілдерді,
сондай-ақ, рөлдік, іскерлік ойындарды тәрбие жұмысына дендеп енгіземіз.
Психологиялық-педагогикалық әдебиетте шығармашылық әрекеті әрекеттің
эмоционалды-еріктік жағымен байланыстырылады, яғни жеке тұлғаның бойындағы
батылдык, ойлаудың стандартты емес түрі, рефлекстік-болжамдық қабілеттер, өміршеңдік
(оптимизм), табандылық, жаналыққа құмарлық. Тағы да басқа эмоционалдық
ерекшеліктеріне көңіл аударылады, Бірақ, жеке тұлғаның бойында шығармашылық
үрдісті баяулататын жағымсыз қылықтар да болуы мүмкін. Бұған әуелі оның өзін төмен
бағалауы, соған байланысты пайда болатын сенімсіздік жатады. Сондықтан педагог
(мұғалім, тәрбиеші, сынып жетекшісі) бұл қылықтардың оқушыда болмауына жағдай
жасауы кажет.
Оқушыны шығармашылыққа баулу, өз еңбегінің нәтижесін көруге, оны бағалауға
бағыттау - өте күрделі үдеріс. Оқушының шығармашылық мүмкіндігі оның жеке тұлға
ретінде қалыптасу үдерісінде пайда болады. Егер шығармашылық оқушының жас кезінде
бағалы бағдар болып қалыптаспаса, онда болашақта да оның қалыптасуы екіталай.
Сондықтан да оқушының шығармашылық әрекеті өнімді әрекетпен ұштасып жатуы тиіс.
Өнімді әрекет - педагогикалық үдеріс, яғни оған жүйелілік тән. Өнімділік оқытудың тек
белгілі кезеңіне ғана сай емес, бүкіл үдеріске тән белгі болып табылады.
Әрекет түрлерінің (оқу, еңбек, таным, сөйлеу әрекеттері) арасындағы байланыс
оқушының тек терең білім алуына ғана емес, оның жан-жақты тәрбиесіне де әсерін
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тигізеді. Олардың бірін-бірі толықтырып отыруы нәтижесінде оқушы өзінің бар
мүмкіндік, қабілеттерін дамыта түседі. Соның қорытындысында оқушы жан-жақты,
үйлесімді тұлға ретінде дами алады [4].
Бір ғана оқыту үдерісінде қазіргі кездегі тәрбиенің күрделі де көп қырлы
міндеттерін толық көлемде жүзеге асыру мүмкін емес. Сабақтан тыс жүргізілетін әр түрлі
тәрбиелік іс-әрекет қажет. Ол әдетте сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыс болып
бөлінеді.
Сыныптан тыс жұмысқа сабақтан бос кезінде жүргізілетін, тәрбие мен білім беру
сипатында ұйымдастырылатын мақсаты мен бағыты бар сабақтар жатады. Бұл сабақтар
қазіргі кезде тәрбие берудің жалпы жүйесінің ажырамас бөлігін құрайды. Олар жанжақты дамуға. бос уақытты ақылға қонымды ұйымдастыруға септігін тигізеді.
Оқушылардың сабақтан тыс және мектептен тыс жүргізілетін тәрбие жұмыстары
олардың шығармашылық белсенділігін арттыруға, білімді өз бетінше алуына және оны
қолдана білуіне септігін тигізеді. Бұл мәселелерді шешу үшін ақпаратқа және саналы
енбекке бейімдеу және ғылым мен мәдениет саласында белсенді қызмет етуге тәрбиелеу
қажет. Бұл жұмыстар мұғалім сабақ үстінде жүзеге асыратын тәрбие жұмысын толықтыра
және тереңдете отырып, ең алдымен, балалардың таланттары мен қабілеттерін неғұрлым
толық ашудың, олардың белгілі бір нәрсеге қызығуы мен ынтасын оятудың құралы
ретінде ол оқушылардың бос уақытын ұйымдастырудың тетігі болып табылады және
олардың адамгершілік мінез-құлыққа жаттығуын ұйымдастырудың, адамгершілік мінезқұлық тәжірибесін қалыптастырудың негізі ретінде қызмет атқарады.
Қоғам дамуының ең басты шарты - шығармашыл тұлға тәрбиелеу десек. сол
шығармашыл тұлғаны тек шығармашыл тұлға ғана тәрбиелей алады. Оқушылардың
сапалы білім, саналы тәрбие алуы мұғалімдер мен тәрбиешілердің білімділік және кәсіби
шеберлігі қажет етеді [5].
Қорытындылай келе, оқушылардың шығармашылығын, қызығушылығын дамыта
отырып, ғылым саласында, байқауларға дайындай отырып, дарынды, шығармашыл,
білімді, ізденімпаз, тапқыр қабілеті зор оқушы шығару- әрбір ұстаздың міндеті. Бүгінгі
күннің негізгі талабы білімді адамды әлемнің бүтіндей бейнесін қабылдай алатын,
шығармашылық таныммен тікелей қатынас жасай алатын, жаңаша ойлай алатын дарынды
адамға айналдыру.
Сондықтан Елбасының сенімін ақтайтындай, туған жеріміздің гүлденіп,
бұрынғыдан да зор биікке көтеретін жаңа шыңдарға жеткізуде өз үлесімізді қосып, жас
ұрпақты оқытып, тәрбиелеу.
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Жалпы білім беретін орта мектепте бағдарламалау тілдерін оқыту
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты,
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Мектепте информатиканы оқытудың мақсаты - әрбір оқушыға информатиканы
ғылыми негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін бері, оқушыларға осы білімді
мектепте оқытылатын басқа ғылымдардың негіздерін түпкілікті және сапалы түрде
меңгеруге қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады.
Информатиканы оқытудағы алгоритмдер құру, оларды ЭЕМ-да орындау оқушыдан
ойлануды және шыдамдылықты арттыруды, көңіл қоя білуді, көз алдына елестете білуді
талап етеді. Алгоритмді жазуға дағдылану жауапкершілікпен қарауды, жаңа талап қоюды
керек етеді.
Жалпы білім беретін мектептерге программалау элементтерінің енгізілгендігі: 50
жылдан астам уақыт болды. Информатиканың, программалау элементтерін орта мектепке
енгізілудің өзіндік тарихы бар, яғни оны бірнеше кезеңге бөлуге болады.
Қандай программалау тілін оқыту және сол кезде қандай әдістерді қолдану мүлдем
басқа мәселе болып табылады.
Осы уақытқа дейін бұл мәселе негізінен төмендегідей жолмен шешіліп келді:
- мектепте қандай да бір нақты программалар тілі оқытылды;
- тілді таңдау программаның талаптарымен анықталды( көп жағдайда бұл
Бейсик тілі болды) немесе компьютердің маркасына және оқушының даярлығына қарай
басқа тілдер( мысалға, Фортран) оқытылды;
- тиісті техникалық базасы бар және оқытушылары информатика оқытудағы өз
әдістемелерін әзірлеп жүрген жекелеген мектептерде программалаудың неғұрлым жаңа
құралдары( мысалы, Турбо Паскаль) оқытылды.
Қазіргі уақытта мектепке жаңа компьютерлер келген кезеңде программалау
жүйелерін таңдау мүмкіндіктерінің шеңбері біршама кеңейді. Бұл Turbo Pascal 7.0,Visual
Basic, Delphi, C++. Бұл тізімді әрі қарай да жалғастыра беруге болады.
Алайда мектепте оқыту үшін программалаудың қандайда бір жеке жүйесін таңдау
осы жүйеге тән қатаң таптаурындар(стереотиптер) туғызатына және оқушының бұған
дейін Basic тіліне бауыр басып кеткені сияқты басқа да жүйеге де үйреніп кеткені айдан
анық болды.Тығырықтан шығар жол қайда?
Мұның шығар жолы - программалаудың қандай да бір жеке жүйесін оқытуда емес,
жалпы алғанда программалау негіздерін меңгеруде және, атап айтқанда, қандай да бір
программалау жүйесіндегі негізгі ұстамдармен (принциптерімен) танысуда. Сондықтанда
оқушыларда таныс алгоритмдік тілдің көмегі арқылы программалаудың әдістерімен
таныстырған дұрыс.
Сонымен, орта мектепте информатика курсын оқытудың мақсатына сай,
алгоритмдеу мен программалау бастамасының міндетіне мыналар кіреді:
1) ЭЕМ-ның көмегңмен шешуге арналған есептің қойылу техникасы жайлы
ұғымды түсіндіру;
2) әртүрлі мектеп пәндерінен қарапайым есептерді шешу әдісі мен моделін
таңдау;
3) физика, математика және басқа да сабақтар бойынша ЭЕМ-де есептер
швғаруға қарапайым алгоритм құру іскерлігін қалыптастыру;
4) қандай да бір программалау тілінде қарапайым программа құрып, оны
есептегіш машинада жүргізу іскерлігін қалыптастыру;
5) қазіргі есептегіш техниканың негізгі мүмкіндіктері мен оның даму болашағы
жайлы білім беру;
6) ЭЕМ-нан алынған нәтижені талдау іскерлігін қалыптастыру [1].
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Мұндай программаны жүзеге асыруды әдістемелік негізі ретінде ЭЕМ-де есеп
шығаруға дайындалу іс - әрекетін былай көрсетуге болады:
есеп
тәсіл
қойылымы
әдіс
сценарий
алгоритм
ЭЕМ
программа
Кез келген есепті компьютер көмегімен шығару жұмысын келесі этаптарға бөлуге
болады.
1) Есептің математикалық қойылымы;
2) Таңдалған есепті қалыптастыру;
3) Есептің алгоритмін құру.
4) Программалау тілінде программа құру;
5) Программаны тестілеу және тексеру;
6) Алынған нәтижелерді есептеу және сараптау.
Бұл тізбекті ЭЕМ-да есепті шығарудың технологиялық тізбегі деп атайды.
Бұдан бірнеше жыл бұрын ғана программалауды сауаттылықпен салыстыру заңсыз
болып көрінер еді. Қазір “Информатика және есептеу техникасы негіздері” пәні әрбір
мектепте оқытылып жатқан кезде, мұндай салыстыру бізге осы пәнді меңгеру қазіргі
заман адамының жалпы мәдениеттік білімінде қандай орын алатынын және болашақтағы
оның қандай рөл атқаратынын түсінуге көмектеседі. Бір ескертетініміз, пайдаланудағы
жалпы икемдік деген кең мағынада түсінеміз.
Егер сауаттылықтың өзіндік пайда болуы және дамуы бар тарихи категория екенін
ескерсек, онда программалауды сауаттылықпен салыстыру оңайырақ.
Алайда, осындай қарқында дамудың алдында бір маңызды кедергі бар. Қазіргі
кезде адамның машинаға білім беру қабілеті сол машинаны жасау мен салыстығанда көп
артта қалып келеді.Егер микропроцессор мен микроЭЕМ жасауға кететін қоғамдық еңбек
шығыны адам-сағатпен есептелетін болса, онда программалық жабдықтарға кететін
шығын әлі күнге дейін адам- ай және адам жыл өлшемдерімен есептеледі. Программалау
мамандары программалаушы еңбегін бұдан өнімдірек ету жолында аянбай еңбек етуде.
Алайда, олар қазіргі дәстүрлі программа жасау процесіндегі еңбек өнімділігін он есе
арттыруға қажетті жағдай жасай алғанның өзінде, қарапайым есептеулер бойынша
шамамен жиырма жылдан кейін, барлық микропроцессорларды программалармен
қамтамассыз ету үшін жер шарындағы барлық ересек адамдар программалаумен
айналасуы керек болады. Өздерінің қиялдау күші XXI ғасырда қамтыған фантастардың
айтуынша, болашақта нақты ғылымдарды білмейтін адамды есеп және жазумен
“Хатшыларым айналысады” деп шірене сөйлейтін орта ғасырлық сауатсыз баронмен
салыстыруға болады [2].
Программалаумен де тура осылай болуға тиіс. Ғылымда, өндірісте және т.б. кай
салада болса да жұмыс істейтін әрбір маман ЭЕМ- ді тиімді пайдалана және программалай
алуы тиіс, міне екінші сауаттылық дегеніміз осы.
Сонымен, біз машиналар әлемінен программалар әлеміне ауысамыз.
Француз жазушысы Мольердің кейіпкері месье Журден өзінің өмір бойы прозамен
сөйлеуін байқамағанын бігенде қатты таң қалады. ЭЕМ-нің шығуы және соған
байланысты есептеу ғылымының пайда болуы арқасында адамзат сол месье Журденнің
жағдайыны тап болып, өзінің программалар әлемінде өмір сүріп жатқанын сезінеді.
Иә, біз программалар әлемінде өмір сүреміз, өзіміз сезбесек те әрқашан
программалаумен айналысамыз. XX ғасырдағы биологиялық ғылымның ең үздік
табыстарының бірі- организм дамуы оның гендік құрылымында жазылған генетикалық
программа орындалуының ашылуы екені күмәнсіз. Бұл жерде орындалу және программа
деген компьютерлік терминдерді қолдану метафора еместігін ескертеміз, олар клетка
ішіндегі өсу және даму процестерінің мағынасын беріп тұр, ол процестермен мағынасын
беріп тұр, ол процестермен салыстырып қарағанда, молекулалық құрылымдар және
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химиялық процестер- өзінше элементтік база және командаларды іске асыру тәсілі ғана
болды.
Осыған ұқсас, біздің организмде өтіп жатқан барлық физиологиялық процестер
ұқыпты тиянақталған, күрделі құрылған, өте үлкен программалар кітапханасы. Осы
кітапхана программаларының құрылымы мен олардың информациялық байланыстарына
талдау жасау организмін қазіргі жағдайы туралы қорытынды айтуға және оның
болашақтағы өзгеруін болжауға мүмкіндік береді.
Іс жүзінде кез-келген кәсіпорында барлық өндірістік процес – ол программалар
бойынша жұмыс істеу. Сонда өндірістік процестің тиімділігі сол программалардың
тиянақты жасалу дәрежесіне байланысты.
Тіпті процесте кездейсоқ элемент бар болғанның өзінде, мысалы, аңшылық немесе
автомашина жүргізу, кездейсоқтық және болжамсыздық тек жағдайлар тізбегінің
орналасуына ғана әсер етеді, бірақ осы жағдайларға жауап реакцияға әсер етпейді, ал ол
әрқашан дерлік алдын-ала белгіле программа бойынша орындалады.
Ақырында, оқып үйрену, яғни білім алу да - белгілі программа бойынша жұмыс
істеу. Шынында да, сәби бірдеңе істеуді үйрену үшін, ол алдымен оны қалай істейтінін
түсінуі керек. Тек осындай түсінік пайда болғаннан кейін ғана қайталап жаттығу нәтижеге
жеткізеді. Бір ескертетініміз, бұл алдын-ала белгілі әрекетке логикалық реакциялар тізбегі
болып табылатын программаларға ғана қатысты емес, сонымен қатар адамның спорттағы,
музыкадағы, ойындардағы және т.б. күрделі қозғалыс процесінде орындайтын
программаларға да қатысты [3].
Адамның күнделікті өмірі - ол да көбінесе программа бойынша жасалатын ісәрекет. Режим сақтайтын әрбір адам өзін мақтанышпен программалаушымын деп сезінеді.
Өздерінің таңертеңгілік, қоңыраулы сағат үнінен бастап үйден шыққанға дейінгі
уақыттарыңды еске сүріңдерші. Бұл уақыт әбден әдет болып кеткен таңертеңгілік
жұмыстарға толы: төсек жинау, жуыну және т. С.с. Үйді жинау туралы ойласаңдар оның
оңай емес екеніне көздерің жетеді. Үй жинаудың тиімді программасын жасау әрбір кәсіби
программалаушыға абырой болар еді.
Сонымен программалар әлемі тіпті де ЭЕМ жадына салынған нәрсеге ғана
байланысты емес. Ол бәрінен бұрын, адамзаттың жинаған амалдау білімінің үлкен қоры,
бұл қор қазір ғана есептеуіш машиналар, роботтар және автоматтық құрылғылар арқылы
іске асырылуда. Бұл бүкіл тіршілік иелерінің гендік инженерияның мәселелері.
Ал мұның бәрі осылай болса, онда біз, әрине программалау негізін іздеу
проблемасына, оның ішінде табиғаттағы және адам жасаған программаларды ортақ
тұрғыдан түсінуге мүмкіндік беретін кейбір бастапқы мәндерді бөліп қарау
проблемаларына келеміз. Егер біз осы бастапқы мәндерді адам саналы түрде қабылдай
алсын десек, онда осы мәндерді жалпыға ортақ білімнің құрылымы мен мазмұнына
енгізуден басқа жол жоқ.
Сонымен біз іс жүзінде электронды - есептеуіш техниканың қоғамда шексіз дамуы
және таралуы қарсаңында тұрмыз. Машина іс жүзінде адам қызметінің барлығында да
адамды бірсарынды өнімсіз жұмыстан босатып және интелектін күшейтіп оның серігі
болып келеді [4].
Адам интелектінің даму процесінің маңызды жеделдеткіші ролінде болып, оның
информация өңдеу заңдары, білімнен іске көшу тәсілдері, программа құру, олар туралы ой
толғау және жұмыстар нәтижесін болжау қабілеті болу керек. Осы мәселелер бойынша
білім жиынтығы қоғамның әрбір мүшесі алған жалпы білімнің ілгері бөлігі- екінші
сауаттылық болуы керек.
Қалыпты орта мектептер аумағыңда компьютерлік сауаттылықты меңгеру біздің
қоғамымыздың әлемдік стандарттарға тартудың түйінді мәселесі болып табылады.
Информатика пәнінің 7-ші, тіпті 1 сыныптан бастап оқуды қарастыратын оқу курсының
бағдарламалары әзірленген және әлі де жалғасын тауып жатыр. Оқулықтардың бірқатар
нұсқалары және әртүрлі әдістемелік құралдар баспадан шығарылды. Алайда бұған
қарамастан, орта мектеп бағдарламасына программалау тілдерін оқытуды енгізуге бола ма
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және оның қайсысын оқыту керектігі туралы сұрақтар әлі депікірталас тудыруда. Бүгінгі
күнде байқап отырғанымыздай, дайын программаның жабдықтардың молшылығы кезінде
компьютерлік сауаттылық негіздерін меңгерумен шектеліп, негізгі көңілді стандартты
офистік жиынды немесе нақты кәсіптік бағытпен байланысты курсты оқытуға бөлуге, ал
программалауды оқытуды арнайы оқу орындарына- колледждер мен институттарға
ұсынсақ болар еді. Бірақ мұндай көзқарас бір қарапайым, бірақ өте маңызды нәрсенікомпьютерлік
технологиядағы
ең
ауқымды
шығармашылық
потенциалдың
программалауда жатқанын ескермейді.
Мұнымен есептеспеу - оқушыны жаңа, көпқырлы қызмет түрінде өзінің
шығармашылық қабілеттерін дамыту мүмкіндігінен айыру деген сөз ( бұл кезде оқушы
бұған әбден бейім). Оның үстіне сөз программалау тілін кәсіби меңгеру туралы емес,
программалау негіздерін оқып- үйрену туралы болып отыр, бұл оқушыларға осы қызмет
түрін танысуға, тіпті оны өзінің бұдан әрі жоғары білім алу жолын таңдауына мүмкіндік
береді [5].
Өзіміз байқап отырғанымыздай, қалыпты орта мектеп бағдаламасына
программалау тілдерін оқытуды енгізу үшін тіпті осы аргументтердің өзі де толығымен
жеткілікті.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Лапчик М.П. Информатиканы оқыту методикасы, Алматы, 1994
2. Халықова К.З. Информатиканы оқыту әдістемесі, Алматы, 2000
3. Метод проектов в преподаваии информатики. Информатика и образование,
№1,2 – 1996.
4. Халықова К.З., Тұрғанбаева А.Р., Бостанова Б.Ғ. Программалау тілдерін оқыту.
Оқу құралы – Алматы, 2005.
5. Тойкенов Ғ.Ш. Паскаль тілінде программалау ‐ Алматы:Дәнекер, 2001.-110 бет.
Білім бepу пopталы жоғары оқу орындарының oқу жұмысын басқаpу
мeханизмі жәнe білім бepу тeхнoлoгиялаpын іскe асыpу құpалы
Байсалбаева К.Н.
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.
E-mail: k.bais@mail.ru
Қазіргі заманғы Интернеттегі порталдар анықтамалық, талдаушылық, қатынастық,
білімдік және басқадай ақпараттық қызметтер көрсетуге бағдарланған жеткілікті түрде ірі
және күрделі желілік ақпараттық-технологиялық кешендер болып табылады. Білім беру
порталдарының ерекшеліктеріне мыналар жатады [1]:
− қолданушылар үшін тұлғаландыру – порталдың тұтынушы орны жеке
қолданушыларға я болмаса ұжымға арналды ма, оған байланысты емес портал өзінің
интерфейстерін баптауға мүмкіндік беруі тиіс;
− тұтынушының орыны – ақпараттық ресурстарға артық жүктеуді болдырмауға
мүмкіндік беретін пайдаланушының жұмыс істеу орны – ақпараттық ресурстарға қатынас
құруы ең қолайлы және біріккен түрде ұйымдастырылған болуы тиіс;
− жұмыстардың орындалуын қадағалау – бұл нақты адамның порталды пайдалану
басында тағайындалатын порталды тұлғаландыру үшін маңызды сипаттама және оның
мүдделері туралы ақпараттың жиналу шамасы бойынша артып отырады.
Соңғы жылдары ұстаздар қауымында өзара әрекеттестік категориясына
қызығушылық артып келеді. Белсенді түрді бұл категория тәрбиелік қарым-қатынас
құрылымын талдау міндетімен байланысты зерттелуде. Ал білімдерді игеру барысы
субъектінің нысанмен өзара қарым-қатынас жүйесінде қарастырылғандықтан, тұлға
аралық қатынас барысы ретінде ашылмай келеді. Оқытуды ынтымақтасу мен өзара
әрекеттестік ұйымдастырылуын білім беру үдерісіне қатысушы субьектілердің бір-бірімен
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өзара байланысты әрекеті ретінде қарастыру қажет. Өзара әрекеттестікте жетекші типтің
әрекеті, оқытушы немесе студент болсын, тұлғалық белсенділіктің жоғарғы деңгейін,
бірлескен оқу іс-әрекеттер мақсаттарына жету үдерісінде туындайтын осы қарымқатынастың әртүрлілігін қажет етеді.
Бірегей ақпараттық оқыту орталары, жалпы білім беру порталдарын әзірлеу
инфокоммуникациялық орта ретінде елімізде келесі мәселелерді қамтиды:
− еліміздің өңірлерінде білім беру сапасының артуы (сапалық білім беру жүйелерін
құружәне тестілеуге арналған бірегей ақпараттық ортаны қалыптастыру т.с.с.);
− ақпараттық-қатынастық технологияларды пайдаланып, сапалы білім беру
шарттарын жасау;
− елдің ғылыми-педагогикалық әлеуетін дамытуда және оларды пайдалануда
әдістемелер мен олардың мұрағаттарына қолжететіндей мүмкіндіктер жасау,
оқытушылардың желілік құралдарын жасау, педагогтардың біліктіліктерін жетілдіру
шарттарын қамтамасыз ету сияқты жұмыстарды ұйымдастыру.
Кез келген порталдың мақсаты – қолданушыларға өздеріне керекті материалдарды
тез тауып алып, шығынсыз қарап шығуды, және т.с.с.мүмкіндіктерді беру болып
табылады [2].
Порталдардың бірнеше әртүрлі топтастырылуын қарастырайық.
Біріншіден порталдар атқаратын қызметіне байланысты мынадай топтарға
бөлінеді:
− ақпараттық портал – мұндай порталдың негізгі мақсаты ақпарат беру;
− жалпы бірге жұмыс істеуге арналған портал – адамдардың өзара қарымқатынасын және ақпараттық технологияларды ұйымдастыруға арналған;
− білім тексеру порталы – қолданушылардың өзара қарым-қатынасынан алынған
білімдерін сынақтан өткізеді;
− білім беру порталы – әрбір қолданушы үшін оның жұмысына немесе оқуына
қажетті ақпараттты ыңғайлы да тез алуын қамтамасыз етеді, студент өзінің үлгерімін
бақылай алады, сабақ кестесін қарай алады, емтихан тапсырады және байқау тесттерін
өтеді , ал оқытушылар виртуальды-әдістемелік бөлмелеріне кіре алады.
Екінші топта әртүрлі жоспарлығына байланысты ажыратылатын порталдар
жатады:
− горизонталь порталдар – іздеу жүйелері, бұлар программалық-аппараттық
кешендер Интернет желісінде мәтін үзінділеріне сәйкес ақпараттарды іздеу жүргізуді іске
асырады (Яндекс, Google, Rambler, Yahoo және т.б.);
− тік порталдар – нақты тақырыптарға арналған және оның ауқымында белгілі бір
қызметтерді ұсынатын порталдар.
Үшінші топта берілетін ресурстардың көлемі мен өлшемділігіне байланысты
порталдар тобы ажыратылады:
− орталық порталдар – мемлекеттік көлемді ақпараттық ресурстарды қамтиды;
− аймақтық порталдар – аймақтық мәндегі ақпараттық ресурстарды ұсынуға
мамандандырылған порталдар (Қазақстанның барлық облыстарының аймақтық
порталдары бар).
Зерттеу барысында білім беру порталы форумдарды жалпыға бірдей оқыту
бағдарламаларын ұйымдастыратын және пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін
көпшіліктің қолы жететіндей, тәжірибелік сабақтар мен тесттер жүйесінің жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ететіндей, білім берудің технологиялық жүйелерін іске асыруға тиімді
ортаны ұйымдастыруға мүмкіндік беретіні анықталды.
Ақпараттық-коммуникациялық технология – бұл қолданушылардың жергілікті
деңгейде де (мысалы, бір немесе бірнеше ұйым шеңберінде), сондай-ақ жаһандық, соның
қатарында Дүниежүзілік Интернет ақпарат желісі шеңберінде де ақпараттық өзара
әрекеттестігін қамтамасыз ететін заманауи байланыс құралдарын пайдалана отырып, кез
келген түрде берілген (символдық, мәтіндік, графикалық, аудио-, бейнеақпарат) ақпарат
алмасу, тасымалдау, ақпарат тарату тәсілдері, әдістері, жолдарының жиынтығы [3].
Қазақстан Республикасының білім беру порталдарын қарастырайық (сурет 1).
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Сурет 1 – Қазақстан Республикасының білім беру порталдары

Сол порталдардың бірі жоғарғы оқу орындарының кафедраларында оқу процесінде
қолданылатын Ұлттық ақпараттандыру орталығының қашықтан оқыту жүйесі Moodle
(сурет 2) [4].

Сурет 2 – http://moodle.nci.kz порталының бірінші беті
Бұл қашықтан оқыту жүйесі біліктілікті арттыру бағдарламасын іске асыру үшін
қолданылады. Оның мақсаты оқу пәндерін Moodle қашықтан оқыту жүйесіне сәйкес құру
негіздерін үйрену және кәсіби жетілу және өзіндік оқыту тәжірибесіне сапалы талдау
жасауға әдістемелік тұрғыдан қолдау көрсету.
Біліктілікті арттыру бағдарламасы ақпаратық коммуникациялық технологияларды
оқу процесінде жетістікті қолданудың дайын әдістемелерін ұсынады. Бағдарлама
мазмұны көкейкесті концепцияларды және қазіргі таңдағы электрондық оқытудың
қиыншылықарын ескереді.
Сонымен қатар, білім беру порталы дайын ақпаратты, сондай-ақ үлестірілген
ғылыми, ғылыми-әдістемелік және білім беру үдерісін ұйымдастыруды жетілдіруге
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арналған басқа ақпаратты дайындау, орналастыру мен пайдалану және әртүрлі
мекемелердегі оларды басқару, әртүрлі санаттағы қолданушыларға ақпаратты ұсыну үшін
арналған күрделі адам-машиналық, бағдарламалық-ақпараттық кешен болып табылатыны
анықталды. Порталдағы оқыту элементтері (Теория», «Мысалдар», «Тапсырмалар»,
«Сұрақтар», «Тестілер», «Тезаурус», «Анықтамалық», «Графика», «Аудио» және «Бейне)
ҚР СТ 34.017-2005 стандартына сәйкес құрастырылуы қажет [5].
Білім бepу пopталдаpының таpалған жүйeсінің мақсатты пайдаланылуы, атқаpатын
міндeті – біpыңғай ақпаpаттық-кoммуникациялық білім бepу opтасында дамитын
тeхнoлoгиялаpдың жәнe инфpақұpылымдаpдың нeгізіндe oқушылаpдың, пeдагoгтаpдың,
зepттeушілepдің, мамандаpдың жәнe мeнeджepлepдің кeң аясын қажeтті ақпаpатпeн жәнe
сepвиспeн қамтамасыз eтe oтыpып, білімдepді басқаpудың жәнe oлаpды жeтілдіpудің
кeшeнді, ашық құpалы бoлып қызмeт eту.
Oсындай өзгepістepгe байланысты 2005 жылдан бастап тәжіpибe peтіндe білім бepу
үдepісінe қашықтан oқыту (ҚO) түpін eнгізілеe бастады. Кeйін қашықтан oқыту түpі
қашықтықтан oқыту тeхнoлoгиясына (ҚOТ) өзгepтілді.
Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының ішіндегі білім беру порталдары мысалында
Қ.И.Сәтбаeв атындағы ҚазҰТУ-дe ҚOТ жeлілік жәнe кeйстік тeхнoлoгиялаpын айтуға
болады (сурет 3) [6].
Оқыту және бақылау

Білім беру порталының толықтырылуы

Оқу-әдістемелік бөлім

Деканат

Оқу үдерісінің кестесін жасау

СЖОЖ алу

СЖОЖ жасау

Жұмыс бабындағы оқу
жоспарын жасау
Кесте жасау

Оқытушы-тьютор
Дәріс материалдары

Мамандық
дистрибутивін беру

Авторизация және
дистрибутив алу

Студенттерді
сәйкестендіру,
шептік және
қорытынды бақылау
нәтижелерін тіркеу,
мониторинг

ЖТ/БЖ/КЖ
орындау

Виртуалды зертханалар

К о н т е н т т т е р

ҚО студент

ШБ1/ШБ2/ҚБ
тапсыру

Мемлекеттік
емтихандар тапсыру

Методические указания к выполнению
КЖ/КЖоба

Кафедралар

СӨЖ бойынша материалдар

Диплом алдындағы
практика

ЭПОӘК дайындау,
Мемлекеттік емтихандар
және дипломдық жобалау
қабылдау

Тест тапсырмаларының мәліметтер базасы

АТО
Ақпараттық,
коммуникациялық
бағдарламалық және
техникалық қамтамасыз ету

Дипломдық
жобалау

Диплом
жобаларын/жұмыста
рын қорғау

Суpeт 3 – Қ.И.Сәтбаeв атындағы ҚазҰТУ порталы
Порталды құру мен дамытудағы негізгі мақсат – білім беру үдерісі субъектілерінің
іс-әрекетін ақпараттық-әдістемелік қолдау. Ол үшін білім беру порталы үлестірілген
білімдік ресурстарды жинақтау мен пайдаланудың кешендік ашық құралы болып, білім
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беру жүйесінің беделін қалыптастырудың тиімді құралы болуы тиіс. Білім беру порталы
оқытушыларді және әртүрлі санаттағы білім алушыларды ақпараттық-әдістемелік
материалдармен жасақтау,
білімдік мекемелердегі инновациялық жұмыс істеу
тәжірибелерін кіріктіру міндетін орындайтын жүйе болып саналатыны белгілі.
Қазақстан білім беру порталы, Ресей жалпы білім беру порталы, Бүкілресейлік
интернет-педагогикалық кеңес, оқытушылардің интернет-мемлекеті, Шығармашылық
оқытушылар желісі, Мектеп секторы, Еуропалық мектеп желісі, Ұлыбритания, Германия,
Швеция, Канада және басқа елдердің білім беру порталы сияқты отандық және шетелдік
білім беру қоғамдастықтарының жұмыстарына жасалған талдаулар нәтижесінде оң
нәтижелі тәжірибе жинақталды. Оқытушы қызметтерінің мынадай түрлері анықталды:
− қашықтан кеңес беру;
− қашықтан тренингтер өткізу;
− қашықтан олимпиадлар өткізу;
− форумдар мен чаттарда қатынас жасау;
− жұмыс барысында тәжірибе алмасу.
Бұларға қоса портал жағдайында оқытушылардің қашықтан өзара қарым-қатынасін
ұйымдастыруға формалды түрде қарауды растайтын мынадай кейбір сәттер болуы
мүмкін:
− оқытушылардің ғылыми мекемелермен өзара әрекеттерінің болмауы,
рефлексияның, мамандармен қарым-қатынастың болмауы;
− оқытудың заманауи әдістерін оқытуда пайдалану тәжірибесінің жеткіліксіздігі,
оқу үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды орынсыз тым артық
пайдаланудың техникалық жақтарымен айналысып, әдістемелік жағына аз көңіл бөлуі;
− жеке пәндерді оқыту әдістері мәселелеріне арналған тақырыптық семинар,
конференциялардың болмауы.
Білім беру порталы әртүрлі категориядағы оқытушылар мен студенттерді
ақпараттық-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, білім беру мекемелеріндегі
инновациялық жұмыс тәжірибесін интеграциялау миссиясын орындайтын жүйе болып
табылады.
Оқу үдерісінде оқытушылар қашықтан өзара әрекеттестігін ұйымдастыру үшін
ақпараттық коммуникациялық ортаның қызмет етуі барысында қолданыстағы ғылымипедагогикалық мақсаттағы бөлінген ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану негізінде,
студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін барлық жағдаймен қамтамасыз ету
қажет.
Қорыта айтқанда білім беру жүйесінің құраушысы ретінде портал сапалы білім
беру және оқу-әдістемелік материалдар кешенін жинау мен дайындауды және өзінікі мен
сыртқы білім беру Интернет-ресурстарды іздестірудің тиімді тетіктері есебінен оларға
еркін өзара әрекеттестікті қамтамасыз етеді.
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Даму бағдарламасын іске асыру барысындағы ақпараттықтехнологиялардың рөлі
Ботабай Д.Ж.
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясы, Басқару институты, Астана қ.
E-mail: dinar_1994kz@mail.ru
Мемлекет басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы "Қазақстан – 2050"
стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" және 2014 жылғы 11
қарашадағы "Нұрлы жол – болашаққа бастар жол" атты Қазақстан халқына жолдауларын
іске асыру шеңберінде Үкіметпен Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасы2014 жылы бекітілген болатын[1].
Бұл бағдарламаның басты мақсаты - елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын
қалыптастыру, экономикалық өсу орталықтарында халықтың және капиталдың
шоғырлануын ынталандыру арқылы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін
дамыту үшін жағдайлар жасау, экономиканың дамуы және жалпыға ортақ еңбектің
негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына
қосылу.
Бағдарлама еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, азаматтардың әл-ауқаты
мен өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған.
Біз осының негізінде әзірленгенҚызылорда облысының 2016-2020 жылдарға
арналған даму бағдарламасын қарастырмақпыз.
Бағдарламаның басты бағыттары болып, экономика, әлеуметтік сала, қоғамдық
қауіпсіздік және құқықтық тәртіп, инфрақұрылым, экология және жер ресурстары,
мемлекеттік көрсетілген қызметтер болып табылады.
Өңір экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету, кәсіпкерлік пен сауданың
серпінді дамуын қамтамасыз ету, тұрғындарға медициналық көмек көрсетудің сапасы мен
қол жетімділігін арттыру т.б. сияқты бағдарлама мақсаттары белгіленген.
Жалпы өңірлік өнімнің нақты көлемінің индексі, халықтың жан басына
шаққандағы жалпы өңірлік өнiм, жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес
түсімдердің өсу қарқыны сияқты нысаналы индикаторларға қол жеткізу үшін қажетті 379
027,5 млн. теңге қаржы ресурстары қарастырылған.
Бұл облыстың ерекшеліктері: облыстың негізгі су артериясы - облыс бойынша
ұзындығы 1280 шақырым болатын Сырдария өзені болып табылады. Сырдария өзені
негізінен облыс орталығынан бастау алады, оңтүстік шығыстан – солтүстік батысқа дейін
көптеген тармақтары мен салалары бар, бұлтарысы өте көп арналар арқылы Арал теңізінің
солтүстік бөлігіне құяды (кіші Арал). Сырдария өзенінің арнасы босаң, қыс-көктем
мезгілдерінде жиі су тасқыны болып тұрады.
Қызылорда облысының шегіне аумағы 250 мың гектарды құрайтын Арал теңізінің
солтүстік-шығыс бөлігі кіреді. Облыста бірнеше тұзды көлдер бар (Жақсықылыш,
Қамыстыбас, Арыс және басқалар), Көпек және Теріскен көлдері – емдік батпақтардан
тұрады. Қызылорда облысының солтүстік-шығыс бөлігіне Сарысу өзенінің төменгі бөлігі
кірігеді.
Сырдария өзені – Қызылорда облысының көпшілік елді мекені орналасқан, жаңа
жерге қоңыстаудың негізгі белдігі, Қызылорда қаласының негізгі су артериясы және
табиғи доминантты.
Жалпы өңірдің табиғи-климаттық жағдайы қиын, жаз мезгілінде жоғары
температураның және топырақта қарашіріктің аз болуы салдарынан ауыл шаруашылығы
өндірісінің ең ұтымдысы бақша дақылдары, күріш болып табылады. Қыс мезгілінде жел
күшінің әсері көп жылдық дәнді-дақылдарды өсіруге мүмкіндік бермей, топырақтың
қатуына әкеп соғады.
Осы экологиялық проблемалар облыстың әлеуметтік дамуына кері әсерін тигізуде.
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Бұл мақалада біз байланыс және коммуникация, халықтың компьютерлік
сауаттылығы,халыққа қызмет көрсету бағыттарын талдаймыз.
Біріншеден, oблыста байланыс және коммуникация саласында ауылдық елдімекендерді қалалық елді-мекендермен салыстырғанда,тіркелген телефон желісі екі есе
жоғары. Қалалық жерде, Интернетке қолжетімділік - 35,7%, облыс бойынша орта
көрсеткіш - 39,6% құрайды. Ауылдық жердегі көрсеткіштер 25%-дан (Арал ауданы) 60,7
%-ға дейін (Жанақорған ауданы). Яғни, ауылдық елді-мекендердің бұл саладағы жағдайы
қанағаттанарлық.
Облыс тұрғындарының жартысы аудан орталықтарымен және облыс орталығымен
байланысқан. Бұл ретте, тұрғындардың 10%-ы шет аймақтарда тұратыны белгілі.
Екіншіден: Облыста халықтың компьютерлік сауаттылық саласына байланысты,
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2017 жылғы 31
қаңтардағы«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке бағдарламасын әзірлеуді және
қабылдауды тапсырды. Бағдарламаның басты мақсаты – цифрлық экожүйені үдемелі
дамыту арқылы Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін және халықтың өмір
сүру сапасын, цифрлық сауаттылықты арттыру екенін атап көрсетті[2].
Аталмыш бағдарлама аясында 2020 жылға дейін халықтың цифрлық сауаттылық
деңгейі 80%- ды құрап, интернет пайдаланушылардың үлесі 78%-ға дейін ұлғайып, қағаз
және электрондық нысандарда алынған қызметтердің жалпы санына қатысты көрсетілетін
электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі 80%-ға ұлғаяды делінген.
Бүгінде, облыста 2008 жылғы деректер бойынша халықтың компьютерлік
сауаттылық деңгейі 18,7%-ды құрайды, ал 2011 жылғы деректер бойынша бұл көрсеткіш
47,4%-ға дейін өсті[3].
Алайда арнайы мамандандырылған компьютерлік сауаттылыққа қатысты мәселе
бар.
Халыққа қолайлы жағдайды жүзеге асыруға қажетті қаржыландырудың болмауына
байланысты, облыста, аудандарда, елді - мекендерде компьютерлік сауаттылықты
жетілдіру мақсатында, оқу орталықтары жоқ.
Үшіншіден: халыққа қызмет көрсету саласы бойынша адамдарға уақыт жағынан
да тиімді әріқолайлы жағдай жасалған.
Қазіргі таңда, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алумен байланысты барлық
сала ұштасады.
Атап айтсақ, электрондық үкіметтің көмегімен, барлық мемлекеттік қызметтерді
алып, коммерциялық қызмет көмегін жүргізе аламыз.
Ендігі уақытта үйде отырып теміржол немесе әуебилеттерін броньдау, шетелдің
туристік базаларымен танысып, саяхаттап рәсімін жасау, коммуналдық және ұялы
байланыс қызметтеріне ақы төлеу және тағысын тағыларды жүргізетін жағдайға жетеміз.
Осыған орай, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің электрондық үкімет порталында қолжетімділігін арттыру бойынша, тұрақты
жұмыстар атқарылуда.
Атап айтсақ, облыстың мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес,
жергілікті атқарушы органдарымен 161 қызмет түрі көрсетілді. Электрондық құжат
айналымның бірыңғай жүйесі 172 мемлекеттік органды қамтыды, соның ішінде облыс
әкімінің аппараты мен 22 облыстық басқарма, 8 аудандық және қалалық әкімдіктер,
облыстық, қалалық және 7 аудандық маслихаттар, облыстық тексеру комиссиясы,
аудандық және қалалық өзіндік бөлімдер, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер және
ауылдық округ әкімдіктері.
Сонымен бірге, мемлекеттік органдардың Интернет-порталына 215 мемлекеттік
орган қосылған, 2236 пайдаланушылар саны тіркелді.
«Электрондық үкіметтің өңірлік шлюзі» ақпараттық жүйесі арқылы облыс
бойынша 11 қызмет автоматтандырылып, соның ішінде 10 қызмет аудандық деңгейде
таратылған, 30 жүйе мемлекеттік органда орнатылған.
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«ЭҮӨШ» АЖ арқылы көрсетілген қызметтер саны 2013 жылмен салыстырғанда 1,7
есеге артты.
«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер қоры арқылы лицензиялардың 8 түрі және
рұқсат құжаттарының 37 түрі автоматтандырылды. Оның ішінде 2014 жылы рұқсат
құжаттарының 15 түрі автоматтандырылды.
Осы жұмыстар шеңберінде «Мұрағаттық анықтамалар беру», «Жеке қосалқы
шаруашылық бойынша анықтамалар беру» мемлекеттік қызметтер функционалына
жөндеу жүргізілді.
Порталға балабақшаға және тұрғын қорынан үйге кезек нөмірін онлайн қарау
функционалы ендірілді. Қамқоршылық және қорғаншылық бойынша анықтаманы 5
минут ішінде алуға мүмкіндік беретін қамқоршылық және қорғаншылық бойынша тізілім
толтырылып, порталға шығарылды.
Жоғарыда көрсетілген шаралар нәтижесінде, электрондық үкімет порталы арқылы
көрсетілген онлайн-қызметтер саны жыл сайын өсіп келеді. Мысалы 2014 жылы онлайнқызметтер саны 2012 жылмен салыстырғанда 234- есеге өсті[4].
Дегенмен,«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы көрсетілетін онлайн
қызметтердің саны ұлғайып келеді.«Электрондық үкімет» порталымен жұмыс жасау
күрделілігіне қарамастан, мемлекеттік қызмет көрсету сапасына халықтың
қанағаттанушылық деңгейі күннен күнге артып келеді.
Алайда,ауылдық елді-мекенде мемлекеттік қызмет көрсету саласына қатысты
мәселелер бар. Яғни, халықтың басым бөлігі ауылдық жерде тұрғандықтан, мемлекеттік
қызметті «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы көп нәрсеге қол жеткізе
алатынымызды ауыл тұргындары біле бермейді.
Атап айтқанда, халықтың бейхабарлығына байланысты интернет желісіне қосылу
мүмкіндігінің жоқтығы, мемлекеттік қызметті электронды түрде алуға сұраныстың
болмауы, халықтың электронды құрылғылар туралы сауаттылық деңгейінің төмен
екендігі білінеді.
Алайда, қалаға барайын десе, қаражат жағынан қалтасы көтермеуі мүмкін.
Интернет желісі арқылы электрондық сандық қолтаңбаны пайдаланайын десе, интернет
желісінің тарифы жоғары болғандықтан, бұл да өз кезегінде қаражат жағынан мәселе
тудырады.
Электрондық түрде мемлекеттік қызметтерді алу үшін ауыл тұрғындарының
қызығушылығын арттыру мақсатында, теледидардан қажетті бейнероликтер және т.б
көрсету керек.
Мемлекеттік қызметті алу туралы тұрғындардың аз ақпараттандырылуна
байланысты, көрсетілетін мемлекет қызмет көрсету сапасы мен тиімділігін бағалау және
мониторинг жүргізуге қажетті әдістеменің болмауына байланысты, ақпараттық хабардар
болу деңгейін жетілдіру керек.
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру
халыққа қызмет көрсету
орталықтары және «электрондық үкімет» веб-порталын дамыту арқылы жүзеге
асырылатынын білеміз. Ақпараттық технологиялар дамыған сайын, қоғам мен
мемлекеттің сенімділігі артады. Себебі, қарапайым халық уақыттарын сабылып кезекте
тұрумен өткізбейді, айналдырған 20-30 минутта өзіне қажетті құжаттарды «электронды
үкімет» веб-порталы арқылы рәсімдей алады. «Электрондық үкімет» қызметінің қол
жетімділігі бәріміз үшін қажетті дүние. Өз өмірімізді жеңілдету - өз қолымызда.
Біріншіден:байланыс және коммуникация саласында тіркелеген стационарлық
телефон жүйелері санының төмендеуінебайланысты келесілерді ұсынылады:
- тұрғындарды және мекемелерді қолжетімді және сапалы байланыс қызметімен
қамтамасыз ету;
- тұрғындардың
және
мекемелердің
күнделікті
өмірде
ақпараттықкоммуникациялық технологиялады кең қолдануға көшуі үшін, адамдарды оқыту
біліктілігін арттырып, жүмыс орындарда ақпараттық ресурстармен интернет желісінің
қолжетімділігін қамтамасыз ету керек;
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- тұрғындардың жан-жақты байланыс қызметтерімен ақпараттық технологиялар
арқылы қызығушылығын арттыру үшін, телеарналардан бейнероликтерді жарнамалау.
Екіншіден: халықтың компьютерлік сауаттылық саласы бойынша халықтың
компьютерлік сауаттылық деңгейін жетілдіру мақсатында, ақысыз оқу курстары ашылса,
не болмаса семинар- тренингтер, конференциялар жүргізілсе компьютерлік сауатты халық
саны пайдаланушылардың деңгейі көтеріліп, нәтижесінде, халықтың компьютерлік
сауаттылық деңгейі 2020 жылға дейін 80 % дейін артар еді.
Үшіншіден: халыққа қызмет көрсету саласында мәселелерді шешу үшін
келесілерді ұсынылады:
- ауыл елді-мекенде ақпараттық кеңістікті жетілдіру және қалыптастыру үшін
өңірлік ақпараттық орталығын құру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласында негізгі мемлекеттік әлеуметтік қызметтерге қол жеткізуін қамтамасыз ету,
қазіргі заманға сай технологияларды пайдалана отырып, кең жолақты Интернет желісін
енгізу;
- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оқу
курстарын ұйымдастыру және электронды түрде мемлекеттік қызметтерді алу барысында,
халыққа мемлекеттік қызмет көрсету және қол жетмемлекеттік қызмет көрсету сапасын
арттыру және қол жетімділікпен қамтамасыз ету;
- электронды түрде мемлекеттік қызметтер алуда үгіт насихат жүргізу деңгейін
арттыру;
- «бір терезе» қағидасы бойынша ХҚКО арқылы көрсетілетін мемлекеттік
қызметтер үлесін ұлғайту керек деп санаймынімділік сапасын арттыру.
- мемлекеттік қызмет көрсетудегі сапасына ішкі бақылау тетіктерін жетілдіру мен
күшейту мақсатында қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Қортындылай келе, тұрғындардың «электрондық үкімет» порталы арқылы
мемлекеттік қызметтер алуға мүмкіндіктер бар екенін, бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы, стендтер және ресми интернет-ресурстары арқылы уақытылы хабар беру үшін,
үгіт-насихат жүргізу және ақпараттандыру бойынша іс-шаралар ұйымдастыру,
телеарналардан бейнероликтер жүргізу, радиодалардан мәліметтерді үздіксіз хабарлау,
тренинг-семинарлар өткізу керек деп санаймын.
Осы мәселелер өз шешімін тапқанда толыққанды түпкілікті нәтижесін көрсетеді
деп есептелінеді.
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Жаппай ашық oнлайн курстарын жасау – заман талабы
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Қашықтан білім берудің заманауи түрі – бұл жаппай ашық олайн курстарын (ЖАОК) жасау болып табылады. Білім беру саласындағы қажеттіліктерді
қанағаттандырудың осындай жаңа тәсілі – жаһандық білім беру саласындағы ең танымал
және жеңіл қол жеткізуге болатын үрдістердің бірі. Ол әр адамға өзіне ыңғайлы уақытта
және өз қарқынымен кез-келген тақырыпты немесе пәндерді оқуды толығымен жүзеге асыру
мүмкіндігін береді. ЖАОК ортасы дайындық курсын өтіп, емтихандарға дайындалу,
біліктілік дәрежесін арттыру мақсатында немесе білім саласында жай қызығушылықты
қанағаттандыруда да өзінің зор үлесін қосып келеді.
ЖАОК курстары студенттер мен қызығушылық танытушылар үшiн қосымша
кәсiби құзырет алудың маңызды қайнар көзi және ол IT-технологиялар арқылы бiлiм беру
қызметiнiң спектрiн арттырады. Қазiргi таңда қазақстандық бiлiм беру жаңа инновациялық мүмкiндiктердi иеленуде. Жоғары бiлiм беру саласы сарапшылары ЖАОК-ты 2028
жылға дейiнгi бiлiм берудi дамытудың 30 перспективалық бағытының айрықша жолы деп
атап көрсеттi [1].
Жаппай ашық oнлайн курстары қашықтан oқыту әдiстeмeлeрiн өңдeу барысында
қалыптасқан көптeгeн пeдагoгикалық құралдарды пайдаланады, бiрақ oдан әр жeкeлeгeн
қатысушы студeнттeрдiң санымeн жәнe бағдарламаның мазмұнының ашықтылығын
қамтамасыз eтeтiн құрылымдарымeн eрeкшeлeнeдi. Көбiнe жаппай ашық oнлайн курстары
қашықтан oқыту бағдарламасы бoйынша таратылған бейне дәрiстeрдeн, oнлайн oқудан
жәнe тапсырмалар жинағынан, студeнттeргe қауымдастық құруға әрi бiрiн-бiрi бағалауға
мүмкiндiк бeрeтiн oнлайн жeлiлiк фoрумдар үшiн жасалған пайдаланушылардың
интeрактивтi фoрумдарынан тұрады.
Бұл ортаны әлемдік ғаламторға қол жеткізе алатын әрбір адам кез келген мерзімде
тегін пайдалана алады, мысалы, Стэнфорд, Гарвард ғылыми орталықтарының, Массачутсет технологиялық институтының, Джон Хопкинс университетінің, Торонто,
Мельбурн жоғары оқу орындарының [2-3] және де басқа көптеген белгілі білім
ордаларының дәрістерін оқып үйренуге болады. Өз білімін шыңдаушылар дәрістерді
тыңдап қана қоймай, сол арқылы емтихан тапсырып, сертификат алуға толық мүмкіндік
алады, көптеген мекемелер үшін осындай сертификаттар жұмысқа алу кезінде адамның
біліктілік деңгейін көрсетуге жарамды құжат болып есептеледі [4-5].
Қашықтан oқытудың соңғы мoдeльдeрінің бірі болып табылатын жаппай ашық
oнлайн курстары сoңғы кeздe біздің елімізде қарқынды түрдe дамытылып кeлeді. Ашық
oнлайн-платфoрма жасау жoбасы ҚР-ның 2011-2020 жылдарға арналған білім бeруді
дамыту мeмлeкeттік бағдарламасына енгізіліп, ол e-learning элeктрoндық білім бeру жүйeсін еліміздің 12 университетінде жүзeгe асыруға жоспарланып отыр [6].
ЖАОК ортасын ұйымдастыруда қашықтан oқытудың жаңа дәстүрлерін білім
саласына енгізетін оның құрамының кeлeсідeй нeгізгі сипаттамаларын көрсeтугe бoлады,
олар: матeриалдарды ықшамдап бeру – бір тақырыпты нeмeсe жeкeлeгeн тақырып
бөліктeрін қамтитын қысқа бейнерoликтeр енгізу; білім деңгейін тeксeру – тeсттeн өткізу;
курсты ұйымдастыруға унивeрситeттің eң тәжірибелі oқытушыларын тарту; ЖАОК
платфoрмасының автoматтандырылған жүйeсімeн қадағаланатын нақты кeстeлeрдің,
графиктeрдің, дeдлайндардың жасалуы; көптeгeн кeрі байланыс арналарының бoлуы:
тыңдаушы-oқытушы, тыңдаушы-тыңдаушы; курстарға әлeмнің түкпір-түкпірінeн мыңдаған тыңдаушыларды тарту; курсты табысты аяқтағандарға oқытушының аты-жөні мeн
ЖOO атауы жазылған сeртификат беру, т.с.с. [4].
Жаппай ашық oнлайн курстары қашықтан oқыту әдістeмeлeрін өңдeу барысында
қалыптасқан көптeгeн пeдагoгикалық құралдарды пайдаланады, бірақ oдан әр жeкeлeгeн
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қатысушы студeнттeрдің санымeн жәнe бағдарламаның мазмұнының ашықтылығын қамтамасыз eтeтін құрылымдарымeн eрeкшeлeнeді. Көбінe жаппай ашық oнлайн курстары
қашықтан oқыту бағдарламасы бoйынша таратылған бейне-дәрістeрдeн, oнлайн oқудан
жәнe тапсырмалар жинағынан, студeнттeргe қауымдастық құруға әрі бірін-бірі бағалауға
мүмкіндік бeрeтін oнлайн жeлілік орталары үшін жасалған пайдаланушылардың интeрактивті фoрумдарынан тұрады.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ЖАОК даярлау мен енгiзу бойынша бiрсыпыра
жұмыстар атқарылуда. Алғашқы отандық онлайн-бiлiм беру платформасын құру бастамасын жүзеге асыру үшiн Мемлекеттiк индустриалды инновациялық даму бағдарламасы-2
(ГПИИР-2) бойынша мамандарды даярлап жатқан университеттермен қоса Қазақстанның
12 жетекшi жоғары оқу орны қосылды [7]. Open EdX (Гарвард университетi), Coursera
(Стэнфорд университетi) бiлiм беру платформасында осындай ашық курстар бұрыннан
жұмыс істеп келеді. Қазақстан жоғары мектебiнiң Ұлттық ғылым академиясы мен ӘлФараби атындағы ҚазҰУ елiмiздiң жоғарғы оқу орындары үшiн ЖАОК бойынша сервердi
басқаруда технологиялық және әдiстемелiк жағынан қолдау көрсетiп, бiлiктiлiк
курстарын әзiрлеп, оларды өткiзіп жатыр.
Бұл жүйeні oқыту прoцeсінe eнгізудің арқасында oтандық унивeрситeттeрдің
халықаралық рeйтингтeрдeгі пoзицияларын жақсартуға мүмкіндік аламыз, сoнымeн қатар
олардың білім нарығындағы бәсeкeгe қабілeттіліктeрін арттырады.
n-мұғалім

1-ЖOO

n-студeнт

ЖАOК

1-студeнт

1-мұғалім
2-ЖOO

n-ЖOO
2-мұғалім

2-студeнт

1 сурeт – ЖАOК арқылы қашықтан oқытуды жүзeгe асыру құрылымы
Біз дайындап жатқан программалау пәнін қамтитын мемлекеттік тілдегі ЖАOК
курсы жалпы білім беретін (1 сурeт) қашықтан oқыту жүйeсінe қарағанда, «интeграцияланған» қасиeті бар oртақ жүйe бoлып саналады. Бұл қасиeттің oқыту прoцeсінің
қатысушылары мeн элeмeнттeрінe қатысты бірсыпыра артықшылықтары бар, oлар [8]:
• бірнeшe ЖOO бірігe oтырып, oртақтастырылған бір білім бeру пoрталын
құрады;
• мұндағы білім бeру бағдарламасының мазмұнын жасауға oсы ЖOO-лардың
барлық мұғалімдeрі мeн мамандары араласа алады;
• бұл пoрталдан білім алуға көптeгeн талапкeрлeрдің қoл жeткізу мүмкіндігі
болады;
Oсылай ұйымдастырылған білім бeру мазмұнын, яғни кoнтeнтін oсы саланың
таңдаулы мұғалімдeрі мeн мамандары бірігe oтырып жасап шығарады.
Ашық онлайн-платформа жобасы ҚР-ның 2011-2020 жылдарға арналған бiлiм берудi
дамыту мемлекеттiк бағдарламасын және e-learning электрондық бiлiм беру жүйесiн енгiзудi
жүзеге асыруға бағытталған. Ол апробациядан сәттi өтiп, бүгiнгi таңда тұтынушыларға
қазақстандық университеттердiң сапалы онлайн-курстарын ұсынуда. Қазiргi таңда
қазақстандық бiлiм беру жаңа инновациялық мүмкiндiктердi иеленуде. Жоғары бiлiм беру
саласы сарапшылары ЖАОК-ты 2028 жылға дейiнгi бiлiм берудi дамытудың 30 перспективалық бағытының айрықша жолы деп атап көрсеттi.
Білім алуда қoлданылатын тeгін oнлайн платфoрмалар. Coursera – Стэнфoрд
унивeрситeтінің прoфeссoрлары Эндрю Ын мeн Дафна Кoллeр нeгізін салған қашықтан
білім алу саласындағы жoбасы [2]. Бұл жoба аясында интeрнeттe білім бeрeтін
матeриалдар тeгін oнлайн-курстар түріндe жарияланып oтырады және мұнда көптeгeн
унивeрситeттeр бір-бірімен oдақтаса жұмыс істeйді.
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EDX – Гарвард унивeрcитeті мeн Массачусeт Тeхнoлoгия Институтының қашықтан
білім бeрудeгі біріккeн жoбасы [3]. Ол EDX әзірлeгeн eркін жәнe ашық бастапқы кoды бар
курстарды басқару жүйeсі бoлып табылады [7]. Бұл платфoрма жаппай ашық oнлайн
курстарын, сoндай-ақ oқыту мoдульдeрін oрналастыру үшін бүкіл әлeм пайдаланады.
Oның мақсаты дүниeжүзіндeгі барлық студeнттeргe тeгін білім бeру курстарын құруда eкі
унивeрситeттің мүмкіндіктeрін тoптастыру eді. Прoграмманың кoды ашық тeгін
таратылатындықтан, оларды басқа унивeрситeттeрдe дамыта отырып, өз қажeттіліктeрінe
пайдалана алады. Білім бeру платфoрмасында бeйнe сабақтар, бақылаулар, жeдeл кeрі
байланыстар, сұрақтар мeн жауаптардың студeнттік рeйтингтeрі, oнлайн зeртханалары
қарастырылады.
Жаппай ашық oнлайн курстарын жүзeгe асыратын бағдарламалық жүйeлeрдің
eнгізілуі білім бeрудің oсы саласының кeлeшeгі зoр eкeндігін айқын көрсeтті. Мұндай
жүйeнің төмeндегідeй артықшылықтары бoлады: әр адамға өзіне ыңғайлы уақытта және
өз қарқынымен кез келген тақырыпты немесе пәндерді оқуды толығымен жүзеге асыру
мүмкіндігін береді; білім бeру тәртібі де икемді түрде атқарыла алады. Қашықтан
оқытудың oсы саласықазіргі кeздe тыңдармандардың жас ерекшелігіне, атқаратын
лауазымына қарамастан, оларға зор көмек беретіні eшқандай күмән туғызбайды.
Бiз ұсынып отырған «Алгоритмдеу және программалау» пәнiн қамтитын курс –
өндiрiстегi жас жұмысшыларға, программа жазуды үйренгiсi келетiн жандарға, жеткiлiктi
түрде бiлiм алмаған мамандарға арналып жазылған жаппай ашық онлайн оқыту курсы.
Оның мақсаты – курсты тыңдаушыларға программалау саласындағы бiлiмдi меңгерту
және оның қыр-сырын үйрету.
Программалау бойынша ақпараттардың өте көп екендiгi белгiлi, сондықтан жаппай
ашық онлайн-курсын ұйымдастыруды оқу-әдiстемелiк материалдарымен қамтамасыз
етуден, атап айтқанда, оқу материалының мақсаты мен мiндеттерiн анықтаудан, оның
тыңдаушыларының әртүрлi ерекшелiктерi болатындығын ескеруден және тыңдаушылардың техникалық қамтамасыз етiлу ерекшелiктерi мен оқу материалдарының мақсатын
ескеру арқылы әдiстеменi таңдаудан бастаған жөн. Программалау пәнi бойынша жаппай
ашық онлайнкурсын дайындау 2 кезеңге бөлiнедi: дайындық кезеңi және құрастыру
кезеңi. Дайындық кезеңiнде негiзгi материалдардың құрылымы жасалынады, модульдерге
бөлiнедi, мәтiндер өңделедi, курс бойынша бейнедәрiстер дайындалады [9-10].
Ал дәрiстiң құрылымына келетiн болсақ, курстың мазмұнын түсiндiретiн 10-15
минуттық бейнелiк көрiнiс фильмiне бөлiнген апталық дәрiстердiң бағдарламасы болуы
қажет. Алдыңғы қатарлы тәжiрибелердiң ұсынысы бойынша оқу процесiнiң ұзақтылығы
15 аптадан аспауы қажет, өйткенi қатысушылар жалығып оқуды орта жолдан тастап кетуi
мүмкін. Сонымен қатар әр аптаның тапсырмасы болуы қажет, дәрiс мәтiндерi мен
әдiстемелiк материалдар тыңдаушыларға қол жетiмдi болуы қажет. Сонымен курстың
құрамында 15 дәрiс, 15 практикалық сабақ және тест сұрақтары болады.
Жаппай ашық онлайн курстарындағы тағы бiр мәселе – студенттердiң жұмыстарын
бағалау. Дәрiстен кейiн берiлетiн тапсырмаларды беретiн уақытта алдымен қайта қарап,
онлайн курсына бейiмдеп құрастырылуы қажет.
Жүздеген немесе одан да көп тапсырмаларды қолмен тексеру мүмкiн емес, осы
уақытта Coursera веб-сайты ұсынған тапсырмаларды өзi тексеретiн бағдарламалардың
шаблондарын өз мақсаттарымызға сәйкес жетiлдiруiмiз қажет. Coursera ортасында бiлiмдi
бағалаудың екi әдiсi қолданылып келеді: тест не болмаса студенттердiң бiрiн-бiрi тексеруi.
Қорыта айтсақ, бiздiң дайындап жатқан жаппай ашық онлайн-курсымыз программалауды
үйрету пәнiн оқытуда заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы бiлiм беру деңгейiн көтеруге арналған.
Oсылай жүзеге асырылған oнлайн-курс программалау тілдерін oқытуда заманауи
ақпараттық-кoммуникациялық тeхнoлoгияларды пайдалану арқылы білім бeру жүйeсін
жаңа дeңгeйгe көтeрeтіні талас тудырмайды деген ойдамыз.
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Қостілді пайдалану кезіндегі тілдер байланысының кинетикасы туралы
1

Бөрібаев Б.,2Мадьярова Г.А., 3Дузбаева Р.М.
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Кинетика термині физика мен химияда және де басқа ғылымдарда, мысалы,
экономикада, кең қолданылады. Кинетика деп белгілі бір процестердің механизмі мен
жылдамдықтарының математикалық сипаттамаларын – атомдардың молекулалардың
немесе нарықтағы ақшаның, тауарлардың өзара әрекеттесуін айтады [1-2]. Кинетиканы
қарастыру процестердің жалпы заңдылықтарын айқындап, оларды басқару, болжау
жолдарын жеңілдетеді.
Тілдердің өзара әрекеттесуі ақпаратты алу немесе беру үшін, негізінен, ауызша
немесе жазбаша аудару ісінен тұрады. Қоғамды компьютерлендіру, Интернетті қолдану
екі тілді немес үш тілді қатарластыра пайдалануды, аударма сапаларын зерттеуді талап
ете бастады.
Аударма сипаттамалары оның атқаратын қызметінің әртүрлілігімен – сөзбе сөз,
мағынасы бойынша, көркем әдебиет, техникалық, тұрмыстық аударма, т.с.с. болып кете
береді. Осыған орай елімізде үш тұғырлы тіл туралы және Тілдерді дамыту мен
қолданудың Мемлекеттік бағдарламасының шыққанын айтуға болады [3], онда тілдерді
қолдану аясының, әсіресе мемлекеттік тілді қоғамдық өмірде, ғылыми зерттеулерде
пайдаланудың кеңейтілгенін, лингвистикада да компьютерді қолдану өзекті мәселелерге
айналғанын көріп отырмыз. Осы бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі бөлігі тілдерді
үйрену болып табылады, соның ішінде ағылшын және орыс тілдеріне айрықша орын
беріліп, оларды оқытуда компьютерлік бағдарламаларды кеңінен пайдалану қажеттілігіне
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баса назар аударылуда. Қазіргі кезде телерадиоарналарда “Тіл мәдениеті ”, “Ағылшынша
сөйлейік”, “Сөздер құпиясы” тәрізді хабарлар циклдері беріліп келеді.
Тілдердің өзара әркеттесу кинетикасы, әрине, техникалық және экономикалық
процестерден өзгешелеу болып келеді. Алдымен, бұл тек қана аудару механизмі ғана
емес, олар бір-біріне әсер етіп, өзара кеңею, термин алмасу, яғни баю, ұлғаю механизміне
айналатынын айту керек. Бір тілден екінші тілге бірсыпыра сөздер, ережелер, ақпараттық
мағыналы ұғымдар енгізілсе, алғашқы тіл соншалықты кеңи түседі, өседі, ұлғаяды. Тілді
дамытудың осы қасиетін қостілдің әрекеттесу кинетикасының ең басты заңдылығы деп
есептеуге болады.
Екі тілдің әрекеттесу кинетикасын сандық түрде, математикалық тұрғыдан
сипаттау үшін тілдің көлемі түсінігін, оның жылдамдылығының өсуін, әрекеттесу ағынын,
т.б. анықтап алу қажет. Тіл көлемінің маңызды бір көрсеткіші ретінде ондағы сөздер
санын, яғни тілдің сөздік қорын (N) алуға болады. Бір тілдегі осы N мәні екінші тілге
қысым түрінде әсер етіп, сол тілге өтетін ағын шамасын анықтауы тиіс. Бірақ осы ағынды
екінші тілде қабылдау қиынырақ орындалады, өйткені ол осы тілдің сипаттамаларына
байланысты болады, әйтсе де, көлемдері бірдей тілдер де өзара әрекеттесе алады.
Дегенмен, екінші тілдің көлемі N2 бірінші тілден артығырақ болған сайын, оның
сөздерді алу қажеттілігі төмендейді. Егер физикалық кинетикада массаларды көбейту
заңы қолданылатын болса [ ], тілдердің әрекеттесуінде сөздік қорлар көлемі қатынасының
кері заңдылығы қолданылады, өйткені екінші тіл бастапқы тілге кедергі рөлін атқарады:

K1, 2 = J 1, 2

N1
,
N2

(1)

мұндағы К1,2 – бірінші тіл сөздерінің екінші тілге енгізілу жылдамдығы, J1,2 – сөз
ағындарының алмасу екпінділігі (интенсивтілігі), яғни бірінші тілдің екінші тілге
аударылу ағынының екпінділігі, N1 – бірінші тіл қоры, N2 – екінші тіл қоры. Сөздердің бір
тілден N1 екінші тілге N2 көшу жылдамдығы, яғни уақыт бірлігіндегі бір тілдің екінші тілге
енгізілген сөздер саны ақпарат ағынына – уақыт бірлігіндегі (жылдар) аударылған сөздер
көлеміне тәуелді болады.
Сонымен, аударма көлемі J1,2 кинетикадағы энергия мен жылдамдықты арттыратын
температура тәрізді мұнда сөздер ағынының жылдамдығы рөлін атқарады. Қазіргі кездегі
әлемдегі тілдер көлемінің бір-бірінен онша алшақ емес екендігін есепке алатын болсақ,
сөздердің де бір тілден екінші тілге енгізілуі N2 мөлшерін онша арттыра қоймайды. Сол
себепті тілдердің кеңейтілуі (баюы) көбінесе екінші тілдің сөздері көлемінен гөрі оның
сапасының артуымен сипатталады.
Ұлттың, ұлыстың мәдениет деңгейінің басқа көрсеткіштері секілді тіл де мәлімет
алмасу құралы сияқты қоғамдағы еңбек процесінде дамытылып жетіледі, сондықтан ол
ұлттардың өмір сүру ортасына, кәсіптеріне қарай қалыптасады. Осы ортаның
айырмашылығы, мысалы, солтүстік, оңтүстік аймақтар, өндіріс, ауыл шаруашылығы, т.б.
– тілдің де даму, қалыптасу жағдайына, тек сөздік қорына ғана емес, оның басқа
көрсеткіштеріне өз әсерін тигізеді. Әрбір тіл өз ортасына қарай аймағына, кәсібіне қарай
шектелген жағдайда дамиды, сол себепті оның сандық және сапалық жағынан да даму
жылдамдықтары әртүрлі болады. Оны жетілдіру үшін басқа тілдерден келетін жаңа «қан»
қажеттілігі туындайды. Араласатын тілдердің айырмашылығы көп болған сайын олардың
әрекеттесуі де тиімді, әрі жылдам жүзеге асады.
Осыған орай, тілдердің тек сөздік қорын, көлемін ғана емес, олардың сапалық
сипаттамаларын да анықтау керек болады. Мұнда оларды абстракты түрде "жақсырақ"
немесе "жаманырақ" деп бағаламай, тілдің қай салада күштірек дамығанына көңіл бөлу
керек. Бір салада жақсы дамыған тіл, мысалы, ауыл шаруашылығында, мал өсіруде
алдыңғы қатарлы ұлт тілі басқа салада – химияда, металлургияда, электроникада өздігінен
дамып жоғары деңгейге көтерілуі мүмкін емес. Тілдердің дамуы жалпы қоғамның,
өркениеттің дамуына қарағанда өте жай жүзеге асырылады.
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Сондықтан тілдердің өзара байланысуы, әрекеттесуі олардың артта қалмай, басқа
тілдер деңгейінде болуына септігін тигізеді. Бұл процесте барлық тілдер қатарласа дамып
отырады деп айтуға болмайды, – алға шығып жақсы дамыған немесе артта қалып келе
жатқан ұлттар мен ұлыстар бер екені белгілі. Көп ұлтты мемлекеттерде, мысалы, біздің
елімізде, тілдер жылдам әрекеттеседі, олардың диффузиясы орын алады, мұнда экономикалық және саяси жағынан, құқықтық және жалпы ұлттық жағынан бәсекелестік
туындайды, тілдердің бірін-бірі ығыстырп шығуға талпынатын кездері де жиі болып
тұрады. Тіл қазіргі негізгі замауи тенденцияның – қоғамды интеграциялаудың, яғни
біріктірудің басты кедергісіне, қаруына айналады. Тек қана олардың бір-бірімен жылдам
әрекеттесуі, араласуы ғана бәсекелестіктен туындайтын текетірестікті, қақтығыстарды,
мағынасыз ұрыс-керістерді тоқтататын құралға айналады. Мұндайда жеңіске жеткендер
болмайды.
Тілдің сапасын, дамуын бағалауды, жоғарыда айтылғандай, тек бір салада ғана
жүргізуге болады. Негізгі параметр ретінде осы тілдегі барлық сөздерге байланысты кірме
сөздер санын Ni алуға болады, мұнда тілдің дамуын былай анықтай аламыз:

Zi =

Ni
,
∑ Ni

(2)

i

Zi – k-тілдің i-салада даму деңгейі. Мұндағы бөлшектің бөлімі тілдің барлық
саладағы сөздер санын көрсетеді. Сонымен тілдерді салыстыруды тек бір салада ғана
жүргізуге болады, мысалы, информатикада ағылшын тілі орыс немесе қазақ тілдерінен оқ
бойы алда тұр. Бірақ тілдің көркемдігін, интеллектуалдылығын, әсемдігін бағалау өте
қиын әрі қажет те емес, барлық тілдер сақталуы және дамытылуы керек.

Z

3

2

1

t0

t, жылдар

1-сурет. Тілдің өздігінен даму кинетикасы – 1, тілдердің өзара әрекеттестігі (2)
және екінші тілдің (3) информатика саласындағы дамуы
(t0 – өзара әрекеттестіктің басталуы)
Тілдердің өзара әрекеттестігі 1-суретте көрсетілген. Zi көрсеткіші тілдің қандай
бөлігінде қалып отырғандығын бақылап, жаңа терминдер мен сөздерді меңгеру арқылы
өзара әрекеттестік тілін дұрыс таңдау мүмкіндігін береді.
Тілді меңгеру, өз сөздігімізге шетел сөзін жай ғана қосу арқылы шешілетін оңай
мәселе емес. Бөтен тілдегі сөздің жатқа қалыптасуы көптеген факторларға байланысты,
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сонымен бірге Пуассонның тарату заңымен сипатталатын, оны пайдалану жиілігіне
тәуелді болады:

Pk =

λk −λ
⋅e
k!

3

Мұндағы Pk - k сөзін меңгеру ықтималдығы, λ - сол сөзді қолданудың парктикалық
қажеттілігіне тәуелді түрде тарату параметрі. Тілдің анағұрлым күшті дисперсиясы ғылым
мен техниканың қарқынды дамитын информатика сияқты салаларымен байланысты
болады.
Тілдің табиғи дамуы оның қалыпты құрылымын бүлдіретін кезеңдердің әсерімен
хаостық түрде өтеді. Көптеген көне тілдердің жойылып кетуі әлемдік мәдениетке кері
әсерін тигізеді. Бірқатар мемлекеттер, атап айтқанда Қазақстан, жоғарыда атап
өткеніміздей, қолайлы жағдайлар құру мақсатында тілдерді дамыту, қалыптастыру үшін
әртүрлі шаралар мен бағдарламалар қабылдап отыр. Бағдарламада жақын кезеңдерде
қазақ тілін мемлекеттік салаға, ғылымға, бұқаралық ақпаратқа кеңінен енгізу және іс
қағаздарды толығымен мемлекеттік тілде жүргізуді жүзеге асыру және қаржыландыру
қарастырылған.
Осы сияқты кең ауқымды бағдарламаларда жеке ғылыми бағыттар мен мәселелерге
нақты тоқталу мүмкін емес. Қазақ тілінің шет тілдердің, бірінші кезекте орыс тілінің
ықпалымен дамуы сөздердің, терминдердің немесе ережелер құрылымының тікелей кіру
жолымен ғана емес, негізінен мемлекеттік басқару жүйесі қамтымайтын тікелей және
керісінше аудару, ойша және нақты, техника және тікелей сөйлесу арқылы дамиды.
Бағдарлама Республикадағы барлық тілдердің дамуын қарастырғанымен, қазақ
тілінде негізгі ғылыми-техникалық терминдердің жеткіліксіздігі, сәйкесінше іс қағаздарының ол тілде жүргізілуінде тежелуі, мемлекеттік деңгейде басқа тілдермен салыстырғанда
мемлекеттік тілге бастапқы кезеңде басым көңіл бөлу қажеттілігін көрсетеді. Әлемдік
деңгейде қазақ көркем әдебиетін дамыту оның бәсеге қабілеттілігін дәлелдейді және
көрсетеді. Бұл кезде аударма мен сөздіктерді құрудың маңыздылығын, тілдердің өзара
әрекеттестігінің қазақ тілінің мәртебесін көтеру және сақтаудағы маңызды екендігін естен
шығармаған абзал.
Сонымен қорытындылағанда, бағдарламада келтірілген мәселелерге қатысты,
біздің ойымызша, қосымша қазіргі кездегі қазақ тілінің ғылым, техника, мәдениет
салаларындағы сапалық сипаттамаларын зерттеу және орыс, ағылшын сияқты басқа
тілдермен салыстыру; сөздік қорын толықтыру бойынша жүргізілетін жұмыстарды
анықтау және компьютерлендіруге байланысты тілдің бірқатар ережелерін жетілдіру;
аударма саласында жұмысты кеңейту және оның сапасын талдау; қазақ тілін дамыту және
үш тілде оқытуды дамытуға қатысты телебағдарламалар жоспарын құру сияқты шараларды бірінші кезекте қосқан дұрыс деп есептейміз.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Алдажаров К. С. Модель образования цены на рынке зерна. –Алматы, КазГАУ,
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2. Белиничер В. И. Физическая кинетика: Учеб. пособие для магистрантов.
Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1995. -176 с.
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Фаньяно теоремасы және оның есебін шешу тәсілдері
Джакетова С.Д., Айқын Ө.
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық
институтының студенті
E-mail: sauledzh@mail.ru
Фаньяно Дей Тоски теоремасы: Берілген сүйірбұрышты үшбұрыштардың ішінде
іштей сызылған үшбұрыштардың ең кішісі ортоүшбұрыш болады.
Дәлелдеу:
Келесі әдісті қолданайық: іштей сызылған үшбұрыштардың қабырғаларларын
сынық сызыққа тұрғызайық. Сонда периметр сынық сызықтық ұштарын қосатын
кесіндінің ұзындығынан кіші болады. Ал ең кіші периметр сынық сызықтың бір түзу
бойында жататын жағдайына сәйкес келеді.
Айталық A1, B1, С1 нүктелері ABC үшбұрышының қабырғаларында жатады. (А1 —
ВС қабырғасында және т.с.с.). А1 нүктесін АВ және АС қабырғаларына симметриялы
орналастырып, сәйкесінше А2 А3 нүктелерін аламыз. Үшзвеналы A3 B 1 C1 A2 сынықтың
ұзындығы A1 B 1 C1 периметрінің ұзындығына тең. Периметр ( A2 A3 кесіндісіне тең
болатындай) ең кіші болу үшін
В1 және С1 нүктелері үшбұрыштың AВ және АС
қабырғаларымен A2 A3 кесіндісінің қиылысуында жатады.
Ол үшін A2 AA3 — теңбүйірлі ( AA3 = AA2 = AA1 ), ал А төбесіндегі бұрыш 2∠BAC
тең және сондықтан А1 нүктесінің таңдауына қажеті жоқ.
Сонымен А1 нүктесінің ВС қабырғасының бойымен қозғалуы A2 AA3
үшбұрышының бұрыштарына әсер етпейді, ал оның сызықтық мөлшерлері ең кіші
болады. А2А қабырғасы кіші болған сайын А1А қабырғасына тең болады.
Ендеше, A1A — ВС қабырғасына түсірілген биіктік болады.
Байқауымызша, берілген үшбұрышқа іштей сызылған периметрі ең кіші болатын
тек қана бір үшбұрыш болады, А1 нүктесі — биіктктің табаны болады. Сол сияқты В1,
C1 нүктелерін де тексеруге болады[1].
Ескерту: Тікбұрышты және доғалбұрышты үшбұрыштар үшін есептің шешімі
жоқ.
Фаньяно есебінің физикалық мағынасы мен механикалық моделі
Дәлелдеу нәтижесін физика заңдарының көмегімен
түсіндіруге
болады.
Үшбұрыштың
биіктіктері
ортоүшбұрыштың биссектрисалары болатынын есімізге
түсірейік.
Басқаша айтқанда, ортоүшбұрыштың кез келген екі
қабырғасы берілген үшбұрыштың ортақ төбесімен өтетін
қабырғаларымен тең бұрыштар жасайды. Сондықтан
ортоүшбұрыштың бір қабырғасы бойымен жіберілген шар
ортоүшбұрыштың қабырғаларымен бойлап қайта орнына
келеді. Сонымен ортоүшбұрыш бильярд шарының тұйық
қозғалыс траекториясын береді екен.
Егер бильярд столы сүйір бұрышты үшбұрыш пішіндес
болса, онда шардың қозғалыс траекториясы ортоүшбұрыштың
қабырғасы бойымен тұйықталып, ешқашан сыртқа шықпайды. Сонымен ортоүшбұрыш
берілген үшбұрыш үшін бильярд құрайды.
Фаньяно есебінің тағы бір механикалық интерпретациясы. Үшбұрыш сымнан
жасалып, әрбір қабырғасына сақина енгізілсін. Сақина арқылы серіппемен тартылған жіп
кигізілген.
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Егер жүйеде үйкеліс болмады деп есептейтін болсақ, онда серіппе қатты сығылу
кезінде қандай жағдайда болады. Әрине оның ұзындығы ең қысқа болғанда, бұл жіп
ортоүшбұрыш болады.
Бұл тақылау есептің геометриялық дәлелдеуі, кейде есептің
шешуге көмек те болуы мүмкін.
Ортоүшбұрыштың периметрін анықтау формуласы.
Ортоүшбұрыштың периметрін келіс формулалармен есептеуге болады:
1) Ортоүшбұрыштың периметрі үшбұрыштың
В
биіктігін сол бұрыштың синусына екі еселеп көбейткенге
PA1 B1C1 = 2 AA1 ⋅ sin A;

А1

С1

А

В1

тең. PA1 B1C1 = 2 BB1 ⋅ sin B;

С

PA1 B1C1 = 2CC 1⋅ sin C.
2) Ортоүшбұрыштың периметрі үшбұрыштың екі
еселенген ауданын сырттай сызылған шеңбердің радиусына
бөлгенге тең.

PA1B1C1 =

2 S ABC
R

Ортоүшбұрыштың қасиеттерін есептер шығару кезінде қолдану түрлері
Есеп 1
Сүйірбұрышты АВС үшбұрышының АD, ВЕ және
С
СF биіктіктері. pR=Pr болатындығын дәлелдеңіз, мұндағы
p- EDF үшбұрыш периметрі, Р – АВС үшбұрышының
E
периметр[2].
Шешімі:
D
1. ∆AEF ~ ∆ABC ұқсастығынан k = cos A , онда
FE = BC ⋅ cos A .
∆ECD ~ ∆BCA ⇒ ED = AB ⋅ cos C ,
А
В
F
∆BDF ~ ∆BAC ⇒ FD = AC ⋅ cos B ,
сондықтан p = BC ⋅ cos A + AC ⋅ cos B + AB ⋅ cos C .
2.
Айталық О – ∆ABC үшбұрышына сырттай
сызылған шеңбердің центрі, R – оның радиусы.
Онда
С
1
1
1
S BOC = R ⋅ R ⋅ sin BOC = R ⋅ R ⋅ sin 2 A = R ⋅ R ⋅ 2 sin A ⋅ cos A
2
2
2
BC
BC
синустар теоремасы бойынша
, онда
= 2 R ⇒ sin A =
sin A
2R
1
алмастырудан кейін, S BOC = R ⋅ BC ⋅ cos A .
2
1
3.
Сәйкесінше, S AOC = R ⋅ AC ⋅ cos B және
А
В
2
1
S AOB = R ⋅ AB ⋅ cos C ,
2
1
1
яғни, S ABC = R ⋅ ( BC ⋅ cos A + AC ⋅ cos B + AB ⋅ cos C ) = Rp .
2
2
pR = 2S ABC және 2S ABC = Pr болғандықтан, онда pR = Pr болады.
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Есеп 2.

А1

С1

А

В1

Сүйірбұрышты АВС үшбұрышында ∠BAC = 65

және ∠ACB = 40 . Биіктіктерден құрылған үшбұрыштың
бұрыштарын анықтаңыз[3].
Шешуі:
1. AA1 , BB1 , СС1 биіктіктерін тұрғызамыз.
∆A1 B1C ұқсас ∆ABC ⇒ ∠A1 B1C = ∠ABC .
∆AB1C1 ұқсас ∆ABC ⇒ ∠AB1C1 = ∠CBA .
2. ∆A1 B1C1 -биіктіктерден құрылған үшбұрыш.


В

С

∠A1C1 B1 = 180  − 2∠C ⇒ ∠C1 = 180  − 2∠C = 100  ;
∠A1 = 180  − 2∠A = 50  ; ∠B1 = 180  − ∠A1 − ∠C1 = 30  .



Жауабы: ∠A1 = 50 ; ∠B1 = 30 ; ∠C1 = 100 .

Есеп 3.

ABC (AB = BC) теңбүйірлі үшбұрышында AA1, BB1, CC1.
биіктіктері болады. AC = 9, A1C1 = 7 тең. ABC үшбұрышының
периметрін табыңыз[4].
Шешуі:
А1
С1
∆A1 B1C ұқсас ∆ABC болғандықтан, онда
1.
AC BC
9
A1 B1 = B1C = және 1 = 1 (1)
AC BC
2
∆AA1C = ∆CC1 A үшбұрыштары
2.
гипотенузасы
А
С
В1
және сүйір бұрыштары бойынша ұқсас болады, өйткені
қарастырылып
отырған
үшбұрыштар
тікбұрышты
үшбұрыштар
⇒ CA1 = AC1 ⇒ BA1 = BC1 .
A1C1  AB және A1C  BC болғандықтан, пропорционал кесінділерді қиып
3.
өткендіктен, онда олар A1C1 || AC болады.
BA C A
BA1 7
∆C1 BA1 ұқсас ∆ABC ⇒ 1 = 1 1 , яғни.
4.
= .
BC
CA
BC 9
2
7
5.
Айталық BC = x , ендеше A1 B = x , A1C = x .
9
9
9
B1C = , AC = 9 тең болғандықтан, (1) –де берілгендерді орнына қою арқылы,
2
27
27
27
аламыз, яғни AB = BC =
⇒ P∆ABC = 2 ⋅
+ 9 = 36 . Жауабы: P∆ABC = 36 .
x=
2
2
2
В
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Геометрияны тереңдетіп оқытуда оқушылардың ғылыми-ізденушілік
қабілеттерін дамыту
Джакетова С.Д., Ақылбек Г.
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық
институты
E-mail: sauledzh@mail.ru
Қазіргі білім берудегі жаңа талаптар білім беру кеңістігінде жоғары
технологияларды қолдануды талап етеді. Жалпы өркениетті деңгейге жету үшін
математика пәнін, соның ішінде геометрияны оқытуда да жаңа ақпараттық технологияны
енгізудің қажеттілігі туындайды.
Кез келген басқа пәндер сияқты геометрияны оқытуда да көрнекіліктерді қажет
етеді. Оқушылардың жазықтықтан кеңістікке көшудегі, кеңістіктегі фигураларды сызбада
кескіндеудегі кеңістіктегі ойлау қабілеттерін дамыту геометрияны оқытудағы
проблемалардыңбірі болып табылатыны анық. Оқытудағы түсіндірме-көрнекілік әдістерін
пайдалануда интерактивті құралдарды пайдалану таптырмас құрал болып табылады[1].
Оқушының ізденушілік қасиетін қалыптастыру оқытудың түрлі формалары мен
әдістері арқылы жүзеге асырылады. Математика сабағында оқушылардың ғылыми
көзқарастарын қалыптастыруға түрлі есептер шығартуға болады. Биік танымдық қабілет,
тұрмыс-тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс баланың ерте жасынан туындайды екен.
Сондықтан ізденушілікке баулу төменгі сыныптан басталуы керек. Ендеше мектепте
оқушыны ізденіс жұмысына қатыстыра отырып ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес
армандарына жетуге, өз жолдарын дәл табуға ғылымға жетелеу арқылы өздерінің
қабілеттін ашуларын көмектесуіміз қажет. Оған қол жеткізетін тиімді ізденіс жұмыс
түрінің бірі – оқушылардың ғылыми-зерттеуге баулу.
Оқушыларға ғылыми-зерттеумен айналысудың тиімділігі ол: оқушы үнемі
ізденісте жүреді. Мектепте оқушы ғылыми-зерттеу жұмыстары мәселесі бойынша тағыда
бірнеше ерекшеліктері бар. Олар:
- оқушылардың теориялық білімі артады;
- теориялық білім эксперементпен байланысады;
- оқушы өз бетінше ізденісте зерттеу біліктерін қалыптастырады;
- пәнге, ғылыми ізденуге қызығушылығы артады;
- сөйлеу мәдениетін дамытады.
Оқушы ғылыми жұмысты белгілі бір пән мазмұны бойынша орындай отырып, пән
бойынша білімі мен біліктерін дамытады. Ғылыми жұмыстар оқушылардың өзіндік
зерттеу жұмыстарының қатарына кіріп, теориялық білімі мен танымдық біліктерін
дамытады. Бұл жұмыстар негізінен түрлі әдебиеттерді терең талдау мен тәжірибелі эксперемент іс-әрекет негізінде орындалады.
Оқушы зерттеу жұмысын жүргізу кезінде мұғалім алға қойған мәселені анықтау
үшін зерттеудің мақсатына қарай оқушыларды бағыттап отырады. Алынған нәтижелерді
тадауға және қорытындыны тұжырымдауға тікелей де, жанама түрде де басшылық
жасайды. Оқушылардың зерттеушілік жүрізу біліктілігі артқан сайын, мұғалім жанама
басшылықта бақылайды, оқушылардың дербестігі мен пәнге ынтасы арта түседі. Бұл
оқушыларда зерттеушілік қызыметтің қалыптасуына, дамуына ықпал етеді.
Сонымен, оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстары – олардың іздемпаздығын
қалыптастырудың маңызды жолдарының бірі, оқушы тұлғасын жан-жақты жетілдіріп
танымдық біліктерін қалыптастырудың міндетті шарты және құралы болып табылады.
Геометрия есептері осы ізденушілік қабілеттерін қалыптастыруға септігін тигізеді.
Геометрия есептерінің көпшілігі әр нүктесі қандай да бір шартты қанағаттандыратын
нүктелер жиынтығын салуға байланысты. Мұндай жиынтықтардың көпшілігі циркуль
және сызғыштың көмегімен орындалады. Берілген нүктелер жиынтығы шеңбер, түзу
сызық немес олардың бір бөлігін құрайды деген болжам жасау үшін компьютерлік
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эксперимент жасау ыңғайлы. Жасалған тәжірибе негізінде оқушылар қандай да бір
болжам жасаулары қажет және болжам жасауға үйренеді.
Математика сабағындағы сандық білім беру ресурстарының бірі Geometer’s
SketchPad ортасында осы типтегі есептерді беру арқылы оқушыларға зерттеу жүргізуге
үйретуге болады. Оқушылар геометриялық сызбаларды компьтерде орындай отырып,
оның шарттары бойынша анимациялар жүргізу арқылы нүктелер мен түзулердің
қозғалыстарын бақылай алады. Бақылауды бірнеше жасалған тәжірибе негізінде көре
отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізуді үйренеді. Төменде оқушыларға берлгілі бір
шарттарды қанағаттандыратын болжам жасауға берілген зертханалық жұмыстардың
түрлері берілген. Осы түрдегі зертханалық жұмыстар жүргізу арқылы оқушылардың
ғылыми-зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруға септігін тигізуге болады деп
есептейміз [2].
Төменде оқушыларға белгілі бір шарттарды қанағаттандыратын болжам жасауды
зертханалар жүргізулер арқылы
Мысал 1. Кесінділердің ұштары арқылы өтетін шеңбердің центрлерінің жиынтығы
нені береді?[3]
Салу тәртібі:
құралының көмегімен А, В екі нүктесін белгілеп аламыз.
құралын пайдаланып, осы екі нүкте арқылы АВ кесінді сызамыз.
құралының көмегімен, кесіндіден тыс С нүктесін белгілеп аламыз. Осы нүкте
қозғалатындай доға саламыз.
құралының көмегімен, кесіндіден тыс О нүктесін белгілеп аламыз.
құралын пайдаланып, О нүктесі центрі болатындай бойында жатқан нүкте С
нүктесі болатындай шеңбер саламыз (1-суретке сәйкес).
Сонымен салуларды дұрыс орындадық, яғни есепті шығару кезінде қиындық
тумауы керек.

Сурет 1. 1-мысалдың анимация арқылы бейнеленуі
Бұл нәтижені алу үшін оқушылар шеңбердің С нүктесіне анимация шеңбер
центрінің салатын ізіне бақылау жасау арқылы болжам жасауларына болады.
Мысал 2. Түзуде берілген нүктеде осы түзуден тыс нүктеден түсірілген
перпендикуляр жиынтығы нені береді? [3]
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Сурет 2 2-мысалдың анимация арқылы бейнеленуі
Салу тәртібі:
құралының көмегімен А екі нүктесін белгілеп аламыз.
құралын пайдаланып, осы А нүкте арқылы кесінді сызамыз.
құралының көмегімен, кесіндіде жататын С және D нүктелерін белгілеп

аламыз.
D нүктесі осы кесіндісінің бойында қозғалатындай анимация береміз.

құралының көмегімен, кесіндіден тыс В нүктесін белгілеп аламыз.
құралын пайдаланып, А нүктесі центрі болатындай бойында жатқан нүкте С
нүктесі болатындай шеңбер саламыз.
Построение/Перпендикуляр сайманы көмегімен В нүктесінен С нүктесіне
перпендикуляр түсіреміз.
В нүктесіне із қалдыру командарын беру арқылы есептің шарты бойынша берілген
кесіндіге одан тыс жататын нүкте арқылы жүргізілген перпендикулярлар жиынтығы нені
беретінін көреміз.
Анимация беру кезінде есептің шартын бойынша шешімін көруге болады[4].
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауы, 2007
2 Погорелов А.В. Геометрия, 7-11- А.:Рауан, 1995.
3 КурантР., Что такое математика? – М.:МЦНМО, 2000
4 Ларин С.В. Вычисления с помощью виртуальных геометрических инструментов
/ Ларин С.В.// Математика в школе – №8, 2007

GEOGEBRA бағдарламасы көмегімен геометрия сабағындағы
зерттеу жұмыстары
Джакетова С.Д., Шойбасов А.
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: sauledzh@mail.ru
Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Біз бүкіл еліміз
бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол
жеткізуіміз керек» десе, осы Жолдаудың ІІІ тарауында: «Ақпараттық технологиялар мен
ақпаратты таратудың жаңа нысандарына бағытталған мамандандырылған білім беру
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бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр» делінген. Осылайша оқу-тәрбие үрдісінде
жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану заман талабынан туындап отыр.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім
алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын
педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру,
логикалық-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік
даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып,
ақпараттық қоғамға бейімдеу.
Қазіргі білім берудегі жаңаша талаптар білім беру кеңістігінде жоғары
технологияларды қолдануды талап етеді. Жалпы өркениетті деңгейге жету үшін
математика пәнін, соның ішінде геометрияны оқытуда да жаңа ақпараттық технологияны
енгізудің қажеттілігі туындайды.
Кез келген басқа пәндер сияқты геометрияны оқыту да көрнекіліктерді қажет етеді.
Оқушылардың жазықтықтан кеңістікке көшудегі, кеңістіктегі фигураларды сызбада
кескіндеудегі кеңістіктегі ойлау қабілеттерін дамыту геометрияны оқытудағы
проблемалардың бірі болып табылатыны анық. Оқытудағы түсіндірме-көрнекілік
әдістерін пайдалануда интерактивті құралдарды пайдалану таптырмас құрал болып
табылады
Геометрияны оқытуда GEOGEBRA бағдарламалық құралын қолдануды
апробациялау, мектептегі математиканы оқытуда ақпараттық технологияны қолданудың
моделін жасау және оны сынақтан өткізу негізгі мақсаттарының бірі болып табылады.
Мақсаты:
Оқушылардың виртуальды геометриялық ортамен жұмыс істеу процесінде
зерттеушілік қызметтерін дамыту;
Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуге және оқуға деген қызығушылығын
арттыру;
Оқушылардың білімдерін кеңейту және жүйелеу, теорияны терең меңгеру және
оны практикада қолдана білуге дайындау;
Алдарына шешуді мақсат етіп қойған мини-проблемаларды алдын-ала көре білуге
үйрету;
Ақпаратпен жұмыс жасай білуге, оны таба білу және негізгілерді ажырата білу
дағдыларын дамыту;
Зерттеулер жүргізу, алған білім мен дағды, тәжірибені бере білуге, оны
аналитикалық дәлелдеумен үйлестіре білу дағдысын дамыту;
Топта бірлесіп жұмыс істеу және іскерлік қатынас жасау дағдысын қалыптастыру.
Осы жоба аясында интерактивті геогебра ортасын пайдалана отырып өткізген
сабақтардың оқушылардың білім сапасына жағымды әсері жайлы тәжірибемен мысалдар
келтірейін. Алдымен динамикалық геометрия (ДГ) ортасында зерттеу жұмыстарын
ұйымдастыру дегенге тоқталайын.
Динамикалық геометрия ортасындағы комплексті типтегі сабақта іс-әрекеттің
мынадай түрлері болуы мүмкін:
1. Иллюстрация – ол динамикалық геометрия ортасында дайындалған сызба,
оқушылар математикалық нәтижелердің геометриялық іске асуын бақылайды.
2. Демонстрация – бұл динамикалық қосымша, онда ұғымдар арасындағы
байланыстар қадағаланады: оқушылар объектілерді немесе олардың қасиеттерін «ашуға»
ынталанады.
3. Конструкция – бұл динамикалық қосымшаны жасауға байланысты проблемалық
ситуация: оқушыларға динамикалық геометрия арқылы белгілі бір математикалық
қатынастарды іске асыруға тапсырма беріледі.
4. Дедукция – ол проблемалық ситуация, оның барысында математикалық
нәтижеге қорытынды жасалады, қалыптасады және математикалық нәтиже қорытылады:
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оқушылардың алдында талдау жасауға және жүйелеуге, бақылау жасауға, негізделген
қорытынды жасауға байланысты тапсырма беріледі.
5. Апликация – ол дедуктивті негізделген идеяны дамытуға арналған эвристикалық
бағыт: оқушылар анықтаған математикалық нәтижелеріне пән аралық қосымшалар табуға
ынталанады. Олар таным процесінің спиралының жаңа, жоғарғы буынына шығады,
мысалы конструкция және дедукция типті іс-әрекеттің жоғарырақ деңгейіне шыға алады.
Дәлелдей білуге оқыту деңгейлері:
I эмпирикалық деңгей (5-6, 7 сыныптың басы) – мақсаты ұйғарымның дұрыстығын
тексеру үшін эмпирикалық әдісті пайдалану тәжірибесі «мәдениетін» қалыптастыру.
«Компьютерлік дәлелдей білуге» оқыту- компьютерлік эксперимент көмегімен фактілерді
бекіту.
Көз
жеткізудің
басты
критерииі
–
динамикалық
тұрақтылық.
II технологиялық деңгей (7-8 сыныптар) – Компьютерлік дәлелдеуді логикалық
тексеруден өткізу тәжірибесін қалыптастыру.
«Конструктивті дәлелдеуге» оқыту- қорытып шығаруға қажетті барлық
элементтердің бар екендігін негіздейтін ой қорытындылаулардың логикалық
тізбегі(динамикалық сызбаны салу).
Көз жеткізудің басты критерииі – алгоритмнің іске асырылуы және нәтижелілігі.
III абстрактілі-теориялық деңгей (8-11 сыныптар) – абстрактілі талдау тәжірибесін
қалыптастыру «Логикалық дәлелдеуге» оқыту – қорытып шығаруға қажетті барлық
элементтердің бар екендігін негіздейтін ой қорытындылаулардың логикалық тізбегі
(динамикалық сызбаны салу).
Көз жеткізудің басты критерииі – ұйғарымды логикалық қорытынды жасау арқылы
бекіту («заңды талқылаулар»).
Компьютерлік экспериментті жоспарлай білуге оқыту
Geogebra бағдарламасын аты айтып тұрғандай, геометрия және алгебра сөздерінен
құрылған, яғни геометрия және алгебра пәндері бойынша көмекші құрал деп санауға
болады.
Енді GeoGebra-да жұмыс істеуге мысал келтірейін.
1.-суретінің салу тәртібі.
1. Координата басын және E = (1,0) бірлік нүктесін белгілеймізде радиусы бірге
тең, центрі E = (1,0) нүктесінде жататын 1.24-суреттегідей шеңбер саламыз;
2. k=0.25 санын енгіземіз;
3. f(x)=x³ - (8k² + 3) x + 8k² - 2 функциясын енгізу;
4. Ордината осьтері бойынша 6 және -6 нүктесі және А нүктесі арқылы өтетін екі
симметриялы түзу сызамыз;
5. Осы түзулердің ордината осімен қиылысу нүктелерін C және D деп белгілеп
аламыз;
6. Пайда болған ACD үшбұрышының ішін бояу керек.
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Сурет 1.GeoGebra ортасында биссектрисаларының қатынастары бойынша тең
бүйірлі үшбұрыш салу
Бұл салулардың барлығы жазықтықтағы геометрия. GeoGebra ортасында сонымен
қатар кеңістіктегі геометрияның элементтерін салып, оқушылардың кеңістіктегі елестету
қабілеттерін арттыруға көптеген септігін тигізеді.
Мектеп бағдарламасы бойынша стереометрия курсындағы жазықтытардың өзара
орналасуы, көпжақтар, айналу беттері сияқты тақырыптары оқыту кезіне GeoGebra
бағдарламасын қолданып, геометрия сабақтарын өте қызықты өткізуге болады[4].
Осы тақырыптар бойынша салынған сызбаларға мысал келтірейік.
Бұл бағдарламада сызбаларды ғана салып қоймай, олардың өлшемдерін 2суреттегідей нақты және дәл көрсете отырып, есептер шешу кезінде тиімді қолдануға
болады.

Сурет 2 GeoGebra ортасында сызылған үшбұрышты пирамида
Сонымен қатар 3-суреттегідей бірнеше қималарын сала отырып, қиындығы жоғары
есептерді шeшу кезінде көмек беретін сызбаларды салуға болады.
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Сурет 3 GeoGebra ортасында сызылған қонустық қималары
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. А.В.Погоролев, Б.Баймұханов. Оқулық Геометриия 7-9 «Жазушы баспасы»
2009 ж.
2. М. В. Шабанова. Методология учебного познания как цель изучения
математики.- Архангельск: ПГУ, 2004 г.-403 с.
3. Борислав Лазаров. Болгар Математика және Информатика институты мен
Ғылым Академиясының Аға ғылыми қызметкері Х-ХІІ сыныптарға арналған
динамикалық геометрия ортасында зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.
4. Н. Назарбаев. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан атты Жолдауы».
5. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық. Бірінші (ілгері) деңгей. Екінші басылым. 68
бет.

Сандық технологиялардың пайдалы қазба өнеркәсібінде қолданылуы
А.С. Джайтуганова, А.З.Әбілтаева
Қ.И.Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті,
E-mail: sultangulkyzyaltyngul@gmail.com, aisamalabiltaeva@gmail.com
Қазақстан минералдық ресурстарының қоры бойынша әлемдік лидерлердің бірі
болып табылады. Еліміздің шикізат базасы барланған қорлары бойынша мырыш,
вольфрам, бариттен бірінші орында, ал екінші орында – уран, күміс, қорғасын және
хромит бойынша, алтыншы орында – алтын, 12-орынға – мұнай, 14-орынға – табиғи газ
қорлары бойынша жайғастық. Өндіру өнеркәсібі ҚР өндіріс саласының 60% көлемін
құрайды және ЖІӨ-нің 70%-ын қамтып отыр, соның ішінде мұнай өндірісі елеулі орын
алады (елдің ЖІӨ-нің 17,6%-ы) [1].
Алайда елдің экономикалық дамуы алынған шикізаттың көлемімен ғана емес,
сонымен қатар оны өңдей білу қабілеті мен бәсекеге қабілетті, ғылыми еңбек сіңіруді
қажет ететін әрі жоғары технологиялы өнім дайындап шығаруымен де анықталады. Жер
қойнауын пайдалануды тиімді әрі кешенді қамту үшін және минералдық шикізат бағасы
құбылмалы болған кезде де елімізге инвестиция тартуды жоғарылату үшін елдің жер
қойнауын басқару саласына жаңа тың қадам керек. Жер қойнауын пайдалану саласын
басқарудың негізі ретінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды құру туралы
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идея болу керек, өйткені ол кедергісіз әрі жедел түрде әрбір саладағы қатысушылар
арасында ақпарат алуды қамтамасыз етеді.
Қазақстан
Республикасындағы
өнеркәсіп
саласы
еліміздің
дамушы
экономикасында алдыңғы орынды алады. ЖІӨ-нің 35%-ын осы өнеркәсіп саласына тиісті,
өнеркәсіптік кәсіпорындарда Республиканың 20%-ы жұмыс жасайды. Еуропа мен Азия
арасында оңтайлы орналасуымыз, еліміздің жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың бай
қоры, жемісті сыртқы-экономикалық саясат осы саланың жылдан жылға дамуына әсер
етеді. Қазақстанның металлургия өнеркәсібі, химия және мұнай химиясы өнеркәсібі,
машина жасау, құрылыс материалдарын дайындау – бұның барлығы мемлекеттің
өнеркәсіптік сферасы. Қазақстан Республикасының ірі өнеркәсіптік кәсіпорындары
Павлодар, Шымкент, Семей, Алматы, Карағанды, Тараз және Өскемен сияқты қалаларда
орналасқан. Қазіргі таңда Қазақстанның экономикасы осы қалаларда орналасқан
кәсіпорындарға байланысты [2].
Бүгінгі күні 2013-2015 жылдарға арналған Қазақстанның индустрияландыру
картасы бойынша 4 640 607 млн. теңге инвестиция көлемінде өнеркәсіп саласындағы 43
объекттің ішінен 2015 жылдың 1 қаңтарында 405 557 млн теңгені құрайтын 27 жаңа
өндіріс орындары қолданысқа беріліп, 12083 жұмыс орны ашылды. Бұның барлығы
«Сандық Қазақстан» бағдарламасының жүзеге асу жылдамдығын және бағдарламаны
орындаушылардың жауапкершілігін көрсетеді.
Елімізде
Қазақстан
Республикасының
2015-2019
жылдарға
арналған
индустриалды-инновациялық
дамуының
Мемлекеттік
бағдарламасы
аясында
өнеркәсіптің 6 басым саласын және экономиканың 14 секторы анықталды.
Әртараптандыру туралы міндеттер қойылды, ол бойынша өңдеу саласының өсу қарқынын
2012 жылға қарағанда 2020 жылы 1,4 есеге өсіруді қамтамасыз ету керек. Қазіргі кезде
Қазақстанда өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындарды дамыту және қолдау жөнінде
сұрақтар туындап отыр. «Қазақстан - 2050» бағдарламасы бойынша Республикамызда осы
салаға көп көңіл бөлінуде.
Сонымен, жалпы алғанда өнеркәсіптегі құрал-жабдықтардың тозығы жеткен (орта
есеппен 48,7%), қуатының төменділігі (61,4%) еңбек өнімділігін төмендетеді. Ақырындап
осы саланы модернизациялап және қатарға жаңа ақпараттық және ІТ жүйелерді енгізу
керек. Өнеркәсіп потенциалының және экспорттың 70%-ын мұнай-газ секторын
қамтитынын Республикамыздың осы шикізатқа тікелей тәуелді екенін көруге болады [4].
Статистика бойынша, металл мен мұнай-газ саласын қоспағанда құралжабдықтардың тозу дәрежесі 45%-дан 62%-ға дейін болған. Ал толықтай тозығы жеткен
машиналар, құрал-жабдықтар мен транспорт құралдарының (өндіру өнеркәсібі
саласындағы) меншікті салмағы 12%-ға жеткен. Бұл ел экономикасының бәсекеге
қабілеттілігін төмендетеді, өндірістік авариялардың, электроэнергия мен судың
шығынының көбеюіне әкеледі. Егер Қазақстанда ЖІӨ-ге 1 доллар өндіру үшін 2,8
киловатт-сағат жұмсалатын болса, ал Ұлыбритания, Германия, Италия, Япония сияқты
елдерде бұл көрсеткіш 0,22-0,3, АҚШ, Франция, Турция, Кореяда - 0,4-0,6, Канада мен
Қытайда - 0,8-1,2 киловатт-сағатты құрайды [3].
Техникалық, автоматизациялық және механизациялық дәрежесі бойынша,
шикізатты өңдеу кешені мен экологиялық көрсеткіштер, энергосыйымдылық бойынша
Қазақстан басқа елдерден әлдеқайда артта қалып бара жатыр. Өндірісті
модерназициялаудың жүйелік өлшемдері өндірісті қолдау мен дамытудың «Өнімділік2020» бағдарламасында айқын көрініс тапты.
Әлемдік тәжірибе бойынша, Австралия, Ұлыбритания, Норвегия, Жаңа Зеландия
және Канада сияқты минералдық шикізат қоры көп елдер жер қойнауын пайдалану
саласындағы бәсекеге қабілеттілігін және инвестиция көлемін жаңа инновациялық
технологияларды қолдану арқылы дамытып алғанын байқауға болады.
Мысалы, Жаңа Зеландияда, атқарушы органы жер қойнауын пайдалану құқығын
электронды аукцион арқылы алуға мүмкіндік береді. Батыс Австралияда геологиялық
ақпарат көпшілікке қолжетімді болып табылады, фильтрация функциясының көмегімен
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барлық керекті ақпаратты көрсете алады және оны болашақ талдау үшін оқи алатын
форматта шығарып береді. Ұлыбританияда жер қойнауын пайдалану порталының
қолданушылары сонда жарияланған геологиялық ақпараттар негізінде өздерінің
аналитикалық есепнамаларын жариялай алады. Солайша,
бұл портал геология
саласындағы қолданбалы талдау саласын дамытатын, арнайы бағыт бере алатын
технологиялық инкубатор болып табылады.
Қазіргі кезде әлемдік өндірісте жаңа индустриалды революция трендке айналды, ол
өз кезегінде өндірісті сандық форматқа алмастырумен тығыз байланысты. Германия,
Корея, Қытай сияқты дамыған және дамушы елдердің өнеркәсіп саласы сандық
трансформацияға қарай бет алуда. Мысалы, Германияда «Индустрия 4.0» атты немесе
төртінші өндірістік революция деп аталатын бағдарлама қабылданған. «Бостон
консалтингтік тобының» бағасы бойынша «Индустрия 4.0» өнеркәсіптің барлық
өндірістік салаларында өнімділікті 90-нан 150 млрд-қа дейін, еңбек өнімділігін 20-30%-ға
және жақын 10 жылда жұмысбастылықты 6%-ға көтереді деп есептейді.
Қазақстандағы
жер
қойнауын
пайдалану
саласындағы
ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылымның іргетасы ретінде «Сандық Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасы аясында «Минералдық ресурстар мәліметтерінің «Ұлттық банкін» құру
жоспарлануда. Оның мәні мынада – қызмет жасап жатқан жер қойнауын
пайдаланушылардан алынған мәліметтерді жинау мен сақтаудың бірыңғай құралын жасай
отырып, еліміздің жер қойнауы туралы мәліметтердің бүтіндігін сақтап және осы
мәліметтерді потенциалды инвесторларға көрсете отырып өндіріс саласына қосымша
инвесторлар тартуды қамтамасыз ету. Одан бөлек, бұл құрал жер қойнауын пайдалану
құқығы субъектілерінің мемлекеттік органдарының тікелей қатынасын болдырмай, Жер
қойнауын пайдалану құқығын мемлекеттік минералды шикізат кешенін автоматизациялау
есебінен басқарудың айқындылығын жоғарылатуға мүмкіндік береді. «Мәліметтердің
Ұлттық банкін» құру, саланың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым негізі
ретінде, нақты уақыт тәртібінде минералдық шикізатты игерудегі операцияларды есептеу
және бақылау жүйелерін енгізуге өз септігін тигізеді. Бұл заңсыз айналымның кесірінен
көбейетін салықтың төмендеуіне, экологиялық талаптардың сақталуына және мұнай
төгілу сияқты оқыс жағдайларға жедел жауап қайтаруға үлкен көмек болмақ.
«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында нақты уақыт тәртібінде
минералдық шикізатты игерудегі операцияларды есептеу және бақылау жүйелерін
сынамалы енгізу ретінде мұнайды өндіру, өңдеу және тасымалдау көлемін есептеу
жүйесін енгізу жоспарлануда. Мұнай көлемін есептеуді енгізу мұнайдың заңсыз
айналымы әсерінен төмендеп отырған бюджеттің табысын жоғарылатуға ғана емес,
сонымен қатар практикалық тәжірибе жинауға және технологиялардың масштабын
ұлғайтуға басқа да минералдық ресурстар түрін анықтауға мүмкіндік береді.
Осылайша, Қазақстанның өндірістік саласын дамыту үшін, еңбек өнімділігін
арттырып, шығарылып отырған тауардың өзіндік құнын төмендету үшін сандық
технологияға көшу керек деген тұжырымға келген болатын.
«Индустрия 4.0» бағдарламасына көшу үшін Қазақстан Республикасының
экономикасының дамуының технологиялық дәрежесіне талдау жасап, экономика
саласының потенциалын анықтап алған дұрыс.
Қазақстанды сандық жүйеге көшіру үшін McKinsey&Co «Инновациялық
технологиялар
паркі»
АЭЗ
(AlmatyTechGarden)
ұлтаралық
технологиялық
компаниялармен бірлесе отырып тау-кен-металлургиялық кешенінің құзыретті орталығы
базасындағы сандық өнеркәсіп бойынша құзыретті орталығын құруды жоспарлап отыр.
Оның мақсаты – өндіріс үдерісін автоматизациялау мен оңтайландыру үшін өндіру
кәсіпорындарында сынамалы жобалар мен мәліметтерді терең зерттеу , жинау үшін
жобалар өткізу.
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Бірінші кезекте ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым құрылады,
кеңжолақты ғаламтор желісіне қосылу үшін және 10 ірі кәсіпорындар мен 1 арнайы
экономикалық зонада өндірістік ғаламтор жүйесін қосу жобаларын жүзеге асыру үшін ісшаралар өткізіледі.
Болашақта өндірісті біртіндеп автоматизациялау үшін арнайы датчиктерді енгізу
мен модернизациялау жүйелерін жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Абдулин А.А. Геология и минеральные ресурсы Казахстана. А.: Ғылым, 2004 г.
2. Абдулин А.А. Геология Казахстана. А.: Наука, 2001 г.
3. Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство. СПб.: Алетейя, 2011. 188 с.
4. http://geology.gov.kz/ru/presstsentr/informatsiya/spravochnik-mestorozhdenijkazakhstana

Математика пәнін оқытуда жаңа инновациялық технологияларды
пайдаланудың ерекшеліктері
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Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Жаратылыстану ғылыми-зерттеу институты, Түркістан қ.
E-mail: saltanat.ernazarova@ayu.edu.kz
Ең әуелі математикалық тұрғыдан қарастырмас бұрын инновациялық технология
дегеніміз не және оның ерекшеліктері қандай екендігіне тоқталып өтсек. Қазіргі заман
ағымы болашақ ұрпақтың ой–өрісінің шыңдалуын, жеке тұлға ретінде қалыптасуын
талап етуде. Осы орайда ұлы педагог К.Д.Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын», –
деген қанатты сөзді еске түсіреді.
Егеменді еліміздің алғы шарттары өркениетті елдер қатарына көтерілуі керек
болса, өркениетке жету үшін жан–жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіру керек. Жас
ұрпақтың бойындағы қабілетін көру, оны жетілдіру ізденгіштік қасиетін дамыту
мұғалімнің сабақ берудегі ізденушілік, шеберлік қабілеттеріне байланысты.
Ж.Аймауытов «Сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны
табатын өнер» – деген, яғни оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың әрекеті
арқылы ойлау дағдыларын жетілдіруге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға негізделуі
қажет.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру
жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап
көрсеткен [1].
Елбасы Н.Ә.Назарбаев халыққа жолдаған жолдауында «Біздің міндет жаңа
технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен бәсекеге
қабілетті ұрпақ тәрбиелеу» деп ұстаздар қауымының алдына жаңа міндеттер қойды. Жаңа
технологияның басты мақсаттарының бірі баланы оқыта отырып, оның еркіндігін,
белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Инновациялық
технологияны пайдалану — өмір талабы. Қазіргі пән оқытушыларының негізгі міндеті —
білім беруді нәтижеге бағыттау, яғни инновациялық жаңа технологияны меңгеру екені
баршамызға мәлім.
Жаңа нәтижеге бағытталған білім — инновациялық білім. Құзіреттілік білім беру
жағдайында қоғамның мәдени, әлеуметтік, экономикалық сұранысты қанағаттандыратын,
әлемдік бәсекеге төтеп бере алатын, теориялық білімін кез келген жағдайда өз ісhttp://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
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тәжірибесінде пайдалана алатын білім. Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі.
Инновациялық қызмет оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының
кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және
шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану —
біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі,
оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның
тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне
оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта
түспек.
Инновация дегеніміз — жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа
үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік
іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі, жаңа нәтижені қамтамасыз ететін жаңа
теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы.
Инновациялық технологияны қолдану — өмір талабы [2].
«Инновация» ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың басым көпшілігі оған әртүрлі
анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: «Инновация
– нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея». Майлс «Инновация – арнайы жаңа
өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді.
«Инновация» ұғымының (латынша inovatis) аудармасы жаңалық, жаңаша, жаңалықты
енгізу деген мағынаны білдіреді.
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым
Немеребай Нұрахметов. Ол «Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім
беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір
бөлек қызметі» деген анықтаманы ұсынады. Н.Нұрахметов «Инновация» білімнің
мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп
жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны,
қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен
байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі
түрі (мектепті толық қамтитын).
Жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге
бөлуге болады.
Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін
өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф.Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және
оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.
Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме
элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
дәлел.
Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады.
Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік
және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады [3].
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында білім беру жүйесін жаңа сапамен және терең мазмұнмен
толықтыру қажет екені айтылған. Осы мақсатты орындауда жеке пәндерді жүйелі
оқытудың маңызы зор.
Ғылымдардың патшасы атанған математика пәнінен білім берудің ерекше екенін
айта кетуге болады. Математика адамзаттың жаратылысты тануында, мемлекеттердің
ғылыми дамуының негізінде жатқан ғылым ретінде танылды. Осыдан елу жыл бұрын
Америка Құрама Штаттары ғарыш кеңістігін игерудегі артта қалуының негізгі себебі
ретінде жаратылыстану ғылымдарын, әсіресе, математиканы оқытудың кемшіліктерін
атап кеткен екен.
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Математика пәнін оқытудың кейбір мәселелерін атап өтсек:
Бірінші, математиканы оқытудың мазмұны туралы. Бізде математиканы оқыту ісі
оның теориялық негіздерін, классикалық бөлімдерін терең меңгертуге бағытталған. Бұл
бағыттағы жаңа көзқарасқа келетін болсақ, математиканы оқытуда практикалық мәселелерге көп көңіл бөлу қажеттігінде болып отыр. Соңғы кезде ғылымның негізгі
жетістіктері мен мәселелері қолданбалы салаға бағытталғандықтан, олар мектеп
бағдарламасына енуі қажет. Ықтималдық теориясы, статистикалық әдістер,
математикалық моделдеу және басқа бөлімдер математика пәніне кеңінен енуі қажет.
Екінші мәселе, оқытуға жаңашылдықтар енгізіп отыру. Оқытудың жаңа тәсілі
құзыреттілікке арналған бұл білімде, талапкерлердің пәндер бойынша алған білімін жаңа
мәселелерді шешуге бағыттайды. Математика пәнін оқытуда әр кезде де оқушылардың
теорияны тиімді пайдалана білуіне көп көңіл бөлінгені. Бүгін бұл негізгі талапқа айналуы
қажет болып тұр. Математика пәнін бейіндік мектепте оқыту кезінде жоғары оқу
орнындағы оқумен сабақтас жүргізу қажеттігі туындап отыр.
Үшіншіден, математика пәні бойынша білім сапасын арттыру. Соңғы жылдары
математика пәнін оқушылардың меңгеру деңгейі төмендеп кеткені байқалады. Республикамыздағы Ұлттық бірыңғай тестілеу мен халықаралық зерттеулер нәтижесі соның айғағы
болатындай. ҰБТ нәтижесі бойынша математика пәні оқушылардың ең төменгі деңгейде
меңгерген сабақтарының қатарында тұр. Ал математика – оқушылардың жан-жақты ойлау
қабілетін дамытатын ғылым. Демек, бұл жерде пәнді оқытуда, тәжірибе алмасуда артта
қалуға болмайды. Сол себепті, математика пәнін оқытуға ерекше көңіл бөлу қажет.
«Бaлaның ынтaсын aрттыру үшін оқытылaтын нәрседе бір жaңaлық болуы керек»
деп Ж. Аймaуытов aйтқандай әр сaбақты жаңaша түрдe өтуге ұмтылу қaжеттігі
туындaйды. Ақпараттық-коммуникативтік технологияны әр мұғaлім өз сaбақтарына
пaйдалана отырып, оқушылaрдың білім, білік дaғдыларын қалыптастыруғa
қызығушылығын aрттырып, логикaлық ойлау қабілетін дамытуғa болады. Мұғалім мен
оқушылардың шығармашылық ізденісіне мол мүмкіндік aшып, aлған білімдерін өмірде
қолданa білуге тәрбиелеу біздің бaсты міндетіміз.
Қорыта келе, сабақ барысында ақпараттық-коммуникативтік технологиялар
тұлғаның жан-жақты дамуы мен өзін-өзі дамытуы арқылы қалыптасады, олардың сапасы
мен мазмұны оқытушының, оқу мекемелері мен бүкіл білім жүйесі жұмысында маңызы
зор. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың ақпараттық-коммуникативтік
технологияларын меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік,
рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу, тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Болашақ мұғалімдерді ғылыми жұмыстармен айналысуға дайындау мақсатында
оқушылардың ғылыми кеңесі, әртүрлі ғылыми үйірмелер жұмыс істейді. Білім беруді
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында атап көрсеткендей, ұстаз мәртебесін арттыру
барлығымыздың міндетіміз. Математика білім беру саласын дамытуда жаңа жетістіктерге
бастаушы болады деп ойлаймыз.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. – Алматы: Литера,
2000. – 96 б.
2. Сабденалиева Г. Инновациялық технология–оқу үдерісінде. // Қазақстан
мектебі, 2009. №7 – 62-64 б.
3. Ратова А. Инновациялық оқыту әдістерін қолдану. // Математика және физика.
2009. №6 – 43-45б.
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Информатика сабағында бастауыш сынып оқушыларының танымдық
қызығушылығын қалыптастыру
Жамалова С.A., Ермахан З.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: Samal_72_ark@mail.ru
Еліміздің өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылу қарсаңында заман
талабына қарай тұлғаны ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындауда және
шығармашылық, танымдық іс-әрекетін үйлесімді дамытуда, танымдық қажеттілігін,
белсенділігін, қызығушылығын қалыптастыруда ақпараттық-коммуникациялық
технология құралдарының орны ерекше. Сондықтан өскелең ұрпақтың білуге
құштарлығын ақпараттық ағым арқылы аққиқатты тануға бағыттау қажет.
Білім беруді ақпараттандыру мен компьютерлендіру білім беру жүйесін реформалаудың
маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық технология
қазіргі білім беру жүйелерінің барлық кезеңдерімен деңгейлерінің маңызды компоненттеріне
жатады. Оларды енгізу мен пайдаланудың мақсаттары білім беру жүйесінің барлық
қатысушылары үшін жаңа мүмкіндіктер құрумен және олардың өзара әрекеттесуімен
байланысты[1]. Көптеген жағдайларда білім беру жүйесіне ақпараттық-коммуникациялық
технология құралдарын енгізудің оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту
мақсатында қажетті оқу және ғылыми ақпаратты іздеп, оған кіру уақытының қысқаруы,
оқушыларды қосымша дербес өзіндік жұмыстан, ал оқытушылар мен ұйымдастырушыларға
білім беру үдерісін жетілдіруде маңызы зор. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық
қызығушылығын ақпараттық-коммуникациялық технология құралдары арқылы қалыптастыру
жаңа қоғамның сұранысынан, үкімет талабынан туындап отыр. Сондықтан, бастауыш
сыныптан бастап оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруда ақпараттықкоммуникациялық технология құралдарын қолдану әдістемесін жетілдіру қажеттілігі басты
мәселелердің бірі болып табылады [2].
Бастауыш сыныптан бастап оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруда
ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолдану мәселесін зерттеу нәтижелері
бойынша төмендегідей қорытынды тұжырымдалды.
Философия, психология, педагогика ғылымдары саласында жарық көрген еңбектерге
жасаған талдау қарастырылып отырған проблеманың арнайы зерттеу нысаны болмағандығын
дәлелдеді. Таным, қызығу, танымдық қызығушылық ұғымдарына талдау жүргізіліп,
педагогикада танымдық қызығушылық қызығудың ерекші түрі, оқу және арнайы ғылыми
қызығумен байланысты оқу үдерісінде қалыптасатын ғылыми білімнің салаларына, оқу
пәндеріне, шығармашылық іс-әрекетке қызығу ретінде тұжырымдалды. Оқушылар оқу
үдерісінде бірнеше пәннен білім алады, танымдық қызығушылық осы пәндерден білім алу
барысында қалыптасады. Осыған орай қызығу ұғымы «қызығу — танымдық қызығушылық»
бағытында қарастырылды. Бұдан танымдық қызығушылықтың қалыптасу кезеңдерін анықтау
қажеттілігі туындап, ғылыми-әдебиеттерге жүргізілген талдаудан әуестік – білуге құштарлық –
танымдық қызығушылық кезеңдері арқылы қалыптасатыны дәлелденді. Мұндай тұжырым бұл
мәселе төңірегінде берілген анықтамаларды жүйеге келтіріп мазмұндық сипатын ашу арқылы
зерттеу пәніне байланысты өз анықтамамызды беруге түрткі болды. Бастауыш сынып
оқушыларының ақпараттық-коммуникациялық технология құралдары арқылы қалыптасатын
танымдық қызығушылығы – оқушының әуестігі, ақпаратты білуге құштарлығы және оқу
мазмұнын меңгеруге бағыттылығы деп тұжырымдалды [3].
Бастауыш сынып оқушыларының жас және дара ерекшеліктеріне қарай ақпараттықкоммуникациялық технология құралдарын қолдану мәселелері теориялық түрде талданып,
бастауыш мектеп пәндерін оқытуда барлық ақпараттық-коммуникациялық технология
құралдарын қолдануға болатындығы түйінделіп, бастауыш мектептің оқу үдерісінде
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аппараттық және программалық құралдарды қолданудың дидактикалық алғышарттары
ұсынылды.
Танымдық қызығушылық адамның жас кезеңдеріне қарай жетіліп дамып отырады,
өзіне тән мазмұндық сипаты, ерекшеліктері болады. Бастауыш сынып оқушыларының
танымдық қызығушылығының мазмұны мен өзіндік ерекшеліктерін, қызметтерін,
алғышарттарын жан-жақты негіздеп көрсету олардың ақпараттық-коммуникациялық
технология құралдарының мүмкіндіктерін қолдана отырып пәндік білімді меңгеруіне
көмектеседі. Сондықтан ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын пайдаланып
бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын қалыптастыру мазмұнын
анықталды [4].
Бүгінгі бастауыш сынып оқушыларының оқу-тәрбие үдерісінде танымдық
қызығушылығын ақпараттық-коммуникациялық технология құралдары арқылы қалыптастыру
біз ұсынған нақты кезеңдерін және дидактикалық алғышарттары арқылы жүзеге асырылған
жағдайда, оқушылардың білім, іскерлік, дағды деңгейін анықтауға негіз болады. Бірақ
аталған құралдардың өзіндік ерекшеліктеріне қарай оқушылардың танымдық қызығушылығын
қалыптастыруға үлестері
әртүрлі. Сондықтан аталған құралдардың бейімділік және
интерактивтілік мүмкіндіктеріне қарай интерактивтік тақта мен электрондық басылым
іріктелді. Бұл құралдардың оқыту үдерісінде әдістемелік қолданылуына байланысты да
ерекшеліктері болғандықтан, әдістемелік тұрғыдан жіктелінді.
Осы алынған нәтижелердің негізінде бастауыш сынып оқушыларының танымдық
қызығушылығын қалыптастыруда ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын
қолданудың әдістемелік жүйесі ұсынылды. Әдістемелік жүйенің берілуі аппараттық және
программалық құралдарды бастауыш мектептің оқу үдерісінде қолдану әдістемесін беруге
жағдай жасап, әртүрлі бастауыш мектеп пәндері бойынша сабақтарды жүргізуді
оңтайландырды.
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын
қалыптастыруда оқу үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолдану
әдістемесінің тиімділігі тәжірибе жүзінде тексерілді. Жүргізілген зерттеу оқушылардың
танымдық қызығушылығын қалыптастыруда бірқатар ұсыныстар жасауға мүмкіндік берді:
– мектептің біртұтас педагогикалық үдерісінде ақпараттандырудың құрамдас бөлігінің
бірі ретінде танымдық бағыттарда әртүрлі іс-шаралар (факультатив, үйірме, апталық,
олимпиада, т.б) үнемі ұйымдастырылып отырылуы керек;
– оқыту
үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарының
мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану қажет;
– оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру мақсатында ақпараттықкоммуникациялық технология құралдарын қолдану мәселелері бойынша ата-аналар мен
мұғалімдермен кеңесіп отыруды қажет етеді.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 Қазақстан Республикасындағы білім туралы заңнама. Заң актілерінің жиынтығы.
– Алматы: Юрист, 2008. – 240 б.
2 2005-2010 жылдары Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы. – Астана. Егемен Қазақстан, 2004, 11 қазан.
3 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.
Жалпы орта білім. Негізгі ережелер. - Астана, 2006. – 64 б.
4 Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.Ж., Пестолоцции И.Г. Педагогические
наследие /сост. Кларин В.М., Джуринский А.Н.. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.
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Lazarusтің басты мәзірлері
Жамалова С.A., Рахметова.А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: samal_72_ark@mail.ru
Басты мәзірдің құрамындағы барлық командалар Lazarus визуалды бағдарламалау
ортасында жұмыс жасау үшін қажет. Бас мәзірдің командаларына қол жеткізу үшін
тінтуірдің сол жақ батырмасын бір рет басу арқылы жүзеге асырылады. Lazarus ортасында
файлдармен жұмыс жасау мәзірдегі Файл тармағының көмегімен жүзеге асырылады.
Мәзір тармағындағы командаларды топтарға бөлуге болады:
• жаңа файлдар құру – Модуль құру, Нысан құру, Құру...;
• бұрын құрылған файлдарды жүктеу - Ашу, Соңғыларды ашу, Қайтару;
• Файлдарды сақтау – Сақтау, Сақтау как..., Барлығын сақтау;
• Файлдарды жабу – Жабу, Барлық файлдар редакторын жабу;
• Басып шығару – Басып шығару...;
• Қайта қосу ортасы - Қайта іске қосу;
• Шығу ортаның - Шығу.
Түзету мәзірінде жинақталған командалар бағдарламалық кодтың мәтінін өңдеу
үшін арналған. Негізінен бұл командалар көптеген мәтіндік редакторлар үшін тән:
• күшін жою немесе соңғы операцияны қайтару командасы – Жойылсын,
Қайтару;
• буферге мәтіннің бөлінген фрагментін ауыстыру, көшіру және кірістіру
командасы – Қиып алу, Көшіру, Қою;
• мәтіннің бөлінген блогымен жұмыс істейтін команда – Блокты оңға жылжыту,
блокты солға жылжыту;
• ауысым тіркелімі командасы – Бөлудің жоғарғы тіркелімі, бөлу дің төменгі
тіркелімі;
•мәзір тармағында жинақталған мәтінді бөлу фрагменті командасы - Бөлу.
Lazarus бағдарламалық кодты редакторында бұдан әрі ерекше командалар
аударылатын болады .
Закомментировать командасы қосылғанда әрбір жолының басында "қиғаш сызық"
деген екі символ қосады, ол бөлінген мәтінді пікірге айналдырады, ал Раскомментировать
командасы кері әрекет орындайды.
Бөлінгенді аяқтау командасы ... диалогтық терезені ашуға алып келеді (сур. 1.16),
бұл терезеде қолданушы мәтіннің бөлінген бөлігін аяқтауға болатын бағдарламалау
тілінің конструкциясын таңдай алады [1].
Таңдалғанды сұрыптау командасы.. мәтіннің бөлінген бөлігін сұрыптау
параметрлерін орнатуға болатын диалогтік терезе ашылады.

Іздеу мәзіріндегі командаларды топтарға бөлуге болады. Бірінші топ — бұл іздеу
және ауыстыру командалары, екіншісі - бұл көшу командалары, ал үшіншісі —
закладкалармен жұмыс. Төртінші топқа бөлінген фрагменте іздеу, ауыстыру және ауысу
командалары біріктірілген. Бұлардың көпшілігі мәтіндік редакторларда қолданылады,
қалғандарының мағынасы атауынан да түсінікті.
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Көру мәзірінің тармағы бағдарламалау ортасының сыртқы бейнесінің параметрлері
үшін қолданады. Бірінші топ командалары келесідей терезелерді ашады немесе
белсендендіреді:
• Объектілер инспекторы - бөлінген объектінің мінез-құлықын және сыртқы түрін
сипаттауға болатын терезе (толығырақ см. п. 1.4.8);
• Бастапқы кодтың редакторы - бағдарламалау мәтінін редакциялауға және құруға
болатын терезе (егжей-тегжейлі тармақтан Қате көзі: қиылысты сілтемелер табылмады);
• Код шолушысы - жобасы туралы жалпы ақпаратты қамтиды;
• Редактор LazDoc- шаблондар редакторы;
• Браузер коды - жобаның сілтеуіш терезесі.
Көру мәзірінің тармағындағы командалардың келесі тобы да диалогтік терезені
ашады. Бұл терезелер ақпараттық сипатта болады. Модуль... және Пішін... командалары
осы жобаның модульдер мен формалар тізімін енгізеді. Мақсаты команда Көрсетуге
байланысты модульдер және Көрсету туралы мәліметтер модулінде өздері туралы айтады.
Соңғы команда осы топтың Ауыстыру модулі/нысаны жандандырады яғни не терезе
редакторын, не нысанды.
Соңғы команданың өз тобында атап өткен жөн палитра компоненттерін көрсету
және тез таңдау түймелерін көрсету командалары. Осы командаларды белгілей отырып,
пайдаланушы экранға шығарады немесе керісінше құралдар тақтасынан алып
тастайды.Терезе жөндеу командасы бағдарламалық кодты жөндеу кезінде қолданылады.
Бұл жерде Байқау терезесін, Жөндеу терезесін шақыруға болады, тоқтату нүктесін көруге
және бағдарламаны орындау барысында ауыспалы мағыналарды қарауға болады.
Жоба мәзіріндегі тармақтар командасы жобамен операциялардың түрлі
орындаулары үшін арналған:
• Жоба құру командасы – Жоба құру және файлдан жоба құру;
• бұрын құрылған жобаны шақыру командасы Жобаны ашу, жақындағы жобаны
ашу, Жобаны жабу;
• жобаны сақтау командасы - Жобаны сақтау, Жобаны сақтау турде..., Жобаны
жариялау;
• жобаларды басқару командасы Жоба Инспекторы, Жоба баптаулары...
Компилятор Параметрлері және т. б.
Жобаны іскке қосуға және оны жөндеуге мүмкіндік беретін командалар Іске қосу
бас мәзірінің тармағында орналасқан:
• Жинау - компиляцияланған файлдардан жиналған бағдарлама;
• Барлығын Жинау - Жобаның барлық файлдарын құрастыру;
• Тез компиляция - файлдар бағдарламасының компиляциясы;
• Іске қосу — жобаны жөндеу арқылы іске қосу (компиляция,
құрастыру және орындау);
• Үзіліс - кез-келген пернелерді басқанға дейінгі орындалып жатқан бағдарламаны
кідірту;
• Қадамы кірумен бірге - кірумен бірге шақырылатын процедуралар мен
функцияларды орындайтын бағдарламаларды жөндеудің қадамдық режимі;
• Аралау қадамы шақырылатын процедуралар мен функциялардың кіруінсіз
орындалатын бағдарламаларды жөндеудің қадамдық режимі ;
• Курсорға дейін Іске қосу - Белгіленген курсордың жолында тұрған операторға
дейінгі жүзеге асатын бағдарламалардың орындалуы мен жөндеу режимі;
• Тоқтату —бағдарламаны орындаудың тоқтатылуы;
• Құрастыру баптаулары+іске қосу... – құрастыру және іске қосу параметрлерінің
баптаулары;
• Есептеу\Өзгерту айнымалы мағыналарын қарау немесе бағдарламаны орындау
барысында өрнектің мәнін табу мүмкіндігі, қажет болған жағдайда маңызы бар кез келген
айнымалыны өзгертуге болады;
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• Бақылауға қосу — айнымалыларды және білдіруді ашылатын терезеде көрсетуге
болады, бағдарламаларды жөндеу барысында мағыналардың өзгерісін бақылауға болады.
• Қосу нүктесін тоқтату - ағымдағы жолдағы бақылау нүктелерін орнату;
бағдарламалық код іске қосылғаннан кейін тоқтату нүктесі белгіленген оператордың
алдында оны реттеуші тоқтатады; бағдарламада нүктелердің санын көлденеңінен
көрсетуге болады. Тоқтату нүктесін бағдарламалық кодтың жолындағы номер бойынша
тышқанды шерту арұылы қосуға болады [2].
Компоненттермен жұмыс Компоненттер мәзірінің тармағындағы командалардың
көмегімен ұйымдастырылды.
Құралдар мен Орта мәзірінің тармағы бағдарламалау ортасының қасиеттерін
баптау үшін қолданады.
Lazarusта терезелермен жұмыс жасау Терезе мәзір тармағының көмегімен
орындалады. Осы тармақтағы команда аттары терезелер аттарымен сәйкес келеді, кезкелген команда таңдау тиісті терезені белсендіруге әкеледі. Анықтама мәзірінің тармағы
бұл жүйе туралы анықтама ақпарат.
Бұл жерде анықтамалық жүйенің құралдарын шақыруға болады және оның
баптауларын орындайды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Сафонов В.И. Методы математики в изучении школьной информати- ки //
Ученые записки ИИО РАО. – 2014. – № 52. – С. 23–33.
2. Электронные УМК по информатике [Электронный ресурс]. Адрес доступа:
http://e-umk.lbz.ru/BookList.html?Subject=Информатика.

Оқытудың ақпараттық модельдің теориясы
Жамалова С.A. Тұрсын А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: Samal_72_ark@mail.ru
Информатиканың мамандыққа баулу курстарының бірі- «Модельдеу». Қазіргі
информатиканы оқыту әдістемесінде ақпараттық технологиялар, алгоритмдеу, және
программалау мәселелері терең, жан – жақты зерттеуде, ал модель, модельдеу процесіне
аса назар аударылмай отыр. Шың мәнінде, оқушылардың бойында жүйелік- ақпараттық
тәсілдерді қалыптастыруға негізделген модельдеу прецесі – ғылыми таным әдісі ретінде
қарастырылып, формальдандыру принципі мен компьютерлік модельдеу құрылымын
меңгерудің сенімді құралы болып табылады.
Модель жасанды құрылған объект. Ол схема, сызба, математикалық танбалар,
физикалық формулалар және т.б.түрінде беріледі. Қазіргі кезде неғұрлым кең таралған
қарапайым модельдерге: графикалық модель (объектіні сурет, кескін, схема, т.б түрінде
бейнелеу); сөздік модель (объектіні сөзбен, ауызша сипаттау); математикалық модель
(объектінің зандылықтарын, әсерін, қасиетін математикалық зандылықтар бойынша
бейнелеу); информатикалық модель (ауызша, сөзбен берілген мәліметті формальды тілде
бейнелеу) аналитикалық модель (процестері бастапқы және шекаралық шарттар үшін
нақты сандық түрде және ізделінді мәнді айқын түрде сипаттауды қамтамасыз ету)
стохастикалық модель (белгілі бір уақыт мезетінде объектіні сипаттау) көрнекті моделі
(зерттелетін объектіні схмелара, диаграммалар, графиктер және т.б түрінде сипаттау),
т.с.с.
Модель құру процесі модельдеу депаталады. Модельдеу зертелеттін объектінің
қасиеттерін, өзара байланысын және арақатынасын аналогиялық түрде сипаттау. Қазіргі
кезде модельдеудің көптеген түрі белгілі. Мысалы, детерміндік модельдеу – табиғаты
және қоғамда кездесетін оқиғаларды, құбылыстарды оның ішінде адамның еркі мен
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мінезінің өзара байланысының себептерінің зандылығын зертдейді динамикалық
модельдеу- неғұрлым күрделі математикалық тендеулерді қарастырады, дисктерді және
үздіксіз процестерді сипаттайды [1].
Жалпы жағдайда модельдеу нақты және абстрактылы болып бөлінеді.
«Абстракатылы модельдеу» ұғымы әдістемелік әдебиеттерде «ақпараттық модельдеу»
ұғымына балама түрде қолданылады. Информациалық модельдеу объектілер мен
процестері модельдеу және білімді модельдеу болып бөлінеді. Объектілер мен процестері
модельдеу кескіндеу, сипаттау бейнелеу жағдайында болады. Оған жоғарыда айтылған
графикалық, математикалық т.б модельдер мысал болады. Ал, білімді модельдеу
мәселесінде жасанды интелект ұғымы ізделінді сипатқа ие болады. Мұндай модельдеу
түріне эксперттік жүйелер, статистикалық жүйелер, кибернетикалық жүйелер [2].
Соңғы кезде электрондық оқулықтар жасау мәселесі басылым бетінде жиі
көтеріліп жүр. Дегенмен, электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету қазіргі кезде тек 22
пайызд ғана құрайды. Әрбір мұғалім өз еңбегінің жемісті болуы үшін сабақа қажетті
материалдарды іздеп табуға тиіс және ол материал оқушыға түсінікті болуы шарт.
Электрондық оқу материалдарын әрбір мұғалімнің, тіпті болашақ мұғалім – бүгінгі
студенттің дайындауды білгені жөн.
Оқу бөлімінің негізгі ұғымдары «Технология - Ғылым – Қоғам( жүйесінің
байланысына сай құрастырылады. Мысалы, жоғары оқу орның студенттеріне арналған
«Оқытудың жаңа ақпараттық технологиясын мектепте қолдану» бөлімі базалық
технология жиынын технологиялық, ғылми және әлеуметтік бөлім ретінде қатыстыру
бағыттарын қамтып, курстың логикалық құрылымы құрастылды.
Технологиялық бөлім:
1. Технология туралы жалпы ттүсінік.
2. Ақпаратттық технология
3. Ақпараттық технология жабдықтары.
Ғылыми бөлім:
1. Информатика ғылымымен оныңи ақпараттық технологиямен байланысы.
2. Білім беру жүйесін ақпараттандыру. Ақпараттық мәдениет.
Әлеуметтік – тұлғалық бөлім ақпараттық қоғамында адамға әсер ететін оқытудың
әлеументтік құраушыларын айрықшылап көрсетеді:
Ақпараттақ модельдердің басқа да ақпарат түрлері сияқты өзіндік
тасымалдаушысы болуы керек. Олар қағаз, сынып тақтасы, қабырға - яғни, бірнәрсе
жазуға, бейнелеуге болатындай кез-келген бет болуы мүмкін. Бұл тасымалдаушыларда
модельдер түрлі "физикалық" тәсілдермен: қалам, бор, бояу, диапроекторлық жарық
бейнесі көмегімен жазылады. Біздер жалпы жағдайда ақпараттық модель түсінігінің аясында
берілетін мазмұнда түсінеміз. Мысалы, квадраттық теңдеу формуласы қалай және қайда
жазылғандығана қарамастан квадраттық теңдеу формуласы болып қала береді.
Модель (фр. modele, ит. modello, лат. modulus - өлшем, үлгі) – бұл:
- нақты объектінің қарапайымдандырылған ұқсасы;
- заттың кішірейтілген/ұлғайтылған түрдегі макеті;
- табиғат
пен
қоғамдағы
қандай
да
бір
процесстің/құбылыстың
бейнесі, сипаттамасы және схемасы;
- жұмыс істеуі
анықталған параметрлер бойынша нақты объектінің
жұмыс істеуіне ұқсас физикалық/ақпараттық аналогы;
- анықталған
шарттарда
түпнұсқа
объектінің
бізді
қызықтыратын
қасиеттері мен сипаттамасын алмастыра алатын алмастырушы - объектісі;
- модельдеу мақсаты тұрғысынан оқып үйренетін объектінің/құбылыстың кейбір
нақты жақтарын бейнелейтін жаңа объект.
Ақпараттық модель - модельденуші объектінің ақпаратты кодтау тілдерінің
бірінде сипатталуы.
Модельдеу - бұл:
- нақты бар объектілердің (заттар, құбылыстар, процестер) модельдерін кұру;
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

450

- нақты объектіні қолайлы көшірмемен алмастыру;
- таным объектілерін модельдері арқылы зерттеу.
Модельдеу кез-келген мақсатқа бағытталған қызметтің ажырамас бөлігі;
Модельдеу танымының негізгі әдістерінің бірі.
Иақты қызметтердегі объект модельдері төмендегі жағдайларға пайдаланылады:
- материалдық заттарды бейнелеу;
- белгілі фактілерді түсіндіру;
- болжамдар құру;
- зерттелінеін объект туралы жаңа білімдер алу;
- болжау;
- басқару жәнс т с.с,
Арнайы курстың бағдарламасына сәйкес бұрын алған білімдерін кенейтіп, өз
бетімен кенейтіп өз бетімен шығармашылық тапсырмаларды орындауда. Мұнда әрбір
тандалған тақырып бойынша электрондық тапсырмалар, компьютерлік тестілер,
электрондық демонстрациялық материалдар, электрондық дидактикалық материалдар
дайындайды. Шығармашылық жұмыспен шұғылдану деп курстық немесе дипломдық
жұмыстарды түсінетін кейбір танымдық әрекеттері дами түседі. Курс сонында сынақ
тапсырғанда әрбір теориялық білімдерінің практикамен ұштасқаны байқалады. Тіпті
кейбір студенттер педагогикалық практикаға қажетті электрондық оқу материалдарын
жасақталды [3].
Электрондық туынды жасағанан кейін оны қандай сабақта, қалай қолдануға
болады, қандай педагогикалық әдіс – тәсілдер қамтылатиыны топта талданып атырды.
Ерінбей еңбектенген өзінің педагогикалық практикасында ақпараттық технологияны
еркін қолдана білуге дағдысына ие болады.
Информатика пәні информатиканын негізгі компонентерінің: есептеуіні техникасы,
программалық жабдықтау, алгоритмдік құралдардың дамуын бейнелейтін модельдеу
методолгиясына негізделеді. Модельдеу методолгиясы компьютер көмегімен іздеу және
болжау ғылми зерттеулердің осы күнгі жана методологиясы бола отырып информатиканы
ғылым, «технология қосындысы» және адам қызметінің саласы ретінде санауға мүмкіндік
береді. ЭВМ –ді көрсетілген салаларда пайдалану негізінде ғылыми – зеттеу
жұмыстарының жаңа технологиясы болып табылатын модельдеу жатыр.
Қорыта келгенде ақпараттық модельдеудің негізгі түсініктері, білімді
ақпараттандыру ісінің түсініктемелік ақпараты, ақпараттық модельдеу тәсілдері,
оқытудың ақпараттық модельдің теориясы туралы қарастырылған. Оқытудың ақпараттық
модельдің теориясына технологиялық бөлім, ғылыми бөлім туралы жазылған.
Ақпараттық модельдеу негізінен информатиканың қолданбалы бөлігін сипаттайды.
Ақпараттың үлкен көлемімен тиімді жұмыс істеу жүйелі ойлауға байланысты десек,
негізгі мақсат – оқушылардың жүйелі ойлауын дамыту. Мұндай модельдеуде
қолданылатын әдістемелік тәсілдерің бірі – жүйелік тәсіл. Бұл тәсіл модельдеу объектісін
жүйе ретінде қарастырады. Объектінің барлық элементері мен қасиеттерінің арасынан
модельдеу мақсатына сәйкес маңыздыларын бөліп алу жүйелік талдаудың мәнін
анықтайды.
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Мәліметтер қорын оқыту барсында оқушыларының ақпараттық
құзыреттілігін қалыптастыру
Жамалова С.A., Шаяхмет Қ.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: samal_72_ark@mail.ru
Мектепте оқушыларын дайындау барысында басты орындардың бірін мәліметтер
қорын жүйесі негіздерін оқытумен байланысты тақырыптар алады. Бұл тақырыптарды
үйрену барысында мектеп оқушыларының бойында информатиканың негізгі ұғымдарын,
ақпараттық жүйелердің қызмет етуінің негізгі ұстанымдарын, құрылымдалған сұраныстар
тілін пайдаланып ақпаратты өңдеуді, мектеп информатика курсының әр алуан
тақырыптарының өзара байланысын тұтастай көре білу қабілеті қалыптасады.
Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда әр алуан саладағы адамның қызметі ақпарат
пен ақпараттық өзара әрекеттестікті алу, түрлендіру, жеткізіп беру, сақтау, пайдалану,
қолданбалы сипаттағы қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді жасау мен пайдалану
үдерістерімен тығыз байланысты.
Информатика курсындағы мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын басқару жүйесі
негіздерін оқыту мәселелері бойынша ғылыми-педагогикалық және оқу-әдістемелік
жасалымдардың қазіргі жағдайын талдау мәліметтер қорларын жобалау технологиясымен
танысу: оқушылардың есептеу техникасының негіздерін оқытудың басында мәліметтер
қорларын практика жүзінде түсініп қолдануға тарту; үйренушілерді есептеу техникасы
мен математиканы тереңдеп оқуға түрткі болатын мәліметтер қорларының
технологиясымен таныстыру; файлдарды, жазбаларды пайдалануға, сұраныстарды
қалыптастыруға бағытталған бағдарламалау бойынша практикум, жағдайларында жүзеге
асырылады.
Бүгінгі таңда жалпы орта білім беруді жетілдірудің негізінде құзыретттілік тәсілді
алу ұсынылып жүр. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасында да білімге бағытталған мазмұнды құзыретттілік, яғни нәтижеге
бағдарланған білім мазмұнына алмастыру қажеттілігі көрсетілген.
Болашақ мамандардан ақпараттар ағынына бағдар жасау біліктіліктерін,
ақпараттық технологияларды меңгеруін, өз бетімен оқып-үйренуін, ақпараттың барлық
түрімен жұмыс істеуін; қажетті ақпараттарды өз бетімен іздеу, талдау және таңдау; оны
ұйымдастыру, түрлендіру, сақтау және тасымалдау біліктілігін талап етеді. Болашақ
маманның бойында кәсіби құзыретті қалыптастыру, мәліметтер қоры негіздерін,
мәліметтер қорынан ақпаратты сақтау мен сұрыптау және іздеу бойынша білім
алушылардың білімдерін нақты өмірде пайдалана білу біліктілігі қазіргі замандық білім
беру саласының өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.
Сондықтан жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларының кәсіби
құзыреттіліктерін қалыптастыруда мәліметтер қорын жасау және пайдалануды
құзыреттілік тәсіл негізінде оқыту әдістемесін қарастырамыз.
Осыған орай, жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары мен педагогикалық
әдістемелік әдебиеттерге талдаулар жасау негізінде білімді ақпараттандыру жағдайында
оқушылардың бойында кәсіптік құрылылықты қалыптастыру мен болашақ мектеп
оқушыларын заман талабына сай мәліметтер қоры негіздерін құзыреттілік тұрғыда
оқытудың әдістемелік жүйесінің қажеттігі туындайды.
Құзырет латын тілінен аударғанда, competentіa адамның жақсы хабардарлығымен,
танымдылығымен және тәжірибесімен сипатталатын мәселелер шеңберін құрайды [1].
Белгілі салада компетентті адам бұл сала бойынша оған негіздеп айтуға және әрекет етуге
мүмкіндігі болып, соған сәйкес білімдермен, қабілеттермен қаруланады.
Ресей ғалымы А.Хуторскойдың айтуынша, «құзырет» ұғымы оқытудың отандық
әдістемесі үшін жаңа болып табылмайды. Өйткені лингвистикалық біліктіліктер
бұрыннан қарастырылып, тілге үйрету әдістемесі мамандары оны қолдануда. Тілге және
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информатикаға қатысты коммуникативті біліктілік туралы айтылуда. Соңғы кездері
«құзырет» ұғымы жалпы дидактикалық, жалпы педагогикалық және әдіснамалық
деңгейде жиі кездесуде. Ол оның жалпы білімдегі жүйелі-практикалық және кіріктірілген
метапәндік ролімен байланысты. Сондай-ақ бұл ұғымға терең үңілу Европа Кеңесінің
білімді жаңғырту бойынша ұсыныстарына да сай келеді.
Мәндес «құзырет» және «құзыреттілік» ұғымдарына төмендегіше мазмұнда
анықтама береді:
Құзырет – жек тұлғаның белгілі пәндер, үрдістер шеңберінде қолданатын және
оларға қатысты сапалы да тиімді әрекет ету үшін қажетті өзара байланысқан қасиеттер
жиынтығы (білімдер, дағдылар, біліктер, іс-әрекет тәсілдері).
Құзыреттілік – бұл күнделікті өмірдің нақты жағдайларында пайда болатын
проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік беретін қабілеттілік.
Осының негізінде бұл ұғымдарды қолдануда оларды былайша ажыратуға болады:
құзырет – оқушының біліми дайындығына алдын-ала қойылатын талап, ал құзыреттілік
– оның қалыптасқан тұлғалық қасиеті (қасиеттер жиынтығы) және аталған саладағы ісәрекетке қатысты тәжірибесі.
Білім беру жүйелерінде басты құзыреттіліктердің құндылық-мағыналық
құзыреттілік, жалпы мәдени құзыреттілік, оқу-танымдық құзыреттілік, ақпараттық
құзыреттілік, коммуникативтік құзыреттілік топтары анықталған.
Ақпараттық құзыреттілік оқу пәндері мен білім беру салаларындағы, сондай-ақ
қоршаған әлемдегі ақпаратқа қатысты қызмет дағдылары. Қазіргі ақпарат құралдарын
(теледидар, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем және т.б.) және
ақпараттық технологияларды (дыбыстық-бейнежазба, электронды пошта, бұқаралық
ақпараттық құрал, Интернет) меңгеру. Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны
өзгерту, сақтау және беру.
Мәліметтер қорын оқыту барысындағы қалыптасатын ақпараттық құзыреттердің
негiзгi құрайтын бөлігін келесі түрде көрсетуге болады [2].
Құзырет
Қалыптасатын біліктілік
Ақпараттармен жұмыс істеу тәсілдерін Ақпараттарды жүйелеу, талдау және таңдау
меңгеру.
(сұрыптаудың әр түрлері, фильтрлер, сұраныстар
мәліметтер қорын жобалау және т.б.)
Әртүрлі ақпараттармен жұмыс істеу Дайын мәліметтер қорымен жұмыс істеу
дағдыларын меңгері
Әр түрлі пәндер бойынша оқу Еңбек қажетті мамандықты меңгеруде, оқуда, жеке
есептерінің кең түрін шешу үшін және ұжымдық жобаларды орындау барысында
ақпараттық
және объектілердің және процестердің қарапайым моделін,
телекоммуникациялық
ақпараттық объектілерді құру
технологияларды қолдану біліктілігі

Кез-келген құзыреттің бірнеше меңгеру деңгейлері болады:
1. Түсіну деңгейі: Оқушы мәліметтер қорыт түсінігін меңгеруі керек, ақпараттық
жүйе, мәліметтер қорының модельдері, реляциялық мәліметтер қоры, МҚБЖ, элементтер
(жазба, өріс, кілт), мәліметтер қоры өрісінің типі мен форматы, мәліметтер қорынан
ақпаратты іздеу және сұрыптау командаларының құрылымы.
2. Біліктілік деңгейі: оқушылар мәліметтер қорын құруды, мәліметтер қорынан
ақпаратты іздеу және сұрыптау, дайын мәліметтер қорымен жұмыс істеу біліктіліктерін
меңгереді, мәліметтер қорына жазбаларды енгізуді, әр түрлі оқу пәндері бойынша
жобалар мен тапсырмаларды орындау барысында мәліметтер қорына іздеу ережелерін
қолданып ақпараттарды іздеуді меңгереді.
3. Меңгеру деңгейі: әр түрлі пән саласында мәліметтер қорын құру үшін,
теориялық білімдерін пайдалану. Бұл деңгей оқушыларға мәліметтер құрылымын, осы
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құрылымды анықтай алу біліктілігі және ол біліктіліктерін алдағы уақытта мәліметтер
қорын құру және жобалауда пайдалану.
Осыған байланысты орта мектепте информатика курсында мәліметтер қорын
оқыту бойынша келесі пәндік құзыреттер қалыптастырылады.
Білім деңгейі: мәліметтер қорында ақпаратты сақтау және іздеу тәсілдері туралы
түсінік беру. Мәліметтер қорының модельдері, реляциялық мәліметтер қоры негіздерімен
таныстыру.
Біліктілік деңгейі: қандай да бір реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесімен
жұмыс істеудің негіздерін үйрету, мәліметтерді сақтау, сұрыптау, іздеу және
редакциялауды ұйымдастыруды үйрету.
Меңгеру деңгейі: мәліметтер қоры бойынша алған білімдерін әр түрлі пәндік
салалар бойынша пайдалана білу, Бұл деңгей оқушыларға мәліметтер құрылымын, осы
құрылымды анықтай алу біліктілігі және ол уәренген біліктіліктерін алдағы уақытта
мәліметтер қорын құру және жобалауда пайдалану.
Осы меңгеру деңгейлері бойынша орта мектепте информатика курсында
мәліметтер қорын оқытуда қалыптасатын келесі пәндік құзыреттерді келтіруге болады.
Білім деңгейі. Бұл деңгейдегі қарастырылатын сұрақтар:
1. Ақпараттық жүйенің міндеті және мәліметтер қоры
2. Мәліметтер қорының жіктелуі
3. Реляциялық мәліметтер қорының құрылымы.
4. Реляциялық мәліметтер қорының элементтері: түйінді кілт, өріс аты, мәні және
типтері.
5. Мәліметтер қорын басқару жүйесінің міндеттері, Мәліметтер қорын басқару
жүйесінің жұмыс істеу режимі.
6. Мәліметтер қорынан ақпаратты таңдау.
7. Мәліметтер қорында сұрыптау.
Біліктілік деңгейі. Бұл деңгейдегі болжанатын іс-әрекеттер:
1. Дайын мәліметтер қорымен жұмыс імтеу.
2. Пәндік саланың құрылымын қалыптастыруды білу.
3. Мәліметтер қорын жобалау, түйінді кілтті қою.
4. Таңдауға сұранысты құрастыру, қарапайым логикалық өрнекті құрастыруды
білу.
5. Мәліметтер қорында ақпараттарды сұрыптау.
Меңгеру деңгейі. Бұл деңгейдегі болжанатын іс-әрекеттер:
Нақты күнделікті және кәсіптік оқу есептеріне арналған пәндік саланы анықтау
және мәліметтер қорын жобалау. Мысалы, «Үй кітапхансы», «Видеотека», «Әлем
астаналары» және «Телефон кітапшасы» мәліметтер қорын құру.
Сонымен, орта мектептің информатика курсында мәліметтер қорын оқыту
барсында оқушыларының ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру жаңа заманға сай
ақпараттық мәдениеті мен құзырлығы қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жүзінде
қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тұлға
қалыптастыру болып табылады.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы
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Химия және биология пәнін оқытуда ақпараттық коммуникативтік
технологияларды қолдану тәсілдері
М.А.Жылгельдина
Экономика, технология және тағам өндірісін стандарттау колледжі
E-mail: makpal_2005@mail.ru
Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу
(Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңынан)
Өркениетті қоғамның дамуы ақпараттандыру процесімен тығыз байланысты болып
келеді. Бұл процестің басты ерекшелігі – қоғамдық өндіріс саласындағы үстемдік етуші
қызметтің саласына ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының
негізінде жүзеге асырылатын хабарларды жинау, өңдеу, олардың қорын жасау, сақтау
және оларды тарату жатады. Қазіргі қоғамды хабарлар легімен жан-жақты қамтамасыз
етудің ең басты бағыттарының бірі – білім беру саласын әдістемелермен және ақпараттық,
коммуникативтік технологияны жасау мен оны тиімді пайдалана білудің тәжірибесімен
қамтамасыз ету процесі болып саналады. Оның басты мақсаты:
- білім беру жүйесін басқару механизмдерін мәліметтердің автоматтандырылған
банкілерді қолданудың негізінде жетілдіру;
- қоғамның ақпараттандырылуының қазіргі жағдайында білім берудің жан-жақты
субьектілі мақсаттарына сай келетін әдістемелері мен тәсілдерді жетілдіріп отыру;
- студенттердің интеллектуальдық дамуларына, өз беттерімен білім ала білу
қабілетерін қалыптастыруға және олардың оқу-ақпараттық, тәжірибелік-ғылыми
қызметтерін жүзеге асыра білулеріне бағытталған білім берудің әдістемелік жүйесін
жасау;
- студенттердің білім дәрежесін аз уақыттың ішінде жүйелі түрде бақылап,
бағалауға мүмкіндік беретін компьютерлік жүйе бойынша естілетін және болжайтын
әдістемелер жасау[1].
«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы» басым бағыттарының негізгі мақсаты – халықтың
барлық жіктерінің сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл
мақсатқа жету жолдары әлемдік стандарттар деңгейінде білім беріп қана қоймай, бәсекеге
барынша қабілетті, білімді мамандар дайындауды көздейді.
Сапалы білім беру қазіргі уақытта, білім беру қызметінің барлық субъектілерінің
еңбегін ұйымдастыруда жаңа әдістер мен технологияларды кеңінен пайдалануды, білім
беруді ақпараттандыруды талап етеді.
Соңғы жылдарда жаңа технологиялардың көмегімен оқыту – бұрыннан
пайдаланылатын жүйелерге қосымша емес, дәстүрлі жүйелермен тұрақты байланыста,
оқыту процесінде оқытушы мен студент арасында тиімді субьектілік қатынаста болып
табылады.
Компьютерлік технологияны оқытушы қосымша материалдар ретінде де, әртүрлі
анықтамалық мәліметтерден ақпараттар берудің көрнекі құралы ретінде де пайдалана
алады. Мәліметтер оқытылып жатқан пәннің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты әр қилы
формада болады. Компьютер жаратылыстану пәндерінде түрлі оқу есептерін шешуде,
есептеу операцияларын орындауда, оқу тәжірибелерінің нәтижелерін сараптауда,
физикалық, химиялық және басқа да процестер мен құбылыстардың математикалық
үлгілерін құру мен интерпретациялауда қолданылады. Мұндай компьютерлік оқыту
бағдарламаларын тұрақты пайдалану – оқушыға мазмұнды ғылыми ақпарат беріп қана
қоймай, осы ақпараттың психологиялық-педагогикалық заңдылықтарын игеруге
мүмкіндік беріп, оқыту процесін дараландырады және студенттің субьектілік дербестігі
мен белсенділігін арттырады[2].
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Жаңа технологиялар негізінде білім сапасын арттыру жұмыстарының мысалы
ретінде білім беру тәсілдерін электронды оқулық, бейнесабақ, тестілеуші бағдарламалар,
электронды зертханалық жұмыстар, білім саласын басқаруды автоматтандыруды атауға
болады. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін
пайдалану білім берудің төмендегідей жаңа түрлерін кеңінен пайдалануға мүмкіншіліктер
тудырады:
- интерактивтік өте белсенді сұхбат– ол студенттің компьютермен қарымқатынасы арқылы жүзеге асырады. Бұл арада сұхбат текстік бұйрықтар мен жауаптар
арқылы қарқынды түрде жүзеге асып отырады мысалы, сұрақтарды «керекті» сөздерді
қолдану еркін түрде бере беруге болады;
- нақты объектілерді басқару;
- экранда көрініс тапқан түрлі объектілердің, құбылыстардың, процестердің
үлгілерін басқару;
- оқу процесінің нәтижелеріне автоматтық бақылау өзіндік бақылау жасау және
бақылаудың нәтижелері бойынша тестілеу, түзетулер енгізу.
Жоғарыда атап өтілген білім беру қызметінің түрлері, біріншіден, студенттердің
ой-өрісін кеңейтуге бағытталған әдістемелерді жасауға мүмкіндік береді; екіншіден,
студенттерге эстетикалық тәрбие беруді жоғары дәрежеге көтеруге; үшіншіден, қазіргі
адамдар үшін өте қажетті тиімді шешімдер қабылдай білу сияқты коммуникативтік
қабілеттерді қалыптастырып, дамытуға мүмкіндік береді[3].
Бағдарламалық құралдар мазмұнының ғылымилығы – сол бағдарлама
құралдарының тікелей көмегі арқылы нақты ғылыми мәліметтер алуды көздейтіндігімен
сипатталады. Мұндай жағдайда үлгілер жасау мүмкіндігі, зерттелетін объектілерді,
құбылыстарды, процестерді. иммитациялау – зерттелетін процестердің заңдылықтарын өз
беттерімен аша білуді көрсететін ғылыми жұмыстардың өтуін қамтамасыз етуге дәнекер
бола алады.
Бейімдеушілік болса мүмкіндігінше оқушылардың әрқайсысымен жеке жұмыс
істей білуді, ұсынылған оқу материалын қабылдаудағы студенттердің субьектілік
қабілеттерін үнемі ескеріп отыруды қажет етеді.
Білім беру жүйесін ақпараттандыруда электрондық оқулықтарды пайдалану тиімді.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты – «Оқыту процесін үздіксіз және
толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту». Білім
берудің кез келген саласында «электрондық оқулықтарды» пайдалану студенттердің
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жүйесін қалыптастыруға,
шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Осы уақытқа дейін білім беру саласында тек оқытушының айтқандарын немесе
оқулықта пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды, сондықтан қазіргі
ақпараттандыру қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар
және клиптер қажетті элемент болып табылады. Бейнеклиптер уақыт масштабын
өзгертуге және көріністерді тез немесе жай түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық
оқулық таңдап алынған хабарды көшіруге мүмкіншілік туғызады. Электрондық
оқулықтың ең қажет элементі – аудиохабарлар. Мысалы, құстардың дауыстарына қарап
қандай құс екенін ажырата білу, жүрек қағысын байқау[4].
Электрондық оқулықты электронды оқыту кешеніне айналдыру электрондық
оқулық пен ақпараттық коммуникациялық мүмкіндіктердің барлығын дерлік қамти
алады. Қазіргі кездегі қоғамның ақпараттану жағдайында ақпараттық технологиялардың
қарқынды дамуы адам өмірінің әртүрлі саласына біртіндеп өзгерістер енгізуде.
Ақпараттандыру ісі Қазақстанның білім беру жүйесінің даму жолына да ықпалын
тигізуде. Ақпараттық технологияның қарқынды дамуына сәйкес электрондық оқыту деп
аталатын оқытудың жаңа технологиясы қалыптасып нығая түсуде. Сондықтан педагогика
ғылымының алдында электрондық оқытудың жүйе құраушы факторлары мен негізгі
педагогикалық ұстанымдарын анықтау және айқындауға байланысты бірқатар міндеттер
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қойылды. Сонымен қатар электрондық оқыту құрылымы мен мазмұнына, оқыту
әдістеріне, оқытудың формасына және құрамына қойылатын кешен талаптарды анықтау
қажеттігінен электрондық оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру мақсаты туындап
отыр.
Әдістемелік жүйенің бөліктерін электрондық оқытуға сәйкес толығырақ
қарастырсақ. Оқыту мақсаттары мен міндеттерінің білім беру, біліктілік пен дағдыны
қалыптастыру, тәжірибе алмасу, алынған білім, біліктілік пен дағдыны тексеруді
жалпылай жатқызамыз.
Оқыту мазмұнының құрамына әрдайым теория, білімді тәжірибелік бекіту және
білімді тексеру кіреді.
Электрондық оқытудың әдістемелік оқыту моделінде оқыту құралдарының орын
алуы өзгерді. Олар оқыту құрылымы мен мазмұнын, әдістерін және оқытудың
формаларын анықтайды. Электрондық оқытудың әдістеріне топтық әдіс және жеке-дара
оқыту әдісі жатады. Бұлар – кеңінен тараған оқыту формалары.
Электрондық оқыту құралдарына оқытуды ұйымдастыру және жүргізу үшін
арналған бағдарламалық өнімдерді жатқызамыз. Электрондық оқыту жағдайында әртүрлі
оқыту формалары мен әдістерін, мазмұнын қалыптастыру мүмкіндіктерін анықтау үшін
оқыту құралдарын салыстыру және оларды бағалаудың негізгі бағыттарын ескеру қажет.
Олар: жасау және қолдану технологиясы, ұсынылатын аспаптар жиынтығы, ұсынылатын
қызметтің іске асырылу деңгейі.
Нақты бағдарламалық өнімді жасау мен қолдану технологиясы жеке-дара және
топтық оқыту сияқты әртүрлі әдістерді қолдана отырып, оқытуды іске асыруға мүмкіндік
береді. Сонымен қатар олар электрондық оқыту шеңберінде оқытудың басқа да
формаларын ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады.
Ұсынылатын аспаптар жиынтығы оқыту мазмұнының құрылымын қандай да бір
тәсілмен қалыптастырып, әртүрлі типті сабақтарды ұйымдастыруға жол ашады.
Электрондық оқыту шеңберінде оқыту процесіне нақты бағдарламалық өнімді ендіру мен
қолданудың тиімділік деңгейін, әдістемелік толықтығын өнімнің аспаптар жиынтығы
анықтайды.
Электрондық оқулықпен оқытудағы жетістіктер:
- таным белсенділігінің деңгейін арттыру;
- білімді актуалдандыру, компьютерді меңгерту;
- пәнге қызығушылығын арттыру;
- аналитикалық ой мен дағды деңгейін арттыру;
- өз ойын шығармашылық тұрғыда компьютермен жеткізу.
Бұл жағдайда студенттердің пәрменділігі артып, олардың интеллектуалдық
дамуына әсер етеді. Электрондық оқулықпен жұмыс істеудің интеллектуалдық
ерекшеліктері:
- танымдық қызығушылық, оқу мотивациясының дамуы;
- ақпараттық эрудиция, қабілеттілік;
- диалектикалық дүниетаным, ақыл-ой еңбегінің қарқындылығы, адамгершілік
рефлексиясының, өзін-өзі бақылаудың жоғары деңгейі;
- шығармашылық және тиімді ойлау, пікір айту.
Интеллектуалдық-логикалық дағды:
- салыстыру, анализдеу;
- қажетті ақпаратты тез таба білу;
- практикалық кері байланысты қамтамасыз ету;
- жағдайды, оқиғаны сипаттау, анықтама беру.
Электрондық оқулықтарды қолдану барысында студенттердің сабаққа деген
қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ, оқытушылар да өздеріне
көмекші құралдарды молынан ала алады. Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім
беруде электрондық оқулықтарды сабақта пайдалануды – оқытудың жаңа ақпараттық
технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады.
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Компьютерлік әдістемелік және дидактикалық мүмкіншіліктерін пайдаланып,
ақпараттық технологияларды қолдану оқушының танымдық және өзіндік дербес
белсенділігін арттыратын ойын элементтері арқылы үйрету оқыту процесін даралауға
және тұрақтандыруға мүмкіншілік береді. Оқыту процесін басқару құралы ретінде дербес
компьютер оқыту мақсатын анықтауды жеке тұлғалық ерекшеліктерін есептеуді; сараптау
мен қадағалау негізінде тұлға дамуының кезеңінде білім беру сапасын объективті
бағалауды; жекелеген ерекшеліктерін есептеуді; сараптау мен қадағалау негізінде тұлға
дамуының кезеңінде білім беру сапасын объективті бағалауды; жекелеген ерекшеліктерін
ескере отырып оқу процесін басқаруды; жеке даму бағдарламаларын құрастыру және
қажеттілік туындағанда түзетуді; жеделдігі мен оның сапасын арттыратын басқару мен
бақылау процесінің автоматтандырылуын қамтамасыз етеді[5].
Студент компьютер арқылы өзінің психо-физиологиялық мүмкіндіктеріне сәйкес,
дербес бағдарлама арқылы жұмыс жасауына мүмкіндік алады. Компьютер автоматты
түрде студент жұмысын бақылай және жіберілген қателіктер мен оларды болдырмау
жөнінде ұсынымдар, өтілген материалдардың игерілу сапасын бақылай алады. Оқытушы
компьютер көмегімен барлық студенттердің жекелеген бағдарламалар бойынша жасалған
жұмыстар нәтижесі жөнінде объективті ақпаратты ала отырып, өзіндік авторлық
бағдарламаларды құру арқылы оқу процесіне жедел ықпал жасай алады. Оқытушы
дастуденттермен жеке жұмыс жасау үшін уақыты көп болады. Колледж әкімшілігі
басқару шешімдерін қабылдауға қажетті ақпаратты кез-келген уақытта алады. Оқыту
процесінде студенттердің ақпараттық технологияларды пайдалануы, өзін-өзі бақылау,
өзін-өзі ұйымдастыру, өзіндік сараптау, жоспарлау мүмкіндіктеріне негізделген оқытылу
мүмкіндігін береді.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Білім Заңы
2. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2015 жылға дейінгі
тұжырымдамасы
3. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
4. Қазақстан мектебі. № 5-8, 2004-2009 жыл
5. Білім кілті, № 6, 2008 жыл

Oқыту үрдiсiнде жaңa aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнудың
тиімділігі
Қырықбaeв М.М., Кeмeл A.М.
М.Х.Дулaти aтындaғы Тaрaз Мeмлeкeттiк унивeрситeтi
E-mail: m.krykbaev@mail.ru, ayan_kemel@mail.ru
«Aл қaзiр келесi мaңызды белестiң aлдындa тұрмыз. Ертең қaңтaрдың отыз бiрiнде
менiң хaлыққa жолдaуым aқпaрaт құрaлдaрындa жaриялaнaды. Мен биылғы жолдaуымдa
ел дaмуының тың қaрқын беретiн жaңa бaғдaрды ұсынбaқпын. Бaсты тaқырып –
«Қaзaқстaнның Үшiншi жaңғыруы» деп aтaлaды. Ол елiмiздiң экономикaлық дaмуының
инновaциялық өзегiне aйнaлып, бәсекелiк қaбiлетiн aрттырa түсуi тиiс. Бiз сaндық
технологиялaрғa негiзделген, болaшaғы зор бaғыттaрғa aйрықшa мән беретiн болaмыз» —
ҚР Президентi Нұрсұлтaн Нaзaрбaев[1].
Oқытудың жaңa aқпaрaттық - кoммуникaциялық тeхнoлoгиялaрын мeңгeру –
қaзiргi зaмaн тaлaбы. ХХI ғaсыр – aқпaрaттық тeхнoлoгия ғaсыры. Қaзiргi қoғaмдaғы
бiлiм жүйeсiн дaмытудa aқпaрaттық – кoммуникaциялық тeхнoлoгиялaрдың мaңызы зoр.
Бiлiм бeрудi aқпaрaттaндыру жәнe пәндeрдi ғылыми – тeхнoлoгиялық нeгiздe oқыту
мaқсaттaры aлғa қoйылудa[2]. Aқпaрaттaндыру тeхнoлoгиясының дaмуы кeзeңiндe oсы
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зaмaнғa сaй бiлiмдi, әрi бiлiктi жұмысшы мaмaндaрын дaярлaу oқытушының бaсты
мiндeтi бoлып тaбылaды. Қoғaмдaғы aқпaрaттaндыру прoцeстeрiнiң қaрқынды дaмуы жaнжaқты, жaңa тeхнoлoгияны мeңгeргeн жeкe тұлғa қaлыптaстыруды тaлaп eтeдi.
Қaзaқстaн Рeспубликaсының «Бiлiм турaлы» Зaңының 11 – бaбының 9 тaрмaғындa
oқытудың жaңa тeхнoлoгиялaрын, oның iшiндe кәсiптiк бiлiм бeру бaғдaрлaмaлaрының
қoғaм мeн eңбeк нaрығының өзгeрiп oтырaтын қaжeттeрiнe тeз бeйiмдeлуiнe ықпaл eтeтiн
крeдиттiк, қaшықтaн oқыту, aқпaрaттық-кoммуникaциялық тeхнoлoгиялaрды eнгiзу жәнe
тиiмдi пaйдaлaну мiндeтi қoйылғaн.
Қaзiргi тaңдa eлiмiздe бiлiм бeру жүйeсiндe жaңaшылдық қaтaрынa aқпaрaттық
кeңiстiктi құру eнгiзiлдi. Aқпaрaттaндыру жaғдaйындa студенттер мeңгeругe тиiстi бiлiм,
бiлiк, дaғдының көлeмi күннeн күнгe aртып, мaзмұны өзгeрiп oтыр. Бiлiм бeру сaлaсындa
aқпaрaттық – кoммуникaциялық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaну aрқылы бiлiмнiң сaпaсын
aрттыру, бiлiм бeру үрдiсiн мoдeрнизaциялaудың тиiмдi тәсiлдeрi пaйдaлaнылудa жәнe
oдaн әрi жeтiлдiрiлудe.
Бiлiм – бoлaшaқ бaғдaры, кeз-кeлгeн мaмaн дaярлaйтын oқу oрынның бaсты
мiндeттeрiнiң бiрi – жeкe тұлғaның құзiрeттiлiгiн дaмыту. Құзiрeт – студенттің жeкe жәнe
қoғaм тaлaптaрын қaнaғaттaндыру мaқсaтындaғы тaбысты iс-әрeкeтiнe қaжeттi бiлiм
дaйындығынa әлeумeттiк тaпсырыс. Құзырeттiлiк – студенттің әрeкeт тәсiлдeрiн жaнжaқты игeруiнeн көрiнeтiн бiлiм нәтижeсi. Aқпaрaттық құзырeттiлiк – бұл жeкe тұлғaның
әртүрлi aқпaрaтты қaбылдaу, тaбу, сaқтaу, oны жүзeгe aсыру жәнe aқпaрaттық –
кoммуникaциялық тeхнoлoгияның мүмкiндiктeрiн жaн-жaқты қoлдaну қaбiлeтi.
Студенттердің түпкiлiктi құзiрeттiлiктeрi – бiлiм бeрудiң жaңa нәтижeлeр. Құзiрeттiлiктi
студенттің пән бoйыншa игeргeн бiлiм, бiлiгiнiң жинaғы дeп қaбылдaуғa кeлмeйдi. Oл –
oқу нәтижeсiндe өзгeрмeлi жaғдaйдa мeңгeргeн бiлiм, бiлiк, дaғдыны тәжiрибeдe қoлдaнa
aлу қaбiлeтi бoлып тaбылaтын жaңa сaпa.
Aқпaрaттық құзiрeттiлiктi қaлыптaстырудың бaсты мaқсaты – студенттерді
aқпaрaтты бeру, түрлeндiру жәнe oны қoлдaну бiлiмдeрiмeн қaрулaндыру, oлaрдың
кoмпьютeрлiк тeхнoлoгияны өз қызмeттeрiнe eркiн, тиiмдi пaйдaлaнa aлу қaбiлeттeрiн
қaлыптaстыру[3].
Рeспубликaсындaғы бiлiмдi aқпaрaттaндыру жүйeсi “Қaзaқстaн Рeспубликaсы oртa
бiлiм жүйeсiн aқпaрaттaндыру” мeмлeкeттiк бaғдaрлaмaсы жәнe “Қaзaқстaн Қaзaқстaн
Рeспубликaсы ұлттық aқпaрaттық инфрaқұрылымын қaлыптaстыру мeн дaмыту”
мeмлeкeттiк бaғдaрлaмaлaры нeгiзiндe қaлыптaсып, дaму прoцeсiн жaлғaстырудa. Бiлiм
бeру жүйeсiн aқпaрaттaндыру iсi бiлiм бeру жүйeсiн түбeгeйлi түрдe өзгeртeдi. Мұндaй
жaғдaй aлдыңғы сaпқa oқыту мaтeриaлдaрын элeктрoндық құрaлдaр aрқылы бeрудi
көздeйдi.
Бiрiншi кeзeктe oлaрғa элeктрoндық бaсылымдaр, элeктрoндық oқулықтaр,
мультимeдиялық oқу құрaлдaры мeн әр түрлi құрылғылaрғa жaзылғaн элeктрoндық
жaзбaлaр (aудиo, видeo, құндaқтaр) жaтaды. Әрбiр жaлпы жәнe кәсiби бiлiм бeрeтiн
пәндeрдeн oқу-әдiстeмeлiк мaтeриaлдaрдың мәлiмeттiк бaзaлaры элeктрoндық oқулықтa
жинaқтaлып, қoлдa бaр кoмпьютeрлiк тeхникa aрқылы сaбaқтa қoлдaнылуы тaлaп eтiлeдi.
XXI ғaсырдa қoғaм қaжeттiлiгiн қaнaғaттaндыру үшiн бiлiм бeру сaлaсындa төмeндeгiдeй
мiндeттeрдi шeшу көздeлiп oтыр. Oлaр: бiлiм сaпaсын көтeру, кoмпьютeрлeндiру,
интeрнeт, кoмпьютeрлiк жeлi, элeктрoнды пoштa жәнe тeлeкoммуникaцияны пaйдaлaну,
элeктрoнды oқу құрaлдaры, элeктрoнды oқу бaсылымдaры мeн элeктрoнды oқулықтaрды
дaярлaу.
Бiлiм бeрудi aқпaрaттaндырудың Прeзидeнттiк бaғдaрлaмaсы элeктрoнды
oқулықтaрды жaсaуғa сeбeпшi бoлды. Бүгiнгi күндe университет бiлiм бeрудiң
мaзмұнының 60%-ы жәнe кәсiби бiлiм бeрудiң 10%-ы түрлi сaндық интeрaктивтi
мультимeдиaлық бiлiм бeру рeсурстaрын (СИМБР): элeктрoнды oқулықтaрды (ЭУ);
мультимeдиaлық oқыту бaғдaрлaмaсын (МOБ); виртуaлды сaяхaттaрды (ВС); элeктрoнды
дидaктикaлық құрaлдaрды (ЭДҚ) жәнe т.б. жaсaу жoлымeн сaндық фoрмaтқa көшiрiлгeнi
бiздi қуaнтaды.
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Элeктрoнды oқу құрaлдaрын пaйдaлaну XX ғaсырдың aлпысыншы жылдaрындa
бaстaу aлғaн үрдiс. Жeкe кoмпьютeрдiң тeхникaлық жәнe дидaктикaлық мүмкiндiктeрi
(дыбысты көшiру, жaуaпты дискiгe микрoфoн aрқылы жaзу, этaлoнмeн сaлыстыру,
мәтiндi жoғaры–төмeн, oңғa–сoлғa жылжыту, CD–ROM нeгiзiндe мультимeдиялық
құрaлдaр aрқылы мәтiндi, дыбысты, грaфикaны, мультипликaция мeн бeйнeнi бiрiктiру
жәнe т.б.) мәдeни aрaлық қaтынaстaрдың тиiмдiлiгiн aнaғұрлым aрттырaры хaқ .
Бүгiнгi, aқпaрaттaр aясының кeңeйiп, aдaмзaттың oнымeн жұмыс жaсaу мүмкiндiгi
aртып oтырғaн күндe жeкe пәндi oқытудa тeк бeлгiлi бiр oқулықпeн нeмeсe oқу
әдiстeмeлiк құрaлдaрдың жинaғымeн шeктeлугe бoлмaйды. Әр aзaмaттың өз бiлiмiн жaнжaқты шыңдaп, кeлeшeктe бәсeкeгe қaбiлeттi мaмaндық иeсi бoлуынa университет
қaбырғaсындa oқытылaтын әрбiр пәннiң қoсaтын үлeсi aз eмeс. Жыл сaйын әр пән
бoйыншa университет oқулығы, әртүрлi дидaктикaлық oқу құрaлдaрымeн
қaтaр,
элeктрoндық oқулықтaрмeн тoлықтырылып oтыр. Бұл бүгiнгi күннiң кeзeк күттiрмeс
қaжeттiлiгi, әрi тaлaбы. Сoнымeн бiргe oқу-әдiстeмeлiк жинaқтaр (OӘЖ) oқу-әдiстeмeлiк
кeшeндeр (OӘК) жaрыққa шығып, қoлдaныс тaуып oтыр.
Бiздiң ㅤ
oйымызшa ㅤ
oқу ㅤ
әдiстeмeлiк ㅤ
кeшeн ㅤ
(кoмплeкс) ㅤ
мeн ㅤ
oқу ㅤ
әдiстeмeлiк ㅤ
жинaқ ㅤ
(кoмплeкт) ㅤ
aрaсындaғы ㅤ
aйырмaшылықты ㅤ
түсiну ㅤ
үшiн ㅤ
Д.Д.Зуeвтiң ㅤ
кeлeсi ㅤ
aйтқaны ㅤ
дұрыс: ㅤ
Oл ㅤ
«Бiз, ㅤ
кeз ㅤ
кeлгeн ㅤ
сыныптың ㅤ
oқулықтaр ㅤ
жинaғынaн, ㅤ
яғни ㅤ
жaбық ㅤ
жүйeдeн ㅤ
eрeкшeлeу ㅤ
үшiн, ㅤ
дидaктикaлық ㅤ
құрaлдaрдың ㅤ
aшық ㅤ
жүйeсiн ㅤ
aтaу ㅤ
мaқсaтындa, ㅤ
oқу ㅤ
(oқу-әдiстeмeлiк) ㅤ
кeшeнi ㅤ
дeгeн ㅤ
тeрминдi ㅤ
eнгiзeмiз»,-дeп ㅤ
aтaп ㅤ
көрсeткeн. ㅤ
Oсығaн ㅤ
бaйлaнысты, ㅤ
OӘК ㅤ
oқу ㅤ
құрaлдaрының ㅤ
жүйeсi ㅤ
рeтiндe ㅤ
oлaрды ㅤ
құрaстыру ㅤ
кeзiндe ㅤㅤ
eскeругe ㅤ
тиiстi ㅤ
бiрқaтaр ㅤ
мoдификaциялaрㅤ
мeнㅤ
нұскaлaрдaнㅤ
тұрaды.ㅤ
Элeктрoндық ㅤ
oқулық ㅤ
қaғaз ㅤ
oқулықтaн ㅤ
көрнeкiлiгiмeн, ㅤ
мәтiннiң ㅤ
қысқa ㅤ
түрдe ㅤ
бeрiлуiмeн, ㅤ
бeйнe, ㅤ
әрi ㅤ
aудиoдыбыстaрмeн ㅤ
қaмтылуымeн ㅤ
жәнe ㅤ
бiлiмдi ㅤ
интeрaктивтi ㅤ
тeксeру,ㅤ
тaпсырмaлaрдыㅤ
oрындaуㅤ
нәтижeлeрiнㅤ
қaдaғaлaуㅤ
aрқылыㅤ
студенттіңㅤ
оқытушымeнㅤ
бiргe,ㅤ
сoндaй-aқㅤ
өзбeтiншeㅤ
бiлiмiнㅤ
жeтiлдiруiнeㅤ
мүмкiндiкㅤ
бeрeтiндiгiмeнㅤ
eрeкшeлeнeдi.ㅤ
Элeктрoндық ㅤ
oқулықтa ㅤ
мультимeдиaлық ㅤ
мүмкiндiктeр ㅤ
студенттің ㅤ
психoлoгиялық ㅤ
eрeкшeлiктeрiн ㅤ
eскeрe ㅤ
oтырып ㅤ
қoлдaнылды. ㅤ
Aтaп ㅤ
aйткaндa, ㅤ
oқу ㅤ
мәтiнiн ㅤ
студент ㅤ
тeк ㅤ
тыңдaп ㅤнeмeсe ㅤтeк ㅤoқып ㅤoтырып, ㅤсoндaй-aқ ㅤтындaп, ㅤәрi ㅤoқып ㅤoтырып ㅤ
мeңгeру ㅤ
мүмкiндiктeрiㅤ
қaрaстырылды.ㅤ
Oқу ㅤ
әдiстeмeлiк ㅤ
кeшeндi ㅤ
құрудың ㅤ
фoрмaсы ㅤ
иiлгiш, ㅤ
динaмикaлық ㅤ
түрдe ㅤ
бoлуы ㅤ
кeрeк. ㅤ
Сoнымeн ㅤ
бiргe ㅤ
тeoриялық ㅤ
мaтeриaлдaрмeн ㅤ
қaтaр, ㅤ
әдiстeмeлiк ㅤ
бөлiктeрдi ㅤ
қaмтып, ㅤ
студенттердің, ㅤ
oқу ㅤ
мaтeриaлын ㅤ
жeтe ㅤ
түсiнiп, ㅤ
өз ㅤ
бeтiншe ㅤ
iздeнiсiн, ㅤ
тaлaбын ㅤ
oятaтын ㅤ
дeңeйгe ㅤ
бaғыттaлуы ㅤ
қaжeт. ㅤ
Oқу ㅤ
әдiстeмeлiк ㅤ
кeшeннiң ㅤ
құрылымы ㅤ
бiлiм ㅤ
бeру ㅤ
aясының ㅤ
дaмуынaㅤ
бaйлaныстыㅤ
жaңaрыпㅤ
oтыруыㅤ
тиiс.ㅤ
Oқу ㅤқұрaлындa ㅤмoдeлдeнeтiн ㅤoқу ㅤқызмeтiнiң ㅤәлeумeттiк ㅤтaпсырыс ㅤaрқылы ㅤ
aнықтaлaды.ㅤ
Бүгiндeㅤ
oл-өзㅤ
бeтiншeㅤ
oйлaп,ㅤ
әрeкeтㅤ
жaсaйㅤ
aлaтын,ㅤ
қaжeттiㅤ
aқпaрaттыㅤ
тaуып,ㅤ
тaлдaп, ㅤ
пaйдaлaнa ㅤ
бiлeтiн ㅤ
жeкe ㅤ
тұлғaнын ㅤ
дaмуын ㅤ
қaлыптaстыру ㅤ
бoлып ㅤ
тaбылaды. ㅤ
Oқу ㅤ
құрaлы ㅤ
oқу ㅤ
жәнe ㅤ
тәрбиeлeу ㅤ
үрдiсiнiң ㅤ
мaңызды ㅤ
құрaлы ㅤ
рeтiндe ㅤ
студент ㅤ
пен ㅤ
оқытушыға ㅤ
aрнaлғaн. ㅤ
Студент ㅤ
үшiн ㅤ
oл ㅤ
aқпaрaттaр ㅤ
көзi, ㅤ
oны ㅤ
мeңгeру ㅤ
жәнe ㅤ
өзiн-өзi ㅤ
бaқылaу ㅤ
үшiн ㅤ
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

460

қoлдaнылaды. ㅤ
Оқытушы ㅤ
үшiн ㅤ
студенттердiң ㅤ
oқу ㅤ
тaнымынa ㅤ
жeтeкшiлiгiн ㅤ
бaғдaрлaу, ㅤ
oқытудыㅤ
бaқылaуㅤ
жәнeㅤ
жeкeлeуㅤ
үшiнㅤ
кoлдaнылaды.ㅤ
Жaңa ㅤ
aқпaрaттық ㅤ
тeхнoлoгиялaр ㅤ
пaйдa ㅤ
бoлмaстaн ㅤ
бұрын, ㅤ
сaрaпшылaр ㅤ
мынaдaй ㅤ
жaғдaйғa ㅤ
нaзaр ㅤ
aудaрғaн. ㅤ
Eгeр ㅤ
мeңгeрiлeтiн ㅤ
мaтeриaл ㅤ
дыбыс ㅤ
aрқылы ㅤ
(aудиo) ㅤ
бeрiлсe, ㅤ
4\1 ㅤ
көлeмi ㅤ
eстe ㅤ
қaлaды ㅤ
eкeн. ㅤ
Aл ㅤ
aқпaрaт ㅤ
көру ㅤ
aрқылы ㅤ
бeрiлсe, ㅤ
oның ㅤ
3\1 ㅤ
көлeмi ㅤ
eстe ㅤ
сaқтaлaды. ㅤ
Oсы ㅤ
eкi ㅤ
әдiс ㅤ
(eсту ㅤ
жәнe ㅤ
көру ㅤ
aрқылы) ㅤ
бiрдeй ㅤ
қoлдaнылсa, ㅤ
oндa ㅤ
aқпaрaттың ㅤ
50%-ы ㅤ
мeңгeрiлeтiн ㅤ
бoлғaн. ㅤ
Бiлiм ㅤ
aлу ㅤ
прoцeсiнe ㅤ
студeнт ㅤ
өзi ㅤ
бeлсeндi ㅤ
қaтысып ㅤ
oтырсa, ㅤ
oндaㅤ
мaтeриaлдыңㅤ
мeңгeрiлуiㅤ
75%-ғaㅤ
дeйiнㅤ
жoғaрлaйдыㅤ
eкeн.
Элeктрoнды ㅤ
oқулықтaрдың, ㅤ
дәстүрлi ㅤ
қaғaз ㅤ
кiтaптaрдaн ㅤ
aйырмaшылығы ㅤ
«жaнды» ㅤ
бoлып ㅤ
кeлeдi ㅤ
жәнe ㅤ
пeдaгoгикa ㅤ
ғылымдaрының ㅤ
нeгiзiн ㅤ
сaлушы ㅤ
Ян ㅤ
Aмoс ㅤ
Кaмeнский ㅤ
тұжырымдaғaн: ㅤ
«Бaрлық ㅤ
мүмкiн ㅤ
дeгeн ㅤ
нәрсeлeрдi ㅤ
қaбылдaуды ㅤ
сeзiммeн ㅤ
жүзeгe ㅤ
aсыру ㅤ
кeрeк, ㅤ
aтaп ㅤ
aйтқaндa: ㅤ
қaбылдaу ㅤ
үшiн ㅤ
көрудi, ㅤ
көзбeн; ㅤ
eстудi ㅤ
eсту ㅤ
қaбiлeтiмeн; ㅤ
иiстeрдi ㅤ
иiс ㅤ
түйсiгiмeн; ㅤ
дәмгe ㅤ
тиiстiнi ㅤ
дәммeн; ㅤ
түйсiккe ㅤ
қaтыстыны ㅤ
түйсiну ㅤ
жoлымeн. ㅤ
Eгeр ㅤ
қaндaйдa ㅤ
бoлмaсын ㅤзaтты ㅤбiрнeшe ㅤсeзiммeн ㅤқaбылдaу ㅤкeрeк ㅤбoлсa, ㅤбiрнeшe ㅤсeзiмдi ㅤсaлу ㅤ
дидaктикaныңㅤ
aлтынㅤ
eрeжeлeрiнeㅤ
сәйкeсㅤ
кeлeдi[4].
Гипeрмәтiн-тeрминдeрдeн, ㅤұғымдaрдaн, ㅤкeстeлeрдeн, ㅤгрaфиктeр ㅤмeн ㅤ
диaгрaммaлaрдaнㅤ
тұрaтынㅤ
мәлiмeттeрㅤ
бaзaсыㅤ
рeтiндeㅤ
бeрiлeтiнㅤ
aқпaрaттықㅤ
oқытуㅤ
oртaсы. ㅤ
Гипeрмәтiн ㅤ
aудиo, ㅤ
видeo, ㅤ
бeйнeмaтeриaлдaрмeн ㅤ
тoлықтырылaды. ㅤ
Қaзiргi ㅤ
гипeрмәтiндiк ㅤ
(нeмeсe ㅤгипeрмeдиa) ㅤмәлiмeттeрaрнaйы ㅤHTML ㅤ(HyperTextMarkupLanguage ㅤ– ㅤ
гипeрмәтiндeрдiㅤ
жaсaуㅤ
тiлi)ㅤ
тiлiндeㅤ
жaсaлaды. ㅤ
Сoнымeнㅤ
қoсa, ㅤ
бүгiнгiㅤ
тaңдaㅤ
гипeрмәтiндiк ㅤ
фoрмaттaрдыңㅤ
мынaндaйㅤ
түрлeрiㅤ
дeㅤ
бaр:ㅤ
DHTML,ㅤ
PHP,ㅤ
XML,ㅤ
CSS,ㅤ
JSㅤ
жәнeㅤ
т.б.
Oқылaтын ㅤпәннiң ㅤәр ㅤтaқырыбын ㅤaвтoрлaр ㅤкөзбeн ㅤкөру ㅤaрқылы ㅤұсынғaн. ㅤ
Университет ㅤ
студенттері ㅤ
oқу ㅤ
мaтeриaлын ㅤ
көру ㅤ
aрқылы ㅤ
қaбылдaуды ㅤ
қaмтaмaсыз ㅤ
eтeтiн ㅤ
түрлi ㅤсурeттeр, ㅤсызбaлaр, ㅤфoтoсурeттeрдi ㅤкөрeaлaды, ㅤтaрихи ㅤжәнe ㅤгeoгрaфиялық ㅤ
кaртaлaрды, ㅤкөркeм ㅤэкспoнaттaрды ㅤжәнeтaғы ㅤбaсқa ㅤкөптeгeн ㅤ
нәрсeлeрдi қaрaстырa
aлaды. Элeктрoнды oқулықтa, қaрaстырылып жaтқaн құбылыстaрдың өзaрa бaйлaнысын
жәнe oлaрдың түпкi мaғынaлaрын aшaтын жaн бiтiрiмдeр eрeкшe oрынaлaды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. «Қaзaқстaнның үшiншi жaңғыруы: жaһaндық бәсекеге қaбiлеттiлiк»
Н.Ә.Нaзaрбaeвтың Қaзaқстaн хaлқынa Жoлдaуы,2017 жыл
2. Қaзaқстaн Рeспубликaсының «Бiлiм турaлы» Зaңы
3. Қaзaқстaн Рeспубликaсы бiлiм бeрудi дaмытудың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн
мeмлeкeттiк бaғдaрлaмaсы «Мaтeмaтикa жәнe физикa » журнaлы №4, 2007 жыл
4 Мұхaмбeтжaнoвa С.Т., Мeлдeбeкoвa М.Т. Пeдaгoгтaрдың aқпaрaттық –
кoммуникaциялық тeхнoлoгиялaрды қoлдaну бoйыншa құзырлылықтaрын
қaлыптaстыру әдiстeмeсi. Aлмaты: ЖШС «Дaйыр Бaспa», 2010 ж.

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

461

Математика сабағында ақпараттық технологиялардың тиімділігін пайдалану
арқылы оқу үрдісін дамыту
Қаныбекова А.А.
Жаратылыстану ғылыми-зерттеу институты,
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ.
E-mail: aigerim.kanibekova@ayu.edu.kz
«Балаға күштеп білім беруден гөрі,
баланың білімге деген құштарлығын
ояту – ең маңызды мақсат»
К.Д.Ушинский
Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бүкіл еліміз
бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол
жеткізуіміз керек. Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа
нысандарына бағытталған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де
алдымызда тұр. Онлайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын
құру қажет» деп атап көрсетілген. Яғни, білім беру саласының барлық үдерісін
ақпараттандыру мәселесін алдыға қойып отыр [1].
Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр-ақпарат ғасыры» деп аталды.
Яғни компьютерлік сауаттылық мектептен бастау алып оны адам өмірлік тәжірибесіне
тиімді жағынан қолдана алады. Қоғамдағы барлық өндіріс пен техниканың дамуының
негізгі құралы осы
компьютерлік ресурстардың қажеттілігі. Жаңа ақпараттық
технологияның білім саласында пайдалануының ерекшелігі білім мазмұнының
жаңаруымен,
білім сапасының артуымен және шығармашылық ізденістердің
нәтижелерімен ерекшеленеді. Қазақстан Республикасындағы барлық білім салалары осы
ақпараттандырудың жаңа кезеңіне енді.
ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру
саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы,
интернет, компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды,
интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану
арқылы білім сапасын көтеру [2].
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жаңа
ақпараттық технологияның білім алып жатқан жастарымызға маңызы зор.
Ақпараттық қоғамдағы оқушы – ақпаратпен қаруланған, жан-жақты дамыған
тұлға. Оның шығармашылық ізденісін, қабілетін дамыту үшін мұғалімнің бағыт-бағдары
қажет.
Ақпараттық технологияның тиімділігі – бұл мұғалімнің сабақ жоспарын дұрыс
ұйымдастыруына, оқу үрдісін түбегейлі өзгертуге, пәнаралық байланыстар жасау арқылы
оқушыларды шығармашылыққа баулуға толықтай жағдай жасау.
Сабақ барысында компьютерді пайдаланудың тиімділігі:
-Мұғалім мен оқушының қарым-қатынас жасауына оң ықпал етеді. Себебі, түрлі
техникалармен байланыс болғандықтан оқушылар өздерін еркін сезінеді.
-Компьютерде тапсырмалар орындағанда оқушы жауапкершілікті сезінеді. Өз
бетінше еңбектенеді. Өзін-өзі қадағалап, басқарады. Мұғалімнің көмегінсіз
тапсырмаларды орындау арқылы өзіндік шығармашылық ізденісі артады.
-Сабақ барысында тек мұғалім сөйлеп, берілетін тапсырма бірегей болса,
оқушының көңіл күйі түсіп сабақ сәтсіз өтеді. Сондықтан сабақ барысында түрлі
дидактикалық ойындарды, тірек-сызбаларды, анимацияларды, сергіту сәттерін қолданған
жөн [3].
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Математика пәні – күрделі пәндердің бірі. Егер сабақты оқушы зейінмен
тыңдамаса, қызығушылығы болмаса, онда оқушылардың сабақ деген көзқарасы өзгереді,
өзіндік ізденісі болмайды және білім сапасы төмендейтіні бәрімізге белгілі. Ал,
оқушының ол пәнге деген көзқарасы оң болып, ондағы есептің тапсырмаларына қызықса,
ол пәнді игеру барысында қиындықтар болмайды, ғылымға деген құрметі арта түседі,
математика пәнін жан-дүниесімен қабылдайды.
Математика сабағы барысында көрнекілік пен техникалық құралдарды тиімді
қолдану мұғалімнің міндеті. Көрнекілік сол тақырыптың тереңнен ашылуына, басқа да
тұстарынан қарастыруға, оқушының логикасын арттыруға, уақыт үнемдеу жағынанда
мүмкіндік береді [4].
Сабақ қызықты, түсінікті, әрі саплы болу мұғалімнің шеберлігіне байланысты.
Қазіргі уақытта білім беру саласының ақпараттанған шағында сабақ барысында
интерактивті құралдарды қолдануда. Интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің,
оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. Сонымен қатар қазіргі
білім беру жүйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік коммуникацияларды
белсенді қолдануда.
Кез келген білім беру саласында мультимедиалық электрондық оқыту құралдары
барлық пәндерді оқытуға пайдаланады.
Электрондық оқулықтан әр сабаққа арналған бейне көрініс, анықтама сөздік,
есептердің шығарылу жолы, фигуралардың кеңістікте орналасуы, тест тапсырмаларын,
қайталау сұрақтарын пайдалана аламыз.
Мультимедиалық презентацияны математика сабақтарында жиі қолдану сабақтың
сапасын елеулі түрде арттырады. Математика сабақтарында слайдтардың көмегімен
мысалдарды, есептерді тақтада көрсетуге, ауызша есептеу тізбегін құрастыруға,
математикалық сергіту сәттерін ұйымдастыруға, бақылау, тест жұмыстарын жазған кезде
оқушының білімін тексеруге болады. Мұндай сабақ уақытында сыныптағы қарымқатынас жақсарады [5].
Математика сабағында ақпараттық технологияны қолданғанда күтілетін нәтиже:
•үлгерімі..төмен..оқушыларға..көмектеседі;
•оқушылардың..сабаққа..деген.қызығушылығын..оятады;
•сабақта..пайдаланылатын..көрнекіліктердің..саны артады;
•оқушылардың..шығармашылығын..кеңейтеді;
•оқушыларды..жеке..жұмыс..істеуге..үйретеді;
•аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
•оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
•пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін ашады;
•оқушыны ғаламтормен тиімді жұмыс жасай білуге бағыттайды;
«Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек»
деп Ж.Аймауытов айтқандай әр сабақтың кезеңдеріне түрлі әдіс-тәсілдерін түрлендіріп,
анимациялық слайдтарды, техникалық құралдарды пайдалану керек. Әр сабақты жаңаша
түрде өтуге ұмтылу қажет. Сонда ғана мұғалім мен оқушының шығармашылық ізденісіне
және жақсы қарым-қатынаста болуына мүмкіндік ашылады.
Бүгінгі күні республикамызда білім беру жүйесінің түбегейлі өзгеріске ұшырауы
анықталғаны баршамызға аян. Оның негізгі факторы жаһандану үрдісіндегі білім беру
саласында жаңа модельдердің дүниеге келуі, білім беру үрдісінің ақпараттандырылуы
болып табылады. Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде мұғалімнің
рөлін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік туды, мұғалім тек қана білімді алып жүруші ғана
емес, сонымен қатар оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және
бағыт берушісі болып анықталды. Бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі біз тәрбиелеп
отырған жас ұрпақтың меңгерген біліміне, алған тәжірибесіне байланысты екеніне еш
күмәнім жоқ. Оқушылардың танымдық көзқарасын байыту ақыл-ой қабілетін жетілдіру,
өзіндік ойлау және өмірлік ұстанымын қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне,
шығармашылық қабілетіне байланысты. Ұлы ойшыл Уильям Уорд «Жай мұғалімhttp://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/
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хабарлайды. Жақсы мұғалім-түсіндіреді. Керемет мұғалім-көрсетеді. Ұлы мұғалім–
шабыттандырады» деген екен.
Мұғалім білімді оқушы санасына сабақ арқылы жеткізеді, ал сабақ сапасын
арттыру – барлық мұғалімдерді толғандыратын маңызды мәселе. Күн сайын өтетін
жаттанды кезеңдерден тұратын дәстүрлі сабақтар оқушыларды жалықтырып, білімге
деген ынтасын төмендетеді. Сондықтан заман талабына сай сабақты жандандырудың
түрлі әдіс-тәсілдерін меңгеруге, іздестіруге, бұған оқушыларды тартып, олардың белсенді
шығармашылықпен білім алуын ұйымдастыруды міндет етіп қою қажет. Осы үрдіспен
бәсекеге қабілетті дамыған елдердің қатарына енуге педагогтардың жүрегінде ұлттық
патриоттық сезімімізді жоғалтпауымыз керек және де оқушылардың білімге
құштарлығын, ізденушілік қабілет деңгейінің көтерілуін,
пән бойынша үлгерім
нәтижесінің сапасының артуына үлес қосу.
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Бұлтты технологиялардың негізгі модельдері мен даму бағыттары
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Ақпараттық жүйелерді құру және жүзеге асыруға кететін шығындардың үнемі өсіп
отыруы мекемелер мен ұйым басқармаларынан ақпараттық ортаның тиімділігін
арттырудың жаңа жолдарын іздеуді талап етеді. Бұл өз кезегінде ақпараттық жүйелердің
үздіксіз дамуына ықпалын тигізеді.
Бұлтты технология –аппараттық құралдарды, лицензияланған программалық
жабдықтар, байланыс арналары, сонымен бірге пайдаланушылардың техникалық
қолдауын біріктіретін ақпаратты сақтау және өңдеудің ыңғайлы ортасы. «Бұлтты
технологиямен» жұмыс жасау мекемелердің жұмыс тиімділігін арттыруға және
шығындарды азайтуға бағытталған.
Бұлттық технологияда жұмыс істеудің әдеттегі программалармен жұмыс істеуден
басты айырмашылығы- тұтынушы өз компьютерінің ресурстарын емес, өзіне ғаламторқызметі ретінде берілген шалғайдағы мықты серверлердің ресурстарын пайдалануында.
Сол арылы тұтынушы өз дереккөздерімен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік алады, бірақ
сол
дереккөздер
орналасқан
амалдық
жүйеге,
программалар
базасына,
есептегіш серверлердің жұмысына еш кедергі келтіріп,оны өзгерте алмайды[1].
Бұлтты технологиялар аппараттық платформа мен географиялық аймаққа
тәуелсіздігімен, масштабталу мүмкіндігімен ерекшеленеді. Тұтынушы бұлттық
қызметтерді планетаның кез келген түкпірінен интернет қосылған құрылғы арқылы
пайдалана алады, сонымен бірге мекеменің өзгеріп отыратын бизнес-есептері мен нарық
қажеттіліктеріне жедел түрде жуап бере алады.
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Бұлтты технология – бұл деректерді өңдеуде компьютерлік ресурстарды Интернет
–пайдаланушыларына онлайн-қызмет ретінде ұсынатын технологиялар болып табылады.
Бұл жердегі «Бұлт» сөзі барлық техникалық мүмкіндіктерді көрсететін күрделі
инфрастуктураны білдіретін метафора ретінде пайдаланылып тұр.
Бұлттық есептеулер идеясы 1960 жылдары Джон Маккарти компьютерлік
есептеулердің алдағы уақытта
халыққа ортақ утилиттер көмегімен жүргізілетіні
жөніндегі болжамын айтқан кезде пайда болған[2].
Мақсатына қарай «Есептегіш бұлттар» мынадай төрт түрге бөлінеді:
Жеке бұлттар (private cloud) – жеке кәсіпорындарының өзіне ғана, сондағы жеке
тұлғалар мен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Жеке
бұлттар сол кәсіпорынның өздеріндегі серверлерде орналатылуы мүмкін. Немесе сыртқы
тұлғаларда – ірі провайдерлердің сервер орталықтарында (Data-center) орналасып, VPNканалы арқылы қолжетімді болуы мүмкін.
Ортақ бұлттар (public cloud) – көпшілікке арналған, олардың интернетте еркін
жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Интернет желісіндегі Google, Yahoo т.с.с
электрондық пошта жүйелері, Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілерді Ортақ
бұлттардың мысалы ретінде қарауға болады.
Қоғамдық бұлттар (community cloud) – ортақ мақсаттары бар қоғамдық
тұтынушыларға арналған инфраструктура.
Аралас бұлттар (hybrid cloud) – екі немесе одан көп бұлт түрлерінің (жеке, ортақ,
қоғамдық) аралас комбинациясын атауға болады. Бұлт түрінің осы моделін географиялық
түрде әр жерде орналасқан филиалдары бар, немесе көптеген бағдарламалық жүйелері бар
ірі мекемелер қолдануы мүмкін.
Қазіргі кезде «бұлттық есептеу» (ағылшын- сloud сomputing) терминіИнтернет
арқылы таратылатынкез келген қызметтер үшін кеңінен қолданылады. Бұл Интернетқызметтер, «бұлттық сервистер» ретінде белгілі және оларды мынадай негізгі үш топқа
жіктеуге болады:
- қызмет ретіндегі инфрақұрылым (Infrastructure as a Service, IaaS);
- қызмет ретіндегі тұғырнама (Platform as a Service, PaaS);
- қызмет ретіндегі программалық жабдықтама (Software as a service, SaaS).
Бұлттардың жұмыс істеу принциптері осы үш топқа, пайдаланушылар үшін
олардың өзінің ақпараттық инфрақұрылымын немесе нақты программалық-аппараттық
платформасын немесе программалық жабдығын «алмастырушы» ретінде негізделіп
түсіндіріледі. Ағылшын тіліндегі Сloud сomputing терминін алғаш рет Эрик Шмидт (сол
кезде Sun Microsystems басқарамасының бас технологы және мүшесі болған) 1993 жылы
әртүрлі деректер мен қосымшаларды қашықтан қолдауға арналған қашықтағы
серверлерде орналасқан қызметтерді атау үшін пайдаланған болатын.
Қызмет ретіндегі инфрақұрылым (Infrastructura-as-a-Service, қысқаша IaaS) –
моделін тек ірі кәсіпорындар пайдалануы мүмкін. Оның жеке тұлғаларға қажеттілігі
шамалы. Сонымен IaaS моделі дегеніміз – тұтынушы өзіне керекті әртүрлі компьютерлік
инфраортаны пайдалана алу мүмкіншілігіне ие бола алатын бизнес-модельдің бір түрі.
Мұндай компьютерлік инфраортаға серверлер, мәлімет сақтау жүйелері, желілік
құрылғылар, осы ресурстарды басқаруға арналған бағдарламалар, операциалық жүйелер
және т.с.с кіреді.Бұл сервисті пайдаланған кәсіпорындар қымбат құрылғылар мен
бағдарламаларды сатып алу қажеттілігінен құтылады да, тек пайдаланған инфраортаның
құрамы мен пайдаланған уақытына ғана сәйкес қаражат төлейді. Мұндай модельді
ұйымдастыру кезінде бұлт иелері виртуалдау технологиясын қолданады, яғни белгілі бір
құрылғылар мен бағдарламаларды виртуалды бөліктерге бөліп, бірнеше тұтынушыларға
пайдалануға бөліп беруі мүмкін. IaaS моделін пайдаланудың мысалы ретінде онлайнды
MS Office бағдарламасын, «1С: Кәсіпорын» және кейбір антивирусты шешімдерді айтуға
болады.
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Қызмет ретіндегі тұғырнама(Platform-as-a-Service, қысқаша PaaS) дегеніміз —
тұтынушы өзінің негізгі программалары мен жаңадан жасалатын, немесе сатып алатын
программаларын бұлттарға қою мүмкіншілігіне ие болатын бизнес-модельдің бір түрі.
Мұндай тұғырнамаға көбінесе бағдарлама жасауға, оны сынауға, орындауға арналған
құрал-жабдықтар, дерек көздерін басқаратын жүйелер, бағдарлама жазатын орта мен
құрылғылар кіреді. Қазіргі кезде көптеген бағдарламалар бір ортада жазылып, екінші
ортада сынақтан өтіп, үшінші ортада іске қосылып жататыны жасырын емес. PaaS
моделінің арқасында жоғарыда аталған құрастыру, сынау, іске қосу операцияларын
интеграциаланған бір ортада өткізуге болады. Соның арқасында жаңағы айтылған әрбір
ортаға, тұғырнамаға, сервер сатып алуға кететін шығындарды үнемдеуге болады. Осы
модельдің жарқын мысалы ретінде wеб-сайттарға арналған хостинг қызметтерін айтуға
болады.
Қызмет ретіндегі программалар (Software as a Service, қысқаша SaaS) дегеніміз
– тұтынушы “бұлттарда орналасқан” бұлт иелерінің меншігіндегі бағдарламалармен
жұмыс істеу мүмкіншілігіне ие болатын бизнес-модельдің бір түрі. Тұтынушы кез-келген
жерден интернетке қосылған компьютерлік құрылғымен өз дереккөздерімен жұмыс істей
алады. Программаның үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, және оған кететін
шығындарды толығымен бұлт иелері өз мойнына алады да, ал тұтынушы (егер қызмет
ақылы болса) тек сол бұлтты сервисті қолданғаны үшін ғана айлық жарнақы төлеп
тұрады. Осылайша, тұтынушы өзіне керекті программаның лицензиясын сатып алуға
бірден көп ақша шығармайды да, ал программа құрастырушылар өз өнімдерінің заңсыз
таралуынан және заңсыз пайдалануынан сақтандырылады.
Қазіргі кезде бұлттық қызмет кәдімгі қызметтен мынадай үш сипаттамасы арқылы
ерекшеленеді:
- «тапсырыс бойынша» режімінің болуы;
-икемділігі (эластичность);
-инфрақұрылымды басқару элементтерінен тәуелсіз болу.
Бұлтты есептеу сыртқы есептеу ресурсына динамикалық масштабтау жолымен
енуді ұсынады.
Cloud computing – пайдаланушыға интернет немесе сервис түрінде берілген
жергілікті желі арқылы берілетін, белгіленген ресурстағы ену үшін (есептеу қоры,
программа, мәлімет) немесе ол ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беретін ыңғайлы
интерфейске негізделген программалық-аппараттық жабдық. Пайдаланушы компьютері
бұл жерде терминал ретінде қарастырылады. Cloud computing технологиялары негізінде
жұмыс істейтін негізгі қызметтерді жүзеге асырылатын компьютерлер «есептеу бұлты»
деп аталынады. Бұл компьютерлер арасындағы жүктеме автоматты түрде бөлінеді[3].
Бұлттық есептеу – ақпараттық технологиялар жүйесінің қиындығын азайтатын,
өзіндік басқарылатын және виртуалді инфрақұрылымға қажетінше енуге мүмкіндік
беретін жаңа бағыт, бұл тиімді технологияның арқасында ақпараттық технологиялар
жүйесін тұтынушы қызметі ретінде пайдалануға болады. Жеке бұлтқа ену арқылы
тапсырыс берушілер көптеген артықшылыққа ие болуы мүмкін, оларға ақпараттық
технологиялар шығындарын азайту, қызметті ұсынуды жоғарылату және бизнестің
динамикасын жылдамдату жатады.
«Бұлт» - бұл ақпараттық қызметтерді ұсынуға және алуға арналған жаңа бизнесмодель болып табылады. Бұл модель жедел және капиталды шығынды азайтуға мүмкіндік
береді. Сонымен бірге ақпараттық қызметтерді ұсынуда мәліметті өңдеу орталығының
өзіндік басқару ерекшеліктерін талдауды қажет етпейді, кез-келген мекеменіңақпараттық
технологиялар департаментіне стратегиялық жобаны жинақтауға мүмкіндік береді.
Бұлтты есептеу – интернет технологиясындағы жаңару технологиясы ғана емес,
сонымен қоса жаңа бизнес-моделдерді құру жолы болып табылады. Ақпараттық
технологияға негізделген өнім шығаратын кез-келген кішігірім мекемелер тұтынушыға
өзінің қызметін жедел ұсынуға мүмкіндік береді[4].
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Бұлтты есептеуге көшу барысында бұлтты технологияны жүзеге асырудың нақты
тәсілін таңдау қажет. Пайдаланушылардың құрамы бойынша бұлттарды жеке,
қауымдастық және қолжетімді, яғни жалпыға ортақ бұлттар деп жіктеуге болады. Жеке
бұлттарды ірі мекемелерде немесе құрамында аумақтық бөлінген филиалдары, еншілес
мекемелері бар өндірістік бірлестіктерде болған дұрыс. Бұл кезде бұлтты
технологиялардың басты кемшілігі құпия ақпаратпен үшінші адаммен бөлісуге тура
келетіндігі болып табылады.
Басқа полюсте тұтынушыларға қызметтерді олардың қандай корпоративтік
құрамға кіретінен тәуелсіз ұсынатын бұлт орналасады. Мұндай тәсіл бұлтты
технологияны шағын және орта мекемелерде, әсіресе, деректердің құпиялылығы аса
маңызды емес жағдайларда қолайлы болады.
Қауымдастық
бұлттың
келісімді
нұсқасын
құру
ақпараттың
құпиялылығынжеткілікті жоғарғы деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өйткені
қауымдастықтың ақпараттық қауіпсіздігінің жалпы саясаты жүзеге асырылады және
осындай жүйеге жұмсалатын шығындар да қолайлы. Бұлтты құрудың мұндай әдісі
министрліктер, қызметтер, агенттіктер т.с.с. мемлекеттік құрылымдар үшін де орынды
болады.
Бұлттар деңгейіне ақпараттық қызметтердің мекемеге қажетті тек бір бөлігін ғана
жіберіп көшу нұсқасын таңдауға да болады. Мұндай шешімді қабылдаудың себебі
ақпараттар бөлігінің құпиялылығына қойылатын жоғарғы талаптарды сақтау болуы
мүмкін. Бұлттық технологияларды жартылай қолдану шешімін қабылдау мысалы, уақыт
параметрі бойынша қашықтағы серверлер қамтамасыз ете алмайтын басқарудың
технологиялық процестердің талаптарына байланысты болуы да мүмкін. Сонымен бірге
бұлтты технологияға жартылай көшу кейбір жағдайларда
нақты техникалық
жаңалықтардың экономикалық тиімділігіне де қатысты болады.
Бұлтты технологияға көшу шешімін қабылдау барысында мекемеде қолданылатын
ақпараттық жүйенің күйі ескерілуі тиіс.
Ақпараттық жүйенің негізгі мынайдай үш күйін атап өтуге болады:
мекемеде жаңа ақпараттық жүйе құрылған немесе ақпараттық жүйені
жаңалау бойынша іс шаралар жолға қойылған, нәтижесінде жүйе оның тиімділігіне
қойылатын талаптарға жауап береді;
ақпараттық жүйе тиімсіз болып саналады және бизнес процестерді
реинженеринг жүргізілген;
ақпараттық жүйе құрылмаған немесе оны жаңалау мүмкін емес және жаңа
жүйе құру қажет.
Бірінші жағдайда бұлтты технологияға бірден өту экономикалық жағынан тиімсіз.
Мұндай жағдайда бұлтқа жаңа құрылған қызметтерді ауыстыру және алдағы уақытта
бұлтты технологияға кезеңмен көшу концепциясын құрған тиімдірек болады.
Екінші, әсіресе үшінші жағдайда мекеменің ақпараттық қызметтерін бұлтқа көшіру
мекеменің тиімді ақпараттық сервисін құрудағы анағұрлым қолайлы қадам болып
саналады. Сонымен бірге мекемедегі сапалы өзгерістер жағдайында бұлттық сервистерге
кезеңмен өту мүмкіндігі бар. Жаңадан құрылған мекемелер үшін бұлттық қызмет
көрсетулерді таңдау экономикалық және технологиялық жағынан тиімді болары анық.
Бұлттық технологияларға көшу кіші және орта мекемелер үшін ірі мекемелерге
қарағанда анағұрлым тиімдірек болады, өйткені ірі бизнеспен салыстырғанда олардың
ақпараттық саладағы шығындары көбінесе тауарлар мен қызметтердің бәсекелестік
деңгейіне жұмсалады.
Бизнесті ақпараттық қамтамасыз етудің жаңа формасына көшу кезінде жаңа
ақпараттық технологияны қолданудың құқықтық аспектілерін ескеру қажет. Кейбір
жағдайда, бұлттарды қолдану, бұлттық қызметті ұсынатын және осы қызметтерді
тұтынатын мекемелердің ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы құқықтық
анықталмағандықтың салдарынан толығымен немесе ішіанара мүмкін болмай қалады.
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Сонымен бірге бұлттық жобалардың барлық қатысушылары үшін ақпараттық
тәуекелділікті сақтандырудың тиімді жүйесін құру керек. Қазіргі кезде ақпараттық
саладағы сақтандырудың жеткілікті деңгейде дамымағандығы бірқатар қиындықтарды
туындатып отыр.
Қолданылған дереккөздер тізімі:
1. https://kk.wikipedia.org/wiki/Бұлтты_технология
2. Т.В.Батура, Ф.А.Мурзин, Д.Ф.Семич Облачные технологии: Модели,
приложения, концепции и тенденции развития./ Программные продукты и системы.
№3(107), 2014ж.
3. Клементьев Илья Павлович, Устинов Владимир Алексеевич. Введение в
Облачные вычисления. Изд. УГУ . 2009 г.
4. Microsoft Private Cloud. A comparative look at functionality, benefits and
economics. Microsoft, 2011г.
5. Л. Черняк. Интеграция – основа облака, «Открытые системы» , №07, 2011г.

Оқытудың интерактивті формаларының экономикалық пәндерді
оқытудағы маңызы
Нургалиева Г.К.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
E-mail: zolota08@mail.ru
Қазақстанның әлемдік оқу кеңістігіне енуі, Болон конвенциясының ережелерін
қабылдауы жоғарғы білім беруді реформалаудың негізгі тенденцияларымен дамуын
анықтайды. Оқытудың міндетті мемлекеттік стандарттары оқу процесін де компетентті
білім беру әдістерімен технологияларын енгізуді міндеттейді. Осы орайда, оқытудың
интерактивті формаларын енгізу міндетті процесстердің бірі [1].
Оқытудың интерактивті формалары - оқу процесінде қатысушылардың диалог
түріндегі ұйымдастырылуы. Оқытудың интерактивті формалары ең алдымен,
студенттердің оқуға қабілетін, ақпаратты критикалық талдаумен өңдеуді , тиімді қарымқатынаспен жан-жақты болуға бағытталған.
Интерактивті оқытуды ұйымдастыру мыналардан тұрады:
- сабақ тақырыптарын, берілген тапсырмалармен сұрақтардың мәселелерін табу,
диалогқа шақыратын оқу кеңістігін ұйымдастыру,
- студенттермен оқытушылардың тану процесінде мотивациялық дайындықтарын
қалыптастыру;
- студенттерді қойылған міндеттердің шешімін табу үшін арнайы ситуацияларды
жасау арқылы белсендіру;
- студенттермен оқытушылардың бірлесіп оқу қызметімен ережелерін (сөз
бостандығы хұқығын сыйлау, кез келген көзқарасты қабылдау, сыйластық және т.с.с.);
жасаумен қабылдау;
- оқытуда «қолдаушы» әдістерді пайдалану: конструктивті сұрақтарды қоя білу,
жылы интонациялар және т.с.с.
- бірлескен қызмет процесімен нәтижесін бағалау [2].
Бухгалтерлік есеп пәндерін меңгеру әр түрлі салада экономист мамандар
дайындауда маңызды орын алады. Бұл пәндерді оқыту тәжірибесін зерттеу интерактивті
әдістерді пайдаланудың мынадай жолдарын көрсетті (1-кесте):
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1-кесте – Жоғары оқу орындарында бухгалтерлік есепті оқытудың негізгі
принциптері

Негізгі принциптер
Жүзеге асырудың тәсілдері мен әдістері
Бухгалтерлік
есепті Мамандықтың сипаттамасы: бухгалтерлік есептің ғылым ретіндегі
үйренуге мотивациялау
даму тарихы фактілері; бухгалтерлік есепті бизнес құралы ретінде
активті түрде ынталандыру; дәрістер курсында шынайы өмірден
мысалдардың болуы.
Пәнаралық
байланысты Пәнаралық байланысты белгілі бір тәртіппен параллельді түрде еске
жүзеге асыру
салу, сілтемелер, ғылымдар байланысымен жүзеге асыру,
экономикалық құбылыстардың мәнін көмегімен шаруашылық
операциялардың мазмұны мен оларды құжаттау арқылы есебін
түсіндіру.
Курсты
максималды Материалдарды түсіндіруде схемалармен суреттер, әдістемелік
қарапайым
және нұсқауларды, есептер жинағын пайдалану, оқытуда техникалық
технологиялық баяндау
құралдарды, заң, нормативті – хұқықтық актілерді пайдалану
Өзінше зерттеу қызметін Бухгалтерлік есептің өзекті мәселелері немесе әр түрлі салалардағы
белсендіру
есептің ерекшеліктері бойынша дискуссиялар семинарлар өткізу

Бухгалтерлік есепті оқыту үшін бухгалтер кіріспе дәрісте де, басқа кейінгі
дәрістерде де курстың мақсатын міндетерін нақты көрсету мен дәрістер курсында
шынайы өмірден мысалдарды пайдалану арқылы барынша ынталандыруы тиіс.
Пәнаралық байланыс – оқыту процесінің міндетті элементі . Қазіргі оқу
жоспарына сәйкес өз мамандықтары бойынша пәндерді мынадай тәртіппен «Бухгалтерлік
есеп қағидалары», «Экономикалық талдау негіздері», «Салық және салық салу», «Аудит»
пәндері арқылы оқиды. Осылайша пәнаралық байланысты жүзеге асырады. Бухгалтерлік
есепті ұйымдастырудың негіздерін оқытпай , студентке салықтың түрлері бойынша салық
салу базасымен оларды есептеуді үйрету мүмкін емес. Аталмыш пәндер бойынша
олардың әрқайсысына нормативті-хұқықты базаның ролі жоғары: бухгалтерлік есеп пен
аудит стандарттары, заң актілері, нұсқаулар. Осыларды пайдалана білу студенттерді
бухгалтерлік ессеппен аудиттің маманы етіп шығарады.
Есеп пәндерін студенттерді кәсіби даярлауда оқытудың интерактивті әдістерін
пайдалану мынадай артықшылықтарға ие:
1. Жаңа материалдарды студентер пассивті тыңдаушылар ретінде емес, активті
қатысушылар ретінде меңгереді;
2. Болашақ мамандар ақпаратты өңдеудің қазіргі технологияларын пайдаланады;
3. Заң, нормативті – хұқықтық актілерді өздігінше меңгеру мен қолдану арқылы
өзгерістерді қадағалау дағдыларын үйренеді;
4. Алынған ақпараттардың жеделдігімен өзектілігі – студенттер бухгалтерлік,
экономикалық және аудиторлық қызметтің практикалық ситуацияларын шешуде
пайдаланады.
5. Қол жетімділікпен икемділік, заң, нормативті – хұқықтық актілерді пайдалануды
үйренеді.
6. Студенттермен оқытушылардың үнемі байланыста болуы, ол оқу процесін
кәсіби деңгейге жеткізеді.
Сабақ өткізудің интерактивті формаларын дәріс оқуда, тәжірибелік және басқа да
сабақтарда, дайындықтың әр түрлі деңгейлерінде пайдалануға болады [3].
Интерактивті дәріс әдеттегі дәріспен тренингтік ойындарды біріктіреді.
Қателермен дәріс ертеректе оқытылған материалдарды бекітумен бақылауға
пайдаланылады. Дәріс мазмұны жеке парақтарға шығарылып, студенттерге меңгеру үшін
алдын ала таратылады. Олар тексте қателерді тауып, коллективті түрде қателерді
талқылауы қажет. Оқытудың мұндай формасы теориялық материалды меңгеруде өзіндік
бақылау жасауға үйретеді.
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Интерактивті дәріс оқудың кең тараған әдістерінің бірі – дәріс-дискуссия. Ол
критикалық ойлаумен, материалды қабылдау процесін жетілдіреді, оны терең түсінуге
мүмкіндік береді. Дискуссия - дәріс соңында барлық дәріс мазмұны бойынша жүргізлуі де
мүмкін. Дәрістің мұндай түрі оқу процесін жандандырады, аудиторияның коллективтің
пікірін басқаруға мүмкіндік береді.
Оқу процесінде интерактивті әсер ету оқытушы тек берген дәріс, оқулық
материалдарын ғана пайдаланып қоймай, талдауға, қарама-қайшылықтарды зерттеуге,
баға беруге, мәселелерді қорытындылауға, шешуге шақырады. Жаттығулар арқылы
жұмыс істеу студенттердің ойлау қабілетін белсендіреді, білімін тереңдетеді, пәнге деген
қызығушылығын жоғарылатады.
Оқу процесінде сабақ берудің интерактивті формаларын интенсивті әдістері:
іскерлік ойындар, оқу ситуацияларын, тестер, жаттығулар, тәжірибелік мысалдармен
есептер сияқты қолданылады [4].
Іскерлік қызметке үйретудің әдістерінің біріне – кейс-әдістер де жатады. Кейс әдіс
– бұл іскерлік ситуациялармен міндеттерді студенттермен оқытушының бірігіп шешу
әдісіне үйрету.
Студентерге шынайы өндірістік жағдайды талдауға, тек практикалық жағынан емес
теориялық жағынан да кешенді әдістерді пайдалану қажет. Мысалы, «Бухгалтерлік есеп»,
«Қаржылық есеп», «Аудит», «Салық есебі» сияқты пәндерді оқытуда заң, нормативті –
хұқықтық актілерді үнемі болып отыратын өзгерістерді қарастыру арқылы үйрету.
Осылайша, экономикалық пәндерді оқытуда, оның ішінде бухгалтерлік есепте,
интерактивті педагогикалық әсер ету арқылы әдеттегі педагогикалық оқытудың
альтернативасы, яғни баламасы ретінде қарастыруға болады.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования
(Проект TUNING) / Под научной редакцией д.п.н. В.И.Байденко, Москва – Астана, 2006,
6с.
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға
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3. Ризуанова А.К. Виды инновационных учебных заведений для обучения
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Роль и основные направления информационных технологий в перевозочном
процессе на железнодорожном транспорте
Нургалиев Е.Р., Раздолгина Д.М.
Каспийский институт морского и речного транспорта – филиал Волжского
государственного университета водного транспорта, г. Астрахань, Россия
E-mail: Iver7@yandex.ru
На сегодняшний день информационное обеспечение является весьма важным в
любом виде производства, однако на транспорте оно играет особую роль. Перевозочный
процесс развертывается на огромных пространствах; он исключительно динамичен, и
каждый законченный производственный цикл (перевозка) требует значительных затрат
времени (от нескольких часов до нескольких суток и даже месяцев); в нем участвуют
миллионы пространственно разобщенных работников, для координации действий
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которых требуется масса сведений прогностического, планового, учетно-статистического
и другого характера. И не случайно специалисты по управлению выделяют
информационное обеспечение в самостоятельный этап управления цикла.
Важнейшей составной частью информационных массивов на транспорте являются
данные о перевозках, источником получения которых служат перевозочные документы
(авианакладные AWB, коносаменты, CMR, железнодорожные накладные ЖДН), товаротранспортные накладные (ТТН), документы грузоотправителей (упаковочные листы,
сертификаты соответствия и т.д.).
Повышение эффективности перевозочного процесса требует укрепления делового
содружества предприятий разных видов транспорта, что недостижимо при отсутствии
современных информационных технологий, в особенности развитой системы
электронного документооборота между грузоотправителями и грузополучателями. Так,
объем информации о поступлении порожних вагонов на железнодорожном транспорте,
например, измеряется 2–4 ч, а об отгрузке грузов смешанного сообщения в пунктах
отправления — в пределах 4–8 ч. Сегодня этого уже недостаточно, поскольку разработка
взаимосогласованных планов требует глубины информационного обеспечения на 10–20
сут [1].
Опыт крупных морских портов России, использовавших систему непрерывного
планирования, показывает, что в настоящее время с момента начала сбора информации до
получения согласованного суточного плана работы затрачивается 7—8 ч, при этом
собственно обработка информации программными средствами и дополнение
непрерывного плана-графика работы транспортного узла требуют всего до 20 мин
машинного времени. В связи с этим становится понятной необходимость автоматизации в
первую очередь процессов передачи информации.
Серьезного внимания заслуживают вопросы получения информации от
предприятий — поставщиков экспортной продукции в порты и включения ее в единую
систему информационного обеспечения перевозочного процесса. Опыт использования
информационных технологий в морских портах свидетельствует о том, что необходимо
развивать сеть абонентских пунктов непосредственно на рабочих местах (в
диспетчерских, на складах и т. п.).
Особое значение имеет информатизация транспорта в условиях экономических
реформ. На каждом этапе реформирования информатизация должна обеспечивать полное
выполнение главных целей управления транспортом, подчиняя им цели сопутствующие и
второстепенные. На железнодорожном транспорте, например, в период спада объемов
перевозок главной целью является сохранение устойчивого положения дорог за счет
получения необходимой прибыли. В соответствии с этим при качественном выполнении
функций
перевозчика
и
обеспечении
надежного
функционирования
всей
железнодорожной инфраструктуры особое внимание должно уделяться вопросам
управления доходами и расходами, работе с клиентурой, увеличению количества и
повышению качества сервисных услуг.
В период стабилизации экономики необходимо обеспечивать увеличение объемов
перевозок. Повышенное внимание надо обратить на обеспечение требуемой
производственной мощности дорог, надежности и безопасности функционирования их
инфраструктуры.
В период быстрого экономического роста первоочередными снова будут вопросы
освоения повышенных объемов перевозки грузов и пассажиров, но в условиях жесткой
конкуренции с другими видами транспорта.
Развитие рыночных отношений способствует повышению самостоятельности
видов транспорта, включая железные дороги. В то же время, выполняя основной объем
перевозочной работы на территории России, железнодорожный транспорт остается
ключевой отраслью народного хозяйства и его функционирование должно осуществляться
на государственной основе.
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По мере углубления рыночных процессов усиливаются информационные связи
прежде всего с отраслями промышленности, обеспечивающими возможности
воспроизводства материально-технической базы предприятий транспорта, с банками,
клиентурой и др. На всех уровнях управления наблюдается стремление тесно
сотрудничать в первую очередь с тем, кто способствует выполнению перевозочной
работы, социально-экономической стабильности и повышению конкурентоспособности
отрасли. В качестве стратегических приоритетов повышения эффективности перевозок,
например, на железных дорогах принята комплексная программа развития
информатизации и телекоммуникаций, модернизация систем и средств связи.
Наибольших успехов в информатизации достиг железнодорожный транспорт.
Процесс информатизации железных дорог реализуется в виде двухуровневой структуры.
Обеспечивающий (первичный) уровень создает основу для информационных
технологий и состоит из информационной среды и инфраструктуры информатизации.
Информационная среда предусматривает создание системы баз данных и баз знаний, а
также системы архивирования информации. Основные усилия при создании
инфраструктуры
должны
быть
направлены
на
формирование
развитой
телекоммуникационной среды, системы сбора первичной информации, типовых
программно-технических комплексов (ПТК) для основных структурных подразделений
железнодорожного транспорта.
ПТК должны отражать общую концепцию функционирования и развития
информации,
требующую
укрепления
единой
взаимосвязанной
структуры
автоматизированного управления железнодорожным транспортом при сохранении и
расширении самостоятельности дорог на основе создаваемых единой сети передачи
данных, баз данных и совершенствования системного программного обеспечения.
Внедряемые ПТК основываются на модульной структуре построения. В числе
предъявляемых к ней требований: сохранение стандартной архитектуры на каждом уровне
управления при наращивании комплекса технических средств; модульный принцип
построения; сохранение высокой надежности функционирования в условиях изменения
модельной структуры; возможность межмашинного обмена по стандартным протоколам
со всеми требуемыми по условиям функционирования ПТК; взаимозаменяемость
отдельных элементов, модулей и блоков.
Прикладной (вторичный) уровень предназначен для разработки информационных
технологий, объединяющих новые методы управления, информационную среду и
инфраструктуру, уровень окупаемости разрабатываемой системы, степень развития
обеспечивающих средств, требования заказчика и др.
При этом информатизация технологических процессов и структур управления
должна проводиться интегрировано. Набор технологий, обеспечивающих реализацию
функций управления железнодорожным транспортом, представлен комплексом
информационных технологий. Принципиальной основой его служат следующие
положения.
1. Создание комплекса баз данных и знаний и технических средств для
организации широкого доступа к ним пользователей. Сюда входят вычислительные сети,
в том числе локальные, распределенные банки данных и пр. При этом создаются условия
для того, чтобы на поиск необходимой информации затрачивалось минимальное время,
что резко повышает производительность и качество организационно-распределительного
труда и принимаемых решений.
2. Применение прогрессивных методов и средств приема-передачи информации с
высокой скоростью и малой вероятностью её искажения, что обеспечивается
высоконадежными каналами связи.
3. Создание высокоэффективных средств автоматического съема информации о
подвижном составе и его состоянии, автоматическое ведение па основе этой информации
полокомотивной и повагонной моделей.
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4. Переход на безбумажную технологию управления перевозочным процессом и
другими сферами деятельности железнодорожного транспорта с заменой бумажных
документов (ЖДН) соответствующими электронными при упрощении схем циркуляции
информации и сокращении ее дублирования. Сюда же относятся ведение учета,
оперативной и «тяжелой» отчетности на всех уровнях управления, финансовые расчеты с
клиентурой и между подразделениями железнодорожного транспорта. При этом
предусматривается создание методов и средств разработки и передачи проектной и
конструкторе кой документации на предприятиях железнодорожного транспорта, в том
числе заводах, конструкторских бюро и др.
5. Разработка на основе баз знаний средств выработки решений, и том числе систем
моделирования ситуаций и оценки вариантов, а также экспертных систем в различных
отраслях железнодорожного транспорта на разных уровнях управления и принятия
решений.
6. Создание элементов и систем искусственного интеллекта применительно к
железнодорожному транспорту, предназначенных для принятия решений в ситуациях,
трудно поддающихся формализации, математическому моделированию и оптимизации.
7. Развитие языков взаимодействия пользователей с системой информационного
обслуживания и описания предметных областей, создание интеллектуального интерфейса
с учетом особенностей железнодорожного транспорта.
На основе отечественного и зарубежного опыта информатизации в качестве
главных сфер управления были выделены: перевозочный процесс, маркетинг, экономика и
финансы, инфраструктура, персонал и социальная сфера. Важное значение на первом
этапе информатизации отрасли приобретают разработка и внедрение системы
централизованных и распределенных баз данных и знаний, составляющих основу
комплексов информационных технологий.
Таким образом, можно сформировать четыре комплекса информационных
технологий: «Управление перевозочным процессом», «Управление маркетингом,
экономикой и финансами», «Управление инфраструктурой железнодорожного
транспорта», «Управление персоналом и социальной сферой». Для обеспечения
оптимальности каждого комплекса разрабатываются соответствующие системные
проекты со структурными схемами построения и подробными планами реализации.
При этом важно определить центральную функцию, формирующую тот или иной
комплекс. Например, центральной функцией в комплексе «Управление перевозочным
процессом» может стать оперативное управление движением поездов на полигоне, имея в
виду важнейшую задачу железнодорожного транспорта — перемещение грузов и их
информационное сопровождение.
Проблема создания и приоритетного развития комплекса «Управление
маркетингом, экономикой и финансами» напрямую связана с переходом к рыночной
экономике, в основу которой заложен принцип конкуренции. Этот принцип требует
переориентации работы экономических структур по следующим критериям:
• максимизация доходов, укрепление конъюнктурного положения и удержание
доли железных дорог на транспортном рынке, а также формирование заказов и
планирование перевозок (маркетинг);
• минимизация затрат, связанных с выполнением производственноэксплуатационных и ремонтных программ по обеспечению планируемых и
прогнозируемых объемов перевозок (экономика);
• стабильное обеспечение денежных и платежных ресурсов (финансы).
Управление экономическими процессами на транспорте должно иметь
информационные технологии автоматизации технико-экономических расчетов. Основные
задачи управлении финансами состоят в планировании доходов и контроле их
поступлении. В условиях рыночной экономики необходимо контролировать
платежеспособность заказчиков железной дороги. Для этих целей будет организована
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детальная
информационная
система
мониторинга
платежеспособности
грузоотправителей.
Существующая система бухгалтерского учета не предусматривает раздельного
отражения переменных и постоянных затрат в номенклатуре расходов по основной
деятельности железных дорог. Новые информационные технологии бухгалтерского учета
(наряду с автоматизацией получении утвержденных форм отчетности) должны
обеспечивать отражение различных групп расходов на счетах бухгалтерского учета,
получение информации о делении затрат на переменные (зависящие от объема
перевозочной работы) н условно постоянные на уровне линейных предприятий,
отделении, дороги.
В блоке управлении бухучетом и статистикой должны быть разработаны
информационные технологии автоматизации получении статистических данных и
отчетных форм, отражающих количество и структуру затрат, качество транспортного
обслуживания, конъюнктурное положение железных дорог на транспортном рынке,
действенность маркетинговых мероприятий по повышению их конкурентоспособности.
Информационные технологии открывают широкие возможности для анализа
эффективности использования материальных ресурсов. Здесь реализуется основная
функции развития отрасли, обеспечивающая ее стратегическое планирование, развитие,
техническое перевооружение, реформирование технологий, структуры и системы
управления.
Важное значение имеет функции управления научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами, тесно связанная с функцией управления развитием
отрасли.
Схема управления маркетинговой деятельностью железных дорог в целом
соответствует общим рекомендациям и положениям. Для маркетинговых исследований
важен не только систематический сбор достоверной и качественной информации, но и
хранение, обработка и использование ее в целях обеспечения эффективной деятельности
предприятий железных дорог.
Рассматривая процесс информационной деятельности по данному комплексу и его
блокам, следует выделить следующие основные его составляющие: информационное
обеспечение; программное обеспечение; коммуникационное обеспечение.
Информационное обеспечение включает:
• систему внутренней отчетности, отражающую основные показатели
деятельности железной дороги (объемы перевозок, материальные и эксплуатационные
затраты);
• систему внешней информации, включающую в себя вторичную информацию,
имеющуюся в различных изданиях, обзорах и т. п.
Основой системы анализа маркетинговой информации является статистический
банк (база) данных и база моделей, позволяющих более полно вскрывать
взаимозависимости между данными и оценивать характеристики их изменений. Модели
формирования и статистическая обработка информации в настоящее время достаточно
хорошо обработаны.
Комплекс «Управление инфраструктурой железнодорожного транспорта»
выполняет задачи автоматизации управления эксплуатационной работой и ремонтом
технических средств во всех основных хозяйствах и обеспечения безопасности движения
путем непрерывного контроля за состоянием этой техники. Информационные технологии
комплекса «Управление инфраструктурой железнодорожного транспорта» — основа
реализации стратегии обслуживания технических систем и устройств по их фактическому
состоянию. Они будут анализировать диагностическую информацию, учитывать
выработку ресурса важнейшими техническими системами и устройствами, определять
сроки проведения необходимых регламентных и ремонтных работ, учитывать
повреждения и отказы, анализировать статистику отказов по всем важнейшим видам
устройств. На основе этих данных осуществляются планирование и организация текущих
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ремонтных работ, определение потребности в новых устройствах, в запасных частях и
материалах, обеспечивается материально-техническое снабжение.
Одним из показателей, характеризующих эффективность системы управления на
железных дорогах, следует считать возможность проведения в рамках той или иной
системы активной социальной политики. С этим связано обеспечение достаточного
уровня жизни работников железнодорожного транспорта, их физическое и психическое
здоровье, социальный статус. Основная цель создания информационных технологий в
области управления персоналом и социальным развитием — повышение эффективности
кадровой и социальной политики на основе четкого закрепления функций за
исполнителями и руководителями.
Комплекс «Управление персоналом и социальной сферой» объединяет
информационные технологии отраслевых хозяйств и служб железнодорожного
транспорта, которые управляют кадрами и социальной сферой. Сюда входят научнотехническая информация, высшие и средние учебные заведения, жилищно-коммунальное
хозяйство, здравоохранение, рабочее снабжение.
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Электронное обучения отличается от традиционного по форме проведения.
Электронное обучение [1] - это обучение в режиме онлайн в Интернете, или в режиме
онлайн - на рабочем месте или дома, в зависимости от случая, используя компьютерные
технологии. Электронное обучение проводятся интерактивно и мультимедийно.
Преимущества применения электронного обучения можно разделить на основные
три группы.
1) Организационные:
– удобства, связанные с возможностью работать над учебным материалом в
удобное время и в любом месте, где можно выйти в Интернет;
– возможность синхронной и асинхронной коммуникации с преподавателем и
другими обучающимися;
– простота использования.
2) Психолого-педагогические:
– возможность реализации нелинейных, гибких концепций обучения;
– индивидуализация процесса обучения (индивидуальный темп, задания по
выбору, учет индивидуальных интересов и склонностей);
– интерактивность процесса обучения;
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– мультимедийность процесса обучения (использование не только текстовых,
гипертекстовых, графических материалов, но и аудио-, видеофайлов, анимации и т.д.);
– активность всех каналов восприятия информации благодаря мультимедийности;
– возможность сочетать индивидуальные и групповые задания;
– возможность организации групповой работы в асинхронном режиме.
3) Социальные:
– обеспечение более широкого доступа к образовательным услугам;
– открытость процесса обучения;
– значительное удешевление образовательных услуг.
Частью общего процесса информатизации образования является электронное
обучение (e-learning)[2]. Термин e-learning получил широкое хождение в последние годы
в связи с вхождением нашей страны в Болонский процесс для облегчения
взаимопонимания с зарубежными коллегами. Он обозначает использование ИКТ в
учебном процессе.
Под
информационно-коммуникационными
технологиями
понимаются
программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также
современные средства и системы транслирования информации, информационного обмена,
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению,
обработке, передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам
локальных и глобальных компьютерных сетей [3].
Применительно к обучению выделяют следующие виды ИКТ:
– компьютерные обучающие программы (электронные учебники, тренажеры,
тьюторы, лабораторные практикумы, тестовые системы);
– обучающие системы на базе мультимедиатехнологий;
– интеллектуальные и обучающие экспертные системы;
– базы данных по отраслям;
– средства телекоммуникации (электронная почта, телеконференции, сети обмена
данными и т.д.);
– электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские
системы.
Основные дидактические функции ИКТ заключаются в следующем:
– презентация содержания (текстов, графиков, фотографий, картинок, звуков и
т.д.);
– создание заданий и упражнений;
– коммуникативная функция (коммуникация может быть асинхронной, как,
например, при использовании электронной почты или проведении веб-форумов, и
синхронной, как, например, в чате);
– оценочная функция;
– организационно-управленческая функция.
Если этот курс должен располагаться на компьютере учащегося, пользователь
может решить не устанавливать файлы учебного пособия, если они значительно
увеличивают объём занимаемого приложением места. В том случае, если пользователь
должен подключаться к материалу через Интернет, размер файла также важен.
Теленаставничество и дистанционная подготовка используют последние
технологии для одной из древнейших форм обучения. В этих типах электронного
обучения используются видеоконференции, мгновенный обмен сообщениями, Интернет телефоны и другие инструменты совместной работы, помогающие менторам руководить
развитием своих протеже.
Дистанционная подготовка имеет более кратковременные, определяемые проектом
цели. При дистанционной подготовке контакт между человеком, дающим советы, и
учащимся определён более точно. Он обычно ограничен определённой темой, такой, как
решение конкретной проблемы или выполнение конкретного проекта. Дистанционный
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педагог выступает в роли технического или делового консультанта, а не советника по
личным вопросам и общему карьерному росту.
Реалии сегодняшнего дня требуют поиска наиболее быстрых и дешевых способов
освоения и передачи знаний. E-learning - один из инструментов решения этой острой
проблемы. Широкий спектр методов дистанционного обучения позволяет при их выборе
учитывать как требования бизнеса, так и индивидуальные предпочтения сотрудников
предприятия.
Электронное обучение может использовать практически любая организация.
Очевидная «универсальная» выгода состоит в возможности оптимизировать бюджет на
обучение путем сокращения издержек. Если раньше об этом говорили как о преимуществе
для SMB (small-medium business – малый и средний бизнес - прим. корр.), то сейчас
вопрос экономии волнует и крупные компании.
Важный фактор - реализация с помощью средств e-learning программ повышения
квалификации и развития персонала по единым стандартам, например, для холдинговых
или территориально-распределенных структур. В этом случае HR-менеджеры получают
более широкие возможности работы с кадровым резервом. Кроме того, сами сотрудники
могут использовать полученные знания практически сразу, отрабатывая ключевые
навыки.
При использовании этой технологии, как и любой другой методики, необходимо
изначально обозначить четкие и однозначные цели, разработать программу реализации и
критерии оценки эффективности. E-learning имеет свои ограничения в применении, и
если, сотрудникам нужно отработать навыки прямых продаж, более действенным
инструментом для них будет тренинг.
К основным преимуществам электронного обучения, пожалуй, можно отнести
удобные время и место для занятий без отрыва от производственной деятельности,
индивидуальный график и, безусловно, экономию времени и денег. Для крупных
территориально распределенных холдингов и компаний с разветвленной географической
структурой это реальная возможность обучать сотрудников с минимальными затратами.
Internet можно эффективно использовать в сфере образовательных услуг.
Во-первых, вы можете найти материалы для диссертационной работы, курсовых и
дипломных проектов. В отличие от зачастую ограниченных книжных ресурсов местной
библиотеки, к вашим услугам мировые информационные сокровища. Через Internet можно
найти коллег по работе в разных странах и организовать совместный научный проект.
Обратившись напрямую через представительство образовательных учреждений в WWW,
вы найдете информацию об интересующих научных конференциях, а также о
возможности обучения или стажировки за рубежом.
С появлением Internet новый импульс приобрело заочное образование.
Использование современных сетевых технологий позволяет сейчас получить полноценное
образование или пройти переподготовку без отрыва от основного вида деятельности. В
Internet появляется все больше и больше виртуальных университетов, предлагающих
образовательные услуги. Этот способ обучения называется дистанционным.
Использование ИКТ в образовании вызывает значительные изменения в его
организации, методах, формах. Многие ученые считают электронное обучение новой
образовательной парадигмой, ведь ИКТ претендуют на моделирование процесса обучения
в целом. Например, обучающие платформы, в отличие от компьютерных программ, не
работают с конкретным содержанием, а лишь задают рамки, в которых может
разместиться любой учебный материал. Тем выше должны быть требования к качеству их
дидактико-методической составляющей. Однако ИКТ не разрабатывались специально для
образования, поэтому остается много нерешенных проблем, связанных с анализом их
дидактических свойств и разработкой методик их применения в учебном процессе.
Неслучайно в последние годы активно развивается электронная педагогика.
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Дене тәрбиесі сабағында оқытудың жаңа технологияларын
еңгізудің тиімді жақтары
Танабаев Ө.М., Ниязахунов М. Ж.
Ілияс Жансүгіров Жетісу мемлекеттік университет, Талдықорған қ.
E-mail: omirzak.tanabevzhgu@bk.ru
Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің шешімдерін
табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа
технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол оқытушылар мен
оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік
береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне,
көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға
көмектеседі.
Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене тәрбиесі
жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның қызметі мен
құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе
жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін
қамтамасыз ету үшін керек. Дене тәрбиесі тек
мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол
сабақтан тыс, мектептен де тыс
денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру
орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса,
тұлға бойындағы биологиялық-психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне,
өмірге белсенді ұстаным мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай
маңызды әдістеме ғылыми және оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын, дене
тәрбиесісаласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге
асыратын жоғары оқу орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты. Қазіргі
кезеңде оқу бағдарламаларын құрастыру бағыт-бағдары өзгерді. Денені шынықтыру
жаттығуларының орындалуы қозғалыс дайындығының деңгейі туралы мәлімет береді.
Дегенмен,
бұл бағдарламалар базалық, үлгілік сипатқа ие, сондықтан оларды әрбір
педагог жергілікті жағдай
мен салт-дәстүрлерге орай өзгертулер мен толықтырулар
енгізіп, өзгерте алады. Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге,
өзгермелі өмір жағдайында инновациялық процестер мен жаңашыл бағыттарды дер
кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге
асыруға белсенді, салауаттылық пен дене
мәдениетін меңгерген маман даярлаудың
маңыздылығы артуда[4].
Дене тәрбиесін, жаңа технология мен озат тәжірибені ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн
талабынан туындап отырған педагогика ғылымының міндеттерінің бірі. Дене тәрбиесінің
мәнін бүгінгі жаңа заман талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды өзі өмір сүрген
ортаның жемісі ғана емес, сол ортадағы дене мәдениеті, адамгершілік қарым-қатынасы
әрекетімен көрінетін субъект деп танылуымен
айқындалады. Қоғамның елеулі
өзгерістерге түсуі, адамның мақсат-мұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез-құлқына,
сондай-ақ өзінің жеке басына да субъект ретінде өзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы
салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани құндылықтардың табиғаты, мәні, шығу тегі
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және атқаратын қызметтері туралы жан-жақты зерттеу, оқушылардың дене тәрбиесін
салауаттылық дене мәдениеті мәселесімен байланыста қарастыру қажеттігі біздің
тақырыбымыздың өзектілігін айқындай түседі[1].
Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып
отыр. Дамудың алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесімен теңесу – еліміздің
біліми саясатының
негізгі көздегені. Дамыған елу елдің қатарына енудің
алғышарттарының бірі де осы сапалы да
бәсекеге қабілетті білім. Сондықтан да
еліміздегі мектептердегі білім берудің басты ұстанымдары мен міндеттері, әрекеттері,
жолдары осы мақсатқа орай ұйымдастырылады.
Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына
байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға деген
сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің
қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және
болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай жетілдіру
мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру
дене тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты
нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық
жұмыстардың бірі бола отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру, табиғи
күш-қуатын нығайту, дене мүшелерін гигиеналық негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті
мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі
дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының
мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке басымен оның жоғары оқу
орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты.
Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін
жүзеге асыру жұмыстарын
ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі
ретінде қарастыру керек. Дене тәрбиесі және спорт мамандары күрделі әлеуметтік
міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың психологиялық ерекшеліктеріне сай,
оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы тиіс.
Білімгерлерге дене тәрбиесі сабақтарында жаңа технологияны пайдалану
оқыту мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске асыру
барысында дене тәрбиесінің жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы
заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет.
Ол ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте
жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық[3].
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан:
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс;
ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше қатпарлы
әсер қалдыруы тиіс, себебі жас оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен
пайда болған жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле түсуі қажет;
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы
тиіс.
Дене жүктемелерін бірте-бірте және жоғары деңгейге арттыру ұстанымы олардың
көлемі мен қарқындылығының, оқушыны дайындауға қойылатын талаптардың біртебірте күрделенуінің үздіксіз арта түсуімен байланысты болып келеді.
Сабақтарды бір-бірте күрделендіру білімгерді дайындаудың мүмкіндіктері мен
деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін
қамтамасыз етуі тиіс. Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы олардың
динамикасының толқынды сипатын көрсетеді, себебі ол салыстырмалы алғанда оқу –
тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың кезеңдері мен тұтас бір
дәуіріне де тән болуы мүмкін.Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге
үйрету әдістерінің кез-келген түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке қалпында
шапшаң әрі тиімді үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, сондықтан спорттық
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техниканы меңгеру барысында барлық әдістер бірін-бірі
толықтыратын түрде
қолданылады. Олар жиірек бір уақытта пайдаланылады[2].
Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап айтқанда: дайындалып
жүрген оқушылардың оқуға деген жағымды ынтасын қалыптастыру; қозғалыс
қимылының мәні туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін
қозғалыстар туралы толық түсінікті
қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын
тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға үйрету дегеніміз — бұл білім алу, қозғалыс икемділігін
қалыптастыру және тиісті дене жағынан қалыптасудың қасиеттерін тәрбиелеу.
Талдау, жалпы білім беру мектептерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен
басқаруға білім беру мен спорттық мекемелерге тән құрылымдар — мақсат, жалпы және
арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен қағидалар, оқу кеңістігінде жүзеге асатын,
нақты бағыттылығы бар, оқу материалының теориялық және тәжірибелік мазмұны
кіретінін көрсетті. Білімгер-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған жолының
басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де нақты құрылымы немесе
мазмұны болады[4].
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында
білімгерлердің дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі
сабақтарында
адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке тұлғаның
психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін қалыптастыру; дене тәрбиесі сабақтарын
пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар арқылы
дамыту; релаксация арқылы жеке тұлғаның психофизиологиялық қабілеттерін дамыту;
психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол
жеткізуге болады.
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Электротехника пәнінде ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі
Тауекелова Г.К.
Егіндібұлақ агротехникалық колледжі, Қарағанды облысы,
Қарқаралы ауданы, Егіндібұлақ селосы
Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры
ұстаздардың қолында.
Н.Ә. Назарбаев
Қазіргі заманда оқытушыдан тек өз пәндерінінің терең білгірі болу емес, тарихи
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік
және ақпараттық сауаттылықталап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде
жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп,
оқудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары
жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Оқыудың жаңа технологияларының бірі –
ақпараттық технология. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға
сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып
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табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процесінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа
технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз
етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі [1].
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауында «Осы заманғы білім беру мен
кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа
технологияларды, идеялар мен көзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы
дамыту қажет. Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік
алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажете жарайтын маман
болатындай деңгейге көтерілу болып табылады» делінген. Сонымен қатар бүкіл еліміз
бойынша әлемдік Online тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын
құру қажеттігін баса айтты [2].
Қазіргі колледждің даму болашағы қоғамның даму үрдісімен үнемі өсіп отыратын
ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Студенттерге білім беруде жаңа оқыту
технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман талабына сай талап
етілуде. Оқу процесінде компьютерді тиімді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары
айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтатын болсақ, студенттердің өз бетімен
ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу
қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше
қолайлы жағдай туғызып отыр.
«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы маманды ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап
көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде
оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.
Кәсіптік білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану мен оқушылардың
ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру қазіргі заман талабына сай ақпараттық
технологияларды, электрондық оқулықтарды және интернет ресурстарды пайдалану
оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүміндік береді.
Ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқыту:
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы білімнің сапасын көтеру;
- жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды енгізу арқылы
білім беру мазмұнын жаңарту;
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша студенттрдің
мамандыққа баулу механизмін құру;
- біздің еліміздегі және шет елдердегі жинақталған ақпараттық ресурстарға
жедел ену;
- мультимедиялық электрондық оқулықтарды, виртуалдық лабораторияларды
және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету;
- білім берудің телекоммуникациялық желілерін құру [3].
Бұл ақпараттық технологияны қолдануда әрине электротехниканы оқыту ісі де
артта қалмауы тиіс. Электротехниканы оқытудың дәстүрлі әдістемесіндегі техникалық
құралдарды, яғни компьютерді қолдану қажет. Оның үйлесімді жолдары болатыны анық.
Сол үйлесімді жолды тауып, электротехнианы оқыту әдістемесіне оларды енгізіп,
сабақтың негұрлым сапалы өтуін, студенттердің сабақты оқуға деген ынтасын арттыру
болып табылады.
Оқытушының басты мақсаты – сабақ барысында студенттерге терең де тиянақты
білім беру. Жан-жақты түрлендіре өткізілген сабақтың оқушылардың тіл байлығын
дамытуға, ой-өрісін кеңейтуге, логикалық ойлауын жетілдіруге ықпалы зор.
Электротехника – студенттердің ойлау қабілетін, логикалық ойлауын және
шығармашылық қабілетін дамытуға, тұрақты және айнымалы тоқтарда электр және
магнит тізбектеріндегі физикалық процестерді, сондай-ақ осы тізбектерді есептеу
әдістерін зерделеуді қамтиды.
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Электротехника пәнінде жаңа ақпараттық технологияны сабақта пайдалану
тиімділігі:
• Студенттердің еркін ойлауына мүмкіндік береді;
• Ақыл – ойын дамытады;
• Шығармашылық белсендігін арттырады;
• Ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді;
• Тіл байлығын жетілдіреді;
• Жан-жақты ізденушілігін арттырады.
Осылайша оқытушы араласпай-ақ, студенттер өздері меңгеруге тиісті ақпараттар
беріледі. Қажетті ақпараттарды жинақтауда электрондық техникаларды енгізуге уақыт
үнемдейді, қарастырып отырған жүйе құрамында электрондық құрылғылармен жұмыс
дағдысын қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.
Электротехника пәнінде жаңа ақпараттық технологияны сабақта пайдалану
артықшылығы:
- Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу
орындарында отырып қол жеткізе алады (интернет)
- Студенттерге тақырып шеңберіндегі электротехниалық тізбектерді есептеу
әдістерін немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер қорын ұлғайтады
- Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдіру және оқу материалдарының сапасы
арттады
- Компьютер көмегімен студен өз бетінше және өзге студенттермен топтасып
бірге жұмыс жасай алады
- Оқу курсындағы жаттығулар мен зертханалық тапсырммаларды шапшаң, әрі
нақты орындай алады.
Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін педагогикалық
мақсаттарға қолдану, білім мазмұнын анықтауда, оқыту түрлері мен әдістерін жетілдіруде
жақсы әсерін тигізеді. Электротехниа пәнін оқытуда берілген зертханалық жұмыстарды
орындауда есептеу техниасымен жұмыс жасату студенттердің дүниетанымдылығын
қалыптастырады.
Сонымен қатар әр сабағымда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана
отырып, студенттер бойынан мынадай қабілеттерді дамытуды мақсат етіп қойдым:
1. Білім, білік дағдыларындамытуға қызығушылығын арттыру;
2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру;
3. Есеп пен талдау жасау дағдыларын үйрету;
4. Логикалық және ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту;
5. Өз бетінше ізденуге үйрету және компьютерлік сауаттылыққа тәрбиелеу;
1. Алған білімдерін өмірде қолдана білуге тәрбиелеу [4].
Электротехника сабағында ақпараттық технологияны тиімді пайдалану – білім
сапасын арттыру.
Жаңа ақпараттық технологияны электротехника сабағында пайдалана отырып,
студенттердің білім, білік дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, түрлі
деңгейдегі есептерді шығарып, оны талдай білуге үйреттім. Логикалық ойлау қабілеттерін
дамытып, өзара копьютермен зертханалық жұмыстар мен есептер шығару және интернет
желісінен сабаққа қажетті деректерді ізденуге жол аштым. Сабақта алған білімдерін
өмірде қолдана білуге тәрбиелеп келемін. Саналы да сапалы білім алған студент ұлт
келешегі.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарда білім беруді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы.
2 Мектептегі оқу-тәрбие жұмысы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал
2014 ж
3 Колледж және кәсіптік бағдар. Республикалық әдістемелік педагогикалық
журнал 2015-2016жж.
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Қaзiргi кездегі спорттық сайттардың сапалық даму деңгейі
Тоқанова Б.М.
Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
E-mail: tokanovabota@gmail.com
Қазіргі заманда интернет жүйесінің бүкіл әлемде кең қолданысқа ие болып, жедел
өркендеуі және де соған орай әр түрлі дамыған жаңа ақпараттық технологиялардың пайда
болуы ғаламтор желісіне деген сұраныстың күннен-күнге артуына әкеліп отыр. Осының
нақты көрінісі ретінде түрлі мақсаттарда қолданылатын интернет сайттарды айта аламыз.
Сайттарды құрып, оны тұтынушыға ұсыну өзі бір жеке дара, күрделі жұмыс болып есептеледі. Сіздің сайтыңызды тұтынушылардың жиі пайдалануы сайттың құрылымына, дизайнына және басқа да бірнеше маңызды параметрлерге тығыз байланысты. Сайттың жедел
дамып, өркендеуі үшін міндетті түрде оның жұмысына тұрақты көңіл бөліп отыру қажет.
Сайттарға шолу жасап, оны талдау кез-келген программалаушы үшін өте маңызды
қадам болып есептеледі. Себебі веб-программалаушы өзінің сайтын жасамас бұрын, сол
жасалатын тақырыпқа байланысты жарияланған сайттарды салыстырып, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктеріне сараптама жүргізіп, өзінің жасап жатқан сайтында соларда
кездескен қателіктерді қайталамай, артықшылықтарын одан әрі дамытып, тұтынушыға
жаңа үлгіде ұсынуы қажет[1].
Біз сайттарға шолу жасау барысында ШҚО Күршім ауданының «Спорт және дене
шынықтыру» саласына арналған ақпараттық жүйе жасауымыз керек. Соған орай интернет
желiсiнен «Спoрт және дене шынықтырy» тақырыбына aрнaлып жaсaлғaн бiрнеше сaйт
түрлерін қaрaстырып талдап шықтық. Сaйттaрды өзaрa сaлыстыру негізінде, олардың
басым көпшілігіне ортақ келесідейқасиеттерінатап көрсетуге болады:
• сaйтты iздеy жүйелерi (google,mozila,yandex,opera т.б.) арқылы iздеген кезде
олар жылдам анықталуы тиіс;
• сaйтты дизайны тартымды және құрамы мен құрылымы ықшамды бoлyы
керек;
• атқаратын қызметіне оның фyнкциoнaлдылығы сәйкес келуі;
• сайттағы ақпараттың нақты әрі түсінікті тұрғыда болуы;
• сайттағы навигация қызметінің дұрыс жұмыс жасалуы тиіс.
Ендi oсы aтaлғaн мүмкіндіктер негізінде олардыiздеy жүйелерi жылдам тaуып,
сaйтты көретінқoлдaнyшылaрдың санының көп болуы ең бaсты көрсеткіш бoлып
тaбылaды. Мысaлы, түйінді сөз (keyword)ретінде iздеy жүйесiне «Спoрт және дене
шынықтырy тақырыбындағы сaйттар» деген тіркесті енгiзсек, сұрaныс бoйыншa
бiрсыпыра aқпaрaттық жүйелер тiзiмi шығaрылады. Oсы тұстa тiзiмде ең бiрiншi бoлып
шыққан сaйтты[2]қарастырып көрейік(1-сурет). Яғни бұл сaйт біздің сұрaнысымды толық
қaнaғaттaндырып тұр. Сaйт жұмысына келетін болсақ, оның нaвигaциясы мaңызды рoль
aтқaрaды. Себебi қoлдaнyшы iздеy жүйесiне өзiне қaжеттi aқпaрaт aтayын енгiзiп, керекті
мәлімет жылдам шығaтын бoлсa, онда oл сoл сaйтты aшып қaрaй бaстaйды. Aлaйдa
сaйтты aшқaн кезде көптеген мәлiметтердiң iшiнен өзiне қaжеттi aқпaрaтты тaбa
aлмaйтын бoлсa, бiрер минyттaн кейiн сaйтты қoлдaнyшы oл ортадан шығып кетедi. Бұл
сaйттың көремендерінің азаюына алып келеді. Сoндықтaн дa сaйттa ресyрстың тиімді
нaвигaциясы бoлyы өте мaңызды болып табылады. Мұндағы ақпaрaттың нaвигaциясы
ондағы тұтынyшығa қaжеттi мәлiметтiң бiрден көрiнyi. Қарастырылып отырған сайттың
навигациясы онша тиімді құрылмаған және парақтар саны шамадан тыс көп болып
кеткен.
Сондықтан да сайтты құрған кезде жоғарыда айтылғандармен қатар осы аталып
өткен ерекшелікке аса назар аудару қажет. Себебі веб-сайтпен жұмыс жасаған кезде оны
пайдалану ыңғайлы болу кез-келген қолданушы үшін маңызды параметр болып табылады.
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1-сурет. Спорт тақырыбына арналған сайт көрінісі
Келесі«Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт» сайтының басты
парақшасын назарларыңызғамысал ретінде ұсынамыз[3].

2-сурет. «Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт» бөлімі сайты
Осы сайттағы мәліметтер қолданушы үшін пайдалануда аса ыңғайлы әрі түсінікті
түрде бейнеленген. Сайттың парақшасына енген кезде түсініспеушілік не болмаса басқа
да келеңсіздік туындамайды. Парақшаның жоғары, сол жақ тұсынан сайттың тақырыбын,
ал жоғарғы оң жақ бөлігінен таңдалынатын тілді және пайдалану нұсқасын таңдауға
мүмкіндік бар. Және де сайттың мәзірі де қолданушы үшін көрнекі жерде орналасып,
түсінікті түрде жазылған. Сайтта жазылған ақпараттар жинақталған бөлімдер парақшаның
сол жақ бөлігінде тізім түрінде көрсетілген. Егер де сіз сайтқа байланысты ақпараттар
іздеген жағдайда сол тізімнің ішінен, өз қажетіңізге керекті мәліметті жылдаміздеп таба
аласыз. Сонымен қатар суретте веб-сайттың бас парақшасында жаңалықтар бөлімі бар
екенін байқайсыз. Бұл тұстан сіз спорт саласында болып жатқан басқа да жаңалықтармен,
оқиғалармен танысуға мүмкіндігіңіз бар.
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Сaйттың жoғaры деңгейде жaсaлғaнынa көзiңiздi жеткiзетiн келесi бiр белгi oл
сaйттың дизaйны бoлып есептеледi. Бұл жердегi aтaп өтетiн мaңызды ерекшелiк сaйттың
көз тaртaрлықтaй әдемi және қoлдaнy кезiнде өте түсiнiктi бoлyы. егер де сaйттың
дизaйнын жaсay кезiнде күрделi қызмет түрлерi қoлдaнылaтын бoлсa, oндa қoлдaнyшының сaйтқa кiрy прoцесi өте ұзaқ жүргiзiлyi мүмкiн. Және aры қaрaй сaйт aшылғaнның
өзiнде келесi пaрaқшaлaрғa өтy кезiнде қиындық тyдырып, жұмыс iстеy өте бaяy
жүргiзiлyi мүмкiн. Бiр сөзбен aйтқaндa, өте күрделi жaсaлғaн дизaйн тұтынyшыға жұмыс
жaсay тұрғысынaн ұнaмaйды. Сoндықтaн дa сiздiң aқпaрaттық жүйеңiздiң безендiрiлyi
күрделi бoлaтын бoлсa, oндa oны мiндеттi түрде өзгертiп, бiршaмa қaрaпaйым әрi ыңғaйлы
түрге келтiрy қaжет. Егер сiздiң aқпaрaттық жүйеңiзде iздеy қызметi бoлғaнын қaлaсaңыз,
oндa сiздiң сaйтыңыздың дизaйны мiндеттi түрде қaрaпaйым бoлyы қaжет. Бaсқa
жaғдaйдa, aқпaрaттық жүйе брayзерлерде жұмыс жaсay кезiнде қиындық тyғызaды.
Сайттың дизайнына мысал ретінде келесі сайтты (3-сурет) қарастыруға болады.
Бұл ұсынылған сaйттың дизaйны өте қaрaпaйым түрде жaсaлғaн. Aқпaрaттық жүйенiң
дизaйнындa қoлдaнyшылaрды тaртaтындaй әдемiлiк байқалмайды. Сoнымен қaтaр сaйт
қaмтитын мәлiметтер де шағын көлемде келтірілген. Сайттың мұндай бейнедегі дизайны
қолданушы талабына сәйкес келмейтіні анық. Себебі қазіргі веб-технологияның өте
жоғары деңгейде дамыған кезінде сайттарды қолданушылардың көбісі ұсынылып отырған
веб-сайттың жасалу дизайнына ең бірінші мән береді. Егер де парақшаның дизайны
пайдаланушының көзін тартарлықтай әдемі болатын болса, онда әлбетте ондай вебсайттың тұтынушылар саны да көп болады. Сонымен бұл веб-сайттың жоғарыда аталған
көптеген параметрлерге сәйкес келмейтінін атап өтуге болады. Яғни, сaйтты қoлдaнy
кезiнде оның өте ыңғaйлы бoлмаyы; сaйттың дизaйны сапасының төмен болуы және
фyнкциoнaлдық қызметі де оның жалпы сапасын түсіреді. Мұндай сайттар қазіргі
заманауи талаптардыонша қанағаттандыра алмайды[4].

3-сурет. Aқтөбе облысының дене шынықтыру және спорт» бөлімінің сайты
Кез-келген қолданушы үшін веб-сайттармен жұмыс жасау кезінде оны жүктеу өте
күрделі мәселе болатын болса, ол әрине сайтта ұзақ уақыт отырмай, біраз кедергілерден
кейін таңдалған сайттан шығып кетеді. Сондықтан, егер де сайттың иесі ретінде, оның жұмысының алдыға қарай дамығанын қаласаңыз, онда сайтты жүктеуде қиындық тудырмауын қадағалауыңыз қажет. Сайттар жасау кезінде дайын редакторлардан гөрі кең таралған HTML, JavaScript, PHP сияқты программалау тілдерін пайдалану жұмыстың сапасын
көтеру мүмкіндігін береді [1].
Сайттарға жасалатын әдеби шолу кез-келген веб-бағдарламаушы үшін аса маңызды
кезең болып табылады. Себебі жасалған жұмыс барысында көптеген мәліметтер
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жинақтап, соларды өзінің құратын ақпараттық жүйесіне пайдалануға мүмкіндік алады.
Яғни, жұмыстың соңында сапалы сайт жасалып шығарылады.
Сонымен, қорыта келе жасалған веб-сайттарды шолу барысында көптеген маңызды
ақпараттар жиналды. Осы жиналған мәліметтерді пайдалана отырып, солардың негізінде
ШҚО Күршім ауданының «Спорт және дене шынықтыру» саласына арналған ақпараттық
жүйе құруға болады. Қарастырылған сайттарда кездескен кемшіліктерді қайталамай,
олардыңжақсы жақтарын ары қарай дамыта отырып, өңдеп өз жүйемізде пайдаланатын
ойымыз бар.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Бөрiбaев Б.,Aбдрaхмaнoвa М. Web-технoлoгиялaр: HTML және PHP тiлдерi:
oқy құрaлы. -Aлмaты: Қaзaқ yниверситетi, 2015.
2. Спорт тақырыбына арналған сайт: http://www.sport-express.ru.
3. «Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт» бөлімі сайты:
http://mks.gov.kz/rus/index.php
4. Aқтөбе облысының дене шынықтыру және спорт» бөлімінің сайты:
http://akimataktobe.gov.kz/

Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы- математика сабағында
Тулегенова А.К., Бахытова М.Б.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: Anar080476@mail.ru
Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 1998 оқу жылынан бастап мектептің
барлық сатысына, барлық пәндерге еніп, оқу үдерісін жандандыруға үлкен үлес қосып
келеді.
Профессор Ж.Қараевтың деңгейлел-саралап оқыту технологиясы жаңаша өзгерген
мақсатпен оқушылардың өздігінен танып, іздену іс-әрекеттерін меңгертуді талап етеді.
Бұл технологияда бірінші орында оқушы тұрады және өз бетімен білім алудағы
белсенділігіне назар аударылды.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясында жұмыс міндетті үш деңгейлік,
қосымша шығармашылық деңгей талаптарынан тұрады. Оның басты мақсаты — сынып
оқушыларын «қабілетті», «қабілетсіз» деген жіктерге бөлуді болдырмау.
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы:
- оқушының өз қабілетіне, болашағына сенуіне;
- оқушыны ынталандыруға;
- оқушы мен мұғалімнің ынтымақтастық қарым-қатынас достығына;
- оқушының өз білімін өзі бағалай білуіне;
- баға әділдігіне;
- білім көрсетудің әділ сайысына мүмкіндік береді.
Деңгейлеп-саралап оқытудың басты сипаты - мақсаты нәтиже.
Қоғам талабы да - нәтижелі оқушы даярлауда болып отыр.
Деңгейлеп оқыту түрлері. Қараевтің деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы
мынандай 4 түрге бөлінген:
1.Репродуктивтік деңгей - жалпыға бірдей стандартты білім негізінде тапсырма
беріледі. Мұндай тапсырмалар оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білімдеріне және
оқушыға байланысты
2.Алгоритмдік деңгей - мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруі мен қабылдаған
ақпаратты пайдалана отырып орындайды.
3.Эвристикалық деңгей - оқушы өзі ізденіп, қосымша әдебиеттерді қолдана отырып
жауап береді.
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4.Шығармашылық деңгей - оқушының таза өзіндік шығармашылығын байқатады.
Жаңа тақырыпты оқушылар шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгереді.
Деңгейлеп оқыту әр оқушының белсенділігін оятады.
Саралау тәсілдері
1.Шығармашылық деңгейлері бойынша оқу тапсырмаларын саралау.
Оқи алу деңгейі төмен оқушыларға (1 топ) репродуктивтік тапсырмалар
ұсынылады, ал оқи алу деңгейі орташа оқушылар (2 топ) мен жоғары деңгейі бар
оқушыларға (3 топ) шығармашылық тапсырмалар беріледі. Шығармашылық
тапсырмаларды барлық оқушыларға беруге болады, бірақ, 1-топ балаларына
шығармашылық элементтері бар тапсырмалар берсек, қалғандарына алған білімді жаңа
жағдайда қолдануға болатын шығармашылық тапсырмалар беруге болады.
2.Қиындық деңгейлері бойынша тапсырмаларды сараптау
3-топ үшін: материалды қиындату, санын өсіру, негізгі тапсырмаға қосымша
салыстыруға арналған тапсырмалар, дұрыс тапсырмалардың орнына кері тапсырмаларды,
шартты символдарды қолдану.
3. Оқу материалының көлемі бойынша тапсырмаларды сараптау.
2 және 3-топ оқушылары негізгі тапсырмалармен қатар, осыған ұқсас қосымша
тапсырмаларды орындайды.
Бұл тәсілді қолдану себебіміз оқушылардың жұмысты орындау жылдамдығы әр
түрлі болады. Қосымша тапсырмалар шығармашылық мәнде немесе қиынырақ болуы
мүмкін. Сонымен қатар, дәстүрлі емес тапсырмалар, ойын жаттығулары, шынықтыратын
тапсырмалар болуы мүмкін[1].
Әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар
Жоғары деңгейлі күрделі есептерді шығару тәсілдерін қолданып шығару.
Бірнеше үлгерімі жоғары деңгейлі оқушылардың білімдерін тақтаға шығарып
тексеру, осы уақытта қалған оқушыларға екі нұсқа бойынша жасалған тест жұмыстарын
орындату[2].
№1. ( x − 4 )( x + 2 )( x + 8)( x + 14 ) = 1204 теңдеуін шеш.
Шешуі:
x айнымалысының мүмкін мәндер жиыны x ∈ R . Алдымен берілген теңдеуді
тиімді жолмен түрлендіріп аламыз:
(x − 4)(x + 14)(x + 2)(x + 8) = 1204

(x

)(

)

+ 10 x − 56 x 2 + 10 x + 16 = 1204
Мұндағы x 2 + 10 x − 56 = U деп жаңа айнымалыны енгізіп, төмендегідей теңдеу
аламыз
x 2 + 10 x + 16 = x 2 + 10 x − 56 + 72 = U + 72
2

U (U + 72 ) − 1204 = 0
U 2 + 72U − 1204 = 0

U 1, 2 = −36 ± 1296 + 1204 = −36 ± 2500 = −36 ± 50 = 〈 14
Енді x 2 + 10 x − 56 = −86 және x 2 + 10 x − 56 = 14
Теңдеулерін шешеміз.
Сонымен x 2 + 10 x − 56 + 86 = 0
теңдеуін шешіп аламыз x 2 + 10 x + 30 = 0
D = 25 − 30 = −5  0 егер D  0 болса, онда x ∈ θ
Енді x 2 + 10 x − 56 − 14 = 0 , x 2 + 10 x − 70 = 0
Мұндағы D = 25 − 70 = 95  0 онда x1, 2 = −5 ± 95
Жауабы: x1, 2 = −5 ± 95
№2. x 2 + x + x 1 + x 2 = 4 теңдеуін шешу
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−86

Шешуі: x 2 + x +
x2 +

1 1
+
=4
x x2

1
1
+x+
−4=0
2
x
x
2

1 
1
1
Мұндағы x + = m деп белгілесек. Онда x 2 + 2 =  x +  − 2 = m 2 − 2
x
x
x

Болар еді, олай болса, бастапқы теңдік мынадай түрге келеді: m 2 − 2 + m − 4 = 0 .
m2 + m − 6 = 0
D = 1 + 24 = 25  0
1
1
m1.2 = 2−3 онда x + = −3 және x + = 2
x
x
Теңдеулерін шешуге келіп тірелеміз.
1
x+ +3= 0
x
2
x + 3x + 1
= 0 , x ≠ 0 , x 2 + 3x + 1 = 0
x
−3± 9−4 −3± 5
x1.2 =
=
2
2
1
x − 2x + 1
x + − 2 = 0,
= 0 , x ≠ 0 , x 2 − 2x + 1 = 0
x
x
2
(x − 1) = 0 , онда x = 1
−3± 5
;1}
2
8x
x 2 − 3x − 6
№3. Теңдеуді шеш:
− 2
= −2
x
x − 3x − 6
Мұндағы x ≠ 0 және x 2 − 3 x − 6 ≠ 0 болмауы керек.
3 ± 9 + 24 3 ± 33
3 ± 33
; яғни x ≠
;
x1.2 ≠
=
2
2
2

Жауабы: {

Шешуі:
x 2 − 3x − 6
= m деп
x

Жаңа айнымалы енгіземіз, онда
Олай болса, m −

x
1
болса
=
x − 3x − 6 m
2

8
+ 2 = 0 теңдеуін аламыз.
m

m 2 − 2m − 8
= 0 , m ≠ 0 , m 2 + 2m − 8 = 0 ,
m

m1.2 = −1 ± 1 + 8 = −1 ± 3 =

−4
2

x 2 − 3x − 6
x 2 − 3x − 6
= −4 және
=2
x
x
Теңдеулерін шешеміз,
x 2 − 3x − 6 + 4 x
x 2 − 3x − 6 − 2 x
= 0;
=0
x
x
x2 − x − 6
x 2 − 5x − 6
= 0, x ≠ 0,
= 0, x ≠ 0
x
x

Енді
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x2 + x − 6 = 0 ,

x 2 + 5x − 6 = 0 .

x1.2 =

x3.4 =

2
−3

,

Жауабы: {− 3;2;3}

2
3

Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Н. Н. Деменева «Оқыту үрдісінде төменгі сынып оқушыларына қолданатын
саралау тәсілі». //Бастауыш мектеп., 2004 ж., №2.
2. 2.В.Н.Литвиненко,А.Г.Мордкович «Практикум по решению математических
задач» М:.Просвещение,1991

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың есептерін MS
Excel-де шығару әдістемесі
Тулегенова А.К., Көшербаева М.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: Anar080476@mail.ru
Бүгінгі таңда жастарды оқытуға, оларға кәсіби білім беруге, мамандарды жанжақты даярлауға қоғам мен мемлекеттің барынша назары аударылуда.
Білім берудегі жаңа ақпараттық технология - оқу мен оқу-тәрбие материалдарын
үйретуге арналған есептеуіш техника мен инструменттік құралдардың жиынтығы, сол
сияқты ол есептеуіш техника құралдарының оқу процесіндегі ролі мен орны, мұғалімдер
мен оқушылардың еңбегін жеңілдетуде оларды пайдаланудың түрі мен әдістері туралы
ғылыми білімнің жүйесі. Оқытудағы жаңа ақпараттық технологиялар аса қажетті
педагогикалық проблемалардың шешімдерін табуға, ой-еңбегін арттыруға, оқу процесін
тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Оның негізгі ерекшелігі ол мұғалімдер мен
оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік
береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне,
мүддесіне, көзқарасына әсер ете отырып оның интеллектілік мүмкіншіліктерін арттыруға
көмектеседі.
Жаңа ақпараттық технологияның білім беру саласына енуі педагогтарға оқытудың
мазмұнын, әдістері мен ұйымдық түрлерін сапалы өзгертуге мүмкіндік береді.
1979 жылы екі экономист студент Dэн Бриклин және Боб Френкстон үй
тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уақытты үнемдейтін әдіс ойлап табуды
шешті. Олар тарихта бірінші рет электронды кесте бағдарламасын жазып, оны Visible
Calculator сөзінен қысқартылған VisiCalc (Көрсеткіш калькулятор) деп атады. Сондықтан
барлық электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Еxcel программасы Дэн мен
Бобтың арқасында жүзеге асты. 1980 жылы кестелік процессорлардың пайда болуы
кестелік құжаттарды компьютердің көмегімен өңдеуге мүмкіндік туғызады.
Microsoft фирмасының Excel программасы – кестелік процессорлар немесе
электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық кестелердің бірі.
Бірақ Excel жәй программа емес, ол көптеген математикалық амалдарды, күрделі
есептеулерді көрнекті етіп әр адамға түсінікті түрде жүргізе алады. Ол кестедегі
мәліметтерді пайдаланып, түрлі-түрлі диаграммалар тұрғызып, мәліметтер қоймасын
жасап, олармен жұмыс істеуді, сандық эксперимент өткізуді және т.б. қамтамасыз ете
алады.
Excel мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек экономика саласында ғана емес,
оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық
жұмыстарында да кеңінен қолдануға мұрсат береді.
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MS Excel жайында қажетті мəліметтер, статистикалық мəліметтерді алдын ала
өңдеу, математикалық статистиканың маңызды үлестірімдері, MS Excel-де кездейсоқ
шамалардың үлестірімдерін, орта мəндерді табу, кездейсоқ шамалардың тəуелділігі
секілді есептер қарастырылған[1].
№1 Цехта 6 ер адам, 4 әйел адам жұмыс істейді. Табельдегі нөмерлері бойынша 7
адам таңдап алынды. Таңдап алынған адамдардың ішінде 3 әйел бар болуының
ықтималдығын табу керек[2].
Шешуі: Табельдегі нөмірлері бойынша барлық 10 адамнан 7 адам таңдап алудың
жалпы саны 10 элементтен 7 элемент бойынша алынған терулер саны сияқты есептелінеді,
яғни

n = C107 =

10!
= 120
7!3!

Ал 3 әйелді табельдік нөмерлері бойынша 4 әйелдің ішінен таңдап алудың саны
формула бойынша:

m1 = C 43 =

4!
=4
3!1!

Сондай-ақ 6 ер адамнан 4 ер адам таңдаудың саны:

m2 = C 64 =

6!
= 15
4!2!

Енді көбейту ережесін пайдалансақ таңдап алынған 7 адамның ішінде 3 әйел 4 ер
адам болу мүмкіндіктерінің жалпы саны

m = m1 ⋅ m2 = 4 ⋅ 15 = 60
Сонымен анықталғалы отырған ықтималдық:

m1 ⋅ m2 C 43C 64 1
P=
= 7 = = 0,5
n
2
С10
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№2. Тәуелсіз екі кездейсоқ шамалар Х және У үлестірім кестелерімен берілген:
х
р

4
0,4

6
0,6

у
р

1
0,3

2
0,4

4
0,3

х+у қосындысы үшін математикалық үміт пен дисперсиянгың қасиеттерінің
орындалатныдығын дәлелдеу керек [3].
Шамалардың математикалық үміттерін табалық:
n

M (ξ ) = ∑ x R p R
k =1

M (х ) = 1,6 + 3,6 = 5,2

M ( у ) = 0,3 + 0,8 + 1,2 = 2,3

Дисперсияларды есептеу үшін шамалардың квадраттарының үміттерін табу керек:

( )

n

M х 2 = ∑ x л2 p R
k =1

( )

( )

M х = 6,4 + 21,6 = 28

M у 2 = 0,3 + 1,6 + 4,8 = 6,7

2

Енді дисперсияларды тапсақ:

( )

D(ξ ) = M ξ 2 − M 2 (ξ )

D(х ) = 28 − (5,2) = 0,96
2

D( у ) = 6,7 − (2,3) = 1,41
2

ξ+η қосындысының үлестірім таблицасын жасап шығу үшін олардың тәуелсіздігін
пайдаланамыз, атап айтқанда,

P(ξ + η = x1 + x 2 ) = P(ξ = x1 ) ⋅ P(η = x 2 )
теңдігі орындалады. Демек, жоғарыдағы таблицалардың бірінші жолында тұрған
сандарды бір-біріне қосқанда екінші жолда тұрған ықтималдықтар өзара көбейтіледі.
Міне, осыларды орындасақ

х+у
Р

5
0,12

6
0,16

8
0,18

7
0,18

8
0,24

10
0,18

Бұл таблицаның бірінші жолында өзара тең сандар бар. Мұндай жағдайларда,
әдетте, таблицаны әрі қарай түрлендіреді: сол тең сандардың біреуі ғана жазылып, сәйкес
ықтималдықтар қосылады. Сонда
х+у
Р

5
0,12

6
0,16

7
0,18

8
0,36

Соңғы таблица бойынша М(х+у) мен D(х+у)-ны есептелік. М

М (х + у ) = 0,6 + 0,96 + 1,26 + 2,88 + 1,8 = 7,5
М ( х + у ) = 3 + 5,76 + 8,82 + 23,04 + 18 = 58,62
2

D(х + у ) = 58,62 − (7,5) = 2,37
2
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10
0,18

Ақырында, бұл нәтижелерді

М ( х ) + М ( у ) = 5,2 + 2,3 = 7,5

және

D( х ) + D( у ) = 0,96 + 0.41 = 1,37

қосындыларымен салыстырсақ,

М (х + у ) = М (х ) + M ( у )
D(х + у ) = М (х ) + M ( у )
теңдіктері шығады, демек, есеп толық шығарылды.

Сонымен қорыта келгенде МS Excel программасын өмірмен байланыстыра
оқытудың тиімділігі өте зор. Оушылар МS Excel программасын пайдалана отырып өзінен
өзі есеп алуға, ұқыптылыққа, өз уақытын тиімді пайдалануға қалыптасады.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Нурдуллаев Е.Г. Информатика сабағында Ms Exсel программасын өмірмен
байланыстыра оқыту.
2. Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
элементтері.-Алматы.:Мектеп,1988 188.б.
3. Қазешев А.Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика.
Есептер жинағы. Алматы «Ғылым» ғылыми баспа орталығы 2005ж
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Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын қолдана отырып,
оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Тулегенова А.К., Шүкірбекова Б.Б.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
E-mail: Anar080476@mail.ru
«Басқа халықтардан кем болмау үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек»
А. Байтұрсынұлы
Қазіргі заманғы білім беруге қойылатын басты талап –оның сапасын арттыру.
Орта білім берудің мақсаты-жедел демеп келе жатқан әлем жағыдайында алынған
терең білімнің кәсіби дағдыларының негізінде, өз бағытын еркін анықтайтын, өз
мүмкіндіктерін іске асыра алатын, өзін-өзі дамыта алатын және өз еркімен дұрыс,
адамгершілікті- жауапты дербес шешім қабылдайтын жеке тұлғаны қалыптастыру.
Жеке тұлғаны дайарлау үшін қазіргі дидактикалық мүмкіндіктерді, жаңа
идеяларды және білім беру технологияларын пайдалану керек. Мұндай технологиялар
қатарына «Оқу жазу арқылы Сын тұрғысынан Ойлауды Дамыту» (СТО) бағдарламасы,
М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясы» және т.б. жатқызуға болады.
Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір-түпкірінен
жыйылған білім берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның негізі Ж.Пиаже,
Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой
қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін
талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп,
тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау[1].
Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай
жетелеуші құдіретті күш – ол білім. Білім беру – оқытудың, тәрбие мен дамытудың
үздіксіз процесі. Білімді түрлендіруде, білім беру процесін реформалауда зерттеуші
мұғалім мен көшбасшы мұғалім жаңа формация мұғалімі ретінде орталық тұлға болып
табылады.
Математика сабақтарында СТО стратегияларын, оқыту мен оқудағы жаңа
тәсілдерді, дидактикалық ойындарды, интербелсенді тақтаның мүмкіндіктерін пайдалану
оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығын оятуға, белсенділігін арттыруға
мүмкіндік беріп отыр.
Заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық қабілеті
дамыған жеке тұлға қалыптастыру.
Зерттеуші ғалы Е.В.Мазалевская: «Шығармашылық-адамзат белсенділігі мен өз
бетінше әрекетінін ең жоғары түрі» деп тұжырымдаған. Сол сияқты А.Бэн
«Шығармашылық ойлау үшін, оқып үйренетін пәнге деген көзқарасты түбегейлі өзгерту
қажет» деп сипаттайды. Көрнекті психолог Л.С.Выготский «шығармашылық» деп
жаңадан ашатын әрекетті атаған. Ал осы мәселені терең зерттеген психологтардың бірі
Я.А.Пономарев оны «даму» ұғымымен қатар қояды. Өйткені әрбір жаңалық, әсіресе ақылой саласында болса, ол психикасын жаңа сапалық деңгейге көтереді деп есептейді. Бұл
пікір бүгінгі күні педагогиканың талаптарына сәйкес келуімен көңілге қонымды.
Зерттеушілер шығармашылық әрекетке әр түрлі анықтамалар береді. Мысалы:
И.Я.Лернер «шығармашылық әрекет» деп, білім, білік, дағдыны жаңа жағдайға
тасымалдай білуді, объектінің жаңа қызметін көре білуді, жаңа шешім табуды белгілейді.
«Адамның іс-әрекеті әлеуметтік мағынаға ие болуы үшін білім, оны жүзеге асыру
тәжірибесі ғана емес, шығармашылық әрекет тәжірибесі де керек» деп тұжырымдады.
Шығармашылы қабілеттер шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы
қалыптасады. Ал шығармашылық ойлау деп ойдың жылдамдығы, ұшқырлығы, икемділігі,
тапқырлығы, дәлдігі алынады. Ойлау, соның ішінде шығармашылық ойлаудың тәсілі де,
түрі де адамға туа бітті берілмейді, ол адамның қоршаған қоғамдық тарихи ортасын тану
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үрдісінде қалыптасады. Бала бойындағы бейімділікті тәрбиелеу, қабілет деңгейіне көтеру
шығармашылықтың алғашқы баспалдағы. Сондықтан, бала бойындағы бейімділікті көре,
болжай білу, оны әрі қарай дамытуға құлшыныс мұғалімнің міндеті [2].
Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты
мақсаттарының бірі жан-жақты, жоғары білімді, шығармашылық қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру, оның даралығын дамыту, табиғи дарындылығы мен қабілетін ашуға және
қалыптастыруға жағдай жасау.
Математика пәнін оқыту процесінің негізгі мақсаты арнайы педагогикалық әдістер
мен мақсатты, жүйелі түрде пайдаланып оқушылардың интеллектін, шығармашылық
ойлауын, ғылыми көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру, өз бетімен білім алу
дағдыларын дамыту болып табылады.
Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай толық білім беруге,
меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Мемлекетіміздің
рухани және әлеуметтік дәрежесі қазіргі таңда білім деңгейімен бағаланады. Жас ұрпақты
осы талапқа сай тәрбиелеу үшін мұғалім өзінің оқыту әдістерін күннен-күнге жетілдіріп
отыруы тиіс. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты
болады. Математика пәні оқушылардың қызығушылығы мен тапқырлығын, логикалық
ойлау қабілетін дамытады, шығармашылық белсенділігін арттырады.
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» құрылымы
Оқу үрдісінің сатылары
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану
Ой – толғаныс
Бұрынғы білгенін қорытып, жаңа сабаққа мазмұн қалау
Жаңа идеяны қалап, бұрынғының жаңа біліммен байланысы
Жаңа сабақтан алған білімін қорытындылап, ойлау мен саралауды үйрену.
Төменде интерактивті тақтаны пайдалану арқылы интерактивті технологиямен
өткен Блум таксономиясы сабақ жоспарымды ұсынып отырмын.
Блум таксономиясы
Сабақтың
тақырыбы
Жалпы мақсаты

Табыс
критерийлері

Түйінді идеялар
Құрал-жабдықтар
сабағын жүргізу
кезеңі
Ұйымдастыру
кезеңі
Топқа бөлу
Психологиялық
ахуал туғызу

Тәжірибе
лік

сабақ

Дұрыс және бұрыс бөлшектер, аралас сандар тақырыбына есптер шығару.
СТО стратегияларын, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді, дидактикалық ойындарды,
интербелсенді тақтаның мүмкіндіктерін пайдалану оқушылардың математика пәніне
деген қызығушылығын оятуға
Оқушы істей алады:
1.
Дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажырата алады;
2.
Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде және аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жаза
алады;
3.
Натурал сандарды бұрыс бөлшек түрінде жаза біледі.
4.
Ақпаратты өз бетінше ұғынады және меңгере алады;
5.
Өзінің және топтардың білім алуына жауапкершілікпен қарау;
6.
Топта ести және тыңдай біледі;
7.
Ақпаратпен жұмыс барысында ынталы болады;
Таным әрекеті үдерісінде қарым-қатынас шеберлігі
Дұрыс және бұрыс бөлшектер, аралас сан ұғымдары жайлы түсініктерін кеңейту
Маркерлер, презентация, интерактивті тақта, компьютер, бейнетаспа.
Уақыт
45 мин
1 мин
3 мин

Мұғалім іс-әрекеттері
Назарларын өзіне аударту, сәлемдесу, оқушыларды
түгендеу
1)
Мұғалім оқушыларды жаттығудың
мақсатымен таныстырады да жаттығуды жүргізіп,
ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырады.
Салем достар! ( амандасады)
Сен қалайсың? (иықтарынан қағады)
Қайда боласың? (құлақтарынан тартады)
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Оқушылардың ісәрекеттері
Назарын сабаққа аудару
Назарын сабаққа аудару,
Салем достар! (
амандасады)
Сен қалайсың?
(иықтарынан қағады)
Қайда боласың?

Мен сені сағындым! (қолдарын жүректеріне қояды)
Сен келдің (қолдарын жаяды)
Жақсы болды (құшақтайды)
2)
Топқа бөлу(2 минут)
Оқушылар қораптан қағаз қиындыларын ала
отырып, бөлшектердің түрі бойынша топтасады:
1-топ-«Дұрыс бөлшектер»;
2-топ-«Бұрыс бөлшектер»;
3-топ-«Аралас сандар».
Мұғалім шағын топтарға оқушылардың қалай
топтасатынын бақылайды, көмек керек болған
жағдайда бағыт-бағдар береді.
Блум
таксономиясы
Ой шақыру
кезеңі.

5 мин

Слайд арқылы
түсіндіру

10 мин

Қолдану

10 мин

Кумулятивті
әңгімелесу

10мин

БІЛУ- не білеміз. «Сұрақты ұстап ал!»
стратегиясы. Мұғалім топтағы оқушыларға
кезекпен бұршақ салынған дорбаны лақтырады да
сұрақтар қояды.
-Үлес дегеніміз не?
-Бөлінді бөлшек түрінде қалай жазылады?
-Бөлшекті қысқарту дегеніміз не?
-Қандай бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады.
-Қандай бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады?
Оқушылар сұрақтарға жауап бере отырып, өткен
сабақты пысықтап шығады
ТҮСІНУ- Оқушыларға бір-бірлерінің
дәптерлерінен №679, №671 есептердің
шығарылуын, үй жұмысын тексеруді тапсырады.
Тақтада үйге берілген есептердің дұрыс жауаптары
пердешемен жабылып тұрады. Мұғалім
оқушыларға жұпта бір-бірінің жұмыстарын
тексергеннен кейін қатемен жұмыс жүргізуді,
жұпта талқылауды ұсынады.
Оқушылар жұптарының есептерін тексереді де
бақылау парағына баға қояды. Жұптағы тексеру
аяқталғаннан кейін, тақтадағы дұрыс жауаптармен
салыстырады. Қатемен жұмыс жүргізіледі. Қатені
болдырмау жақтарын қарастырады.
ҚОЛДАНУ- №879 есеп. Берілген теңдеулерді
бөлінді түрінде жазып алып, шығаруды тапсырады.
Оқушылар шығарған теңдеулердің дұрыс,
бұрыстығын флипчарттағы «Сиқырлы сия»
батырмасының көмегімен тексереді.
АНАЛИЗ - СИНТЕЗ: Топтарға оқулықтағы №881882 есепті шешуге тапсырма береді. Еептерді
жұпта талқылауды ұсынады. Топтарға есептердң
жай шығарып қана қоймайтындықтарын, әр есепке
сәйкес келетін әріпті берілген кестедегі дұрыс
жауапқа сәйкестендіріп, ұяшыққа қойғанда
Қазақстан Республикасына қатысты сөз
шығатындығын ескертеді.
БАҒАЛАУ: Формативті бағалау, Топтар бірбірлерін бағалау, сыни тұрғыдан бағалау, соңында
суммативті бағалау.

Топтар бірбірлерін бағалау

3мин

Рефлексия

2мин

INSERT картасы арқылы қорытындылайды.

Үйге тапсырма:

1мин.

№876, №879 (4), №882; 5.4-5.5 тақырыптарды
қайталау.
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(құлақтарынан тартады)
Мен сені сағындым!
(қолдарын жүректеріне
қояды)
Сен келдің (қолдарын
жаяды)
Жақсы болды
(құшақтайды)
Топқа бөлу.
1-топ-«Дұрыс
бөлшектер»;
2-топ-«Бұрыс
бөлшектер»;
3-топ-«Аралас сандар».

Сұрақтарға жауап береді.
Толық мағлумат беру
керек.
Оқушыларға бірбірлерінің дәптерлерінен
№679, №671 есептердің
шығарылуын, үй
жұмысын тексереді.
Оқушылар жұптарының
есептерін тексереді де
бақылау парағына баға
қояды. Жұптағы тексеру
аяқталғаннан кейін,
тақтадағы дұрыс
жауаптармен
салыстырады. Қатемен
жұмыс жүргізіледі.
Сыни тұрғыдан ойлауды
сабақ кезінде тиімді
пайдалану

Топтар шығарған
есептердің дұрыс
бұрыстығын тексеріп,
анализ және синтездейді.
Студенттерді бағалау
(формативті және
суммативті бағалау)
INSERT картасы арқылы
қорытындылайды.
№876, №879 (4), №882;
5.4-5.5 тақырыптарды
қайталау.

Қорыта
келгенде,
оқушылардың
қабілеттерін
жоғарғы
деңгейде
қанағаттандыратындай білім беру, жаңа технологияларды пайдалану негізінде одан әрі
дамытылуда. Оқыту жүйесіндегі жаңаша мазмұн жас ұрпақтың әлемдік сапа деңгейіндегі
білім, білік негіздерін меңгеруінің басты нысаны. Тұлғаға бағытталған білім оның жанжақты дамуына ықпал етеді.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. «Студентке арналған нұсқаулық» бірінші басылым «Назарбаев Зияткерлік
мектептегі» ДББҰ, 2015ж
2. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы // Педагогикалық кеңес, 2009ж, №5.

Применение информационно-коммуникационных технологий в изучении
иностранного языка
Шайхина А.Б.
Колледж экономики, технологии и стандартизации пищевых производств, г.Астана
E-mail: almira.schaihina@mail.ru
Причина внедрения информационных технологий во все сферы человеческой
жизни кроется в возрастающем с каждым днем объеме информации, с которой человек
встречается ежедневно, с переходом общества к информационной цивилизации. Такие
глобальные процессы не могут не коснуться и систему образования. Использование
информационных технологий в педагогическом процессе становится одним из
приоритетных направлений организации образовательного процесса.В последние годы всё
чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в колледже.
Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам
является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение
практическому овладению иностранным языком. Современный преподаватель должен
считаться с тем, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обучения
прочно вошли в жизнь. Использование новых информационных технологий расширяет
рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность,
способствует повышению мотивации студентов в образовательном процессе, развитию
интеллектуальных, творческих способностей студентов, их умений самостоятельно
приобретать новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в
будущем.
По мнению Е. С. Полат задача учителя состоит в том, чтобы создать условия
практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы
обучения, которые позволили бы каждому проявить свою активность, своё творчество.
Задача преподавателя - активизировать познавательную деятельность студентов в
процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие,
как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых
информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и
дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня обученности,
склонностей и т.д.[9]
Цель обучения иностранному языку – развить коммуникативную компетенцию
студентов, то есть практическое владение иностранным языком. Задачи преподавателя активизировать деятельность каждого студента в процессе обучения, создать ситуации
для их творческой активности. Основной целью обучения иностранному языку студентов
колледжа является воспитание личности, желающей общения и способной к нему.
Участие в разнообразных международных программах предполагает не только высокий
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уровень владения иностранным языком, но и необходимые качества личности:
коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм международного
этикета, широкий кругозор. Для достижения всех перечисленных целей, безусловно,
эффективную помощь преподавателю оказывает использование компьютерных интернет
технологий в обучении английскому языку и создание мультимедийных презентаций на
изучаемые темы [1].
Учитывая большую и серьезную заинтересованность студентов в информационных
технологиях, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента
развития мотивации на уроках английского языка.Компьютер позволяет качественно
изменить контроль деятельности студентов, обеспечивая при этом гибкость управления
учебным процессом. Роль преподавателя здесь не менее важна. Он подбирает
компьютерные программы к уроку, дидактический материал и индивидуальные задания,
помогает студентам в процессе работы, оценивает их знания. Применение
компьютерной
техники позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего
варианта обучения.
Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. д.п.н. Л.М.
Лузиной)“информационно-коммуникационные
технологии”,
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность средств и методов
преобразования информационных данных для получения информации нового качества
(информационного
продукта).В
современных
источниках
информационно
–
коммуникационные технологии представляют собой широкий спектр цифровых
технологий, применяемых для создания, передачи и распространения информации и
оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные
линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети
беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет).К
наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся:
•
электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора,
•
электронные энциклопедии и справочники,
•
тренажеры и программы тестирования,
•
образовательные ресурсы Интернета,
•
DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
•
видео и аудиотехника,
•
научно-исследовательские работы и проекты.
На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд
дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы
глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять
словарный запас; формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению
английского языка[6].
Вторая классификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности
использования информационных технологий в образовательной деятельности:
1. для поиска литературы, в Internet применением браузеров типа Internet Explorer,
Mozilla Firefoxи др., различных поисковых систем (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru,
Google.ru, Yahoo и т.д.) и работы с ней (реферирование, конспектирование,
аннотирование, цитирование и т.д.);
2. для работы с текстами, используя пакет основных прикладных программ
Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать и редактировать тексты с
графическим оформлением; Microsoft PowerPoint позволяет создавать слайды-презентации
для более красочной демонстрации материала; Microsoft Excel выполнять вычисления,
анализировать и визуализировать данные и работать со списками в таблицах и на вебстраницах; Microsoft Office Publisher позволяет создавать и изменять буклеты, брошюры и
т.д.
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3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков
(PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo7.0);
4.для хранения и накопления информации(CD-, DVD-диски, Flash-диски);
5.для общения (Internet, электронная почта, Skype, и т.д.);
6.для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели Microsoft
Media Player, программы для просмотра изображений PhotoShop, Corel Draw, программы
для создания схем, чертежей и графиков Visio) и др.
Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на уроках
английского языка для организации самостоятельной работы студентов. Они могут
использовать компьютерные технологии, как для изучения отдельных тем, так и для
самоконтроля полученных знаний.
Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках
иностранного языка включают:
•
изучение лексики;
•
отработку произношения;
•
обучение диалогической и монологической речи;
•
обучение письму;
•
отработку грамматических явлений.
При обучении фонетике с помощью ИКТ часто используется прием визуализации
произношения. Мультимедийные возможности позволяют прослушивать речь на
изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем восприятия, а
регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы на отдельные слова,
параллельно сопоставляя произношение и написания слов.
При обучении письму студенты учатся работать с текстовыми редакторами,
совершенствуют навыки работы на компьютере, осваивают использование электронных
версий англо-русских и русско-английских словарей. У студентов появляется
практическая возможность использовать знания и навыки, полученные на уроках
информатики. Они переписываются со сверстниками из других стран, отправляют
учителю для проверки свои работы.
При обучении грамматике использование ИКТ возможно при изучении
практически любой темы. Интереснее можно провести контроль уровня
сформированности грамматических навыков на основе тестовых программ и оказание
справочно-информационной поддержки.
При обучении лексике возможно использование ИКТ на основе тестовых и
игровых компьютерных программ с использованием визуальной наглядности; расширение
пассивного и потенциального словарей обучаемых; оказание справочно-информационной
поддержки.
При обучении чтению ИКТ позволяет совершенствование навыков техники чтения за
счет применения таких приемов, как варьирование поля восприятия и темпа
предъявления, изменение расположения текста и т.д.; оказание справочноинформационной поддержки путем предоставления языковой или экстралингвистической
информации.
При обучении аудированию использование возможностей ИКТ для формирования
фонетических навыков аудирования; контроль правильности понимания прослушанного
текста;умение понимать аутентичную речь.
При обучении говорению с помощью ИКТ формируются фонетические навыки
говорения; организация общения в парах и небольших группах с использованием ролевых
игр. Умение сообщить, объяснить, убедить, дать описание и т.д.
При обучении переводу формируются лексические и грамматические навыки
перевода; контроль правильности перевода; овладение умением редактирования текстов
переводов с использованием текстовых редакторов и систем машинного перевода;
оказание справочно-информационной поддержки.
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Для создания презентаций преподаватель может привлечь своих студентов.
Например, изучение темы или раздела традиционно заканчивается повторением,
закреплением и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предложив студентам
на завершающем каждую тему этапе, создать мультимедийный проект вместо
традиционного реферата. Создавая презентацию, студентам предоставляется
великолепная возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их
практического применения, а также возможность реализации интеллектуального
потенциала и способностей. Очень важно студентам почувствовать интерес к
самостоятельной творческой работе, ощутить значимость результатов своей работы, т.к.
презентация – это готовый методический материал для урока, а также ощутить
собственную успешность.
Заключение
Существует большое разнообразие обучающих средств ИКТ. Современные
методисты выделяю три основных направления их использования на уроках:
использование готовых мультимедийных обучающих программ, таких как
мультимедийные учебники, электронные словари, программы для создания
интерактивных тестов, создание учителем собственных мультимедийных презентаций и
программ и использование средств сети Интернет и электронной почты.Создание
информационно-образовательной
среды
–
это
необходимость
современной
действительности.
Очевидно, что использование средств ИКТ на уроках английского языка различных
типов способствует повышению интереса студентов к предмету и активизации их
речемыслительной деятельности, развитию навыков самостоятельной работы и работы в
коллективе, эффективному формированию всех видов речевой деятельности.
Систематическая работа с компьютерными заданиями формирует у студентов устойчивые
навыки самостоятельной работы, что приводит к сокращению времени на выполнение
стандартных заданий и позволяет увеличить время на выполнение работ творческого
характера.Основываясь на изучении теоретических проблем исследования и анализе
ресурсов ИКТ и опыте практического применения данных ресурсов на уроках
английского языка, можно выделить ряд рекомендаций для преподавателей,
использующих информационно-коммуникационные технологии на уроках:
1. Преподаватель и студент должны уметь обращаться с компьютером на уровне,
необходимом для выполнения компьютерных заданий;
2. Преподавателю следует четко представлять, какие формы ИКТ следует
использовать на данном этапе урока, и оправдано ли это использование;
3.Необходимо заранее подбирать материал к уроку с использованием ИКТ,
руководствуясь определенными критериями, адаптировать отобранный цифровой
материал в соответствии с задачами и условиями обучения;
4.Преподавателю следует планировать и организовывать самостоятельную работу
студентов по предмету с привлечением ИКТ.
Изучив состояние проблемы использование средств ИКТ в сфере обучения
иностранным языкам, можно сделать вывод о том, что эффективность применения ИКТ
зависит от способов и форм применения этих технологий, от того, насколько грамотно
преподаватель владеет методикой работы с ними, от используемых им электронных
ресурсов.
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Педагогикалық технология мен ақпараттық коммуникациялық
технологияларды уйлестіру арқылы MS Excel –ді оқыту
Шонгалова К.С., Азизов А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік
педагогикалық институты, Арқалық қ.
E-mail: kamar-85@mail.ru
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне көштік,
ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке тұлғаның
ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық негіздеріне ауысуын білдіреді, мұнда әрбір
оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық технологияларға назар салып қана қоймай, оны
тиімді қолдана білуі, интернет, ғаламдық ақпарат жүйесін пайдалана алуы тиіс. Яғни, біз
өмір сүріп отыған әлем – жаңару үстіндегі ақпараттық ілімдік орта. Олай болса,
педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үйлесуі білім беру
үдерісінің қажетті деңгейіне қол жеткізуі тиіс. Сондықтан білім беруге қойылатын
талаптар үнемі өзгеріп, қазіргі мамандар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалануға дағдылануы, ақпаратты тауып, өңдей білуі, шығармашылықпен ойлап,
шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі тиіс.
Білім беру жүйесінің басты мақсаты – білім алушының оқу материалдарын толық
меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік
беру. Бұл мақсаттарға жету жолында педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды үйлестіру арқылы оқытуды пайдалануға болады, сонда педагог өзі
білетін, өзі жақсы меңгерген, бейімделген техникалық құралдарды сабақта тиімді
қолданады. Сондай-ақ, оқушы өзіне қажетті оқу материалдарын ақпараттықкоммуникациялық технологиялары арқылы іздеп таба отырып, толықтыра алады.
Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының
педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай жасаудың маңызы
зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып үйрену үдерісін тиімді
ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына тәуелді болады.
Білімді ақпараттану үдерісі болашақ мамандардан ұдайы ізденуді, ақпараттықкоммуникациялық технологияларды кəсіби саласында қолдана білуге машықтануды,
қажет ақпаратты ақпарат көздерінен таба білу мен өңдеуді, шығармашылықпен ойлауды
жəне шешім қабылдауды талап етеді. Білімді ақпараттандыру ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың білім мақсатындағы құралдарын жасау, сараптау
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мен қолданудың ғылыми негіздерін қамтиды. Бұл салада әлі шешілмеген мәселелер көп.
Бұларға осы құралдардың оқу үдерісінің шынайлылығына сайлылығын, ақпараттандыру
құралдары мазмұнының ғылыми деңгейін, мәндік және стилистикалық мәдениетін
көтеруді, мектеп пен жоғары оқу орнының әртүрлі қызмет саласында іске қосылған
білімді ақпараттандырудың жекелеген құралдары арасында интерфейстік, технологиялық
және ақпараттық байланыстың қажеттілігін жатқызуға болады.
Оқу орындары үшін әртүрлі ақпараттық ресурстар мен технологияларды өндіру
мен жинақтау педагогикалық сипатты бірқатар проблемаларды туындатады. Ең алдымен,
педагогикалық мақсатты алуан түрлі ақпараттық ресурстарды жасаудың, жинақтап, іс
жүзінде қолданудың, әлбетте, қандайда бір жүйесінің жоқтығын атап өтуге болады.
Әдетте, мұндай құралдар өз ара ешқандай байланыссыз және бір ақпаратты ақталмастай
қайталап, мазмұндық және әдістемелік қайшылықтарға әкеледі. Бір оқу орнының
шеңберінде пайдаланылатын ақпараттық құралдар, бүтіндей, әртүрлі әдістемелік және
технологиялық әдіс-тәсілдерді талап етіп, оқушылардың білімі мен дағдыларына елеулі
талаптар қояды, ал бұл оқу үдерісінің тиімділігіне теріс әсер етеді.
Ақпараттық білім ортасын қалыптастыру әрекеті көптеген жоғары оқу
орындарында қолға алынуда, бірақ ол әрекеттер, әдетте, жекеленген ақпараттық құралдар
мен технологияларды өзара үйлестірудің техникалық мәселелерін шешуге келтіріледі де,
ақпараттандыру құралдарын пайдалануды сипаттайтын мазмұн мен әдістерді
бірізділендіру мәселелері зерттеу шеңберінен тыс қалып қояды. Жүргізілген жұмыстар
алдын ала мүмкін болатын теориялық аспектілерді ескере отырып жоспарланбайды.
Жоғары оқу орнының ақпараттық білім ортасын жасамастан бұрын ортаны қалыптастыру
бойынша барлық жұмысты жобалап, жүйеге келтіретін теориялық тұжырымдама міндетті
түрде жасалынуы тиіс.
Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру
арқылы оқыту
– сіздің мұғалім ретіндегі жұмысыңыздың тиімділігін арттыратын педагогикалық
құралдар мен материалдарды жасауда ақпараттық технологияларды пайдалану біліктерін
қалыптастырады;
– сабақ берудің тиімділігін арттыру мен педагогикалық шеберлікті жетілдіру
мақсатында жаңа біліктіліктер мен тәсілдерді сіз қалай қолданатыныңызды қамтиды.
Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру
арқылы оқыту пікірталастыру, топтық жұмыс, рефлексияны, жаттығуларымен және
әрекеттер жоспарымен жекеленген жұмысты біріктіре қамтиды. Бұл формалардың
барлығы пән мұғалімі ретінде еңбегіңіздің тиімділігін арттыруға көмектесуді көздейді.
Оқушыларға өзін өзі шыңдауда көмектесу үшін, оқушыларға ылғи да өзгермелі
қоғам мен технологияларға бейімделуге көмектесетін, қажетті, төменде келтірілген білім
мен біліктіліктерді ескеруі қажет. Яғни, педагогикалық және ақпараттықкоммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқытудың негізгі біліктіліктері
төмендегілер болып табылады:
• Жауапкершілік және бейімділік - өз өмірінде, жұмыс орнында және қоғамдық
өмірде жекелей жауапкершілік пен икемділік көрсету, өзі мен басқа үшін жоғары
мақсаттар қойып, оған жетуге ұмтылу, пікірлердің көпмәнділігі мен көптүрлілігіне
төзімділікпен қарау.
• Қатынас дағдылары - ауызша, жазбаша және мултимедиалық хабарларды
барлық алуан - алуан түрде және контексте қабылдау, түсіну, жасау және тарату
біліктілігі.
• Шығармашылық және танымдық қызығушылық - жаңа идеяларды дамыту,
қолдану, тарату, жаңа идеялар мен мүмкіндіктерді қабылдауға ашықтық.
Сынай және жүйелі ойлау – баламаларды (альтернативтерді) саналы және дәлелді
түсіну, күрделі жағдайда таңдай білу біліктілігі, жүйелер арасындағы өзара байланысты
түсіну. Сынай ойлау біліктілігі - ХХІ ғасырдағы оқытудың кілттік біліктілігі.
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ХХІ ғасырдың мұғалімі ретінде, қандай үдерістер оқушыларға жақсы, ойшыл
болып өсуіне көмектесетінін жақсы түсінуге тиіссіз. Білім беру саласындағы зерттеулерде
күрделілік деңгейі әртүрлі ойлау түрлері бар екендігі бұрын мойындалған. Ойлаудың бұл
түрлерін білу оқытудың тиімділігін арттыруға көмектеседі. Сіз ойлаудың әртүрлі
деңгейлерін танып біле алсаңыз оқушылардың оқып білгендерін тереңірек талдауына
көмектесе аласыз.
• Ақпараттық және медиалық сауаттылық біліктілігі - аудиовизуалды ақпараттың
алуан түрлерін қабылдау,талдау, басқару, біріктіру, бағалау және жасау.
• Өзара тұлғалық қарым-қатынастар мен бірлескен іс-әрекет біліктілігі - командада
басқару және жұмыс жасау, әртүрлі рөлді қабылдау мен өзіне жауапкершілік алу, басқа
адамдармен өнімді жұмыс жасау, ұқсас емес пікірлерді сыйлау біліктілігі.
• Мәселені идентификациялау, тұжырымдау және шешу - мәселелерді саралау,
талдау және шешу біліктілігі.
• Өзіндік бақылау - өзінің білім саласындағы қажеттіліктерін түсінуі, қажетті
ресурстарды таба алу біліктілігі, оқытуды бір білім саласынан басқасына көшіру.
• Әлеуметтік жауапкершілік - жергілікті қоғамдастық мүдделері үшін жауапты
әрекеттер, жеке, қоғамдық өмірде және өндірістегі этикалық тәртіп.
Оқытудың мақсатына жету бойынша жұмысты ұйымдастырудың үш тәсілі бар:
• бәсекелестік: оқушылар біреуі немесе бірнешеуі қол жеткізетін мақсатқа жету
үдерісінде кім күшті немесе кім тез екендігін көру үшін бір-бірімен жарысады;
• дербестік: оқушылар мақсатқа жету үшін жеке өзі жұмыс жасайды;
• ынтымақтастық: оқушылар жалпы мақсатқа жету үшін бірлесіп жұмыс жасайды.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет», – деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап
көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында педагогикалық технология мен
ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу үдерісінде үйлестіру мен тиімділігін
арттырудың маңызы зор. Олай болса, педагогикалық технология мен ақпараттықкоммуникациялық технологияны үйлестірудің ерекшелігі мыналар болып табылмақ:
–жаңа ақпарат беру;
–заманауи технологияны меңгерту;
–іздендіру;
–өз бетімен жұмыстарды орындату;
–ой-қиялын, сынай ойлауын дамыту;
–іскерлік пен дағдыны қалыптастыру;
–қызығушылықты, ынта-ықыласты арттыру;
–топпен жұмыс істеуді үйрету және т.б.
Қысқаша айтқанда, ғылым мен техниканың қазіргі даму барысында өндіріс және
мәдени орындар мен мектептерге компьютердің енгізілуі тегіннен-тегін емес. Ол білім
берудің ғылыми базасын және олардың өзара байланысын күшейте түсуді қажет етеді.
Сонымен бірге, ғылымның, техника мен мәдениеттің даму барысында педагогикалық
және ақпараттық-коммуникациялық технологияны үйлестіру білім беру жүйесінің алға
басуына ықпал етпек.
Қазіргі кезде мектептің алдына қойып отырған талабы - жас жеткіншек ұрпақтарды
негізгі пәндермен терең де берік сапалы біліммен қаруландыру, алған, меңгерген
білімдерін күнделікті сабақта өз деңгейіндегі өзінің іскерлігін шеберлікпен қолдана білу.
Осы жетістіктерге жету үшін мұғалім - алдындағы оқушының мінез-кұлқын, санасезімінің жетілу дәрежесін танып, оқушының қабылдауын, зейінін, қиял ес, ойлауын
дұрыс қадағалау танымдық процестерді қалыптастыруда негізгі тұлға болып табылады.
Қазіргі таңда ғылым мен техниканың даму, қарқынын оқыту барысыңда жаңа
технологиялық әдістер кең көлемде қолдануды қажет етеді. Оқытудың жаңа
технологияларының барлығы оқушылардың өз бетімен білім алу дағдарысын
қалыптастыруға бағытталған. Оқыту технологиясы оқу мен мазмұнын өңдеуге, көлемімен
мақсатын тұжырымдауға арналған әдістер мен құралдардың жиынтығы. Оқытудың жаңа
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технологиясы негізінде қарапайымнан күрделіге қарай әр түрлі технологияны пайдаланып
оқушылардың білім деңгейін бақылауға болады. Осы тұрғыдан 7-11 сыныптарға
оқытудың кейбір жаңа технологиясын қолданамын.
Информатика сабағында топпен жұмыс істегенде Қ. Бітібаеваның бағдарламасын,
сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының түрлерін пайдаланған өте тиімді. Бұл
бағдарламалар өткен сабақты еске түсіру үшін және жаңа сабақты бекіткен кезде, әрбір
топпен жеке-жеке жұмыс жасаған кезде сабақтың соңында оқушылардың білімін
бағалауға өте ыңғайлы. Осы технологияны пайдалана отырып, оқушылардың білім
деңгейінің жоғары көтерілгенін және оқушылардың еркін сөйлеуге, өзінің дайындығы мол
екенін дәлелдеуге, пікір таластыруға дағдыланғандығын көруге болады [18,58 б.].
Ең бірінші мен сабақ бастар алдында өткен сабақты еске түсіру үшін сын
тұрғысынан ойлау бағдарламасы бойынша топтастыру стратегиясын қолданамын. Ол
үшін жалпы информатика сабағында топты екіге бөлу керек. Сонда топпен жұмыс жасау
қолайлы.
1-ші топқа нашар оқитын оқушылар, ал 2-ші топқа жақсы оқитын оқушыларды
топтастыру керек. Оқу мен жазу арқылы оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту
үшін оқушыларға сабаққа байланысты тапсырма беремін.
Мысалы: "Кесте", "Диаграмма" оқушылар осы берілген сөзге мағынасына
байланысты сөздерді теріп жазады. Бұдан кейін қай топ тез қимылдап, уақытты үнемдеп
мағынасына байланысты көп сөзді теріп жазса соның бағасы жоғары болады. Екінші
тапсырмаға өлшенген температура жазылған таратпа материалдар беріледі. Бұл
тапсырмаға оқушылар бағдарлама жасап, кескінін көрсетеді және оның диаграммасын
модульдік сызба түрінде ДК-де көрсетеді. Осы кезде 2-ші топқа сөз жұмбақтар мен тест
материалдары таратылады оны оқушылар топпен орындайдыда ішінен бір оқушы бір
тапсырманы, екінші оқушы екінші тапсырманың мағынасын айтып түсіндіріп береді.
Оқушының жауабы бағаланады. Оқушының жауабы бағаланған соң, оқушыларға кестелер
жазылған таратпа материалдар беріледі. Оған оқушылар диаграмма құрып дайындайды.
Сол кезде 1-ші топ тапсырмасын орындап болған соң, оның орнына ДК-де 2-ші топ
отырып тапсырмасын орындайды да оқушылар сол фигураларға құрылған бағдарламаны
ДК-де орындап көрсетеді. Егер оқушы өз тапсырмасын дұрыс орындаса онда оның
тапсырмасының дұрыстығын тексеріп бағалаймында ары қарай шығармашылық жұмысын
істеуге рұқсат беремін. Сол кезде орнына оралған 1-ші топпен жұмыс жүргізіледі. Оларға
да сол 1-ші топқа берілген тапсырмалар беріледі де сабақка қатысып, тапсырманы
орындап отырған әрбір оқушы тиісті бағасын алады. Сосын барлық тапсырманы орындап
болған соң 1-ші және 2-ші топты орындарына отырғызып, мынадай сұрақ қоямын.
Сонымен бүгін қандай бағдарламада жұмыс істедік? Соны тез ойымызды жинақтап
айтып жіберейік деп екі сөз жазылған қағаз беремін. Оқушылар осы сөздің мағынасын
ашатын тиісті сөздерді жазып түсіндіріп береді және тақтаға сын тұрғысынан ойлау
бағдарламасы бойынша екі плакат ілінеді. Біреуінде "Білемін. Білдім. Білгім келеді", ал
екіншісінде Венн диаграммасы бойынша "Графикалық режим", "Мәтіндік режим", "Ортақ
элемент" деген сөздер жазылған. Осыған оқушылар сабақты қорытындылау ретінде сабақ
бойындағы алған білімінің негізгі түйінін жеке топ бойынша кезек-кезек қорытындылап
береді.Сол бойынша сабақты қорытындылап, оқушылардың жауабын бағалаймында үйге
бағдарлама құруға тапсырма беремін. Әрбір оқушы сабаққа қатысқанына байланысты
тиісті бағасын алады.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Ошанова Н.Т. Білім беру жүйесінде коммуникациялық технологиялардың
көмегімен оқушылардың дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыруВестник КазНПУ
им.Абая, Алматы, №2(13), 2005г., 161-165б.
2. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуындағы ашық
қашықтан білім берудің келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
материалдар жинағы, Алматы, 2009ж., 21-22 қазан.
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Білім беру ресурстарын қолдана отырып 9 сыныпта информатика пәнін
оқыту әдістемесі
Шонгалова К.С., Кенжебек А.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік
педагогикалық институты, Арқалық қ.
E-mail: kamar-85@mail.ru
Жалпы білім беретін орта мектептерде 9 сынып информатика курсын оқытудың
негізгі түрі – сабақ. Мектепте сабақ сынып – сабақ жүйесі бойынша жүргізіледі. Бұл жүйе
чех педагогы Я.А. Коменскийдің (1592-1670) еңбектерінен бастау алады. Оның
белгілеріне:
1) оқу топтарының тұрақты құрылымы;
2) әр сыныптың оқу мазмұны;
3) оқу сабақтарының бекітілген кестесі;
4) жеке немесе ұжымдық оқыту;
5) мұғалімнің жетекшілік және ұйымдастырушылық ролі;
6) оқушы білімін жүйелі тексеру және бағалау жатады.
Бүгінгі күні сабақ – білім беру мен оқушы іс - әрекетін ұйымдастырудың негізгі
формасы ретінде бірнеше қасиеттерімен ерекшеленеді. Олардың бірі – сабақтың
құндылығы. Сабақтың құндылығы оқушыларға білім берудің, тәрбиелеудің және
дамытудың ұйымдастырушылық формасы болуымен қатар, мұғалім мен оқушы іс әрекетін біріктіруге мүмкіндік береді.
Кез келген сабақ оқытудың дидактикалық міндеттерін шешуіне, оқыту әдістеріне,
оқу материалының мазмұнына, оқушылардың іс - әрекетін басқару түрлеріне қарай
ұйымдастырылады. Мысалы, бастауыш сыныптарда оқушылардың іс - әрекетін
түрлендірііп, ауыстырып отырған тиімді болса, жоғары сыныптарда керісінше, іс әрекеттің жүйелілігі, олардың қайталау мақсатында ұйымдастырылғаны дұрыс. Бұл оқу
сапасына әсер етеді.
Оқу сапасы оқытудың түрлі әдістерін байланыстырып, оларды сабақта тиімді
қолдануда көрінеді. Сабақта тиімді әдістерді дұрыс қолдану оқушылардың ақыл - ойының
дамуына, шығармашылық ойлауына бағыт береді.
9-сынып информатика курсын оқыту әдістерін қолдануда: а) оқу материалының
мазмұны; ә) оқытудың дидактикалық мақсаты; б) оқушылардың білім деңгейі; в)
мұғалімнің шеберлігі сияқты психологиялық-педагогикалық факторлар ескеріледі.
Аталған факторлар оқыту әдістерін тиімділігіне таңдап алу мен оны іс жүзінде
қолданудың ғылыми – теориялық негізін қалайды.
Осы орайда Л.Н. Толстойдың «... мұғалімнің өзі неғұрлым көп оқитын болса, әр
сабақта жан - жақты ойластырса және оны оқушының шама - шарқымен салыстыратын
болса, оқушының ой - өрісін көбірек қадағалайтын болса, жауаптар мен сұрақтар беруге
көбірек шақыратын болса, онда оқушыға оқу соғұрлым жеңіл соғады» - деген пікірі әлі де
мәнін жоймағаны байқалы.
Сабақтың басты белгісі – мұғалімнің анықталған мақсаты. Осы бағыттағы
зерттеулер сүйене отырып, қазіргі сабақтың кезеңдерін:
• жаңа материалды оқып үйрену (әңгіме - сабақ, дәріс - сабақ, компьютерлік сабақ, кино - сабақ);
• Біліммен іскерлікті жетілдіру сабағы (тәжірибелік - сабақ, зертханалық - сабақ,
семинар - сабақ, өзіндік жұмыстар);
• Білімді қорыту және жүйелеу сабағы (әңгіме - сабақ, семинар - сабақ);
• Аралас сабақ (барлық сабақтардың функциялары қолданылатын сабақ);
• Бақылау сабағы (бақылау жұмысы, сынақ, емтихан, өзара бақылау, өзін - өзі
бақылау), т.б.
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Мұғалім оқушының оқу танымдық іс-әрекетін басқаратынына белгілі. Сондықтан
9-сынып информатика курсын оқытуда сабақты жоспарлаған кезде оқу материалының
мазмұнын толық қамту, мақсатқа жету мүмкіндіктерін есепке алу ескерілу керек. Бұдан
кейін 5-8-сынып информатика курсын оқытуда сабақ жоспарын жасау кезінде сабақтың
кезеңдерімен оның дидактикалық құрылымының және сабақтың мақсаты мен оқыту
әдістерінің арасындағы байланыстар міндетті түрде ескеріледі.
9-сынып информатика курсын оқытуда сабақ жоспары – мұғалім үшін міндеті
құжаттардың бірі. Оны жасап, сабақ өтуге даярлану мұғалімнен шығармашылық жұмысты
талап етеді. Себебі, шығармашылықсыз мұғалімнің шеберлігі де болмайды. Олай болса
мұғалім сабақты жоспарлағанда, оны жоғарыда аталған дидактикалық мақсаттарына
сәйкес тиімді ұйымдастыруды ойластыруы қажет. Қазіргі кезде 9-сынып информатика
курсын оқытуда сабақ дәстүрлі сабақ ретінде түсіндіру, көрсету, баяндау әдістерімен
танылады. Сонымен бірге, 9-сынып информатика курсын оқытуда жаңа технологиялар
қолданылады.
9-сыныптарда информатика пәнін оқытуда жаңа технологияларды тиімді
пайдалануда мақсатқа жетуге бағытталған әрекет тәсілдері әдіс ретінде анықталады.
Информатиканы оқыту әдістерін мұғалім мен оқушының оқып – үйрену кезіндегі әрекет
айырмашылығына қарай екі түрге бөлуге болады:
1) оқыту әдістері (мұғалім әрекеті) – оқушының әрекеті мен ақпаратты басқару
әдістері;
2) оқу әдістері (оқушы әрекеті) – оқушының оқу материалын танып білу әдістері.
Көбінесе екінші топтағы әдістерге баса көңіл бөлінеді. Себебі, бұл әдістер арқылы оқу
процесінің мақсаты болып табылатын оқу материалын игеру қамтамасыз етіледі [1].
9-сыныптарда информатика пәнін оқытуда жаңа технологияларды тиімді
пайдалану әдістері оқушылардың өздерінің информатика жөнінде белсенді, дербес тану
әрекетін іске асыруына бағытталған. Олар ғылыми әдістер және оқу әдістері болып екіге
бөлінеді. Біріншісі, информатиканы ғылым ретінде зерттеп білу құралы. Екіншісі, орта
мектеп информатикасын оқытуды жетілдіру үшін арнайы жасалған әдістер. Мысалы,
эвристикалық әдісі, модельдеу арқылы үйрену әдісі, программалық оқыту әдісі.
Оқушының компьютерде жұмыс істеу барысында мұғаліммен тәуелсіз болуы, өз
бетінше білім алуы ешқашан аяқталмайтын құбылыс және ол информатика курсының
мақсаттары енеді. Информатикада оқушының танымдық басқару функциясы айқын
көрінеді. Копмьютерде жұмыс істеп отырған оқушы өзіне жеке мақсат қойып, өзбетінше
жұмыс істейді. Мұғалім оқушыға жағдай жасап, оның әрекетін басқару мақсатында
жұмыс жүргізіледі.
9-сыныпта информатика пәнін оқытуда жаңа технологияларды тиімді пайдалану
әдістері мен осы белгілерінің оқыту мазмұнына үйлесімділігі әлі де зерттелуде.
Шындығында, барлық оқыту әдістерін үйлесімді қарастыру мүмкін емес. Сондықтан,
оқытудың әрбір әдістеріне тән белгілер мен олардың информатиканы оқытудағы маңызды
түрлері қарастырылады.
Нәтижеге бағытталған оқыту - бұл аяқтаушы нәтижелер (біліктіліктер). Аяқтаушы
немесе соңғы нәтижелер мектептен және жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейінгі өмір
үшін маңызды білім, шеберліктер және бағдарларды білдіреді. Олардың шартты түрде
жүйелеп көрсек, төмендегідей біліктіліктер тізімін құра аламыз:
 қарым-қатынасқа түсе алу қабілеттіліктері (оқу, жазу, сөйлей алу, тыңдай алу және санай алу дағдылары);
 әлеуметтік қарым-қатынастарға бейімділік;
 талдау жасай алу қабілеттері;
 мәселелерді шеше алу;
 кұндылықтар туралы өзіндік пікір білдіріп шешім шығара білу дағдылары;
 шығармашылық шеберліктерді игеру және өзгелердің шығармашылығын
қабылдай білу дағдылары;
 азаматтық жауапкершілік;
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 қоршаған әлем өміріне жауапкершілікпен араласу;
 рухани, заттық құндылықтарды жасай алу және сақтай білу дағдылары;
 ілімнің құралы ретіндегі технологияларды қолдана алу дағдылары;
 өмірі мен карьерасын жоспарлай алу дағдылары.
Нәтижеге бағытталған білім беру моделі тұлғаның әлеуметтену процесіне қоғамды,
түрлі қауымдастыктарды тартуды қарастырады. Осы мақсатта аталған проблемамен
айналысатын кәсіби қауымдастықгар арасында өзара күш біріктіру үшін қарымқатынастар орнатып, білім берудің мақсаттары мен нәтижелері турасындағы талқыға
бүкіл қоғамды қатыстыру жұмыстары жүргізілуде.
Өткен жылдардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері, сондай-ақ, дүниежүзілік
практикадағы білім беру дамуының бағыттарын талдау - білім беру саласының ашық жүйе
ретіндегі дамуының қажеттілігін айқындайтын бірнеше әдістемелік бағдарларды бөліп
қарастыруға мүмкіндік береді:
 өзін-өзі танып білу мен өз мүмкіндіктерін іске асыру жолындағы білім алудың
жеке тұлғалық мәнін күшейту (үзбей білім алу);
 білім берудің құндылық мәнін, оның рухани-адамгершілік маңызын көтеру
(білім берудің бейбітшілік пен келісім үшін қызмет етуі);
 білім беру ісінің оқушының тұлғасын ұлттық құндылықтарды игеруші және
тасымалдаушы ретінде қалыптастыру тұрғысындағы ролін күшейту (білім беру
прогресстің факторы ретінде);
 білім беру мазмұнында әлемнің тұтастығы мен адамның оның бір бөлігі екендігі
туралы туралы ұғымды қалпына келтіру (өмір мен еңбек үшін білім алу);
 оқушыларды табиғи әлемді сақтауға және аймақтық және жаһандық көлемдегі
экологиялық проблемаларды болдырмауға күш салуға бағыттау (білім беру - ғаламдық
ойлауды қалыптастырудың құралы және шарты ретінде);
 барлық адамдар үшін сапалы білім алуға және оған жету жолында тең
мүмкіндіктермен қамтамасыз етуге жағдайлар жасау (барлық адамдардың тең білім алуы);
 білім беру үрдісіне бүкіл қоғамды тарту және білім берудің сапасын жақсартуда
әлеуметтік тең қарым-қатынастар орнату (білім беру ісі ашық жүйе ретінде) [2].
Осы тұрғыдан алғанда, білім беру ісіне ашық жүйе түріне көшуге мүмкіндік
беретін алдын-алу шаралары қажет. Бұл мәселе екі жақты қарастырылуы тиіс. Бірінші
міндет білім берудің тактикалық және стратегиялық міндеттерін шешу ісіне бүкіл
қоғамды жұмылдыру, екіншісі білім беру ісіне қатысушы жақтардың бір-бірі алдындағы
өзара міндеттерін айқындауы.
Білім беру саласы, ашық жүйе ретінде қатысушы жақтардың мақсат - міндеттерді
жауапкершіліктерді өзара бөлісу негізінде құруын қарастырады. Нәтижеге бағытталған
білім беру моделін іске асыру жұмысын ертерек бастап кеткен шет елдердің тәжірибесіне
талдау жасау - бұл жауапкершіліктерді төмендегіше бөліп көрсетуге мүмкіндік береді:
 оқушы өмірде және қоғамда конструктивті роль атқару үшін болашақ
нәтижелерге ұмтылуға міндетті;
 оқытушы оқу ісін ұйымдастыру шарты ретінде оқу процесін шығармашылқ
тұрғыда ұйымдастыруға міндетті;
 ата-ана өз баласның қажетті дәрежеде білім алуына жағдай жасауға міндетті;
 мектеп әрбір оқушының өз даму траекториясын құруына жағдай жасауға
міндетті.
 мемлекеттік органдар әлемдік білім беру кеңістігіндегі ағымдарды ескере
отырып білім беру жүйесінің сапасы мен оқушылардың жетістіктеріне ұлттық мониторинг
жасаудың негіздерін айқындауға міндетті;
 қоғам күтілетін нәтижелердің жетілдірілуіне, білім беру жүйесі жетістіктерінің
ашық түрде жарияланып отыруына жауапты.
Демек, болашақ педагогтар болсын, информатика мұғалімдері болсын қазіргі заман
педагогикалық технологияларының пайдалану принциптерін, әдіс-тәсілдерін жетік
білулері тиіс.
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информатика пәнінен тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру
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Ақпараттандырудың негізгі бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды
дамытудың жоғары тиімділіктің технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына
көшу болып табылады. Қазіргі білім жүйесінің ерекшеліктеріне: оның іргерлілігі, алдын
алу сипаты және осыларға қол жеткізу мүмкіндіктері жатады. Бұл өскелең ұрпақты
ақпараттық қоғаммен зиялы қарым - қатынасқа оқытып тәрбиелеуге және ақпараттық
мәдениетін қалыптастыруға жағдай жасайды.
Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты - оқушылардың
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың
ақпараттық мәдетиетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындайды.
Бүгінгі ақпаратпен толықтырылған білім беру ортасының оқу процесін
электрондық қорларды жоғары дәрежеде құрылымдалған және көрнекіленген
электрондық оқулықтар мен пәннің оқу-әдістемелік кешендерін (жаңа ақпараттық
коммуникативтік, Интернет-конференциялар жағдайындағы бірлескен танымдық ісәрекет және т.б.) қолдана отырып, сапалы ұйымдастыру жөнінде айтарлықтай
педагогикалық тәжірибелер жинақталған. Алайда, ақпараттандыру әрекетіндегі ең
маңызды мәселелердің біріне педагогтардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру бүгінгі
қоғамның нарықты экономиканың қойылып отырған талаптарына сәйкес тұлғалықбағдарлық, құзытертілік-іс-әрекеттік жаңа тұрғыдан қарастыруды талап етеді. Өйткені
жалпы білім сапасын арттыру аспектілерінің бірі оқушылардың құзыреттілік белсенділігін
және өз бетімен білім алуға деген икемдігін арттыруға себеп болатын әрекет –
оқушылардың өзіндік жұмысы. Сол себепті, оқушылардың танымдық дербестіктерінің
сапасын жоғарылататын ақпараттық оқыту технологияларын жетілдіру негізіндегі өзіндік
жұмыстар жүргізу қажет.
Қазақстандық педагогтар бұл мәселені әртүрлі аспектілерде: теория мен
практиканың өзара байланыс мәселесі өзіндік жұмысына берілетін уақытты; кәсіби
білімді инновациялық тәсілмен ұйымдастыру, белсенділігін арттыру және оқушылардың
өзіндік жұмыстарының оқу материалын игеру барысында өз бетімен білім алуға
ынталандыру қабілетін жетілдіру, ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері
және электрондық оқулықтарды даярлау (Г.Қ.Нұрғалиева т.б.); компьютер арқылы
дербес; дидактикалық бағдарламалы оқыту материалдарын дайындаудың педагогикалық
ұстанымдарын ашу.
Жоғарыда айтылып отырған проблема бүгінгі күнге дейін әлі де толық шешімін
таппағандығын көрсетті. Қазірдің өзінде білім беру әрекетінде практика жүзінде оқыту
процесінің классикалық құрылымы сақталып, оқытудың дәстүрлі әдіс-тәсілдері
басымдық көрсетуде, сондықтан дидактикалық инновация мен компьютерлік оқыту
технологияларының мүмкіндіктерін пайдаланудың жеткіліксіз деңгейде екенін байқадық
[1].
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Соңғы жылдары ғылыми-педагогикалық еңбектерде кәсіби құзыреттілік дайындық
сапасына қойылатын талап немесе кәсіби теориялық білімдері мен практикалық
біліктілігі, тәжірибеден өткізілген кәсіби маңызды сапасы ретінде қарстырылады. Біздің
ойымызша, құзырлылықты білімін, біліктілігін, дағдысын, тұлға мінез-құлқын, ең
бастысы – тұлға мүмкіндігін бағалаудың критериі мақсатында қарастыру құзырлылық
маңызын толық аша бастады. Олай болса, құзырлылық – нәтижеге бағдарланған жаңа
білім беру жүйесінің сапалық критериі ретінде әлеуметтік және өмірлік көзқарастарды
қамтитын құндылықтарды есепке алуы қажет.
Құзырлылық тәсілдері:
• нақты болып жатқан құбылыстарды түсіндірудегі;
• танып білудегі, жаңа техника мен технологияларды меңгерудегі;
• адамдар арасындағы байланыста өз қылықтарын бағалау;
• өмірдегі отбасы мүшесі, қоғам мүшесі;
• құқықтық нормадағы және әкімшілік құрылымдағы жағдаяттарды шешудегі
біліктілік.
Құзырлылықтың негізгі қасиеттері: әлеуметтік көзқарасы, тәжірибесі, интеллектісі,
тектілігі.
Құзырлылықтың сапа белгілері: дүниетанымы, адамгершілігі, еңбекқорлығы,
көлемі, жаңалылығы, қабылдауы, есте сақтауы, дарыны.
Белгілі ғалымдар С.Е.Шишов пен В.А.Кальнейдің өскелең ұрпақтың бойына білім
мекемелері мынадый құзырлылықты қалыптастыруы тиіс деп есептейді:
1. Саяси және әлеуметтік құзырлылықтар. Олар адамның өзіне жауапкершілік ала
алуында.
2. Көп мәдениетті қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлылықтар.
Ұлтаралық келісім, басқа мәдениет, дін өкілдерін құрметтеу.
3. Жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасай алу құзырлылығы. Бұл әрбір адам
үшін аса маңызды мәселе, бұған сонымен қатар бірнеше тілді білу де жатқызылады.
4. Ақпараттық қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлылықтар. Бұл жаңа
технологияларды білу, ақпараттар ағынынан қажеттісін таба білу, оған сыни баға беру,
білу деген мағынаны береді.
5. Тұлғаның жеке және қоғамдық өмірінің негізі болып табылатын - өмір бойы
білім алуға қабілеттілік.
Осыдан, ақпараттық қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлылықты ескерсек,
информатика мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық құзырлығын қалыптастыру
деңгейлері мынандай болады:
Бастапқы деңгей:
- информатика мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану салалары
бойынша жалпы түсінік;
-ақпараттық-коммуникациялық технологиямен қарапайым жұмыс жасау тәсілдерін
меңгерту.
Алгоритмдік деңгей:
-ақпараттық-коммуникациялық технологияның дидактикалық мүмкіндіктерін
меңгерту;
-бағалау мен өзіндік бағалау дағдыларын дамыту.
Эвристикалық деңгей:
-ақпараттық-коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін түрлі ақпараттарды
өңдеуде қолдану;
-интерактивтік тақтаның мүмкіндіктерін информатикадан электрондық сабақтарды
жасақтауға пайдалану;
-информатика пәнін сапалы түрде оқытуға педагогикалық технологиялардың
ішінен тиімдісін таңдай білу.
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Шығармашылық деңгей:
-қолданбалы программалық құралдармен жұмыс жасау технологиясын меңгерту
арқылы оның мүмкіндіктерін информатиканың бағдарлы бағытына қолдануға
дағдыландыру;
-объектілі – бағдарланған программалау тілдерін шығармашылық бағыттағы
есептерді шешуге қолдану;
-олимпиадалық есептерді шешудің әдіс-тәсілдерін таңдай білу.
Аталған деңгейлердің даму шыңына жеткен мұғалімді біз апараттықкоммуникациялық құзырлығы қалыптасқан тұлға деп атай аламыз. Сондықтан оның
бейнесі келесі параметрлер мен белгілер арқылы бейнелеуге болатындығын айқындай
аламыз.
Осыдан кейін барып ақпараттық құзырлығы қалыптасқан мұғалімнің портфолиосы
жөнінде сөз қозғасақ болады. Мұғалімнің портфолиосын құру неден туындады. Осы
сұраққа жауап ретінде мынандай дәлелдер келтіруге болады: бұл өмірлік қажеттілік,
өйткені білім сапасына қойылатын талаптар үнемі күшейіп отыр, бір шетінен мұғалім
портфолиосы білім беру ұйымдарының бас мамандарына мұғалім жұмысының
нәтижелілігін анықтау үшін керек, ал басқа жағынан – мұғалімнің өзін-өзі шыңдауы, өзінөзі зерттеуі үшін керек. Мұғалімнің жетістіктерінің және білім беру сапасының факт
түрінде берілген дәлелдер. Оның ішіне мұғалімнің маман ретіндегі нәтижелі жұмыстарын
көрсететін барлық құжаттар кіреді. Портфолионы құру және оны ары қарай жүргізу жеке
мақсаттарды көздейді:
• әр мұғалімнің маман ретіндегі педагогикалық ісінің қозғалуын көріп отыру;
• оқу материалдарын жүйеге келтіру және ұсыныстарды жұмыс берушіге ұсыну;
• тәжірибесі аз мұғалімдерге жетістіктерін тарату үшін;
• жаңа түрде пайда болып жатқан оқу курстарын ұйымдастыру әдістерін ұсыну;
• гранттық және конкурстық бағдарламаларға қатысу үшін негіз болу;
• білім беру ұйымының әдістемелік диапазонын кеңейту үшін.
Мұғалімнің портфолиосында өзінің педагогикалық ой-пікірлері мен олардың
қажетті екендігін дәлелдейтін әдістері бірге қосылу керек [2].
Сонымен қазіргі жаңа қоғамның сұранысына сәйкес Қазақстанның педагогика
ғылымындағы әлемдік стандартқа сай білім алу қажеттіліктері оқушылардың өзіндік
жұмыстарының жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жетілдіру деңгейіне
тікелей байланыстылығы мен бұл мәселенің теориялық тұрғыдан толық зерттелмеуі
арасындағы қарама-қайшылықтың орын алғандығын байқадық. Осы қарамақайшылықтан пайда болған жаңа ақпараттық технологияларды оқу процесінде қолдану
әрекетінде, қандай педагогикалық шарттар болуы қажет деген сұрақ бізге зерттеу
мәселесін анықтап, тақырыпты «Жаңа ақпараттық технология жағдайында оқушылардың
өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру» деп таңдауымызға себеп болды. Егер оқушылардың
өзіндік жұмыстарын жаңа ақпараттық технология жағдайында ұйымдастырудың мазмұны
мен құрылымын және педагогикалық мәнін ашатын құзыреттілік –іс-әрекеттік теориялық
тұрғыдағы негізі меңгеріліп, біздің ұсынып отырған құрылымдық-мазмұндық моделі
жүзеге асырылса, онда жаңа ақпараттық технологиялар негізінде ұйымдастырылған
педагогикалық жұмыстары тиімді болады, өйткені оның педагогикалық шарттары
анықталады:
• жаңа ақпараттық технологияны қолдану барысындағы педагогтардың өзіндік
жұмысының құрылымдық-мазмұндық моделін жасау
• бүгінгі әлемдік және отандық тәжірибе қолданыс тапқан жаңа ақпараттық
технологиялардың жетістіктерін ескере отырып, педагогтардың жұмыстарын электронды
интерактивті арқылы білім беру қорларының кешені арқылы ұйымдастыру»
бағдарламалық жобасын дайындау және оның сапалығын тәжірибе-эксперимент жүзінде
тексерістен өткізу.
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Мұғалім жұмысын жаңа ақпараттық технологиялар негізінде ұйымдастыру
әлеуметті-белсенді, бәсекелесуге барынша қабілетті, құзыретті түрде жетілген, дербес
тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Педагогтарға көмек үшін жүйелілік, тұлғалық-бағдарлық, құзыреттілік-іс-әрекеттік
теориялары, интерактивтік оқыту бойынша, компьютерлік оқыту бағдарламалары
құрастырлады.
Озат педагогикалық тәжірибені жинақтау және талдау; жеке әңгімелесу,
психологиялық-диагностикалық тестілеу, пікірталас, жазбаша сұраққа жауап алу;
эксперименттік – педагогикалық бақылау және педагогикалық эксперимент өткізу; оны
компьютерлік сапалық және сандық талдау; алынған нәтижені көрнекі түрде көрсету
қолданылды.
«Оқушылардың өзіндік жұмыстарын электронды интерактивті білім беру
қорларының кешені арқылы ұйымдастыру» бағдарламалық жобасы дайындап жүзеге
асыру [3].
Сонымен қатар, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, дәріс,
семинар, студенттердің өзіндік жұмыстарында интерактивтік оқыту әдістері мен
компьютерлік оқыту бағдарламаларын, автоматты оқыту жүйелерін, жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану арқылы болашақ мамандардың дербестік және құзыреттілік-ісәрекеттік қабілеттерін жетілдіру мүмкіндіктері мен қолданылатын әдістемелер сарапқа
салынды; жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың өзіндік
жұмысын ұйымдастыру тәсілдері (электротехника пәнінің оқыту жүйесін негізге ала
отырып) тәжірибелік-эксперимент кезеңдері, оның нәтижелерінің толық мазмұны көрініс
тапты.
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ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
_______________________________________________________________
Понятие инновационной экономики
Абдылдаева Т.С.
Алматинская академия экономики и статистики
E-mail: t-abdyldaeva@mail.ru
Начнем с того как мы понимаем инноватику. Инноватика-это наука о
формировании и распространении новшеств на основе целенаправленной организации
инновационной деятельности.
Инновационная экономика – тип экономики, основанной на потоке инноваций, на
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимость и самих
технологий. Полагают, что при этом оновной прибыль создает интеллект новаторов и
ученых, информационная сфера, а не материалное производство и не коцентрация
финансов [1].
В последнее время большинство экономистов за интегрированный показатель
социально- экономического развития страны признают индекс развития человеческого
потенциала , который отражает уровень развития населения страны в целом. Индекс
развития человеческого потенциала формируется на основе показателей, оценивающих
долголетие, оббьем знаний, и доступ к базовым источникам, необходимым каждому
индивиду для развития его возможности.
В качестве системы показателей взяты
• Высокий индекс экономической свободы
• Высокий уровень развития образования и науки
• Высокое и конкурентоспособное качество жизни
• Высокая конкурентоспособность
• Экспорт высокотехнологических товаров, процент от общего экспорта.
• Замещение капиталов - Конкуренция и высокий спрос на инновации
• Избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение эффективности части
из них за счет конкуренции
• Инициация новых рынков
• Принцип разнообразия рынков
• Развития индустрия знаний и их высокий экспорт
Во второй половине ХХ века ведущие в научно- техническом отношении страны
мира создали постиндустриальное общество, в котором сектор инновационной экономики
стал доминирующим. И эту экономику принято называть инновационной, поскольку
инновации создавались и использовались во всех отраслях и сферах экономики и
жизнедеятельности [3].
Инновационная экономика впервые появилась в США. Известный американский
футуролог Э. Тоффлер указывет ее начало – 1956г.»первый символический показатель
исчезновения экономики дымящих труб Второй Волны и рождения новой экономики
Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли заводских рабочих
с «синими воротничками» ( Э. Тоффлер «Третья волна» [4].
В настоящее время в число стран с инновационной экономикой и развитым
венчурным бизнесом – важнейщей составляющей инновационной экономики – входят
США, Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Сингапур, Израиль и
другие страны.
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Государство финансирует фундаментальную науку через научные гранты,
вложения в инновационную инфраструктуру. Это привлекает разного рода научные
коллективы, которые конкурируют между собой за получение финансирования
всевозможных исследований и разработок. Задача этого этапа – получить избыток
инновационных идей, понимая , что большинство из них не увенчаются успехом, но это
позволяет создать условия для замещения капитала. Патенты и изобретения
приобретаются частными фирмами, чьи акции покупают инвесторы в надежде на
получение сверхприбыли, таким образом инновационная экономика получает следующий
приток финансирования уже не за счет государства , а за счет частных инвесторов.
Как только разработки достигают следующего уровня , инновационные компании
вырастают до состояния когда становятся интересными для более крупных корпораций,
инновационных и венчурных фондов и прочих организаций. Таким образом еще до этапа
доведения будущих разработок до опытных образцов, рынок разогревается, начинают
привлекаться иностранные инвесторы, производственные компании, покупающие
разработки на основе которых они смогут запустить технологические новинки [2].
Замещение капиталов происходит на нескольких рынках одновременно. На каждом
последующем этапе инновационного процесса замещение происходит со всей большей
выгодой. Инновационная экономика построена на том, что еще несуществущие
разработки или идеи, большинство из которых не имеют практического значения сами по
себе, уже сейчас закладываются в основу новых рынков инновационных продуктов.
В инновационной экономике – основной процесс замещения капиталов –
замещение физического и природного капиталов в национальном богатстве человеческим
капиталом.
Инновационная экономика предполагает избыточное количество своей продукции,
услуг и агентов на каждой стадии инновационного процесса: избыток знаний, идей,
разработок, патентов, высоких технологий, компаний, предпринимателей, ученых итд.
Эта избыточность инцинирует и поддерживает конкуренцию, которая приводит к
повышению разнообразия и качества товаров и услуг. И к росту производительности
труда за счет избыточности инноваций и конкуренции между ними.
Инновационная рыночная экономика предполагает одновременный рост разного
рода рынков, который обеспечивается в случае, если есть разнообразная избыточность,
которую можно получить только при очень высокой производительности труда и высоких
технологиях.
Избыточность научных открытий и иноваторов, конкуренция между ними
подвигают их на опережение роста предложения инноваций над их спросом со стороны
экономики и общества. В этом и проявляется опережающее развитие человеческого
капитала и его ведущая роль в современной экономике как фактора развития. В качестве
отдельного рынка Инновационная экономика строится через образования новых рынков,
На новых рынках идей, разработок, интеллектуальной собственности, инновационных
продуктов заменяются старые структуры экономики и переводятся в новое качество.
В качестве отдельного рынка создается рынок всевозможных разработок новых
организационных форм для компаний и структур инновационной экономики.
Используются такие организационные формы, как технопарки при университетах,
корпоративные учебные центры, кластеры малого бизнеса, бизнес – инкубаторы для
инновационных компаний, центры трансфера технологий при исследовательских
институтах, специальные торговые площадки для инновационной сферы.
Разнообразия рынков
1. Рынок инновационных продукции и услуг, их предложения, спроса и
ожиданий.
2. Рынок интеллектуальной собственности
3. Рынок интеллектуального труда и конкурентоспособных профессионалов
высокой квалификаций.
4. Рынок инвестиций
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5. Рынок знаний и идей
6. Рынок инноваций
7. Рынок новых организационных форм инновационных и научных организаций.
8. Рынок инновационных менеджеров и бизнес- ангелов
9. Рынок услуг. Эксплуатация, лизинг и аренда сложного научного и
высокотехнологического оборудования [5].
Для развития инновационной экономики и стимулирования процесса
формирования новых рынков необходимо создавать особую инновационную
инфраструктуру и институты поддержки инновационного процесса.
1. Законодательство, регулирующие отношения в сфере
инновационной
экономики.
2. Специальные образовательные центры (например, как, Массачусетский
технологический институт, Стэнфордский университет), институты и школы, способных
к продвижению инновационных проектов.
3. Независимая
экспертиза
исследовательских
проектов,
направлений
исследований, а также научных и инженерных коллективов.
4. Модернизация экономики и инфраструктуры
5. Модернизация и повышение эффективности человеческого капитала в
направлении повышения его креативности и инновационности.
6. Развитие конкуренции с целью формирования спроса и предложения
инноваций и их избыточности.
Что касается Казахстана. Мы в этом году с гордостью отметили 25 лет
Независимости нашего государства. Наша страна 25 лет работает на укрепление
суверенитета и политического веса и вот цель достигнута. Казахстан в начале ХХ1 века
независим и уверен в себе. Теперь наша цель – сохраняя все продолжить устойчивое
развитие в ХХI веке.
Наша цель - к 2050 создать сильное государство с развитой экономикой и
возможностей Всеобщего труда. Сильное государство занимается не политикой
выживания, а политикой планирования долгосрочного развития и экономического роста и
народ Казахстана полностью согласен с нашим Президентом. Благодаря его правильно
выбранному курсу народ Казахстана уверенными шагами идет вперед.
Как говорит наш Президент Н.А. Назарбаев « Сначала – экономика, потом
политика». Каждый этап политических реформ увязывается с уровнем развития
экономики [6].
В последнее десятилетие, когда удалось вывести страну на стабильный уровень
развития, укрепить финансовую систему, усилить рыночные механизмы, создались
уникальные возможности для выстраивания качественно новой стратегии экономического
роста.
Казахстан активно формирует свою новую политику, которая строится на
фундаменте самых современных знаний, конкурентных инновациях. В стране разработана
новая промышленная и инновационная политика, реализуются программы
форсированного индустриально- инновационного развития, формируется виртуальная
экономика.
Новая промышленная политика страны направлена на технико- технологическое
перевооружение действующих предприятий, достраивание индустриальных звеньев,
создание полноценной экономики.
Развитые, новые индустриальные экономики во главу угла подъема своей
экономики ставят активное использование достижение науки, современных знаний.
Инновационное развитие, по утверждению практически всех экспертов, становится
основным способом достижения экономического роста в мире и повышения
конкурентоспособности во всех регионах.
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Казахстан за 25 лет Независимости стал сильной, независимой, динамично
развивающейся страной. Это путь вверх в экономике, технологическом развитии,
повышения потенциала природных ресурсов итд.
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Оқу сапасын ақпараттық технологиялар көмегімен арттыру
Абдылдаева Т.С., Оналбаева К.К.
Алматинская академия экономики и статистики
E-mail: t-abdyldaeva@mail.ru
Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі
заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім
жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім
беруд ақпараттандыру жəне пəндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары
алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай
білімді, əрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып
табылады.
Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа
технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Білім ақпараттық қоғамда, жаһандану заманында құнның негізгі көзіне айналуда.
Ғылым мен жаңа технологияларды, білім беруді дамытудың жаһандық үрдістері:
1. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар.
2. Ақпараттық мəдениет орталығы.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияға интернет, теледидар, электрондық
почта,радионы
жатқызуға
болады.
Оқытушы
ақпараттық
коммуникациялық
технологиялар арқылы студентпен байланысын жеке-дара жақындаса алатындай жолмен
жүргізуге мүмкіндік алады. Мультимедия кабинетінде электрондық оқулықпен
сабақберудің тиімділігі жоғары:
1. Оқытушы студенттің білімін бағалауды компьютерге жүктейді. Бұл бағалау
көрсеткіштерінің нақты, дəл болуын қамтамасыз етеді.
2. Студент жекежұмысжасайды.
3.Оқытушыстуденттердіңжағдайынтолықкөріп, əрбір студенттің қабілетіне қарай
онымен жеке жұмыс жасауға мүмкіндігі ашылады.
Сонымен қатар пəндерді оқыту əдістемесіне интернет жүйесін қосу сапалы
білімнің қайнар көзі болып табылады. Интернет жүйесі арқылы оқыту студенттердің
өзара ақпарат алмасуына мүмкіндік береді танымдық қызметін арттырады, білім алуға
қызығушылық арттырып, өз бетінше ізденуге ұмтылдырады. Студенттердің мұндай
қабілеттерін ашып, танымдық іс-əрекетін қалыптастыратын əрине, оқытушы екені даусыз.
Оқытудың бұл жүйелерінде оқытушы тек басшылық жасайды əрі ұйымдастырушы,
бағыттаушы рөлінде болады.
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Жаңаақпараттықтехнологиялардегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды
даярлап, оны білімалушыға беру процесі. Ағылшын тілі және қазақ тілі – бүгінгі
заманымыздың, компьютер технологиясының кілті екені белгілі.
Біздің мемлекетімізде жаңа ақпараттық құралдардың дамып келе жатқаны
сөзсіз.Қазіргі заман педагогтарына компьютер жəне мультимедиялық құралдарды
қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тəсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы
соншалықты онымен бірге білім жүйесіне жаңа əдістермен бірге əлемдік ойлаудың жаңа
идеологиясы(шығармашылығы) енгізілді. Компьютерлік жəне ақпараттық технологиялар
заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін жəне мультимедиялық –
электрондық құралдарды сабақта тиімді қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі, қазақ
және орыс тілдері сабағында презентацияларды жəне мультимедиялық – электрондық
құралдарды жоғарғы мектеп қабырғасында жəне білім берупроцесінде терең қолдану.
Сабақта
компьютерді, мультимедиялық жəне электрондық оқулықтарды жəне
интерактивті тақтаны пайдаланғанда:
• лексиканы оқып үйретеді;
• сөйлеу ырғағын;
• сұхбат, монолог жəне рөлді койындарды;
• хат жазуғаүйретеді;
•грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға
көмектеседі. Қазіргі кезде ағылшын тілім ен компьютер, телекоммуникациялық
құралдарды меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың рөлі арта
түсуде.Студенттердің ағылшын тілі
және қазақ тілі пəндеріне
деген
қызығушылығын арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді,
əртүрлі əдіс-тəсілдерді білуді қажет деп санаймын жəне мен өз сабақтарымда
қолданамын. Мен өз тәжірибиемде “Messages»электронды оқулықтарын жиі қолданамын.
Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын және қазақ тілі сабағында қолданғанда
күтілетін нəтижелер:
• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;
• студенттердің сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
• студенттердің шығармашылығын арттырады;
• студенттерд іжеке жұмыс істеуге үйретеді;
• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
• студенттердің ест есақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
• пікірталас, талдау, анализ жасаумүмкіндіктерінарттырады.
Көбінесепәнді
оқыту
барысындакомпьютердіжаңасабақтүсіндіргенде,
грамматикалық құрылымдарды өткенде жəне қорытынды сабақта қолданамын. Ағылшын
тілін оқытуда ақпараттық технология құралдарын қолданудың басты мақсаты –
студенттерге шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игеруіне ықпал
ету.Осыған сəйкес оқыту мазмұнына қарапайым коммуникативтік біліктілікті, қажетті
жағдайда ауызша жəне жазбаша (сөз, тыңдаптүсіну, оқу, жазу) өзара мəдени қарымқатынас процессінде қолдана алу қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруды
қамтамасыз ететін тілдік, сөздік, əлеуметтік-мəдени білім, білік дағдылар енеді.
Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы шарттары:
1. Компьютер шексіз ақпарат əлемінде енуге жəнеа қпаратты жүйелі түрде талдап,
сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның
ақпараттық мəдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.
2. Компьютер адамның зерттеу-танымдық əрекетінің əмбебап құралы ретінде
ерекшеленеді.
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымды құрал бола білуі.
Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл –
мəтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау əрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншілік
терең маңызды болмақ.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

515

4. Құрал бітімгерлерге өз əрекеттерінің нəтижесін айқын көрсете алады. Білім
алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тəсілін, стратегиясын
қалыптастырады.
5. Компьютердің көмегі мен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта
орындаумүмкіншілігі туындайды.
Ағылшын және қазақ тілі сабағында компьютерді қолдану мəтіндермен ақпаратты
білуге жол ашады. Тіпті нашар оқитын студенттің өзі компьютермен жұмыс істеуге
қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке
келеді.Қазақстан Республикасының мемлекет аралық тілі – ағылшын және қазақ тілінде
жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі күннен-күнге өзекті болып келеді. Тілді
ақпараттық–коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйрен ушінің өз бетімен тіл
үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.Сонымен
қатар студенттер интелектуалдық, шығармашылық жəне коммуникативтік істерін дамыта
алады, студенттердің оқу белсенділігі артады, сабақтың негізгі кезеңдерінің бəрінде
студенттерге шығармашылық жұмысты ұсынуға болады. Қазіргі заманда ғылымсыз жанжақты дамыған өркениетті елдердің қатарына қосылу мүмкін емес. Ал оқытушылардың
бүгінгі заманға сай берілген сабақтары осы мəселелерді шешуші күш болып отыр.
Пəн оқытушылары арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деп
есептеймін. Мысалы:қазақтілі, орыс тілі жəне ағылшын тілі оқытушылары бір тақырыпты
бір уақытта бастап,пəндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп,
байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа біліп, байланыстыра отырып тіркес, сөйлем,
қысқа əңгіме құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді демекпін.
Əрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі бір жетістікке
жету үшін, «тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нəтижесін көруге болатын
сияқты.Үш тілді болу –қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен қалмай, соған сəйкес
қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді қосуымыз керек.
Қорыта келгенде, қазіргі кезде сабақты оқытуда компьютер жəнет.б. жаңа
ақпараттық құралдарды пайдалану заман талабы болып отыр. Жаңа замандағы – Жаңа
Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу процессіне жаңа ақпараттық
технологияларды енгізілуі де,келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді.
Білім саласындағы табыстар мамандардың біліміне, біліктілігіне байланысты екендігін
білеміз. Сондықтанбіз тек Қазақстанның ішінде ғана емес, əлем деңгейінде бəсекеге
қабілетті жастарды дайындай білуіміз керек. Қазіргі заман сабағы жаңа ақпараттық
технологияны меңгерген мұғалімсіз болмайды. Ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин: «Маған
жақсы мұғалім бəрінен де қымбат, өйткені жақсы мұғалім – мектептің жүрегі» деген
екен.Онда «білімнің жүрегі» болумен қатар, жаңа егемен еліміздің ұрпағын жаңа білім
нəрін сусындатып, саналы тəрбие, сапалы білім беретін білімді, білікті ұстаз болайық.
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Триязычие в Казахстане
Абдылдаева Т.С., Смагулова Б.А.
Алматинская академия экономики и статистики
E-mail:t-abdyldaeva@mail.ru, bakyt28@mail.ru
Современный человек сегодня характеризуется как личность, свободно владеющая
двумя и более языками, осознающая принадлежность к собственной национальной
культуре, понимающая и уважающая самобытность культуры собеседника, умеющая
участвовать в межкультурном диалоге.
"Казахстан в современном мире должен восприниматься как высокообразованная
страна, население которой пользуется тремя языками. Это казахский язык государственный язык, русский язык как язык межнационального общения, английский
язык - язык успешной интеграции в глобальную экономику", - эти слова Президента
страны Н.А.Назарбаева по сути явились одной из основных задач для современного
казахстанского образования, которое должно стать конкурентоспособным, качественным,
таким, чтобы выпускники школ могли продолжить обучение в зарубежных вузах[1].
Обучение иностранному языку формирует коммуникативное умение, столь
необходимое для человека как члена общества, члена коллектива, члена семьи. Оно
предполагает умение слушать собеседника, вступать в общение, поддерживать его.
Английский язык как средство международного общения занимает в мире лидирующую
позицию. Это связано прежде всего со стремительным развитием высоких технологий
(космических, информационных, лазерной техники, био и нано технологий), экономики.
Знание иностранных языков очень важно и для развития экономики страны, ее регионов,
и, конечно, для самих граждан. Тот, кто желает получить более высокие шансы на
успешное трудоустройство и профессиональную карьеру, должен в достаточной степени
владеть хотя бы одним иностранным языком.
Система принципов обучения в системе полиязычия: казахский язык - русский
язык - английский язык:
•
изучение языков идёт параллельно, языки не пересекаются, опорой является
родной язык;
•
обучение иностранному языку это обучение речевому мышлению, овладение
новыми средствами выражения мыслей и миром изучаемого языка;
Развитие речи - это развитие мышления. Речь невозможна без мыслей, без
опережающего внутреннего процесса. Владение казахским, русским и иностранным
языками становится в современном казахстанском обществе неотъемлемым компонентом
личной и профессиональной деятельности человека. Всё это в целом вызывает
потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально владеющих
несколькими языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе
более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положение.
Это требование времени диктует необходимость приобщения подрастающего
поколения к универсальным, глобальным ценностям, формирования у подростков умений
общаться и взаимодействовать с представителями соседних культур в мировом
пространстве. В этой связи понимание роли языков в современном мире ставит перед
нами вопрос обучения языкам и повышения уровня языковой подготовки учащихся, а так
же учителей школ, которые должны знать свой родной язык и язык международного
общения - английский. Главная цель, стоящая перед педагогами и учащимися, - это
развитие поликультурной личности, знающей обычаи и традиции своего народа,
владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативнодеятельностные операции на трёх языках во всех ситуациях, стремящейся к саморазвитию
и самосовершенствованию.
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Известно, что только то государство может успешно развиваться и гармонично
вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать для своих граждан
достойные условия для приобретения качественного и современного образования.
Президент страны Н.А.Назарбаев поставил высокую планку перед отечественным
образованием. Оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким,
чтобы выпускники казахстанской школы могли легко продолжать обучение в зарубежных
вузах. Поэтому важнейшей стратегической задачей образования является, с одной
стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой стороны,
обеспечение выпускников школ международными квалификационными качествами,
развитие их лингвистического сознания, в основе которого лежит овладение
государственным, родным, и иностранными языками. В этой связи понимание роли
языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами вопрос о
результативности обучения языкам и повышении уровня языковой подготовки учащихся.
Полиязычие - основа формирования поликультурной личности[2].
Цель поликультурного и полиязычного образования может заключаться в
формировании человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной
и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и
верований. Полиязычие при соответствующих принципах гуманизма может
стимулировать гуманизацию в национальной образовательной системе. Обоснование
необходимости приоритета родного языка культуры в целом, который, активно адаптируя
языки других народов, укрепляется в своем богатстве и уникальности,- это тот
методологический принцип, который выдвигается в качестве концептуального решения
социально-философических проблем гуманизации полиязыкового образовательного
пространства современного мира.
При наличии общих содержательных компонентов "концептуальные поля истины"
в различных языках и культурах имеют различные очертания, отражая разные стороны и
аспекты бесконечно многообразного, объективного мира. Поэтому через познание
народных и, в частности, иностранных языков человек может непосредственно ощутить
свою принадлежность к мировой истории и одновременно глубже понять свою
национальную культурно-историческую уникальность.
Итак, язык рассматривается как фактор культуры,во- первых, потому что он
является ее составной частью, которую мы наследуем от наших предков; во -вторых, язык
- основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; в - третьих, это
важнейшее из всех явлений культурного порядка. Являясь составной частью культуры и
его орудием, он выражает в обнаженном виде специфические черты национальной
ментальности, открывает механизмы области сознания. Также отношения между языком и
культурой могут рассматриваться как отношение части и целого. Так как каждый
носитель языка одновременно является носителем культуры, то языковые знаки
приобретают способность выполнять функцию знаков культуры и тем самым служат
средством представления основных установок речевой деятельности человека говорящего.
Язык, прежде всего, является средством, при помощи которого человек получает
сведения о материальной и духовной культуре общества, что лежит в бытие человека в
культуре. Культура устанавливает место человека в системе общественного производства,
распределения и потребления материальных ценностей. Так, развитие рыночной
экономики, конкуренции, бизнеса, торговли, реорганизация системы сервиса в
направлении к клиенту, потребителю ведут к диалогизации общения, увеличению роли
диалога в общении. Формируются подъязык делового общения, система деловой
документации, устные и письменные деловые речевые шаблоны, деловой речевой этикет.
Уровень развития языка, его удельный вес в жизни страны, мира того народа, который
говорит на нем, определяют сферу распространения языка и объем выполняемых им
функций. Наиболее употребительны на земном шаре языки международного общения,
официальные языки Организации Объединенных Наций. Значительную сферу
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распространения имеют языки межнационального общения в рамках одного
многонационального государства, например, русский язык в странах СНГ. Далее следуют
языки, обслуживающие отдельные народности, так называемые местные языки. Есть
языки очень узкой сферы использования, к примеру, латинский язык (мертвый язык)
используется в медицинских рецептах; книжнославянский язык сохраняется в церковных
службах и.т.п.[3].
Как отметил в своем послании народу Президент Н.А. Назарбаев, важнейшей
задачей образования является обеспечение выпускников школ международными
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе
которого - овладение государственным, родным и иностранными языками. Перед нами
стоит вопрос о результативности обучения языкам и повышения уровня языковой
подготовки учащихся. Стремительное вхождение Казахстана в мировое сообщество:
иновационно - индустриальная экономика, информатизация общества, гармонизация
образовательного пространства и внедрение международных стандартов коренным
образом изменяют сознание и поведение человека. Социально - историческая перестройка
общества и общественная форма сознания, ориентация на ценности общей человеческой
культуры актуализировали проект Президента "Триединство языков, как социально историческую необходимость, как конкурентоспособность нации, как культурный
императив времени, и утвердили приоритет трех языков в Республике Казахстан":
казахский - русский - английский. Наряду с казахским языком, имеющим статус
государственного, и русским - языком межнационального общения, важным средством
общения выступает иностранный язык[4].
В Казахстане уже сформировались основные тенденции, определяющие развитие
методики полиязычия. Согласно законодательству об образовании в РК 2007 года все
организации образования, независимо от форм собственности , должны обеспечить знание
обучающимися казахского языка как государственного, а также изучение русского языка
и одного из иностранных языков в соответствии с государственным общеобязательным
стандартом соответствующего уровня образования. Новое время и новые условия требуют
коренной перестройки, переоценки ценности и идеалов, пересмотра целей и задач,
методов и приемов обучения. Изучение иностранных языков в Казахстане - это обучение
языку как реальному и полноценному средству общения на уровне носителей этого языка.
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дүниежүзілік стандарттарға сәйкестендіру өте маңызды мәселе, өйткені, ішкі еңбек
нарығы жаңа ақпараттық технологиялармен қаруланған кәсіптік және техникалық білімі
бар өз кадрларымызбен қамтамасыз етуді талап етуде. Еңбек нарығы шарттарының
өзгеруін ескере отырып білікті мамандар дайындау жүйесін құрудағы әлеуметтік
серіктестіктердің құрылымын белсенді пайдалану қажет. Мемлекеттік стандартқа сай
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мамандықтарды оқыту «Мамандыққа кіріспе» танысу тәжірибесімен басталады. Осы
арада әлеуметтік серіктестіктің байланысы арқылы білім алушылардың таңдаған
мамандық туралы түсініктері қалыптасады, оқу процесінде алған теориялық білімдерін
тәжірибеде пайдалану дағдылары тереңдетіледі, өндірістік жағдайда өз бетінше шешім
қабылдау іскерлігі қалыптасады. Осы мақсатта колледж мамандықтары бойынша
«Мамандыққа кіріспе» танысу тәжірибесін өткізу бағдарламасын ұсынып отырмын [1].
Тәжірибе атауы: «Мамандыққа кіріспе - мамандықпен танысу»
Тәжірибенің мақсаты: таңдаған мамандыққа қызығушылығын тудыру, болашақ
мамандығы туралы толық мәлімет беру.
Курстың мақсаты - студенттерді осы сала бойынша мамандар дайындауға
қойылатын жалпыға білім беру мемлекеттік стандартының талабымен,
оқу
бағдарламаларының мамандық бойынша мазмұнымен және оның жүзеге асыру
жағдайымен таныстыру; мамандық бойынша қандай қасиеттерге талап қойылады, соны өз
ісіне ұқыпты кәсіби маман мысалымен көрсету; студенттерді әлеуметтік серіктестіктің
тәжірибе базасымен, ондағы жұмыстың ерекшелігімен таныстыру.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бағдарлама тақырыбы:

Тараулар
Мамандықтың
кәсіби
мінездемесі.
Мемелекеттік
стандарт бойынша бағдарламалардың мазмұны.
Бітірушінің моделі
Мамандықтың даму тарихы
Өндірістен еңбек озаттарымен кездесу
Тәжірибелік «Болашақ мамандық туралы не білеміз, не
жасай аламыз»
Семинар «Осы сала бойынша жаңа жетістіктер»
Экология және менің болашақ мамандығым
Өндіріске сырттай саяхат жасау
Базалық өндіріске саяхат
Сынақ. Байқау «Менің мамандығым - менің
мақтанышым»
Барлығы

Сағат саны
8
6
6
8
8
8
6
6
6
10
72

Бағдарлама мазмұны:
Мамандықтың кәсіптік мінездемесі. Мемлекеттік стандарттың маман дайындау
деңгейіне қойған талабы. Мемлекеттік стандарт бойынша бағдарламалардың мазмұны.
Оқу орнының оқу тәрбие үрдісі мен әдет - ғұрыптары.
Бітірушінің моделі. Кәсіби маман болу үшін керекті жеке қасиеттер. Оны дамыту
жолдары.
Мамандықтың пайда болуы мен даму тарихы. Негізгі даму этаптары. Оның
ерекшеліктері.
Өндірістен еңбек озаттарымен кездесу. Олардың жетістіктері. Жұмыс туралы,
өндірістің дамуы туралы.
Болашақ мамандық бойынша білімі мен меңгеруі. Мамандық бойынша түсініктер,
алғашқы түсініктер. Мамандықты меңгеру үшін керекті білім мен қабілет, оны дамыту.
Қызықты жұмыстың түрлерін көрсету.
Осы саладағы жеткен жаңа жетістіктер. Өндіріске енгізілген жетістіктер. Осы
салада қолданылатын жаңа ашылымдар. Ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың
түрлері.
Экология және менің болашақ мамандығым. Кәсіби ауру - сырқаулар және
олардың алдын алу. Өндірістегі техникалық қауіпсіздік және жарақаттану. Өндіріс
экологиясы.
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Өндіріске сырттай саяхат. Базалық өндіріс туралы кітап, буклет, материалдардың
көрмесін ұйымдастыру. Өндіріс жарнамасымен танысу [2].
Базалық өндіріске саяхатқа бару. Өндірістің тарихы мен әдет – ғұрыпы, оның
жұмысының құрылымы мен мінездемесі. Өндірістің техникалық дамуы. Өнімдері:
сапасы, саны, түрлері, дамуы.
Студенттердің құзіреттіліктерін қалыптастырға қойылатын талаптар:
•
Өзінің болашақ мамандығының мәнін және әлеуметтік маңыздылығын түсіну,
оған тұрақты қызығушылық таныту;
•
Оқытушының қойған мақсаты мен оған жету тәсілдері арқылы студенттің
жеке іс-әрекетін ұйымдастыру;
•
Жұмыс жағдайын талдау, ағымдық және қорытынды бақылау, бағалау және
жеке қызметін түзету, өз жұмысының нәтижелері үшін жауапкершілік алу;
•
Кәсіптік міндеттерді тиімді орындауға арналған қажетті ақпараттарды іздеуді
жүзеге асыру;
•
Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдануды
үйрену;
•
Техника кауіпсіздігін орындау. Кәсіби аурулардың алдын алуды білу;
•
Алған кәсіби білімдерді шығармашылықпен қолдануды білу.
Сонымен, бағдарламаның мазмұны оның мақсатын шешеді: мамандыққа деген
қызығушылықтарын оятады, мамандық туралы толық мәлімет алады. Бұл мақсат
маңызды, себебі кешегі талапкер өзі таңдаған мамандықтың мәнін толық біле бермеуі
мүмкін. Мамандық бойынша тарихын біліп, өндірістен озат адамдармен кездесіп, студент
өз көзімен өндірісті көріп, қандай болашақ пен қиындықтар күтіп тұрғанын түсінеді,
болашақ мамандығына деген қызығушылығы арта түседі. Студенттерді мемлекеттік
стандарт талаптарымен, курстар бойынша оқытылатын бағдарламалар мазмұнымен
таныстыру оқудың қазіргісі мен болашағын көруге көмектеседі. Сондай ақ, мамандық
бойынша экологияны, кәсіби ауру - сырқаулар және оларды алдын алуды, өндірістегі
техникалық қауіпсіздік және жарақаттануды оқытуға да көңіл бөлінген. Бірінші өндіріске
сырттай саяхат жасап, сосын барып, базалық өндіріске саяхатқа бару да қарастырылған.
Яғни, студенттерді кәсіби тәжірибелерге алдын - ала бағыттауға жақсы көмектеседі.
«Мамандыққа кіріспе» танысу тәжірибесі «Менің мамандығым - менің мақтанышым»
тақырыптағы байқаумен аяқтау қарастырылған. Бұл студенттердің мамандыққа деген
қызығушылықтарын арттырып, шығармашылық, ізденіспен білім алуға жетелейді [3].
Сабақта оқытудың әр түрлі формалары мен түрлерін қолдануға болады: мысалы,
интерактивтік тақтаны, көрнектілер, тарату материалдарын, ТСО-ны қолданып оқулық
фильмдер көрсетуге болады. Сөйтіп, 2 курстан бастап дуалды оқыту жүйесіне өткен кезде
студент сол
мамандық туралы алғашқы терең біліммен барады. Ал, дуалды
оқыту жүйесінің маңыздылығы сол, маманның болашақ кәсібі бойынша жұмыс орнын
табу мәселесі оқуға да, ынтасына да тікелей әсер ететіндігінде. Студент өндіріске маман
ретінде бекітіле отырып, оқу барысында ерекше көзқарас қалыптастырып,
жауапкершілікті түсініп, қызыға оқиды. Сонымен қатар студент өндірістік ұжымдағы
қарым-қатынасқа ерте бейімделіп, әлеуметтік ортаға үйренеді. Оқу барысында өз еңбегіне
ақы ала отырып, ол кейін жақсы маман болып жұмыс орнына кедергісіз орналаса
алатын болады. Сонымен қатар, түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші жоғарлайды.
Мысалы, біздің колледж 2015 жылы 5 наурызда «Жасылқұрылыс» Акционерлік
қоғамымен, кәсіпкерлер палатасымен, Білім Басқармасымен дуальды жүйе бойынша
мамандар дайындау келісім шарт меморандум жасады. Қазіргі таңда 3 курс студентері
«Жасылқұрылыс» Акционерлік қоғамы мекемелерінде кәсіби біліктерін тәжірибеде
шыңдап жүр. Осы жазғы демалыста студенттердің 25 % осы мекемелерде жұмыспен
қамтылды.
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Бүгінгі заман – бәсекелестік пен жоғары технологиялар заманы, ғылым мен білім
заманы. Ендеше білім беру үрдісіндегі жаңашыл әдістер, түрлі технологиялар, оқыту
құралдары мамандарды даярлаудағы сапалы білімге әсерін тигізері сөзсіз.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Мамандықтар бойынша Мемлекеттік стандарт
2. Журнал «Қазақстан кәсіпкері», №8, 2008ж.
3. Силлабус «Мамандыққа кіріспе», Қ.Жұбанов атындағы мемлекеттік
университеті, техникалық факультеті, 2005ж.

Оқытудың инновациялық әдістері-жоғары білімді дамытудың жаңа жолдары
Байдильдина А.М., Бейсенбаева А.К.
Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ
E-mail: Azhar.kakimovna@mail.ru
Білім берудің жаңа кезеңі теория мен тәжірбиедегі белсенді ізденіске
негізделеді.Бұл үрдісте бірнеше қарама-қайшылық орын алады, олардың ең бастысытәрбие беру мен оқытудың дәстүрлі жүйелерінің бірқатар инновациялық үрдістерді
тудырған қазіргі қоғамдағы дамудың әлеуметтік-экономикалық талаптарға сай келмеуі
Білім беру жүйесіне деген қоғамның да әлеуметтік тапсырысы өзгерді, яғни бұл өмірлік ұстанымын өз бетімен, саналы түрде анықтай алатын тұлғаны қалыптастыру
қажеттілігі.
Еңбек нарығы мен жоғары білімді ықпалдастару немесе жақындастыру басты
міндеттердің бірі болып табылатындықтан жоғарғы оқу орындарында кәсіптік бағдар беру
қызметі білім алушыныңтеориялық білімді игеру кезінде білім сапасын арттыру, икемді
оқыту бағыттарын қалыптастыру, білімгердің құзіретін арттыру жүйесі арқылы
орындалуы қажет.Бұл қызметке жұмыс берушілер мен бітірушілер арасындағы
әріптестікті арттыру, оқыту үрдісіне жұмыс берушілерді қатыстыру тікелей әсер етеді.
Ықпалдасқан құрылымдарды қалыптастыру қажеттілігі төмендегі шараларға:
1. Өндірісті өзгертетін жаңа технологиялық жаңалық ең алдымен аралас ұжымдар
жүзеге асыра алатын пәнаралық зерттеулерге негізделеді;
2. Өндірісті жаңғыртудың жоғары динамикасы технологиялық өндірістің игеру
циклдарын қысқартуды көздейді,яғни инновацияны жүзеге асыру үшін кәсіби маман
дайындаудың үдемелілігін де көздейді;
3. Білім мен ғылым көбінесе кәсіпкерлік сипатқа ие болады. Бұл венчурлық
ғылыми-өндірістік ұйымдардың пайда болуына алып келеді. Бірақ дәл осы міндеттер
ғылыми-оқу орталықтарына шектеулі болып табылады.
Елімізде шикізатқа негізделген экономикадан білімге негізделген инновациялық
экономикаға көшу қажеттілігі туындады.Бұл мәселені бизнес пен білімнің қоғамдастығын
құру арқылы шешуге болады. Мұндай қатынасты құру үшін білім және ғылым саласында
нарық талаптарына жауап бере алатын жас және жаңашыл басқарушыларды дайындау
қажет[1].
Бүгінгі күнгі өзекті мәселе ҚР нарықтық қатынастарға көшуі кәсіптік оқыту
жүйесіне жаңа талаптар қойылуымен болып табылатындықтан ол талаптарды орындау
кәсіби білім саласын толық өзертуді қажет етеді.
Білім берудің инновациялық сипаты оның басқа әлеуметтік институттармен
бәсекеге түсуінде маңызды құралы болып табылады. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық
жағдайда оқытудың мазмұны, формасы және технологиясы жастардың білімге деген оң
көзқарасын қалыптастыруда өте маңызды. Білім берудің жаңа арналары мен әдістерін
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дамыту бірінші кезектегі қажеттілікке айналып келеді. Білім берудің қолжеттімділігін
арттыру, оның үздіксіздік және инновациялық сипаты, жастарды әлеуметтік тұтастығы
мен белсенділігінің, олардың әртүрлі ғылыми орталарға қатыстылығы білім жүйесін ҚР
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және азаматтардың әл-ауқатын арттырудың маңызды
факторына айналдырады.
Демек, оқытудағы инновация деп педагогикалық технологияларды,әдістер
жиынтығын, оқу құралдары мен тәсілдерін жетілдіру үрдістерін айтуға болады. Қазіргі
кезде инновацияланған педагогикалық қызмет кез келген оқыту орнындағы оқыту
үрдісінің маңызды бөлігі. Себебі инновациялық қызмет белгілі бір ұйымның білім беру
нарығындағы бәсекелестікке төтеп берудің негізі болып қана қоймай, оқытушының кәсіби
дамуына, шығармашылық ізденісінің артуына, студенттерінің тұлғалық қасиеттерінің
деңгейінің артуына алып келеді.Сондықтан да инновациялық қызмет оқытушылардың
ғылыми-әдістемелік қызметімен және бізімгерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен
тығыз байланысты.
Оқытушылық үрдісте инновациялық әдістер мақсатқа, әдіске, мазмұнға, оқыту мен
тәрбие беру формасына, оқытушы мен студенттің бірге атқаратын жұмысына
жаңалықтарды енгізуді қарастырады.Бұл инновациялар арнай жобаланған, алдын-ала
жасалып қойылған немесе оқытушы бастамасына байланысты қайта пайда болған болуы
мүмкін.
Қазіргі жоғары оқу орындарының міндеті әлемде болып жатқан өзгерістерге
жаңаша, басқаша көзқараспен қарай алатын, толық түсінетін мамандарды дайындау
болып табылады. Сол себепті де студенттерді болашақта болатын өзгерістерге дайындау
үшін жоғары оқу орындарында білім берудің инновациялық әдістері қолданылуы шарт.
Портфолио әдісі-кәсіби және оқыту қызметі нәтижелерін аутентті бағалау әдісіне
негіз болып табылатын заманауи оқыту технологиясы.Бұл әдісті көбінесе білім саласымен
байланыстырады, алайда кең мағынады бұл әдіс тәжірбиелі-нәтижиелі қызметте
қолдануға мүмкіншілігі бар. Жоғары оқу орнында тәжірбиелі-нәтижелі қызметті біліми
портфолио және кәсіби портфолио деп бөледі[2].
Мәселені баяндау әдісі оқытушы әртүрлі әдебиеттер мен құралдарды пайдалана
отырып материалды түсіндіруден бұрын тақырыпқа байланысты туындаған мәселені
көтере отырып баяндап, тапсырманы қалыптастырады, сосын дәлелдеулер жүйесін
қалыптастыру арқылы, бірнеше ғалымдардың пікірі мен ғылыми көзқарастарын
салыстыра отырып ортақ тұжырым негізінде тапсырманы шешу жолдарын көрсетеді. Бұл
әдісте білімгер ғылыми ізденуші мен куәгеріне айналады.
Жобалау әдісі-білімгер біртіндепкүрделене түсетін тапсырма-жобаларды орындау
немесе игеру барысында жаңа білімге ие болатын әдіс.
Оқытудың тапсырмалық-ізденістік әдісі білім алушылардың зерттеу жұмыстары
кезінде орындалып жүзеге асады, оқытудың проблемалық жағдайларды қою мен шешуге
бағытталған тәжірбиелік және көрнекілік әдістер арқылы орындалады.
Студенттердің оқу үдерісіне қарастырылған ғылыми-зерттеу жұмыстары-мұндай
жұмыстар оқу жоспары мен оқыту пәні бағдарламаларына сәйкес міндетті түрде
орындалады, студенттердің барлық ғылыми-зерттеу жұмыстары оқытушы тарапынан
бағалануы және тексерілуі шарт.
Мәселені оқыту:
1) Бірінші кезекті пәнге деген «қызығушылықты оятуға» бағытталған технология.
Оқыту проблемалық жағдайларды қалыптастыра отырып оқытушының бағыт көрсете
отыруымен білімгердің оқытушымен бірге тапсырманы орындауын көздейді;
2) Шынай өмірдегі және ғылыми қарама-қайшылықтарды анықтау мен шешу
негізделген білімгердің зерттеушілік қызметін дамытуға бағытталған екпінді
дамытушылық оқыту. Мәселені оқытудың негізі–туындағын мәселені айқындау мен
негіздеу болып табылады.
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Тәжірбиелік-бағытталғын жобалар-бұл жоба түрінің маңыздылығы білімгерге
материалдық формада көрсетілген айқын, дәл және тәжірбиелік мәні бар нәтижені
анықтау.Бұл жоба түрін дайындау мен өткізу құрылымдық дамытуды, қатысушылар
қызметтерін анықтауды, аралық және соңғы нәтижелерді анықтауды талап етеді.
Шығармашылық жобалар-мұндай жобалар алдын ала дайын және анықталған
құрылымға ие болмайды. Шығармашылық жобада оқытушы тек жалпы параметрлерін
анықтап тапсырманы шешу жолдарын көрсетіп береді. Шығармашылық жобалардың
басты талабы білімгерге маңызды болып табылатын жоспарланатын нәтижені айқындап
беру. Шығармашылық жобалар білім алушылардың таңымдық белсенділігаін арттыруға
көмектеседі және материалдар , құжаттармен жұмыс жасау қабілетін арттырады.
Дәріс-шолу: дәріс- шолуды оқу кезінде ұқыптылық қағидасы сақталады, дәріс
қарауға келетін формадағы келтірілген ақпараттар жиынтығын көрсетеді. Қабылданып
тұжырымдалған видеоқатарлар тәжірбиелік іс-шаралар мен дұрыс ойларды
қалыптастырады. Видеоқатарлар тек қана ауызша ақпаратты бейнелеп қана қоймай,
мәнді ақпаратты қамтуы қажет. Дәріске дайындалу кезінде мазмұндықарауға
мүмкіншілігі бар формаға айналуы керек. Қарап көру арқылыойлауды, материалды ұсыну
ретін, мөлшерін, сөйлеу әдебін сақтау өте маңызды.
Бүгінгі күнннің талабы бойынша инновациялық әдістер студенттердің
шығармашылық ізденістеріне бастамашылдық ететін, жетекші және білім беруші болып
табылатын оқытушы ролін де өзгертті.
Оқытудың инновациялық ғылыми негізі-қазіргі білім жүйесін онсыз елестете
алмайтын негіз болып табылады.Дәл осы меңгерген студенттің білімібітіруші түлекке
қоғамның әлеуметтік және мәдени стандарттарын бойына сіңіріп, кәсіби және тұлғалық
танымдарын арттырған маман ретінде қарауға болады. Сапалы білім берудің нәтижесі
сауаттыжәне белгілі бір мамандыққа жақындау ғана емес сонымен қатар мәдениет пен
адамгершіліктің үйлесімі, өз бетінше ой қалыптастыру, болашақта өздігінше жұмыс
жасау, оқу және қайта оқу дағдыларын қалыптастыру. Сондықтан осы
аталғандарданбүгінгі күнгі білім берудің негізгі көзқарастары қалыптасады[3].
Жоғарыда айтылғандай, инновация-бұл білімді, ғылым мен өндірісті, экономикаға
сай білімді үйлестірудің тікелей жолы. Сондықтан ббілім берудегі инновация барлық
аспектіде: ұйымдастырушылық, әдістемелік, қолданбалы түрде білім берудің сапасын
арттырудың негізгі құралы деп қарауымыз шарт.
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«Мәңгілік Ел» - жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық
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Божбанбаев Б.М.
Алматы экономика және статистика мекемесінің
Қазақстан халқы Ассамблеясы Орталығы басшысы
E-mail: bbozhbanbaev@mail.ru
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.
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 институтыұлттық 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 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.
Қазақстан халқы ассамблеясы — мемлекеттік саясатты жүзеге асыратуына
ықпалын тигізетін, Қазақстан Республикасының Президенті құрған мекеме.
Ассамблеяның мақсаты
Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып,
қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени
ортақтығы негізінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясымен біріктірілген
қазақстандық азаматтық біртектілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру
процесінде Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып
табылады.
Ассамблеяның негізгі міндеттері
Ассамблеяның негізгі міндеттері:
1) этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық
қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық
келісімді және толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау;
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2) «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының негізінде Қазақстан халқы
бірлігін нығайту;
3) қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және
азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге
қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу;
4) азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға қатысу;
5) Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге
де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету;
6) Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету,
сақтау және дамыту болып табылады [1].
«Мәңгілік Ел»
ұлттық идеяның маңызды құраушыларын (этносты
қалыптастырушылық, азаматттық және жалпымемлекеттік), сонымен қатар Мықты және
Қуатты Қазақстан мемлекетін құруда басшылыққа алынатын «Қазақстан – 2050»
Стратегиясының негізгі алты бағыттарын ескере отырып, құрастырылды. Бірінші. Жаңа
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. Жаңа қазақстандық патриотизм – бұл этникалық
айырмашылықтардан тыс бүкіл қоғамды біріктіруі тиіс барлық мүмкіндік. Екінші. Барлық
этностар азаматтары құқықтарының теңдігі. Біз барлығымыз тең құқықты тең
мүмкіндіктерді иеленген қазақстандықтармыз. Біздің жерімізде бейбітшілік пен
тыныштық орнауына біз тікелей жауаптымыз. Үшінші. Қазақ тілінің дамуы және
тілдердің үш тұғырлылығы. Жауапкершілікті тіл саясаты қазақ ұлтын біріктіруші басты
факторлардың бірі болып табылады. Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз және оны барлық
салада белсенді пайдалана отырып дамыту керек. Төртінші. Мәдениетті, дәстүрлі және
даралықты қайта өркендету. Дәстүр мен мәдениет – ұлттың генетикалық коды. Бесінші.
Ұлттық зиялы қауым рөлін көтеру. Зиялы қауым қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа
жалпыұлттық құндылықтар жасауда жетекші күш болуы керек. Алтыншы. Мемлекеттің
зайырлы сипатын нығайту – бұл Қазақстанның сәтті дамуының маңызды шарты [2].
«Қазақстан-2050» - Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясында» рухани
бірлік пен ұрпақтар арасындағы сабақтастық, ұлттық сана-сезім мен жаңа қазақстандық
патриотизмді қалыптастыру мәселелерін өзектендіре отырып, мемлекет Президенті
Н.Ә.Назарбаев бұның бәрі жақын болашақта Мықты және Қуатты Қазақстан мемлекетін
өркениетті жолмен құрудың қажетті шарты екеніне баса назар аударды. «Қазақстан-2050»
Стратегиясын жүзеге асыруда үлкен жауапкершілікті мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ
халқына жүктей отырып, Президент тек мәдени кодты сақтай отырып қана (тіл,
руханилық, салт-дәстүрлер) уақыттың сын-қатерлеріне жауап қайтара алатынымызға баса
назар аударды. «Егер ұлт өзінің мәдени кодын жоғалтса, онда ол ұлттың өзі де
жойылады». Тек тағылымды тарих, ата-бабалар даңқы ғана қазіргі уақыт қиындықтарын
жеңуге мүмкіндік береді», - деген құнды пікірі ата салтымызды сақтауға, туған жер мен
ел алдындағы парызымызды ақтауға шақырады. Осыған байланысты көптеген
ғалымдардың ұлттық идеологиялар ұзақ өмір сүреді және ұлттар сол үшін өзінің жеке
«мені» үшін күреседі, онсыз ұлт туралы пікірдің болуы да, оның болашақтағы тарихи
өмірі туралы да сөз қозғаудың өзі мүмкін емес деген пікірлері орынды [3].
«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.
2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың кезекті халыққа жолдауын: «Бір жыл бұрын мен еліміздің 2050
жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат —
Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол — «Мәңгілік Қазақстан»
жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті«,- деп бастады. Бұл
орайда елең еткізген жаңалық — тұңғыш мемлекеттік ресми идеология, яғни
«Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы. Бұл — Қазақстан Республикасының ұлттық
идеясынан келген түйін-тұжырым. Мәңгілік Ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты
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мен қаһармандық ұраны десек қателеспейміз . Аталған идея қазақ елінің ғасырлар бойы
армандаған мақсаты ғана емес, Тәуелсіздік жолындағы жанқиярлық еңбегі мен тынымсыз
шығармашылығының нәтижелері арқылы қол жеткен асу [4]. «Мәңгілік ел» ұғымын
тереңнен түсіндіру, тарихи негіздерін көрсету мәселелері маңызды болып
табылады.Мәңгілік Ел — жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы.
«Мәңгілік Ел» идеясы – бұл Қазақстан Республикасының азаматтарының санасында
жаңа қазақстандық патриотизмнің жоғары деңгейін қалыптастыруға бағытталған жаңа
феномен. Қазақстан республикасы президенті Н.Ә.Назарбаев «Мәңгілік Ел» идеясы
ұлттың тарихи санасын оятып болашаққа апаратын жол дейді. Неғұрлым тарихи
жадының терең болғандығынан, неғұрлым тарихи сананың тамыры терең болады және
әлеуметтік-экономикалық санаттың жоғарғы деңгейге көтерілуіне ықпалын тигізеді,
сондықтан қоғамның рухани азығы ұлғаяды. Тарих адамзат жадымен және әлкуметтік
санамен тығыз байланысты. Тарихи сананы жандандыру тек өзіндік тарихты және іргелі
құндылықтардың негізін құрайтын ұлттық мәдениетті зерттеу арқылы болады. Ұлттық
идеясы бар мемлекеттің шаңырағы шалқаймайтындығын тарих дәлелдейді. «Мәңгілік Ел»
идеясы елдің табыс стратегиясы ретінде көрініс береді. Оның негізінде ұлттық руханият,
тарихи келбетке сүйіспеншілік, халықтың болашаққа сенімділігі, ұлттық мәдениетің
ерекшелігі, бірлік тарихи және салауатты болашақ, қазақстанның бәсегекеге қабілітті
мемлекет қатарына енгізілу құндылықтары жатыр.
Жалпыұлттық идея бүкіл ұлттық қоғамды қамтығаннан бастап, ұлттық рухтың
феномені бекітіледі. Ұлттық рух – ұлттық болмыстың сапалы жай- күйінің нәтежиесі
және жиынтығы. Бүндай биік сезім ұлттың отандық тағдырмен байланымен көрсетеді.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының негізгі мәні – өшпейтін мақсат-мұраттарымыз бен
мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге
де ұлттардың ұлттық идеяларын бір арнаға тоғыстыратын идеология арқылы
қалыптастырылатын Қазақтың ұлттық мемлекеті.
Осылайша, философия контексті бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясы және
«Мәнгілік Ел» идеясы— бұл Қазақстандағы бірегей саяси- жаңашылдықтың нәтижесі.
Бүгін әлемнің көптеген елдері үшін Ассамблея жұмысының тіжірибесі тартымды және
пайдалы болып тұр. Бүгінде Конституция мен Қазақстан халқы Ассамблеясы жай ғана
құрдастар емес, олар тұрақтылықтың, жаңғырудың және гүлденудің іргетасы болған екі
ұлы құндылық. «Мәңгілік ел» идеясы елімізді өз мақсатына заман сынынан сүріндірмей
жеткізіп, дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа серпін беретіні сөзсіз.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1 Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы
20 қазандағы N 70-IV Заңы
2 «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақстан Республикасының жоғары білім
саласындағы жүйеқұрушы фактор: оның мәселелері мен іске асыру перспективалары»:
Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20
жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына арналған республикалық ғылымипрактикалық конференция материалдары. 18 маусым 2015 ж. – Алматы: Абай атындағы
ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы. – 2015. – 594 б. - Қазақша, орысша.
3 «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақстан Республикасының жоғары білім
саласындағы жүйеқұрушы фактор: оның мәселелері мен іске асыру перспективалары»:
Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20
жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына арналған республикалық ғылымипрактикалық конференция материалдары. 18 маусым 2015 ж. – Алматы: Абай атындағы
ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы. – 2015. – 594 б. - Қазақша, орысша.
4 ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы.
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Социологическая оценка семейной и демографической политики Беловского
городского округа Кемеровской области
1

Головина О.В., 2Морозова Е.А.
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Беловский институт (Филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», г. Белово,
2
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Е-mail: gov18@yandex.ru
Одним из важнейших направлений социальной политики являются семейная и
демографическая политика, то есть та сфера, которая обеспечивает, прежде всего,
рождаемость, миграционные процессы, поддержку молодых и многодетных семей.
Общие оценки состояния семейной и демографической политики в г. Белово
Кемеровской области отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Ответы на вопрос: «Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале (где
5 – самая высокая (положительная) оценка, 1 – самая низкая (отрицательная), 0 –
затрудняетесь ответить) современное состояние следующих направлений семейной и
демографической политики в Вашем городе», процент от числа опрошенных
Направления
семейной и демографической политики

1) регулирование рождаемости
2) миграционная политика
3) поддержка семей, в т.ч. молодых и многодетных

0
28
56
25

1
2
3
5

2
4
6
15

3
28
17
25

4
32
13
21

5
6
5
9

Данное направление социальной политики оказалось, вероятно, одним из самых
трудно оцениваемых, затруднившихся с ответами на поставленный вопрос набралось
достаточно много – от четверти (25-28 %) до большинства (56 %) респондентов.
Конкретные оценки все же сконцентрированы в столбцах, соответствующих
ответам «средне» и «скорее высоко», но последние превалируют только в сфере
регулирования рождаемости, а миграционная политика и поддержка семей получили
больше средних оценок. Можно также сказать, что пятерок чуть больше респонденты
поставили за политику в отношении молодых и многодетных семей, скромнее выглядят
оценки за организацию миграционной политики.
Для большей наглядности и в целях сравнительного анализа рассчитаем средние
оценки
по
всем
трем
составляющим
семейно-демографической
политики
(затруднившимся с ответами и не ответам присваивается 3 балла) – см. таблицу 2.
Таблица 2 - Средние оценки семейно-демографической сферы, баллы
Показатели

1) регулирование рождаемости
2) миграционная политика
3) поддержка семей, в т.ч. молодых и многодетных
Семейно-демографическая составляющая социальной политики

Оценка
3,4
3,1
3,1
3,2

Итак, семейно-демографическая политика в городе в целом оценивается скорее
положительно – средняя оценка немного превысила 3 балла (теоретическое среднее).
На общем фоне более позитивно выглядит регулирование рождаемости.
Проанализируем деятельностный компонент оценки семейно-демографической
политики, который рассчитывался на базе ответов на вопрос об удовлетворенности
работой муниципалитета в соответствующей сфере.
Ответы на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены работой муниципальных органов
власти в сфере семейной и демографической политики в Вашем городе?», процент от
числа опрошенных
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1) полностью удовлетворены
11
2) скорее удовлетворены
22
3) не можете сказать определенно
52
4) скорее не удовлетворены
10
5) совсем не удовлетворены
5
Мнения беловчан по поводу работы мэрии в сфере семейно-демографической
политики поделились в пользу позитива – 33 % ее оценили положительно, 15 % –
отрицательно. Однако очень большая доля (52 %) затруднившихся с конкретными
ответами настораживает – либо население ничего не знает об усилиях городских властей в
данном вопросе, либо эти усилия оцениваются неоднозначно.
Средняя оценка удовлетворенности работой муниципалитета в пересчете по
пятибалльной шкале составила 3,3 балла.
Результирующая оценка семейно-демографической политики определялась, исходя
из ответов на три вопроса.
Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, состояние семейной и демографической
политики в Вашем городе лучше, хуже или такое же по сравнению с другими городами
Кемеровской области?», процент от числа опрошенных
1) значительно лучше
5
2) немного лучше
9
3) такое же
51
4) немного хуже
3
5) значительно хуже
3
6) затрудняетесь ответить 29
Чаще всего (в половине случаев) горожане полагают, что семейнодемографическая политика особо не отличается от политики в других городах региона.
Однако каждый одиннадцатый житель думает, что в Белове данная сфера социальной
политики развита лучше, а 5 % – значительно лучше. Правда, есть и те, кто
придерживается обратной точки зрения, но их немного – 6 %. Следует учесть и тех
горожан, кто не смог ответить на поставленный вопрос, а они составили почти треть от
общего числа опрошенных (29 %).
Один из комплексных вопросов анкеты был направлен на изучение мнений об
изменениях в различных сферах жизни города, в том числе в сфере семейной и
демографической политики.
Ответы на вопрос: «Как бы Вы оценили изменения, произошедшие за последние 23 года в Вашем городе в семейной и демографической политике?», процент от числа
опрошенных
1) произошли существенные изменения к лучшему
15
2) произошли некоторые (малозаметные) изменения к лучшему
28
3) ничего не изменилось
28
4) произошли некоторые (малозаметные) изменения к худшему
2
5) произошли существенные изменения к худшему
1
6) затрудняетесь ответить
26
Около половины беловчан (42,5 %) заметили положительные перемены к лучшему
в семейной и демографической политике города за последние годы, хотя чаще и не очень
заметные. Около трети респондентов (почти 29 %) утверждают, что изменений не
наблюдается, лишь очень небольшая доля (3 %) отмечает негативную динамику.
Затруднения вопрос вызвал у четверти опрошенных.
Завершающий вопрос анализируемой темы носил обобщающе-личностный
характер (он также задавался в комплексной форме по всем направлениям социальной
политики).
Ответы на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены следующими сторонами своей
жизни – семейной жизнью?», процент от числа опрошенных
1) полностью удовлетворены
35
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2) скорее удовлетворены
36
3) не можете сказать определенно
13
4) скорее не удовлетворены
8
5) совсем не удовлетворены
8
Большинство жителей города Белово (71%) удовлетворены своей семейной
жизнью, причем полное удовлетворение характерно для 35 % горожан. В целом примерно
каждый шестой респондент не удовлетворен своей семьей (половина из этого числа
полностью не довольна), а 13 % опрошенных не смогли определенно ответить на
поставленный вопрос.
После перевода ответов опрошенных на «результирующие» вопросы в балльные
оценки были получены следующие значения – см. таблицу 3.
Таблица 3 - Средние оценки семейной и демографической политики по
«результирующим» индикаторам, баллы
Показатели
1) оценка состояния направления в сравнении с другими городами
2) оценка изменений направления за последние 2-3 года
3) оценка личной удовлетворенности по направлению
Семейная и демографическая составляющая соц. политики

Оценка
3,1
3,5
3,8
3,5

Как видно из таблицы, более позитивно горожане оценили личную
удовлетворенность семейной жизнью, на среднем уровне – изменения, которые
происходят в Белове в последние годы в семейно-демографической политике. В
сравнении с другими муниципальными образованиями город, по мнению его жителей,
находится примерно на том же уровне, что и другие. В итоге результирующая оценка
составила 3,5 балла.
А теперь агрегируем общие, деятельностные и результирующие показатели [1,c.9]
семейной и демографической политики города и получим окончательную интегральную
оценку соответствующего направления социальной политики.
Таблица 4 - Интегральные оценки семейной и демографической политики, баллы

Показатели
1) общая оценка
2) деятельностная оценка
3) результирующая оценка
Семейно-демографическая составляющая социальной политики

Оценка
3,2
3,3
3,5
3,3

В результате обобщения различных оценок горожан семейно-демографической
составляющей социальной политики было получено итоговое значение ее
результативности, равное 3,3 баллам. На ее рост «работала» результирующая оценка, а на
снижение – общая, в частности, оценка миграционной политики.
Сравнение данных в разрезе социально-демографических характеристик
респондентов показало, что более позитивно семейно-демографическую политику
оценивают мужчины (средняя оценка по данной половой группе составила 3,4 балла) по
сравнению с женщинами (3,25); молодежь (3,6) по сравнению со средним (3,4) и старшим
(3,2) поколениями; проживающие в благоустроенном жилье (3,4) по сравнению с
жильцами частных домов и общежитий (3,2), жители пригородных поселков (3,4) по
сравнению с проживающими в центральной части города (3,3).
В целом следует отметить, что семейно-демографическая составляющая
социальной политики в городе Белове оценивается скорее положительно, хотя имеются и
явно недовольные ею, и достаточно много затруднившихся. Нельзя не отметить тот факт,
что городские власти, судя по ответам респондентов, уделяют внимание данной сфере и
смогли немного улучшить ее состояние за последний период.
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Кез келген кен орны өзіне тән геологиялық құрылысымен, пішінімен, тереңде
орналасуымен және құрамындағы кендердің өзгергішітігімен, өндіріп алу
ерекшеліктерімен, шығарылатын өнімімен ерекшеленеді. Одан бөлек оған әсер ететін
параметрлерге географиялық, экономикалық жағдайы, өндірілген рудаға нарықтағы
сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасы және нарықтағы бағасы жатады. Тау-кен өндіру
өнеркәсібінің ұзақ тұрақты өмір сүруі минералдық шикізат базасы ұдайы өндірісінсіз
мүмкін емес. Ол геологиялық барлау өндірісінің арнайы жүйесі арқылы іске асырылады.
Геологиялық жұмыстарды орындау екі шарт арқылы іске асуы мүмкін: қаржыландыру
көздері мен оларды орындау үшін қолданылатын өндірістік қуаттар [1].
Экономикалық тұрғыдан кен орындарын қарастыратын болсақ, ең басты назар
аударатын мәселе ол геологиялық іздеу-барлау және өндіру жұмыстарының жүйелі әрі
тиімді жүргізілуі. Бұл жерде көзделетін басты мақсат пайда көлемін ұлғайта отырып,
шығынды азайту, яғни тауарға (минералдық шикізат, руда, кен) кететін шығын көлемін
төмендету болып табылады. Тағы бір ескеретін жағдай, ол геологиялық барлау
жұмыстарының сатылығы[3]. Геологиялық барлау процесінің саты-сатыға бөлінуі
геологиялық барлау жұмыстарының түпкілікті мақсаттарына біртіндеп жақындауды
қамтамасыз етеді (ресурстарға және пайдалы қазбалардың қорларына). Сатыға бөлінуде
толық мөлшерде барлық геологиялық барлау процесінің тиімді жұмыс нәтижелері
бойынша жылдам жауап беру мүмкіндігі жүзеге асырылады. Сатылық схема геологиялық
нәтижелерді, пайдалы қазбалардың қорларын, болжамдық ресурстардың белгілі бір
регламенттері, технологиялары мен түпкілік нәтижелері бар геологиялық барлау
жұмыстарының сатылары мен түрлерін бір- бірімен өзара байланысты бірыңғай жүйеге
біріктіреді [2].
Геологиялық барлау жұмыстары келесі сатылар мен сатышаларға бөлінеді:
1-ші саты. Жер қойнауын аймақтық геологиялық зерттеулер, ол келесі
сатышаларды кіріктіреді:
- 1-ші сатыша. Жинақталған және шолулық ұсақ масштабты геологиялық картаға
түсіру жұмыстары ( масштабы 1:500000 және одан да кіші);
- 2-ші сатыша. Орта масштабты геологиялық картаға түсіру жұмыстары (масштабы
1:200 000);
- 3-ші сатыша. Ірі масштабты геологиялық картаға түсіру жұмыстары (масштабы
1:50 000).
2-ші саты. Іздеу жұмыстары
3-ші саты. Іздеу-бағалау жұмыстары
4-ші саты. Кенорындарды геологиялық барлау
5-ші саты. Игерімдік барлау.
Геологиялық зерттеулер өндірісі ҚР тау-кен өндіру өндірісінің тәжірибесі екі түрлі
ұйымдастырушылық әдісімен іске асырылады:
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– арнайы геологиялық мердігерлік ұйымдармен, тапсырыс берушімен келісім
шарт арқылы;
– жер қойнауын пайдаланушылардың меншік күштерімен.
Арнайы геологиялық ұйымдардың мердігерлік жұмыстары кезінде геологиялық
зерт-теулерге тапсырыс берушінің мәртебесіне байланысты келесідей вариант болуы
мүмкін:
– мемлекеттік тапсырыс бойынша;
– жер қойнауын пайдаланушылардың тапсырысы бойынша – мемлекеттік
қаражаттар есебінен лицензия иегерлері;
– жер қойнауын пайдаланушылардың тапсырысы бойынша – өздерінің меншік
қаржылары есебінен лицензия иегерлері [2].
Қазақстан жерінде темір кенорындарын ашып, темір өндіру қазіргі кезде қолға
алынған үлкен салалардың бірі. Өткен ғасырдың ортасында қазақ жерінде басталған алып
құрылыстың бірі Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты болатын. Темір кенін өндіріп,
оны байытатын бұл ірі кәсіпорын Кеңес Одағы кезінде де алып державаның бетке ұстар
өндіріс орындарының бірі болып саналды. Кеңес одағы тарап, Ресейге шикізат көзі болып
отырған елдердің барлығы ортақ қазаннан үлесін алған кезде, экономикалық байланыстар
үзіліп, бұрынғы Соколов-Сарыбай кен байыту комбинатының кемесі құмда сәл қайырлап
тұрып қалған уақыт ұмытыла қойған жоқ. Ал бүгін дамудың заманауи жолына түскен
тәуелсіз Қазақстанның экономикасын өрге сүйрейтін ірі инновациялық-инвестициялық
жобалардан бетін болашаққа бұрған керуеннің сипатын көргендей боламыз. Сол жобалардың керуенбасыларының бірі осы Соколов-Сарыбай кен өндіру бірлестігі. Еуразиялық
Топтың құрамына кіретін «Соколов-Сарыбай кен өндіру бірлестігі» акционерлік қоғамы
соңғы жылдары бірнеше рет шетелдік алып техникалар алды. Осыдан 5 жыл бұрын
жапондық HITAСHI экскаваторлары мен кен таситын ауыр жүкті көліктердің алғашқы
легі Качар кенішіне алынған болатын. Бұл алып техникалар карьерлердегі жұмыс
өнімділігін бірнеше есе арттырды. Әсіресе, HITAСHI алып экскаваторының дүние жүзінде
6-7 данасы ғана бар екен. Соның бесіншісі осы Качар кенішінде кен қазып жатыр. Алып
экскаватор шөмішін жерге бір салғанда 27 текше метр жынысты топырақты бір-ақ алады.
Ал ауыр жүкті машиналар бір сапарында 180 тонна кен жынысын тасиды, тіпті,
жүргізушілердің айтуынша оларға 240 тоннаға дейін кенді топырақ артыла береді. Одан
кейін де жапондық және басқа да шетелдік озық техникалар инвестициялық бағдарлама
бойынша алынып отырды.
Соколов-Сарыбай кен өндіру бірлестігіндегі техника паркі жыл сайын
жаңартылады. Қазір кәсіпорынға барлығы 25 жапондық HITAСHI ауыр жүкті
машиналары алынды. Оның ішінде он бес машина Качар кенішіне жіберіледі. Ал он
машинаны №1 автокөлік цехы қабылдап алып жатыр, олар Соколов және Сарыбай
кеніштеріне жіберілетін болады. Он сегіз мыңнан аса жұмысшы істейтін алып
кәсіпорынға әр келген жаңа техника бүкіл ұжымның қуанышына айналады. Өйткені
техникасыз және электр энергиясынсыз алып өндіріс те қайырлаған кемедей жұмысын
тоқтатады. Жұмыстың тоқтаусыз жүргені адамдарға алып жүректің соғып тұрғанындай
әсер береді. Өндірістің әр учаскесінде нәпақасын осы жерден тауып отырған қаншама
адам оны жанымен сезінгендей. Кеншілер қаласының тынысы да осы өндірістен қуат
алады. Машина техникалық қауіпсіздік полигонында сынақтан асықпай өткізіледі.
Жүргізушілер мен цех бастығы машинаны кезек-кезек айдап көрді. Машина
кабинасындағы экраннан алдындағы, артындағы, жанындағы жолдың барлығы көрінеді.
Бүгінде өмірдің, шаруаның қай саласы үшін дамудың даңғыл жолы – инновация.
Ал Соколов-Сарыбай кен өндіру бірлестігі үшін инновация техниканы жаңалаудан
басталады. Қазір бірлестіктегі автокөлік басқармасының техника паркі біртіндеп шетелдік
мәшинелермен, бульдозерлермен жаңарып келеді. 90 тонна көтере алатын «Caterpillar»
777F автоаударғы және 130 тонна жүк көтеретін «БелАЗ» мәшинелері алынды.
Кеніштерде «САТ»-D9R және «CAT»-D6N алып бульдозерлері жұмыс істейді. Ал өткен
жылдан бастап Качар карьеріне Жапонияның «HITACHI» экскаваторлары әкелінді,
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олардың әрқайсысы шөмішін жерге бір салғанда 27, 17, 21 текше метр топырақ алады.
Шетелден әкелінген бұл озық техникалар карьерлерде үш жыл бойы тәулігіне тоқтамай
жұмыс істейді. Техниканың басты
артықшылығы - ақауы бірден экранға
шығатындығында. Тек жүргізушілер түскі асын ішіп және ауысымын қабылдап алғанда
ғана бір сағаттан тыныстайды екен. Осылай тынымсыз жұмыс істеген кейбір техникаларға
үш жылда қол тимейді, яғни ақаусыз жұмыс істейді. Өткен жылы Соколов-Сарыбай кен
өндіру бірлестігінің карьерлерінен барлығы 115 миллион тонна кен жынысы сыртқа
шығарылған. Ал биыл жыл басынан бері кеніштер 38 миллион тонна топырақтан
босатылды. Кен жынысы сыртқа шығарылған сайын таза кенді алуға мүмкіндік мол
туады. Оның барлығын кеніштің сыртынан қарағанда құмырсқадай тынымсыз қыбырлап
жүрген осы машиналар тасиды.
Кен өндірісіндегі тетікті тұстың бірі кен қабатын жару болып табылады. Кен
қыртысын босататын тротил деген зат 1990 жылға дейін Ресейден сатып алынды. Оның
тоннасы үшін 1000 доллар төленетін. Әлгі заттың жылына 500 тоннасы керек болатын.
Қаншама есіл ақша желге ұшқандай еді. Міне, енді өндірістің өзінде істейтін өнертапқыш
мамандар ізденісінің арқасында қарапайым жаңа жарылғыш техникасын пайдалануды
ұсынылды. Ал оның әр тоннасына 100 доллардан артық шығын шықпайды. Осындай жаңалықтарды өндіріске енгізудің тиімділігі жылына 9 миллион доллар қаржы үнемдеуге
мүмкіндік берді. Бұл жерде компания басшыларының жасап жатқаны шығын азайтудың
бір жолы болып табылады. Себебі, ескі техниканы жөндетіп артық шығын жасамаудың,
сол жөндеу кезінде жұмыстардың уақытша тоқтап қалмауын болдырмай және жаңа
техникаға белгілі ақша бөлігін жұмсай отырып көптеген шығындардың алдын алды деп
санаймыз.
Ұлт көшбасшысы, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай «Бізге
дәстүрлі өндіруші секторлар тиімділігін арттыру маңызды. Бұлар – біздің бәсекедегі
табиғи артықшылықтарымыз. Бізге мұнай-газ секторының экспорттық әлеуетін сақтай
отырып, басқару, өндіру және көмірсутектерді өңдеудің жаңа тәжірибелері керек. Мұнай
мен газ өндірудің ықтимал сценарийлері бойынша түбегейлі шешімге келу керек. Сирек
металдардың ғылыми қамтымды салалар – электроника, лазерлік техника,
коммуникациялық және медициналық жабдықтар салалары үшін маңыздылығын ескере
отырып, оларды игеру ауқымын ұлғайту қажет. Қазақстан геологиялық барлау саласы
бойынша әлемдік нарыққа шығуға тиіс. Тиісті заңнаманы жеңілдете отырып, бұл салаға
шетелдік инжинирингтік компаниялардан инвестиция тартқан жөн. Жалпы, дәстүрлі
салаларға қатысты біздің оларды дамыту жөніндегі бөлек жоспарларымыз болуы керек.
Бірінші басымдық – экономиканың жеделдетілген технологиялық жаңғыртылуы. Біз
цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге
тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет» [1]. Жалпы қорытындылайтын болсақ, әрбір
Қазақстандағы компаниялар мен зауыттардың көлемі, пайдасы артқан сайын мемлекеттің
экономикасы да көтеріледі. Сонымен қатар, тек пайда табумен ғана емес, Қазақстанда
жасалған тауарлар арқылы елімізді барлық әлемге таныту мүмкіндігіне ие болуы әр
компания мен зауыт үшін үлкен мүмкіндік.
Қолданылған дереккөздер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты
Қазақстан халқына жолдауы.
2. Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау. Пәннің оқу-әдістемелік
кешені («5В070600-Геология және пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
мамандығы үшін). - Алматы: Қ. И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 2015ж.
3. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Производство геологоразведочных работ. – М.: Недра, 1985.
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Влияние физических упражнений на умственную работоспособность
студентов
Дайрабаев С.Е.
Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы
В нашем исследовании была поставлена задача: изучить влияние физических
нагрузок различной интенсивности на умственную работоспособность студентов.
Влияния физической нагрузки на умственную
работоспособность тудентов
оценивалось по выполнению корректурной пробы Анфимова: определялась
сосредоточенность (Е) и устойчивость влияния (У).
До выполнения физической нагрузки у испытуемых изучали фоновые показатели
умственной работоспособности. В качестве физической нагрузки использовался
велоэргомер, де мощность нагрузок задавалась согласно табличным значениям,
предложенным В.А. Карманом, 1987 [6]. Испытуемый педалировал с заданно мощностью
в течении пяти минут. На протяжении всего эксперимента в конце 1-ой, 3-й, 5-й минуты,
за 15-секундный интервал времени, на электрокардиографе регистрировалась частота
сердечных сокращений (ЧСС).
Интервал отдыха между 3-мя заданными нагрузками составял три минуты, в этих
промежутках времени бралась корректурная проба Анфимова. Через 30-минутный
интервал отдыха после окончания тестирования на велоэргометре вновь изучались
показатели умственно работоспособности.
В исследованиях принимали участие студены 1-5 курсов КазГосАГРУ. Возраст
испытуемых 17-21 лет, вес 70-74 кг.
Как видно из данных таблиц №3, физические нагрузки вызывающие учащение
частоты сердечных сокращений да 110-130 ударов в минуту. в течении пяти минут
оказывают достоверное(Fp>F)влияния на сосредоточенность внимания и не имеют
достоверного влияния на показатели устойчивость внимания. Степень влияния
изучаемого фактора на сосредоточенность и устойчивость внимания соответственно
составляет 13,94% и 3,65%.
Результаты дисперсионного анализа перцептивных процессов сосредоточенности
(Е) и устойчивости (У) влияния после выполнения велоэргометрических нагрузок
различной интенсивности в течении 5+5+5 мин. у студентов.
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Эти результаты говорят о том , что физические нагрузки, вызывающие учащение
частоты сердечных сокращений до 110-130 ударов в минуту, вызывают незначительное
влияние на умственную работоспособность, сосредоточенность внимания и н влияют на
показатели устойчивости внимания.
Физические нагрузки, повышавшие частоту сердечных сокращений до 150-160
ударов в минуту, вызывали достоверную (Fp>F)активизацию исследуемой функции
сосредоточенности внимания и недостоверно(Fp>F) улучшали показатели устойчивости
внимания. Причем влияние изучаемой нагрузки на исследуемый показатель увеличилось
до 30,12% по отношению к фоновым результатам.
Работа в режиме ЧСС до 180 ударов в минуту и выше, также как и предыдущая
нагрузка, активировала сосредоточенность внимания. Показатели влияния изучаемого
фактора достоверны(Fp>F) и составляют 38,46%. Этот факт согласуется с
эксперементальными исследованиями, проведенными Г.Д. Горбуновым [1], который
отмечает положительное воздействие кратковременных, максимальной интенсивности
физических нагрузок на умственную работоспособность.
Однако, как видно из данных таблицы 4, у испыуемых С-нова, С-ника, М-Ова
показатели исследуемой функции уменьшаются, следовательно, работа. выполняемая в
высоком темпе и требующая значительных напряжений, ухудшая показатели умственной
работоспособности студентов. Такого же мнения придерживается В.М. Выдрин, В.У.
Агеевец [ 2,3,4].
Показатели перцептивых процессов сосредоточенности (Е) и устойчивости
(У) внимания после влияния физических нагрузок различной интенсивности у студентов.
Что касается показателей устойчивости влияния, то после выполнения данной
загрузки степень влияния изучаемого фактора недостоверно (Fp>F) приближается к
фоновым показателям (0,28%).
Анализ результатов, взятых через 30-минутный интервал отдыха, свидетельствует
о значительной активизации сосредоточенности внимания - 50,04% (Fp>F) и
недостоверном(Fp>F) увеличении разницы устойчивости внимания по отношению к
исходным показателям, взятым до начла эксперемента - 8,17%.
Таким образом, мы видим, что влияние и физической нагрузки, выполняемой в
течении 5 минут на велоэгрометре, достоверно (Fp>F) изменяет показатели
сосредоточенности внимания, причем, чем больше зона интенсивности, тем выше
показатель активизации умственной работоспособности студентов,
а эффект,
происходящий через 30-ти минутный интервал отдыха после выполнения теста (5+5+5=15
минутный превышает показатели сосредоточенности внимания, установленные
непосредственно после работы на велоэгрометре. Следовательно, суммарная физическая
нагрузка циклического характера (5+5+5=15 минут) с 3-минутным интервалом отдыха
между каждой пятиминуткой и выполняемая в различных зонах интенсивности оказывает
активизирующее влияние на исследуемые показатели непосредственно после каждого 5минутного тестирования и через 30-минутный интервал отдыха
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Если мы сравним результаты наших исследований, с результатами, полученными
другими авторами, то становится ясно, чо изменения умственной работоспособности (по
показателям сосредоточенности внимания) студетов имеют общий характер с
изменениями участвующих в подобных эксперементам. А именно: кратковременные
нагрузки вызывающие учащение пульса до 110-130 ударов в минуту, оказывают
незначительное влияния на умственную работоспособность студентов[5]; работа в режиме
ЧСС до 150-160 ударов в минуту является наиболее оптимальным уровнем в повышении
умственной работоспособности студентов. Работа в режиме ЧЧС до 180 ударов в минуту
и выше при кратковременном воздействии усилий на велоэгрометре (до 5 минут)
оказывает положительное влияние на умственную работоспособность, но в отдельных
случаях угнетает ее. (С-нов, С-ник, М-зов).
Из всех психических функцией наиболее восприимчивой к физическим нагрузкам
оказалась функции сосредоточенности внимания , функции устойчивости внимания
фактически не реагировала на предъявленные воздействия. Однако, следует отметить
определенную особенность устойчивости внимания. Наблюдается тенденция: чем выше
предъявленная физическая нагрузка - ЧСС до 180 ударов в минуту тем ближе
исследуемый показатель к исходным значениям (0,28%), чем меньше ЧСС - в пределах
110-130 ударов в минуту тем разница между ними недостоверно (Fp>F) увеличивается до
3,65%
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Объект преступлений в виде незаконной рубки, уничтожения или
повреждения лесных насаждений (ст.ст. 260, 261 УК РФ)
Зайнутдинов Р.С., Меркулов А.А.
Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета
Е-mail: zainytdinov@mail.ru
Статья 42 Конституции РФ провозглашает, что каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
В преамбуле Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" говорится о том, что в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории РФ
[1].
В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на
период до 2030 года, утвержденных Указом Президента РФ от 30.04.2012 г., особо
отмечается, что глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата,
потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для
окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных
бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, а также морской среды, затрагивают интересы РФ и ее граждан [2].
2017 год в России объявлен годом экологии, экологическое направление заложено
в стратегию научно-технологического развития, напомнил Владимир Путин. «Работа
предстоит долгосрочная, на 20-30 лет, но если не начинать масштабные мероприятия,
будем вечно топтаться на месте, ссылаясь, что денег не хватает на решение текущих
задач», - предостерег он [3].
Таким образом, актуальность заявленной темы не вызывает сомнений.
В теории уголовного права объектом преступления является то, на что направлено
посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате
совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные
ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств
[4]. Так ст. 2 УК РФ перечисляет важнейшие ценности, охраняемые уголовным законном,
это: права и свобода человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ.
Для того чтобы определиться с непосредственным объектом преступлений в виде
незаконной рубки, уничтожения или повреждения лесных насаждений, необходимо
начать с родового и видового объекта уголовно-правовой охраны рассматриваемых
преступлений.
Статьи 260 и 261 УК РФ включены в главу 26 УК РФ «Экологические
преступления» раздела IХ УК РФ «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка».
На наш взгляд, необходимо начать с рассмотрения общественной безопасности и
общественного порядка, так как экологическая безопасность является неотъемлемой
частью охраняемого объекта.
В настоящее время кроме Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О
безопасности"[5] существует Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная
Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683, где в пункте 6 дается понятие национальной
безопасности РФ - это состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
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независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие РФ. Национальная безопасность включает в себя оборону страны
и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством РФ,
прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности [6].
Если соотносить данное понятие с преступлением в виде незаконной рубки,
уничтожения или повреждения лесных насаждений, то становится понятно значение таких
категорий как достойное качество и уровень жизни в рамках экологической безопасности.
Видимо, поэтому в уголовно-правовой литературе общественную безопасность
определяют как совокупность общественных отношений, регулирующих безопасные
условия жизни личности, общества и государства. Она заключается в создании таких
условий, при которых любой человек и все население чувствуют себя социально
защищенными [7].
Что касается общественного порядка, то в уголовно-правовой литературе
общественный порядок определяется как важный элемент правовой основы
жизнедеятельности граждан, включающий систему общественных отношений, которая
возникает и развивается в процессе общения ее участников преимущественно в
общественных местах, и регулируется правовыми и иными социальными нормами,
соблюдение которых обеспечивает личную и общественную безопасность людей,
обстановку спокойствия, согласованности и ритмичности общественной жизни [8].
А.В. Бриллиантов предлагает считать под общественным порядком сложившуюся в
обществе на основе правовых, социальных норм, норм морали, нравственности и этики,
норм общежития, обычаев и традиций систему общественных отношений,
обеспечивающую правильное, соответствующее принятым в обществе устоям поведение
каждого индивида в сфере публичных взаимоотношений, обеспечивающую нормальные
условия жизни и деятельности граждан, функционирования институтов общества и
государства [9].
Из вышеприведенных понятий общественного порядка становится ясно, что
установленная уголовная ответственность за преступление в виде незаконной рубки,
уничтожения или повреждения лесных насаждений, устанавливается в связи с
посягательством на нормальные условия жизни и деятельности граждан в условиях
экологической безопасности.
В рамках видового объекта рассматриваемых преступлений следует говорить об
экологической безопасности, как необходимом условии жизнедеятельности человека и
общества, соответственно, и нормального функционирования государственных и
общественных институтов.
Родовым (видовым) объектом экологических преступлений, с точки зрения И.В.
Лавыгиной, являются охраняемые уголовным законом общественные отношения по
охране природной среды [10].
Справедливо отмечает А.Ф. Шарипкулова, что оптимальной концепцией видового
объекта экологического преступления, служащей теоретико-методологической базой для
определения предмета такого преступления, является теория экологической безопасности
как комплекса общественных отношений в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающих при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду, и обеспечивающих состояние защищенности
природной среды, а также жизненно важных интересов человека от экологических угроз.
Непосредственные объекты экологических преступлений, продолжает она, как
элементы видового объекта - экологической безопасности, подразделяются на две группы:
экологическая безопасность отдельных видов объектов окружающей природной среды
(объектов живой и неживой природы) и экологическая безопасность при осуществлении
отдельных видов хозяйственной или иной деятельности человека, что в свою очередь
определяет двухкомпонентную природу предмета экологического преступления, в
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качестве которого выступают окружающая природная среда (ее отдельные компоненты), а
также экологически опасные антропогенные объекты [11].
С позиции А.А. Гареева, объект экологических преступлений - это сложный
целостный комплекс фактических общественных отношений, их правовой формы и
материальной оболочки, рациональное и соответствующее нормам экологического
законодательства, осуществление которых обеспечивает жизнедеятельность человека,
использование им окружающей среды как непосредственного базиса существования,
удовлетворения разумных социальных потребностей.
Непосредственным объектом, продолжает он, могут выступать охраняемые
уголовным законом общественные отношения по использованию отдельных видов
природных ресурсов, природных объектов, по обеспечению правопорядка при
осуществлении конкретных видов воздействия на окружающую среду, по обеспечению
экологической безопасности населения и территорий в ходе эксплуатации промышленных
и других предприятий, сооружений, установок и иной производственной деятельности.
[12].
Определимся с непосредственным объектом рассматриваемых преступлений.
Так А.Д. Гордиенков считает, что непосредственным объектом преступлений в
виде незаконной рубки, уничтожения или повреждения лесных насаждений, являются
общественные отношения по охране и рациональному использованию лесов, кустарников,
лиан и насаждений [13].
И.А. Конфоркин видит, что объектом незаконной рубки лесных насаждений
являются охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере охраны и
использования
древесно-кустарниковой
растительности.
Дополнительным
непосредственным объектом незаконной рубки, по его мнению, выступают отношения
экономического характера, складывающиеся по поводу собственности на леса и
хозяйственного использования их природно-ресурсного потенциала. Дополнительным
(факультативным) непосредственным объектом рассматриваемого преступного деяния
являются отношения, направленные на обеспечение охраны земель, водоемов, животного
мира и атмосферного воздуха, то есть тех компонентов окружающей среды, с которыми
лесные насаждения неразрывно связаны [14].
По мнению А.И. Чучаевой объектом преступлений в виде незаконной рубки,
уничтожения или повреждения лесных насаждений являются общественные отношения
по охране и рациональному использованию лесных насаждений, а также экологическая
безопасность и отношения по охране лесных и иных насаждений [15].
С точки зрения Г.В. Савенко и А.А. Ялбулганова объектом данных преступления
являются общественные отношения в области охраны и рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения, на которых произрастают защитные леса,
предназначенные для обеспечения защиты земель от негативного воздействия [16].
Е.Ю. Гаевская считает, что непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 260 УК РФ, являются общественные отношения в области
использования и охраны лесов [17].
С позиции Э.Н. Жевлакова непосредственный объект преступлений в виде
незаконной рубки, уничтожения или повреждения лесных насаждений, это общественные
отношения в области охраны и рационального использования лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, а также общественные
отношения по обеспечению экологической безопасности населения, охране и
рациональному использованию лесных и иных насаждений [18].
Как видно, все указанные мнения по поводу непосредственного объекта
рассматриваемых преступлений, по своему содержанию близки.
Таким образом, непосредственным объектом преступлений в виде незаконной
рубки, уничтожения или повреждения лесных насаждений следует признать
общественные отношения в области охраны и рационального использования лесных
насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, а
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также общественные отношения по обеспечению экологической безопасности населения,
охране и рациональному использованию лесных и иных насаждений. В качестве
дополнительного непосредственного объекта может выступать общественные отношения
экономического характера, складывающиеся по поводу собственности на леса и
хозяйственного использования их природно-ресурсного потенциала.
В завершении работы следует отметить, что предложенная тема в силу ее
очевидной актуальности нуждается в дальнейшем исследовании, притом, что этого
потребуют и происходящие в государстве социально-экономические преобразования.
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Қазіргі өркениетті заманымызда қоғамдағы алға қойылып отырған ең өзекті
міндеттердің бірі-арнайы білім беру жүйесіндегі жетістіктерді дамыта отырып, оны
жаңаша бағыттта ұйымдастыру нәтижесінде жан-жақты жетілген тұлғаны қалыптастыру
болып отыр. Бұл ретте әр бір жасы кезеңнің маңыздылығы психология және педагогика
саласындағы ғылыми зерттеулерде көрініс тауып, бүгінгі күні дәлелдеуді қажет етпейді.
Сондықтан оқушылардың дербестігін және танымдық қабілеттерін дамытып, өмірдің
жаңа жағдайларында пайдалана білуге үйретудің қажеттілігі туындайды. Соңғы жылдары
психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың танымдық қабілеттерін дамыту – түзеу
жұмыстарының , сондай – ақ арнайы мамандарды дайындаудың өзекті мәселелерінің бірі
болып отыр [1].
Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар тобын, соңғы көрсеткіштер бойынша 35
пайызға жуығын нервтік – психикалық сферасы зақымданған мектепке дейінгі балалар
құрайды екен. Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар категориясын 50-шы жылдардың
аяғынан бастап зерттеу кеңінен қолға алына бастады. Проблеманы зерттеумен айналысқан
ғалымдар: М.С.Певзнер, Т.А.Власова, К.С.Лебединская, В.В.Ковалев, П.Е.Сухарева,
В.И.Лубовский т.б. бала дамуы ерекшеліктеріне қарай өз пікірлерін ұсынды.
Ағзаның даму бұзылыстарын қаншалықты ерте байқалғанына қарай түзету
жұмысы да соншалықты жеңіл болуы мүмкін. Ерте жас-жоғары ми қыртыстарының
қызметінің, функционалдық жүйенің қалыптасу кезеңі. Ерте жастағы баланың
денсаулығын тексеру жұмысының дер кезінде дұрыс жүргізілмеуі орны толмас
өкінішке әкеліп соқтыруы мүмкін. Мамандардың пікірінше, сәбилер мен ерте жастағы
балалардың даму бұзылыстарына ерте жастан араласудың тиімділігі түзету
шараларының өткізу мерзіміне тікелей тәуелді болады. Қазақстандық ғалымдар
Р.А.Сулейменова, А.К.Ерсарина, Б.С.Халыкова, А.К.Жалмухамедова ерте жастан
араласудың, түзету жұмыстарын жүзеге асрыу мәселелеріне үлкен үлестерін қосуда
[2].
Психикалық дамудың кешеуілдеуінің негізгі клиникасы, психикалық және
физикалық дамудың кешеуілдеуіндегі инфантилизм ретінде белгілі. Психикалық дамудың
кешеуілдеуін кешенді зерттеумен оқыту дефектология ғылымына 60 – жылдардың ХХ
ғасырдан бастап өз бастауын алды. Осыдан бері өз қызметін атқарып келеді.
Балалардың ақыл – ой дамуындағы жеңіл ауытқулары «Психикалық дамудың
кешеуілдеуі» деп аталатын терминмен сипатталады. Бұл кемшіліктің негізгі себебі: бала
миының әлсіз түрдегі яғни органикалық зақымдауымен, сондай – ақ іштен туа пайда
болған, туылу кезіндегі зақымданулар жатады. Сонымен бірге дамудың кешеуілдеуі
жоғарғы жүйке жүйесінің ауруларымен, созылмалы және соматикалық жағдайлармен, бас
миының жарақаттануымен, эндрокриндік жүйенің бұзылуымен байланысады.
Психикалық дамуыдың кешеуілдеуіне байланысты өз пікірлерін ұсынушы
М.С.Певзнер, Т.А.Власова баланың эмоционалдық-ерік сфераларының қалыптасуына көп
көңіл бөлумен бірге, нейродинамикалық бұзылулардың жеке сипаттамасына да ерекше
назар аударды. Соған сәйкес психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың
сипаттамаларының негізін анықтап, яғни ол психикалық және психофизикалық
инфантилизм түріндегі анықталатын және ерте балалық шақтағы орталық нерв жүйесінің
зақымдануынан, оның организмінің астениялық, церебрастениялық жағдайларға
ұшырайтынын анықтаған.
Қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі – ол оқу процесіндегі балалардың
дамуындағы ауытқушылықтарды дифференциалды зерттеудің маңызы болып отыр.
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Дамуында ауытқушылықтары бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде, олардың
потенциалдық мүмкіндіктерін тиімді ескере отырып, бала бойындағы кемшіліктерді
толықтай компенсациялауға және түзетуге болады.
Психологиялық түзеу – баланың әлеуетті мүмкіншілігін ынталандыру мен
дамытуға
бағытталған
әдістер
жиынтығы
Тәжірибелі
психолог
маман
психодиагностикалық өңдеу көрсеткішінен алынған нәтижені негізге ала отырып, жеке
бас дамуын қалыптастыруға коррекциялық жаттығуларын қолданады. Психолог маман
жұмысының тиімділігін талдау, балалармен нақты өзара әрекетті ұйымдастыру және оны
жүзеге асыру болып табылады.
Психологиялық түзеу жұмыста «коррекция» терминінің кең қолданымға енуі ХХ
ғасырдың жетпісінші жылдарынан басталды, тура аудармасы «исправление-түзеу» деген
мағынаны береді. Психолог жеке тұлғаның мінез-құлқы мен сапаларына, белгілі әсер
етуде түзету жұмысына бағдарлама құрады. Бағдарлама құрылымы психологиялық және
педагогикалық екі бөлімде қарастырылады. Психологиялық бөлімінде психолог жеке
жұмыс жоспарын жасап, оны жүзеге асырады. Ал педагогикалық бөлімінде психолог
басқа мамандармен – мұғалім, тәрбиеші және ата-анамен біріге отырып, психологиялық
ұсыныстар құрастырады. Р.С. Немовтың пікірінше «психокоррекция» ерекшелігі –
психикасы сау адамның мінез-құлқын реттеуге әсе ету және оның жетіспейтін тұстарын
жетілдіруде психологтың қолданатын психологиялық тәсілдерінің жиынтығы.
Психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың негізгі айырмашылығы мынада: бұл
балалардың сабаққа деген үлгермеушілігі, сондай – ақ дағдылары мен танымдық
процестерінің тежелуімен сипатталады. Арнайы педагогикада, сондай – ақ дефектология
ғылымында психикалық дамуы кешеуілдеген балалар тобын зерттеу негізінен ХХ
ғасырдың ортасынан бастап бастау алды. Психикалық дамуында ауытқушылығы бар
балалардың танымдық қабілеттерін тексеруге, ең алдымен олардың эмоцияналды-еріктік
саласына назар аударған жөн. Бұл балалардың эмоциясы көбінесе өзгеріске ұшырап
отырады. Бұл балалардың қалыпты балалардан ерекшелігін айтар болсақ, яғни олардың
әлеуметтік ортаға бейімделе алмауымен, мінез – құлықтарымен және іс — әрекеттерімен
ерекшеленеді.
Отандық көптеген ғалымдардың, яғни Л.С.Выготский, И.М.Соловьев, Л.В.Занков,
В.И.Лубовский, Л.В.Викулова, Н.Г.Морозова , В.И.Пинский, Ж.И.Намазбаеваның және
тағы басқалардың эксперименттік зерттеулерінде психикалық дамуы кешеуілдеген
балалардың тұлғасының даму ерекшеліктерінің кейбір жақтары қамтылған. Бұл берілген
мәселенің күрделілігін және жан – жақтылығын, оның толық жетілмегендігінің және
қазіргі таңда оның маңыздылығын ескеріп өтеді. Сонымен қатар, авторлар келесі реттегі
мәселелерді, яғни ақыл – ойы кем оқушылардың тұлғасының қалыптасуы мен
дамуындағы өзін — өзі бағалаудың рөлі, ақыл – ойы мен күш әсер арасындағы қарым –
қатынас, ақыл – ойы кем балаларды дамыту және оқыту процесінде олардың өзгеруі; өзін
— өзі бағалаудың дамуының ерекшеліктері және даму динамикасы, оқушылардың оқу іс
— әрекетіндегі қарым – қатынастардың қалыптасуына және мінез – құлықтарына күткен
бағаның әсер етуін зерттеген [3].
Психикалық дамудың тежелуі, балалардың танымдық мүдделерінің жетіспеуінің
көрінуі жоғары психикалық функциялардың жетілмеуімен, есте сақтаудың бұзылуымен,
көру және есту арқылы қабылдаудың функционалдық жеткіліксіздігімен, қозғалыстың
нашар үйлесуімен ұштасады. Қол буындары қозғалыстарының әлсіздігі, тиімді қызметкеилеу, сурет салу, құрастыру, жазуға теріс әсер етеді.
Танымдық белсенділіктің төмендеуі айнала туралы білім қорының және баланың
мектепте оқуының алғашқы сатысындағы жасына сәйкес практикалық дағдыларының
шектелуінен көрінеді.
Тілдің аздаған бұзылулары, дыбысты дұрыс айтпаудан, сөздік қордың аздығымен
жеткілікті сараланбауынан, логикалық, грамматикалық құрылыстарды меңгерудің
қиындығынан көрінуі мүмкін. Балалардың едәуір бөлігінде фонетикалық-фонематикалық
қабылдаудың жеткіліксіздігі, есту-сөйлеу есте сақтауының төмендеуі байқалады.
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Эмоциялық-ерік жағы мен мінез-құлық бұзылыстары ерік-жігердің әлсіздігінен,
эмоциялық тұрақсыздықтан, шамшылдықтан, импульсивтіліктен немесе, керісінше,
сылбырлықтан, селқостықтан көрінеді.
Жеті жасар психикалық дамуы кешеуілдеген балаларға тән белгі мектепке
жеткілікті дәрежеде дайындалмау болып табылады. [4]
Психикалық дамуы кешеуілдеген балалар әркелкі топты құрайды, өйткені
олардың дамудағы қиындықтарының себептері мен дәрежесі әртүрлі болады. Осыған
байланысты психалық дамуы кешеуілдеген балалармен психологиялық-педагогикалық
сынаптама құру қиындық туғызады. Осы санаттағы балаларға тән ортақ сипаттамалар, ол
зейіннің төмендігі, шамадан тыс белсенділік, есте сақтаудың
төмендеуі, ойлау
қызметінің баяу қарқыны, мінез-құлықты реттеудің қиындығы болып табылады.
Алайда осы балалардың қызметін ынталандыру, оларға уақытында көмек көрсету,
олардың таяудағы даму аймағын айқындауға мүмкіндік береді. Сондықтан да бұл
топтағы балалар, оларға белгілі білім беру жағдайларын жасаған кезде, негізгі жалпы
білім беретін мектептің бағдарламасын меңгеруге және көп жағдайда білімін
жалғастыруға қабілетті. Аталған жағдайлар бүгінгі таңда жалпы білім беретін
мектептерде психологтың аталған топ балаларымен жұмысының маңыздылығын
айқындай түседі.
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Общеизвестно, новое тысячелетие характеризуется бурным развитием
информационных процессов и переходом на новый уровень развития социума информационное общество, основой которого является безграничный обмен
информацией.
В связи с этим считаем, что развитие мировых информационных процессов
предопределяет необходимость вхождения Казахстана в мировую информационную
систему, что, в свою очередь, предполагает решение целого комплекса задач, основными
из которых являются обеспечение возможности свободного поиска, получения,
производства и распространения информации, развитие СМИ, формирование иных
доступных информационных ресурсов, предоставление информационных услуг,
соответствующих мировым стандартам, обеспечение условий создания, развития и
функционирования информационных систем, формирование единого информационного
пространства, интегрированного в мировое информационное сообщество.
Из изложенного следует, что актуальность проблем правового регулирования
информационной сферы обусловлена существенным повышением роли информации во
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всех сферах и видах деятельности личности, общества и государства в условиях
появления новых видов угроз внутреннего и внешнего характера, развитием новых
информационных правоотношений, требующих соблюдения прав и защиты законных
интересов в информационной сфере.
Вместе с тем, следует отметить, что роль информации в жизни человека и общества
возрастает постоянно. В свою очередь, цивилизованный человек, так же как и
цивилизованное общество, не представляет себя без информации и вне информации.
Информация и информационный обмен – это способ существования современного
общества.
В связи с изложенным, информация всегда была достаточно важным условием
жизнедеятельности человечества. В современный период роль информации существенно
возросла. Она является первоосновой многих жизненно важных процессов. Сегодня
признано, что информация является важнейшим средством организации и регулирования
как общественной, так и частной жизни. Тем не менее, именно информация есть форма и
средство передачи приобретенных, накопленных и созданных знаний, действенным
инструментом и «материей» управления.
Безусловно, достаточно важную роль играет информация в жизни каждого
современного человека. Вместе с тем, мы полагаем, что информация необходима как в
процессе работы, так и на бытовом уровне, в личной жизни. Наша жизнь уже не реальна
без ТВ, радио, свежей прессы, Интернета и пр. Научный подход к информации, в первую
очередь, предусматривает ее систематизацию и классификацию. Высказываются
различные теории.
Следует учитывать то обстоятельство, что переход к информационному обществу
неразрывно связан с дальнейшей демократизацией политической и общественной жизни.
Характер информационного взаимодействия является основой установления тех или иных
взаимоотношений между властью и обществом, индикатором его информационной
культуры [1, с.132].
В свою очередь, информационное пространство, открытое для общества, в котором
обеспечивается реализация согласованных интересов граждан, общества и государства,
может быть создано только на основе целеустремленной государственной
информационной политики. Важно отметить и то, что участие государства при этом
должно заключаться, прежде всего, в правовом регулировании отношений, возникающих
при реализации прав и свобод человека и гражданина, защите жизненно важных
интересов личности, общества и государства в информационной сфере [2, с.254].
На наш взгляд, очень важно то, что в информационном обществе возрастает роль
государственного правового регулирования как главного механизма регулирования
общественных отношений. При этом, развивающейся информационной среде общества
органически присущ сложный комплекс проблем, связанных с правами, обязанностями и
ответственностью граждан, юридических лиц и государства на получение,
распространение и использование информации, защиту конфиденциальной информации и
интеллектуальной собственности, с формированием правового статуса всех субъектов
информационных отношений.
В современный период, проблема защиты информационных прав, как известно,
является достаточно многогранной и многоаспектной. В юридической науке нет единого,
устоявшегося мнения о понятии информации, информационно-правовых отношений, а
также содержании и классификации информационных прав и обязанностей. Так или
иначе, все больше возникает необходимость в принятии национальных законодательных
норм, предусматривающих и регламентирующих ответственность за нарушение и
ненадлежащее исполнение законодательства в области охраны информации с
ограниченным доступом к информационным системам. Как видим, количество
информации с ограниченным доступом продолжает расти, что не в полной мере
соответствует принципу открытости информационных потоков и прозрачности
государственного управления. Как правило, эта проблема усугубляется наличием и
активным функционированием трансграничных информационных систем.
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На основании изложенного, считаем, что наиболее актуальной с точки зрения
обеспечения информационной безопасности является проблема возможности правовой
регламентации обеспечения информационного обмена и информационной безопасности в
сети Интернет. Как известно, различные страны предлагают собственные варианты
решения возникших проблем, разрабатываются и заключаются международные договоры
и модельное международное законодательство. Тогда как казахстанское информационное
законодательство только начинает свое развитие, зачастую опирающееся на
международный опыт и международное сотрудничество. Тем не менее, не каждый опыт
является приемлемым и возможен к применению в казахстанских условиях [3, с. 15].
Следует также обратить внимание на то, что «Проблемы обеспечения
информационной безопасности органами законодательной и исполнительной власти
Республики Казахстан, политическим руководством страны, учеными и практиками
воспринимаются как одни из наиболее актуальных и жизненно важных для современного
состояния и перспектив развития казахстанской государственности, демократии,
гарантией защиты интересов общества и личности. Социально-политическая рефлексия
данных проблем в значительной степени определяется динамикой современных
политических процессов, связанных с формированием нового мирового порядка в
условиях глобализации, объективными процессами изменения места и роли Казахстана на
мировой политической арене, происходящими на фоне кризисных явлений в ходе
модернизации Казахстанского государства, в том числе и в информационной сфере» [4].
Тем не менее отметим, что информация, как непременный атрибут социальных
отношений, введение и использование новых информационных технологий, расширение
сферы информационного обмена, все это влечет за собой новые и новые основания для
беспокойства, то есть угрозы. «Обретая все новые возможности благодаря использованию
принципиально новых средств и методов обработки информации, общество получает и
новые проблемы правового, этического и технологического характера» [5, с.55].
Представляется важным определить, что правовое обеспечение информации в
форме сведений заключается в совокупности норм, регулирующих отношения по защите
сведений, которыми обладают субъекты права, а также свобода мысли; субъективная
значимость национальных культурных ценностей.
В самом общем виде можно сделать вывод о том, что правовое обеспечение
безопасности информационной инфраструктуры образуется совокупностью норм,
регулирующих отношения, имеющие целью защиту и охрану средств и системы связи,
автоматизированных систем переработки и хранения информации, информационнотелекоммуникационных систем, систем массовой информации и пр.
Мы считаем, что специфика современного развития общества состоит в том, что
дальнейшее развитие процессов информатизации и, соответственно, информационной
безопасности, во многом зависит от того, насколько быстро будут приниматься и
корректироваться специальные нормативные правовые акты, и насколько они будут
соответствовать постоянно меняющимся реалиям жизни. На наш взгляд, законодательство
об информационной безопасности в настоящий период времени является одним из
актуальных и проблематичных, его разработка не является проблемой только лишь
национальных правовых систем, наравне с экологической и экономической
безопасностью, так как информационная безопасность носит международный характер.
Следует полагать, что в настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться
международные, государственные и ведомственные нормативные акты. Они
регламентируют основные понятия и концепции информационной безопасности на
международном и государственном уровнях, что позволяет ввести единые стандарты и
критерии в области защиты информации [1, с.314].
В связи с этим, одной из мер обеспечения прав и свобод личности является
законодательное закрепление информации, доступ к которой не может быть ограничен.
Он достаточно широк и направлен на обеспечение защиты и реализации прав и свобод
граждан. В частности, пункт 4 статьи 4 Конституции РК устанавливает: «Все законы,
международные договоры, участником которых является Казахстан, публикуются.
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Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и
обязанностей граждан, является обязательным условием их применения» [6]. Отметим,
пункт 3 статьи 18 Конституции РК устанавливает, что «государственные органы,
общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомится с затрагивающими его права и
интересы документами, решениями и источниками информации». Данная норма
подкреплена п.2 ст. 31, которая гласит: «Сокрытие должностными лицами фактов и
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в
соответствии с законом» [6].
При этом нужно иметь в виду, что Конституция Республики Казахстан закрепляет
основные принципиальные положения и принципиальные подходы информационной
безопасности личности, общества и государства, которые легли в основу национального
законодательства в области информационной безопасности [6]. С полным основанием
можно согласиться с В.А. Ким, который относит в качестве основополагающих
достижений Конституции РК то, что «… она признала высшими ценностями государства
человека, его жизнь, права и свободы. Известно, что эта идея признана всем
человечеством, хотя не во всех конституциях она четко зафиксирована, в Конституции
Республики Казахстан она зафиксирована в ее первой статье. При этом следует учитывать,
что первейшим приоритетом для государства, его деятельности являются обеспечение и
защита прав и свобод человека. В частности, права и свободы человека базируются на
важнейших предпосылках и факторах, образующих фундамент этой великой идеи о
человеке: это – естественное право и выстраданные казахской нацией и народами
Казахстана гуманистические взгляды на жизнь человека, его права и свободы и
общечеловеческое международно-правовое признание этих высших ценностей» [7, с.4].
Интерес представляет также позиция К.К. Айтхожина, который характеризует
Конституцию как Основной юридический закон государства, «занимающий верховное
место в казахстанской правовой системе. Именно Конституция составляет исходную базу
и текущего законодательства, ядро всей системы действующего права страны» [8, с.13]. В
целом, можно констатировать, что юридическая функция Конституции реализуется путем
нормативного закрепления и упорядочения основополагающих отношений, внесения
единообразия и стабильности в социальную жизнь путем установленных правовых норм.
Известно, что основу законодательства РК об информационной безопасности
составляют специальные законы и подзаконные нормативные правовые акты.
Изложенное дает основание полагать, что действующие нормативные правовые
акты и правовые механизмы противодействия угрозам национальным интересам
Казахстана в целом оказывают положительное влияние на состояние защищенности
данных интересов.
Нужно сказать, что вопросам обеспечения информационной безопасности
уделяется серьезное внимание во всех сферах и системах государственного управления.
Все ветви государственной власти, в пределах своей компетенции, задействованы в
процессе обеспечения информационной безопасности. Несмотря на четкое распределение
функций, обязанностей и полномочий между государственными органами, комплексное
обеспечение информационной безопасности возможно только как результат
взаимодействия и согласованности между всеми органами государственной власти.
Также хотелось бы отметить, что распространение информации возможно только
не запрещенным законом способом. Основными способами распространения информации
можно назвать личное общение людей между собой, переписку, телефонные и иные
переговоры, а также передача информации посредством СМИ и иных мультимедийных
средств (Интернет). Кроме того, непосредственное отношение к распространению
информации имеют такие свободы человека и гражданина, как свобода собраний, союзов,
свобода вероисповедания, свобода творчества и свобода слова. Нужно сказать,
совокупность этих прав объединяется в свободу самовыражения посредством реализации
конституционного права на распространение информации.
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Как правило, информация является национальным достоянием, независимо от
разновидности собственности на нее. Она способна преображаться и приумножаться
только при наличии информационного правопорядка.
Вместе с тем мы можем констатировать, что в период формирования
информационного общества Казахстан должен занять достойное место в мировой системе,
которое во многом определяется уровнем развития информационного сектора экономики
и образования, свободой информационного обмена и степенью защищенности
информационных потоков и ресурсов, что определяет одну из главных стратегических
целей национальной безопасности страны - обеспечение информационной безопасности
личности, общества и государства, правовые и организационные основы которой
заложены Конституцией Республики Казахстан.
Однако важно подчеркнуть, что развитие информационных технологий,
многократное возрастание оборота информации, современная роль информации в жизни
человека во многом определяют возможность и право человека на доступ к информации,
которое является одним из ключевых конституционных прав личности. Отсюда следует
вывод, что обеспечение условий для реализации данного права является основным
показателем открытости государства, непременным условием функционирования
гражданского общества и прозрачного государственного управления.
Следующий момент, который необходимо отметить, что законодательное
закрепление правового статуса информации и ее классификации должно быть направлено
на устранение имеющихся коллизий между законодательными и подзаконными актами, а
также восполнение пробелов в действующем казахстанском праве, что относится и к
праву на защиту информации.
Таким образом, право на защиту информации, на обеспечение ее
конфиденциальности трактуется в большинстве случаев как право на тайну. Стремление
оградить определенный круг информации от постороннего вмешательства обосновано
желанием защитить свои интересы, честь, достоинство, а также честь и достоинство
близких.
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В связи со сложными демографическими событиями и процессами,
продолжавшимися на территории Казахстана в советский период, сложилось не менее
сложное положение в сфере образования, включенное в общий план развернувшейся
культурной революции. Был нанесен удар по национальной культуре и главной ее
составляющей – языку. Языковая политика включала комплекс мероприятий,
направленных на искоренение национальных языков, так что сфера применения их
постепенно и постоянно сужалась.В результате сложились все условия для разрушения
этнической среды, выразившиеся в потере языковых особенностей и не только.
Отсутствие перспектив широкого применения и употребления языков в сфере духовной
жизни породили безразличие одних и нежелание других в освоении языков [1, С. 11].
Обучение в сфере образования могло строиться на крайне ограниченном числе
языков, многие из которых, впрочем, могли осваиваться на начальном этапе школы. В
дальнейшем для получения среднего образования и выше требовалось знание, в основном,
русского языка. При этом напрочь забывался принцип о том, что каждая национальная
группа самобытна, ибо она выражает духовную жизнь своего народа посредством особых,
специфических и оригинальных средств и способов выражения, которые могут и должны
проявляться в творениях литературы, в музыке, живописи, прикладном искусстве, языке.
В действительности же утверждались обратные принципы развития культур,
которые, на самом деле, приводили национальные культуры в тупик, хотя,
справедливости ради, не стоит забывать о параллельном процессе «взаимовлияния»
культур народов республики, в целом Советского Союза, что, являлось положительным
аспектом в их общем развитии.
На территории республики, в силу сложившихся обстоятельств политической,
экономической жизни, обрели свою вторую родину представители многочисленных
этносов. Они смогли испытать все искажениянациональной, в том числе языковой
политики в весьма жесткой форме своего проявления. Особенного драматизма была
наполнена жизньтак называемых спецпоселенцев–народов, переселившихся в
предвоенный и военный период в ходе депортации. Помимо сохранения полити- ческой,
экономической неразрешенности условий их жизни в военные, а также в послевоенные
годы, оставались проблемы в сфере обучения детей, приобщения их к новым принципам
образовательной системы.
6 октября 1946 г. ЦК КП(б)К было издано Постановление «О работе партийных и
советских организаций республики по устройству и закреплению на новых местах
жительства спецперсе- ленцев», согласно которому местным органам власти следовало
обеспечить полный охват обучением детей, прибывших с Северного Кавказа. Приказом
Министерства Просвещения КазССР от 20 сентября 1946 г. за № 1328 отделы народного
образования должны были организовать полный учет детей спецпереселенцев и
определить их в русские либо казахские школы, «в отдельных случаях организуя для них
классы при русской или казахской школе».
При этом прибывшие учителя чеченской, ингушской национальности получали
право заниматься педагогической деятельностью, но с условием преподавания на русском
или казахском языке. Безусловно, большинство учителей чеченцев, работавших в учебных
заведениях на Северном Кавказе, русский язык знали плохо и вести преподавание на этом
языке не могли,казахского же языка не знали вообще. Чеченские дети,таким
образом,обучались в первом классе, как правило, в продолжение 2 лет [2, С. 25].
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Основная проблема в обучении детей спецпереселенцев долгое время состояла в
неполном их охвате. Согласно отчету заместителя министра Просвещения КазССР
Нурмамбетова, по Семипалатинской области из учтенных 4361 детей 1-4 классов было
охвачено обучением 2297 человек. По Акмолинской области было привлечено к
образованию 3445 детей. По Павлодарской области детей 1-4 классов было учтено 3741,
охвачено школами 2323 человека, 5-7 классов – 61 и 4 соответственно, 8-10 классов – 6 и 1
человек. В Талды-Курганской области было выявлено 1176 детей спецпе- реселенцев, из
них определено местными органами народного образования в школы–455 человек. По
Восточно-Казахстанской области из зафиксированных 1970 детей школьного возраста
было охвачено обучением 1538 человек. В Джамбулской области учтено 3327 детей,
определено в школы 3117 человек; в Кокчетавской области–охвачены школьным
образованием 928 детей, 2215 человек оставались вне школы; в Гурьевской области было
учтено 592 человека, все из них были охвачены обучением [3].
Депортированные дети не могли посещать школы по причинам отсутствия одежды,
обуви, неорганизованного подвоза к далеко расположенным школам, незнания местного
языка, страхом родителей перед попытками приобщения к новым формам жизни и
культуры. Длительное время не производили учета неграмотных среди взрослого
населения.По официальным источникам в школах рабочей и сельской молодежи
спецпереселенцы не обучались вообще.
В октябре 1955 года Министерство Просвещения КазССР издало приказ за № 695
«Об устранении недостатков в обучении детей спецпоселенцев». В нем намечались меры
по полному охвату детей обучением в школах и интернатах республики, по ликвидации
неграмотности среди взрослых спецпоселенцев, организации обучения в школах рабочей
молодежи.
В школах республики за 1955-1956 учебный год было учтено 81145 детей
спецперселенцев, из них 31662 детей немецкой национальности. Охвачено было
обучением – 31400 детей, что составило 99,2%. Естественно, обучение было построено на
русском и казахском языках.
Согласно документальным материалам, успеваемость детей-спецпереселенцев
была низкой. В школах для спецпоселенцев обучались представители 5-6, а то и 7-8
национальностей.
В целях исполнения Постановления Совета Министров КазССР от 2 февраля 1957
г. за № 44 «О введении преподавания родного языка для детей немецкой национальности
в школах КазССР», Министерством Просвещения был издан приказ от 20 февраля 1957 г.
«О введении преподавания немецкого языка для детей немецкой национальности в
школах КазССР». В соответствии с ним со 2-го полугодия 1957-1958 учебного года во 2-4
классах вводилось преподавание немецкого языка для детей немцев по 2 часа в неделю
сверх учебного плана. Было организовано 1099 подобных групп, где обучалось 17508
человек [4]. Было определено обучать детей 2-4 классов по букварю Классена, 3-4 классов
– по «Книге для чтения» Соловьевой. Кроме того, Министерством Просвещения РСФСР
была разработана специальная программа для обучения в немецких группах и разослана
по всем регионам страны, в том числе Казахстана. С 1960-1961 учебного года обучение
учащихся в старших классах (5-8 кл.) было организовано также на немецком языке [5].
Увеличивалась доля лиц немецкой национальности, продолжавших обучение после
окончания школы. На 1 января 1956 года в педагогических учебных заведениях Каз.ССР
обучалось немецкой молодежи: в педагогических училищах - 213 чел, в педагогических
институтах – 186. В 1958-1959 учебном году в 13 педагогических училищах обучалось 78
человек, в 11 педагогических институтах республики – на дневном отделении – 271 чел,
на заочном – 507 чел. [1, С. 33].
С середины 70-х гг. стала усиливаться тенденция к сокращению групп по изучению
немецкого языка как родного. Постепенно идея о дополнительных занятиях немецкого
языка для детей немцев стала сходить на нет, уступая место изучению его только в
качестве иностранного.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

550

Несколько иначе решался вопрос обучения на родном языке среди корейского
этноса. По инициативе корейцев осенью 1953 года в Казахстане был поднят вопрос об
изучении корейского языка и построении обучения на корейском языке. 19 сентября 1953
года Министерством Просвещения Каз.ССР была составлена докладная записка «О
состоянии обучения детей корейской национальности в школах республики», в которой
отмечалось, что с 1938 года корейский язык не изучался. 26 декабря 1953 г. было принято
Постановление секретариата ЦК КПК «Об изучении корейского языка и литературы в
некоторых школах с составом учащихся корейской национальности». Причем, новые
дисциплины было решено ввести за счет казахского языка [6, С. 90].
Однако, предпринимать шаги по разрешению обучения представителям корейской
национальности на родном языке, руководство республики не торопилось. Более того, в
Справке заместителя министра Просвещения от 1958 г. была отмечена
нецелесообразность открытия школ на корейском языке обучения. Мотивировалось
данное заключение тем, что во всех областях, где концентрировалось корейское население
– Кзыл-Ординская, Талды-Курганская, Южно-Казахстанская области, не было такого
числа населения, которое позволило бы открыть классы с необходимой наполнямостью.
«Укомплектовать семилетние и средние школы учителями корейцев по всем учебным
предметам не представляется возможным», - указывалось в Справке. «Поскольку… вопервых, таких специалистов у нас нет, во-вторых, если и сумеем найти, то не сможем
обеспечить полной нагрузкой, т.к. контингент учащихся-корейцев слишком мал». Однако
на самом деле, в случае если бы и были открыты начальные школы на корейском языке
(контингент учащихся, кстати, вполне позволял), то перейти в семилетнюю или среднюю
школы дети не имели возможности. Кроме того, для полноценной организации обучения
отсутствовал необходимый учебный и методический материал на корейском языке. В
силу всех этих обстоятельств, Министерство Просвещения КазССР выступило с
предложением организовать классы с обучением корейского языка в качестве предмета во
2-7 классах [7].
Так выглядела картина по осуществлению политики национального образования в
республике, которая реализовывалась скорее в рамках программы «минимум» и не
позволяла этническим группам строить обучение на родном языке. Своеобразным шагом
навстречу со стороны руководства страны по привлечению детей в русские школы стало
открытие с 1968 г. при некоторых общеобразовательных школах подготовительных групп
для поступления в них.
К числу депортированных в предвоенные и военные годы в Казахстан народов
относятся курды. Расселенные на территории Алма-Атинской, Южно-Казахстанской
областей и лишенные возможности передвижения, общения на родном языке, они
вынуждены были нести тот же комплекс лишений, характерный и для остальных
насильственно переселенных этносов. Не владевшие русским и казахским языком,
курдские дети долгое время не могли обучаться в школах. Поэтому образовательный
уровень среди них оставался довольно низким. Лишь после смерти Сталина, ситуация в
области народного образования для репрессированных этносов стала меняться. В 1956 г.
вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «О снятии ограничений по
спецпоселению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и
членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны». После чего
некоторая часть курдов вернулась в прежние места проживания.
роживания. По итогам переписи 1959 г. в Казахстане проживало более 6 тыс.
курдов, в 1979 г. их численность увеличилась до 17 тыс. человек [8, С. 58]. Несмотря на
предпринятые властью меры по охвату детей и взрослых образованием, курдское
население не отличалось высоким уровнем образованности. С другой стороны статистика,
как численного состава, так и образовательного уровня среди них была осложнена тем
обстоятельством, что определенная часть курдов вынуждена была поменять свою
национальность на азербайджанцев, турков, туркмен и др. В связи с этим определить
число образованных курдов советского времени представляется сложным.
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Культурно-просветительной работой было охвачено и турко-месхетинское
население. Однако ее основной направленностью, как свидетельствуют документальные
источники, стала идейно-воспитательная часть в связи с исполнением Постановления ЦК
КПСС от 3 декабря 1981 г. «О мерах по дальнейшему оздоровлению обстановки среди
турко-месхетинского населения». В отношении всех турков-месхетинцев, проживавших в
Алма-Атинской, Джамбылской, Кзыл-Ординской, Талды- Курганской, Чимкентской
областях необходимо было «принять меры по усилению организаторской работы,
…закреплению их на местах нынешнего проживания» [9]. Была уточнена сеть библиотек,
способных обслуживать данное население, обеспечена договоренность с Министерством
культуры СССР «о направлении в библиотеки Казахстана книг на турецком языке из
обменных фондов Всесоюзной библиотеки иностранной литературы» [10]. Безусловно,
тематическая направленность литературы должна была соответствовать идейной
установке правящей партии.
В отношении азербайджанцев определялась та же политика открытия школ на
неродном языке обучения. Мотивацией для этого послужило незначительное количество
учащихся азербайджанцев, которых по учетным данным насчитывалось всего 807 человек
и которые к тому же обучались в разных школах. «В республике нет населенных пунктов
с такой концентрацией азербайджанского населения, чтобы можно было открыть классы
нормальной наполняемости. В трех областях насчитывалось 10 учителей азербайджанцев
разных специальностей» [11], сообщалось в Справке Министерства просвещения КазССР.
Между тем, были приняты меры по «улучшению изучения русского языка в
общеобразовательных школах и других учебных заведениях» путем увеличения школ с
русским языком обучения, увеличения количества часов по русскому языку, углублению
его обучения и т.д. В связи с этим были введены даже различного рода льготы для
поступающих на филологическое отделение в вузах. В Проекте Постановления ЦК КПСС
и СМ СССР от 29 марта 1983 г. говорилось следующее: «…возникла новая историческая
общность – советский народ, свободное владение, наряду с родным, русским языком
становится объективной необходимостью и потребностью каждого гражданина СССР.
Русский язык, добровольно принятый советскими людьми как средства
межнационального общения, служит дальнейшему сближению всех наций и народностей,
их приобщению к духовным ценностям отечественной и мировой культуры, достижениям
научно-технического прогресса» [12]. ЦК КПСС и СМ СССР постановило:
«…осуществлять дополнительные меры по повышению эффективности изучения русского
языка в учебных заведениях с нерусским языком обучения, имея в виду, что знание
русского языка, наряду с родным, является важным условием повышения трудовой и
общественно-политической активности советских людей, успешного выполнения
конституционной обязанности–службы в рядах Вооруженных Сил СССР. Добиваться,
чтобы свободное владение русским языком стало нормой для молодежи, окончивших
среднее учебное заведение, гражданским долгом каждого молодого человека» [12].
Таким образом, в послевоенный период очевидными стали позиции укрепления
русского языка, и постепенной потери востребованности языков других национальностей.
Вместе с тем, проводимые реформы в области образования, связанные с переходом на
обязательное восьмилетнее, десятилетнее школьное образование, профессионализацией
системы обучения, в целом, повысили уровень образования среди населения республики.
В ущербном положении оказалась национальная культура. Любые попытки со стороны
творческой интеллигенции поеереанимированию наталкивались на жесткий протест
руководящих органов. Не был учтен тот факт, что стремление людей к познанию своей
самобытной национальной культуры является вполне закономерным и естественным
явлением. «Значение национального самосознания состоит в том, что оно морально
укрепляет человека, пробуждает в нем интерес к отечественной истории, своим ценностям
и традициям. Отрыв от национальных корней неизбежно приводит к национальному
нигилизму и духовному вакууму, который заполняется внешней, искусственно созданной
духовностью» [13;10].
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1860-1890 жылдар аралығындағы əкімшілік реформалардың білім жəне
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1860-1890 жылдардағы əкімшілік реформалар тек қана саяси-əкімшілік бөлініс
қана емес, сонымен қазақ өлкесін рухани тұрғыдан да отарлауды басты мақсаты етіп
алды. Олай дейтініміз дəл осы əкімшілік реформалар орыстандыру жəне христиандандыру
саясатымен қатар жүргізіліп, тіпті реформалар барысында заңмен де реттеліп отырған.
Сондықтан əкімшілік реформалардың арнайы баптары білім жəне мəдениет саласына
тікелей қатысты болды.
Реформаларды жүзеге асыруда патша үкіметі саяси-экономикалық іс-шараларымен
қатар өлкені мəдени жəне рухани жағынан да отарлауға басты назар аударған болатын.
Халық ағарту ісі патшалықтың сыртқы саясатының үлкен де маңызды саласы болып
табылатын. Бұл сала патша үкіметі отарлау саясатының өзекті құралы десе де болады. Бұл
саясат Ресейдің қарамағындағы ұлттарды біртіндеп христиан дініне кіргізу арқылы
орыстандырып, сөйтіп империяның тұтастығын арттыруға арналған еді. Осыған сай 186768 жылдардағы реформада халық ағарту ісінде жүргізілетін шаралар жан-жақты
қарастырылды. Қазақстанда халыққа білім берудің басты бағыттары 1860-1890
жылдардағы əкімшілік реформалардың, нақты атап айтқанда «Орал, Семей, Торғай,
Ақмола жəне Сырдария, Жетісу облыстарын басқару туралы «уақытша ережелерде»
анықталған болатын. Ағарту ісінің дамуына қазақтарға өз еріктерімен қаржы жинау
құқығы берілген. Дегенмен бұл мəліметтің өзі де білім беру саласын дамытуды желеу
етіп, қосымша салық түрінде ақша жиналғандығына көз жеткізуге болады.
Салыстырмалы түрде алғанда қазақ өлкесінде осы əкімшілік реформа нəтижесінде
ашылған орыс тілін насихаттап, христиан дінінің құндылықтарын түсіндіретін мектептер
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көптеп ашылды. Ал мұсылман дін өкілдеріне қазақ ауылдарында мешіттердің жанында
қазақ тіліндегі мектептерді ашу үшін уездік басқармадан ерекше рұқсат алуы қажет
саналды. Осындай өтініштер арқылы ашылған мектептердің негізгі шығыны қазақ
шаруаларына жүктелді. Біздің пікірімізше бұл онсыз да əлеуметтік тұрғыдан қиындықты
көріп келген қазақ шаруаларының ұзақ жылдар бойына мектепті қаржылай ұстап тұра
алмайтындықтарын біле тұра əдейі жасалды. Сондықтан да қазақ шаруаларын іштен іріту
мақсатында салыстырмалы түрде алғанда аз ғана ақы төлеп, казак станицаларындағы,
орыс қыстақтарындағы мектептерге балаларын оқуға беруге рұқсат берілді. Алайда қазақ
жастарын орыс мектептерінде оқытуда патша үкіметінің мақсаты тек балалардың сауатын
ашу емес, сонымен қатар отаршылдық пиғылын жүзеге асыру болды [1, 63 б.].
Мектеп пен медреселерде қазақ жастарының білім алуына мейлінше қарсылық
жасауы патша үкіметінің Орта Азия мен Қазақстанда ислам дінінің таралуына
қарсылығының бір көрінісі болды десек қате болмас. Өйткені тəуелсіздікке дейінгі
жазылған əдебиеттерде қазақтың дəстүрлі оқу орын- дарындағы ішкі тəртіп пен білім беру
дағдысын дағдарысты жағдайда деп əсірелей суреттеу басым болғаны белгілі болып отыр,
олар тек діни фанатизм мен ерте ортағасырдағы кертартпалықты күшейтетін білім беру
орындары деп есептелінді.
Негізінде мұсылман мектептері мазмұны мен оқыту тəсілдерінің бірыңғай болуына
байланысты жергілікті халықтарды, яғни қазақтарды діни-рухани тұрғыдан біріктіре
алатын негізгі құрал болғанына күмəн келтіруге болмайды. Сондықтан бодан болып
отырған қазақтарды біріктіре алатын мұсылмандық факторға үлкен қауіп төніп, оның
отаршылық жүйеге қарсы күш екенін білген патша өкіметі мектеп-медреселерді құрту
мақсатында белсенді жұмыстар атқарды. Мысалы, өлкені зерттеп барлау жұмыстарын
жүргізген өлкетанушылар жұмысының қорытындысында: «біз əсіресе жергілікті рутайпалар мен ұлттардың ислам негізінде бірігіп іс-əрекет жасауынан сақтануымыз керек»
деп айтылуы да исламның жəне медреселердің қазақ қоғамындағы атқарған ролінен хабар
беріп тұрса керек. Сондықтан медреселер мен исламдық факторға қарсы күрес түрлі айлатəсілдер мен шектеулер арқылы жүргізіледі. Бұларды тек фанатизм, қараңғылық ордасы
етіп көрсете отырып, керісінше христиандық пен орыс тілінің мəртебесін ұлықтау
тұрғысында насихат жүргізу қолға алынған. Керісінше ислам мен дəстүрді насихаттайтын
медресе жұмыстарын үкімет тарапынан қаржыландырмау, қолдамау, қайта олардың ХІХ
ғасырдың басынан бастап қазақ қоғамындағы білім берудегі медреселердің қысым
салдарынан туындаған обьективтік дағдарысын одан əрі тереңдетіп, ақыры мүлде
жойылуын тездету мақсат етілді. Біз жоғарыда атап өткеніміздей мектеп немесе медресе
ашу үшін арнайы кеңселерден міндетті түрде рұқсат қағазын алу сияқты басы артық
шаралар ойластырылуының өзі де осының дəлелі болып табылады. Тіпті мектеп ашуға
рұқсат берілген күннің өзінде оларға қосымша талаптар беріліп отырды. Мысалы 1895
жылы 17 шілдеде қабылданған ережеде Түркістан өлкесінде медресе ашу жергілікті
халықтардың қаражаттарымен ашылғанымен, міндетті түрде орыс тілі оқытылуы талап
етілген жəне тек осы жағдайда ғана ашуға рұқсат берілген. Сөзсіз мұндай кедергілердің
көп болуы, діннің əлсіреп, үкіметтік оқу орындарының беделінің өсетінін патшалық Ресей
жақсы түсінген [2, 28 б.].
Дегенмен осы қалыптасқан мектеп ашу мен ашылған мектептердің сипатына
қарасақ мынандай қорытынды жасауға болады. ХІХ ғасырдың аяғына дейін
Қазақстандағы ағарту ісінің төмендегідей жүйесі қалыптасты деп айта аламыз. Олардың
қатарында бастауыш оқу орындары, приход мектептерінің класстары, толықтырылмаған
гимназия, орыс-қазақ аралас мектептер, ауылдық жəне сауаттылықтың негізіне үйрететін
мектептер деп айта аламыз. Сонымен қатар осы əкімшілік реформалар жүргізілген
жылдары орта оқу орындары, училищелер, қыздар мен ер балалар гимназиялары,
мұғалімдер семинариялары да орта буындағы оқу орындарында теңестірілген болатын.
Білім жəне ғылым саласына əсіресе отарлық саясаттың жүйелі жұмысын жүргізуі тиіс
саналатын арнайы маман даярлайтын оқу орындары да ашыла бастады. Мұндай оқу
орындарының қатарында қазақтың мұғалім даярлайтын мектептері, ауыл шаруашылық,
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мал дəрігерлік, Торғайдағы қол өнершілік мектебі, Оралдағы қолөнер кəсіпшілігіне
шəкірттер даярлайтын арнайы мектептер, Омбыдағы механикалық-техникалық училище,
Атыраудағы теңізге жүзу ісін меңгеретін мектеп жəне тағы да басқа əр түрлі материалдық
жабдығы бар оқу орындарды атап өтуге болады. Оқу ісінің ұйымдастырылу сапасына
қарай 1872 жылы Омбыда жəне 1879 жылы Ташкентте ашылған мұғалімдер институттары
ашылып, білім жəне мəдениет саласына түбегейлі өзгерістер енгізуі тиіс саналатын
мекеме санатына жатқызылды [3, 54 б.].
ХІХ ғасырдың соңына қарай өлкеде екі сегіз класты ер балалар гимназиясы, жеті
класты қыздар гимназиялары, Верный қаласында сегіз класты əскери гимназия, Оралдағы
6, 7 жəне 8 сыныпты ер балалар гимназиясы, Семейдегі төрт сыныпты ерлер, 5 сыныпты
қыздар гимназиясы ашылған болатын. Сонымен қатар осы жылдардағы Қазақстанда
ашылған приход мектептерінің бір ерекшелігі шіркеу жандарынан ашылғандығы. Демек
бұл мектептер де діни сипаты басым əрі христиандандыру бағытын таңдаған оқу
орындары қатарына жатты. Сонымен қатар жексенбілік сауат ашатын мектептер белсенді
қызметтерін жалғастыра берді. Əрине мұндай мектептердің қатарында сондай-ақ білім
беруде қалыптасқан оқу орындарының бірі ретінде, жағдайлары жасалмаса да мұсылман
мектебі мен медреселерін де жатқызған жөн.
Патша өкіметінің кедергі жасауына қарамастан, мұсылмандық мектептер мен
медреселер жастардың сауатын ашуға, инабаттылыққа баулуда белгілі рөл атқарғаны
белгілі болып отыр. Пантюркизм мен панисламизмнің орын тебуіне қарсы күрес дегенді
желеу еткен облыстың генерал-губернаторлары осы мұсылман дінімен байланысты оқу
орындарының, оқытушыларын əрдайым бақылауда ұстай отырып, қуғындау саясатын
жүргізді. Сонымен қатар олардың мүшелерін əкімшілік шаралармен қыспаққа алып
отырды. 1870 жылдың 26 наурызында қабылданған үкіметтің «бұратана» халықтар
арасында сауаттылықты ашу туралы арнайы ережесінде мешіттердің жанында ашылған
мектептерде орыс тілін оқыту міндетті деп танылды. Біздің пікірімізше бұл жергілікті
халықтың орыс мектептерінен гөрі қазақ мектептеріне көптеп бала беруімен тығыз
байланысты еді [4, 43 б.].
ХІХ ғасырдың екінші жартысында қалыптасқан мектептерде білім беру жүйесі
жалпы ресейлік ағарту–ісіне мейлінше жақын еді жəне əр түрлі нұсқаулар арқылы үкімет
империяның орталық аудандарындағы білім беруді ұлттық аймақтарға таратуға əрдайым
мүдделі болды. Торғай жəне Орал облыстарындағы қазақ жəне басқа тілдерде білім
беретін оқу орындары Орынбор оқу округіне бағындырылды. Ақмола жəне Семей
облыстарындағы оқу орындары Батыс Сібір оқу округіне қарады. Əр түрлі сипаттағы оқу
орындарындағы өзгерістерді ретке келтіріп отыру кеңсесі Томскі қаласындағы
чиновниктерге бағындырылды. Сырдария жəне Жетісу облыстарындағы оқу
орындарының қызметін қадағалау Түркістан генерал-губернаторлығына тапсырылды.
Шыңжаңнан Жетісуға ойысқан ұйғырлар мен дүнгендер санының біртіндеп өсуі, Оңтүстік
Қазақстан өңірінде басқа аудандармен салыстырғанда қазақтардың басымдылығы «орыстүземдік» мектептердің көбірек ашылуына əсер етті. Осыған байланысты өзіндік
ерекшеліктері бар əр түрлі буындағы мектептерде оқу ісін жолға қоюдың барысында
қазақ жастарының араб таңбаларымен сауаттылығын ашуды дамытудың қажет екенін
көрсетті. Патшаның отаршыл əкімдері қазақ даласында ашылған оқытушылар
семинариясы мен орыс-түземдік мектеп дейтін аралас мектептер атаулының бəрін де
шамаға қарай миссионерлік ағартушылық мақсатта ұстап отырған болатын. Ол туралы
Ресей патшалығына қазақтардан кейін қосылған бүкіл Орта Азия халықтары арасында
ашылған аралас мектептердің отарлық нұсқаулық талабы тұрғысынан қызмет атқарғаны
туралы «…в Туркестанском крае был намерен держаться обрусительной политики при
посредстве русской школы» деп атап көрсетілуі нақты дəлел бола алады. Өйткені бұл
мəселе мемлекеттік саясат деңгейінде қойылуы себепті, Түркістан өлкесінің алғашқы
генерал-губернаторы фон Кауфманның 1880 жылдың қараша айының 8 күні Халық
Ағарту министріне жолдаған хатында қазақтарды ислам дінін терең қабылдаған көрші
халықтардан бөлекұстай отырып, орыс жазуы негізінде оқытылатын мектеп арқылы
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тезірек сіңістіру міндетін алға қояды. Оның осы талабы 1881 жылдың 28 қаңтарында
патша тарапынан нақтылы қолдау тауып бекітілген болатын. Демек бұл саясат–
қазақтарды алдымен діннен, содан кейін дəстүрден ажырата отырып орыстандыру
саясатын белсенді жүргізу көзделді [5, 29-33 сс.].
Патша үкіметінің өлкеде шоқындыру, орыстандыру саясатының іске асуы барысы
жайлы Қ.Кеменгерұлы «Қазақ тарихы атты» еңбегінде былайша көрсеткен: «Қазақты
шоқындыру саясаты туды. Мұны орындау үшін ел арасында миссионер шыға бастады,
бұлардың ісінен ұлтқа зияндығы туралы сезіле бастаған соң, қазақтар қарсы құрал қылып
исламға өте бейімделді. Дүниеге қызығып шоқынған орыс қалаларындағы қазақ
жұмыскерлерден, рудан пана таба алмай тығылған ғашық адамдардың бірен-саран
шоқынғандар болды»-деген мəлімет келтіреді [6, 95-97 б.]. Егер де өз еркімен христиан
дініне кірмеген қазақтар болса, ол жағдайда қорқытып, зорлап, аяусыз жазалап, ұрыпсоғып кіргізді. Отарлық билік орындарда орыстандыру саясаты халық ағарту ісімен
ұштастырды. Ресей империясы үстемдігі орнаған орыс тұрғындарына арналған оқу
орындары ашылып, қызмет ете бастады. Мəселен Жетісу өңіріндегі ең алғашқы-орыс оқу
орны қазақтар қоныстанған Сергиополь станциясында 1852 жылы ашылған еді. Отаршыл
əкімдердің қолдауымен Жетісуда алты станциялық мектеп, атап айтқанда Кіші Алматы,
Саргиополь, Үржар, Лепсі, София, Қапал станцияларында жəне бір поселкілік мектеп
болды.
1867 жылы 25 қазанда Түркістан генерал-губернаторы К.П.Кауфман өлкедегі
əскери-губернаторға халық-ағарту ісін қолға алу жөнінде нақты нұсқаулар жөнелтті.
Оның Жетісу облыстық əскери-губернаторы Колпаковскийге жолдаған нұсқау хатында:
«Халық ағарту ісіне империялық мүдде тұрғысынан қарап, облыста мектептердің санын
көбейту жолында қолдан келген шараның бəрін жасаңыз» делінген болатын.
Мемлекеттік қазынадан бөлінген қаржы бастапқы кезде казак станциялары мен
орыс поселкілеріндегі тұрғындардың балаларын оқытуға жұмсалды. Жергілікті қазаққырғыз балаларын оқытуға қазынадан қаржы бөлу көзделмеді. Дегенмен осыған
қарамастан жергілікті халық балаларының орыс оқу орындарында оқымауы Түркістан
генерал-губернаторы К.П. Кауфманды аландатқан болатын. Оның пікірінше, жергілікті
халық балаларының орыс мектептерінде оқуы алдымен империяның тұтастығын
қамтамасыз етуі тиіс саналды. Сондықтан да олардың православия дінін
қабылдамағандығы кедергі болмауға тиіс деген болатын [7, 39-54 бб.].
Патшалық Ресей көп тілді жəне империя құрамындағы аз халықтарды түгелдей
шоқындыру мен орыстандыру саясатын тек славян халықтарымен араластырып жіберу
арқылы тездетуге болатынын жақсы білді. Осы мəселеге мəн беріп, яғни араластыру
арқылы қазақтардың тілі мен дінінен ажырату арқылы орыстандыру саясатын ашық
ұстанды. Осы мақсаттан туындаған 1869 жылы Мəскеуде арнайы түрде миссионерлік
қоғам ұйымдастырылады. Сөзсіз біз жоғарыда атаған осы саяси идеологиялық мəселе дəл
осы қоғамның атқарар жұмыстарының басым бағыттарын құрады. Сондықтан осы
миссионерлік қоғам мүшелері де жəне патшалық Ресей де дəл осы славян халықтарынан
құралған қоныстанушыларға үлкен сенім артты. Сөзсіз қоныстанушылар бұл істегі ең
шешуші əрі ең əсері мол күш болып табылды. Осы тұрғыдан келгенде 1868 жылы «Қоныс
аударушылар комитеті» құрылып, қызу іске кірісуі миссионерлік əрекетті белсенді ете
түсті [8, 85 б.].
Патша үкіметі жалпы отарланған бұратана халықтарды, оның ішінде елін
біртіндеп, асықпай сақтықпен шоқындыру арқылы орыстандыру жолындағы ең басты
тəсілдерінің бірі – қазақ халқының ғасырлар бойы қолданып келе жатқан араб емлесі
негізіндегі жазуын қолданудан шығару болатын. Күнделікті тұрмыста ғасырлар бойы
қолданылып келе жатқан арабша жазуын кириллицамен алмастыруда бүкіл халықтың
келер ұрпағын ата-баба салтынан, ұғым мен нанымнан, тарихи естегі дəстүрлік
жалғастығынан үзіп, рухани жағынан жүдете отырып, құлдық психологиясын сəтті
сіңіруді көздеген жəне болашаққа бағдарланған, қазақтарды көнбіс құлға айналдыру
мақсатын байқауға болады.
http://www.aesa.kz:8080/conference_proceedings/2017/

556

Патша өкіметінің осындай шовинистік жəне отаршылдық саясаты салдарынан
Қазақстандағы білім беру ісінде елеулі өзгерістер енгізіліп жатты. ХІХ ғасырдың 60-80
жылдарындағы əкімшілік реформалардың салдарынан жəне 1905-1907 жылдардағы
революциядан кейін де бұратана халықтар арасында мектеп ашу ісі жаңа серпінмен
отаршылдық пиғылда жалғасын тапты.
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Воспитание казахстанского патриотизма залог стабильного будущего
Казахстана
Карсыбаева Ж.А., Баймагамбетова А.А.
Карагандинский государственный университет им.академика Е.А. Букетова,
г.Караганда
E-mail: Aigolek55555@mail.ru
В Стратегии – 2050 отмечается, что «без уверенности в будущем нельзя построить
полноценное государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина
совпадали по всем основным направлениям. Это и есть главная задача государства.
Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива, есть возможности
для развития, личного и профессионального роста. Государство и народ должны это
осознавать и работать вместе. Надо воспитывать в себе и наших детях новый
казахстанский патриотизм». Только гордость за страну, и ее достижения на новом этапе
уже недостаточно. Казахстану нужны завтра творческие, грамотные, уверенные личности,
с достоинством способные сохранить межэтническую стабильность, мир, уметь
адаптироваться в экономических и технологических обстоятельствах и если потребуется,
принимать на себя ответственность. Время стремительно, оно диктует новые правила и
никого не ждет. Наша страна просто не имеет права отставать от передовых стран.
Конкурентоспособная личность прежде всего должна знать культуру и язык своего
народа, обладать чувством собственного достоинства, быть ответственным за свои
поступки и свою жизнь, уметь вовремя, аналитически оценить ситуацию и принять
ответственные решения. Будущее поколение должно быть думающим, ответственным
перед обществом и сопереживающим за свою страну. Отсутствие творческих личностей,
уверенных в своих возможностях и способных идти на оправданный риск, может
послужить самым большим препятствием на пути развития Казахстана. Главным
вектором развития Казахстана является качественный рост человеческого капитала в
Казахстане. Это прежде всего образование и здравоохранение. Образование должно
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давать молодежи не только знания, но и умение их использовать в процессе социальной
адаптации.
Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и
толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти ценности
должны развиваться во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. В
типовой комплексный план по усилению воспитательного компонента процесса обучения
во всех организациях образования, основной целью включено воспитание гражданина
Республики Казахстан, как патриота, знающего историю, традиции своей страны и
уважающего государственные символы, государственный язык, толерантно относящегося
к обычаям и культуре других национальностей.
В Послании народу Казахстана 17 января 2014 «Казахстанский путь - 2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства Нурсултан Назарбаев
изложил и обосновал совершенно новую концепцию в отечественной истории - «Мәңгілік
Ел». Это национальная идея и государственная идеология нашего государства, которая
базируется не только на многовековой мечте нашего народа, но и на конкретных
результатах развития Казахстана за годы независимости. Сегодня Казахстан добился
многого. Но чтобы стать крепче сильнее, каждый из нас должен быть лучшим в своем
деле. Это и есть – патриотизм, это и есть – "Мәңгілік Ел". Молодежь независимого
Казахстана смотрит с оптимизмом на будущее страны, стремиться стать
высокопрофессиональным, успешным и востребованным в современных условиях. Она
призвана на пути общечеловеческих ценностей и духовности заложить фундамент
«Мәңгілік Ел», обеспечить развитие процветающего Казахстана. Процветание Казахстана
зависит от способности и готовности каждого гражданина брать и нести ответственность
за свое будущее и будущее своей страны, стремиться к труду и уважать его [1].
Равенство возможностей выливается в межэтническое согласие – одно из
приоритетных направлений, которое ставится во главу угла в системе государственного
управления и принятия решений. Ядром консолидации и укрепления межэтнических
отношений, формирования патриотических чувств является, созданная по инициативе
Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в 1995 году Ассамблея народа Казахстана.
Это уникальный институт межэтнического и межконфессионального согласия, который
показал всему миру как можно формировать национальное единство и интегрировать
полиэтнический потенциал, прививать патриотическую любовь. При Ассамблее народа
Казахстана создана комиссия по формированию патриотизма и работы с молодежью.
Патриотизм – это одно из звеньев укрепления Независимости, социально –
экономической модернизации.
Молодежь – это стратегический ресурс государства, который способен
сгенерировать энергию всего общества в целом. Для государства и гражданского
общества чрезвычайно важно, чтобы подрастающее поколение здраво смотрело на
вещи[2].
В своем выступлении Н.А.Назарбаева на 10 – летии Евразийского национального
университета им. Л.Гумилева говорил так: «Я всегда считал и считаю, что молодежь
должна быть в авангарде наших реформ. Именно энергия и инициативность молодых, их
устремленность в будущее – во многом станут залогом успеха наших инициатив».
На сегодня - одним из главных нормативно – правовых документов,
регламентирующих реализацию государственной молодежной политики является закон
«О государственной молодежной политике в Республике Казахстан». Государственная
молодежная политика – система социально – экономических, политических,
организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на
поддержку молодежи[3].
Молодежная политика одно из ключевых и комплексных направлений внутренней
политики. Это объясняется тем, что реализация полноценной, всеобъемлющей
молодежной политики зачастую требует сил и средств, задействованных главным образом
в сопутствующих сферах государственной политики. Это прежде всего сфера образования
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и культуры, информации и идеологии, языка и религии, социальной защиты и
трудоустройства.
Четыре базовых элемента, обозначенные президентом, необходимых сегодня
молодежи:
- хорошее профессиональное образование
- стабильная работа с достойным уровнем оплаты
- собственное жилье для создания семьи
- наличие возможностей вести здоровый образ жизни.
Отношение к молодежи всегда было актуальным для государства и общества.
Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена
существующими социально – экономическими и политическими условиями. Молодой
человек в соответствии с этим несет в себе прошлое, настоящее и будущее. Особо остро
проблемы молодежи проявляются во время переломов, смены нравственности и темпов
социального развития, изменения общественного и государственного устройства. В таких
условиях могут меняться ценности, жизненные планы, поведение, психология.
Государственная молодежная политика в Казахстане создает условия для реализации
молодежью права на свободное социальное развитие, творческую инициативу, в
соответствии со своими интересами, склонностями, физическими возможностями, с
учетом интересов общества[4].
Вопросы реализации молодежной политики включены в стратегический план
развития МОН, Государственную программу развития образования. Деятельность всех
субъектов государственной молодежной политики направляется на реализацию комплекса
мер по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности,
социальной ответственности и раскрытия потенциала молодежи.
Испанский философ Марциал сказал : «Из всех творений самое возвышенное,
получивший прекрасное воспитание человек».
Формируя молодежную политику, государство учитывает, что молодежь является
одним из общественно активных слоев населения, имеющим важный потенциальный вес в
перспективе. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан
опирается на основопологающие идеи и принципы Всеобщей Декларации прав человека.
На сегодняшний день казахстанская молодежь является одной из наиболее крупных
социальных групп в демографической структуре общества.
Именно молодежная среда, где формируется положительное общественное мнение,
поддерживающее политику Президента Республики Казахстан и, есть патриотически
настроенное наше будущее!
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Школа как важнейший социальный институт образования испытывает давление
имеющих место в России и в целом в мире социально-политических и экономических
кризисов и потрясений. Сообщения СМИ изобилуют формулировками типа «в стране
экономический кризис», «сейчас сложное положение», «российская культура переживает
трудный период» и т.п. Происходящие процессы затрагивают как систему образования
РФ, так и субъектов образования, что отражается на психическом здоровье последних.
Преодолеть существующие негативные процессы пытаются работники психологических
служб учреждений общего среднего образования. Однако сложившиеся в ХХ веке
признанные направления психологии не всегда могут в этом помочь.
Разнообразные запросы заказчиков образовательных услуг, постановления
ведомственных структур «запугали»
педагогов и школьников своими высокими
требованиями. Их недостаточная однозначность и обоснованность, привели к тому, что к
процедурам аттестации школ как учреждений образования, аттестации их
педагогического персонала (учителей) и аттестации обучающихся в них школьников (и в
первую очередь это касается ОГЭ и ЕГЭ) сложилось тревожно-мнительное отношение.
Это, в свою очередь, не редко ведет к снижению качества образования, ухудшению
показателей психического здоровья всех субъектов образования. Переосмысление
сложившейся ситуации, поиск путей выхода из сложившегося положения требует
применения технологий психологического анализа и конструктивного психологического
влияния на сознание и поведение субъектов образования. Данным условиям отвечает
позитивная психология, обладающая большим набором технологий психологического
оздоровления сознания людей, конструктивной перестройки их социального
взаимодействия.
Позитивная психология оформилась в качестве самостоятельного научного
направления в современной практической психологии в начале 2000-х годов. Онаставит
своей целью изучение оптимального человеческого функционирования [1, с. 50]. Её
появление связано с исследованиями Мартина Селигмана и Михайи Чиксентмихайи.
Данные авторы пришли к выводу, что в 21 веке необходимо новое направление
психологии, которое бы задавало вектор оптимизма и помогало людям лучше
самореализовываться в этом мире.
Однако, использование положений и приемов, предлагаемых позитивной
психологией, наталкивается на ряд объективных и субъективных трудностей. Как
отмечает в своей статье Д.А. Леонтьев «В отечественных публикациях позитивная
психология часто понимается искаженно. В последнее время стали появляться
публикации, с абстрактно-теоретических позиций критикующие идейные основы
позитивной психологии при поверхностном знакомстве с этим подходом и полном
игнорировании главного в нем — эмпирических данных и профессиональной практики»
[3, с. 37]. Поэтому в нашем исследовании предпринята попытка раскрыть перспективы
применения данного подхода в оптимизации образовательного взаимодействия и
улучшении
показателей
психического
здоровья
педагогов
и
учащихся
общеобразовательных школ.
В рамках нашего исследования было проведено анкетирование 363 учащихся МОУ
СШ № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики города Ярославля.
В результате опроса было выявлено следующее: 98% опрошенных школьников, считают,
что качество образования зависит от состава педагогических работников школы, то есть
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учителей. При этом 66% респондентов отметили, что главным условием успешного
обучения является наличие чувства юмора у учителей, как возможности психологической
разрядки напряженности в образовательной деятельности и взаимодействии субъектов
образования, умения видеть в происходящем положительную сторону. На второе место
школьники поставили уровень образования, предметную компетентность педагогов, на
третье - внешний облик учителей, в котором важнейшими составляющими является не
одежда и прическа, а доброжелательное выражение лица, внимательный взгляд и улыбка,
делающие облик педагога привлекательным. Полученные данные во многом противоречат
существующим социальным установкам, касающимся характеристик взаимодействия
педагогов и учащихся.
180 учащихся 9 и 11 классов, то есть ¾ выпускников школы, где проводилось
исследование, показали очень высокий уровень тревожности по результатам теста
Филлипса на школьную тревожность и данных анкетирования. Наиболее часто
указываемая школьниками причина наличия у них тех или иных страхов и неуверенности
в себе - «запугивание» и «ожидание высоких результатов» по итогам государственных
экзаменов со стороны родителей и учителей. В пожеланиях все школьники высказывали
просьбы о помощи к работникам психологической службы в адрес самих учеников и
учителей, чтобы снять столь негативный оттенок во взаимоотношениях.
Анализ запросов и социальных ожиданий выпускников показал следующие
результаты. Так, высокая ответственность за результаты экзаменов пугает 33 %
выпускников 9-х и 11-х классов. У 27% респондентов экзамены вызывают сильное
утомление, ещё 30% чувствуют среднюю степень утомления. Школьники отмечали, что
для 39 % из них, выпускные экзамены вызывают сильное чувство тревоги. В результате
значительную неуверенность в себе, своих силах и уровне подготовки чувствуют 25 %
учеников, ещё 45 % испытывают легкую степень неуверенности. Только 20% школьников
выпускных классов полностью уверены в себе и успехе при сдаче экзаменов. Главным
фактором недостаточной уверенности учащиеся назвали «сомнения в полноте и
прочности своих знаний» (35% школьников сильно в них сомневаются, для 46 % это будет
являться трудностью на экзамене). 20% респондентов испытывают страх и чувство
беспомощности от неизвестности результатов итоговой аттестации и того, позволят ли
полученные на экзаменах баллы успешно реализовать их будущие профессиональные
планы и устремления.
Вместе с тем
психологическая диагностики способностей школьников к
саморегуляции (методика Морасановой) дети показали хорошие результаты в умении
владеть собой и своим состоянием: 63 % школьников обнаружили высокий и выше
среднего уровень саморегуляции и лишь 27% из них уровень ниже среднего и низкий.
Также школьники не испытывают затруднений с концентрацией внимания на выполнении
учебных заданий. Они эффективно используют планирование в ходе подготовки к сдаче
экзаменов: 36 % постоянно и эффективно распределяют время в зависимости от типа и
степени сложности заданий, делают это постоянно, 40% это не считают планирование
сложной задачей и осуществляют его время от времени. Таким образом, навыки
саморегуляции своих действий и состояний не выступают в качестве действенного
ресурса, противостоящего экзаменационному стрессу учащихся выпускных классов.
Анализ содержания негативных социальных ожиданий учащихся показал, что
школьников сильно тревожат возможные изменения в процедуре проведения
экзаменов(39% опрошенных), у 32 % это вызывает легкую тревогу и беспокойство. 22%
учащихся полагают, что им будет сложно сориентироваться и адаптироваться в новой
обстановке, для 32 % - этот фактор является лёгким затруднением. Такие результаты
соответствуют оценке степени затрудненности общения и взаимодействия с незнакомыми
учителями. Вызывают сильную тревогу неизвестность «порогового балла» у 33%
школьников, 21% это умеренно тревожит.
Таким образом, экзаменационный стресс имеет внешнюю, а не внутреннюю
природу. Он не связан с неумением планировать свою работу, контролировать и
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регулировать свои действия и состояния, а обусловлен негативными социальными
ожиданиями, возникающими на фоне мотивирующего их работу запугивания, не
достаточной осведомленности и высоких притязаний со стороны значимых других
(родителей и школьных педагогов). Уменьшить, нивелировать пагубное воздействие
внешних стрессоров возможно через организацию специальной работы с учителями, как
носителями информации о процедуре проведения экзаменов и их содержании, и
родителями, как «главной группой поддержки», обеспечивающих стабилизацию
эмоциональных переживаний школьников.
Однако, при анкетировании учителей (по методике Доровского [2]), выяснилось,
что для 70% из них характерно болезненное восприятие критики в свой адрес. Учителя не
готовы менять сложившиеся устои и принципы своей работы, полагают, что
акцентирование внимания школьников на недостатках в их работе способствует лучшему
и скорейшему их устранению. «Запугивание» выпускников экзаменами рассматривается
ими в качестве наиболее действенного приема мотивации к учебной работе. В
психологическом сопровождении родителей учащихся тоже есть свои сложности. В
первую очередь, это нечастые и непродолжительные по времени контакты родителей со
школой, объясняемые как занятостью, так и другими причинами субъективного толка (не
хотят слушать упреки и нотации со стороны педагогов, считают некоторых из них
предвзятыми по отношению к ним и их ребенку). Но в любом случае, все три категории
участников образовательного взаимодействия (педагоги, учащиеся и их родители)
заинтересованы в положительном результате, а это служит очень хорошей мотивацией
позитивной перестройки их взаимодействия.
В рамках позитивной психологии разработано и апробировано несколько
методических приемов и технологий психологического воздействия, с помощью которых
можно снизить уровень негативизма и тревожности от экзаменационного стресса и
процедуры организации итоговых испытаний в той форме, в которой они сейчас
представлены.
Позитивная психология предлагает вести работу на трех различных уровнях:
субъективном, индивидуальном и групповом [1]. И каждый уровень решает свой круг
вопросов и задач.Субъективный уровень включает изучение позитивных переживаний,
таких, как радость, благополучие, удовлетворение, довольство, счастье, оптимизм и поток.
На этом уровне мы выясняем с субъектами образования (школьниками, педагогами,
родителями), что значит для них «мне хорошо», то есть субъективный смысл и
содержание данного переживания. Цель следующего индивидуального уровня работы выявить составляющие «хорошей жизни» и личные качества, необходимые индивиду для
того, чтобы «быть хорошим человеком. Через изучение сильных сторон и достоинств
человека, его устремленности в будущее, умения любить, мужества, упорства, готовности
и умения прощать, оригинальности мыслей и опыта, мудрости, способности к
межличностному взаимодействию и одаренности конструируется представление каждого
о своих сильных положительных сторонах как уникальном внутриличностном ресурсе.
Наконец, на групповом уровне, или уровне сообщества, акцент делается на проработке
чувств гражданственности, социальной ответственности, заботе о слабых, альтруизме,
воспитанности, терпимости, трудовой этике, позитивных социальных институтах (прежде
всего семье) и других факторах, способствующих развитию отдельных сообществ и
гражданского общества в целом [1, с. 14].
На каждом уровне можно реализовывать некоторые методы и технологии
позитивной психологии, которые бы адекватно соответствуют и эффективно
способствуют решению выявленной проблемы. К разряду таких методов и технологий на
индивидуальном уровне можно отнести метод «разбора шкалы ценностей» для каждого
школьника и технологию выбора приоритетов (учебных, жизненных, профессиональных),
а также прием «выделение своих сильных сторон и поиск путей их развития». Эти приемы
позволяют школьникам пересмотреть свое отношение к выбираемым предметам и
переключиться с тех, которые «нужны» были родителям на те, которые ближе, интереснее
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и ценнее им самим. Пересмотр выбираемых для итоговой аттестации учебных предметов с
учетом своих сильных сторон и положительных переживаний существенно снижает
уровень тревожности школьников по поводу сдачи экзаменов. Работа на субъективном и
индивидуальном уровнях позволяет учащимся выпускных классов аргументировать свой
выбор перед родителями, причем сделать это конструктивно, без инициирования
конфликтного взаимодействия с чьей либо стороны. Согласие и одобрение решения
школьников со стороны родителей одновременно выступает приемом эмоциональной
поддержки школьников в трудных жизненных ситуациях.
На групповом уровне в рамках позитивной психологии предполагается опора на
создание атмосферы, в которой бы проявлялись положительные эмоции и чувства. К
сожалению, в рамках российской массовой школы экзамены (а зачастую, и уроки) носят
негативную эмоциональную окраску, сопряжены с риском критики, недовольства,
принижения
личного
достоинства,
явного
игнорирования
индивидуальнопсихологических особенностей субъектов образовательного взаимодействия. Изменение
субъективного восприятия процесса контроля и оценки знаний как потенциально
опасного и отрицательно эмоционально заряженного на представление о них как
очередном этапе освоения учебной информации, выявления структуры знаний,
повышения их системности, приема не только и не столько проверки, но развития памяти,
позволяет избавиться от трактовки выпускниками ЕГЭ и ОГЭ в качестве «тяжелого
жизненного испытания» и «карающей меры», не редко ставящей крест на жизненных
планах выпускников и их родителей.
Еще один эффективный прием, используемый в позитивной психологии – это
создание потоковой деятельности при работе в группе. Он предложен и описан в работе
М. Чиксентмихайи [5, с. 307-330]. Ответственность и детальная проработка полученной
информации ложиться на плечи учителя, который не всегда обладает достаточным
объемом психологических знаний. Зато, если удается «включить» каждого ученика в
работу на уроке эффективность обучения вырастает в несколько раз, а негативных
моментов образовательного взаимодействия становится крайне мало.
Таким образом, в нашем исследовании было показано каким образом технологии
позитивной психологии помогают в преодолении проявлений и последствий
экзаменационного стресса, налаживании конструктивного взаимодействия между
участниками образовательного процесса. Главная идея и пафос позитивной психологии выявить и укрепить внутренние силы каждого конкретного индивида, помочь детям найти
такую нишу, в которой они могут в максимальной степени усилить и проявить свои
уникальные черты. Именно в этом М. Селигман усмотрел перспективу новой психологии
[4, с. 39]. Именно такая психология может способствовать изменению некоторых
негативных тенденций, возникших в современном общем среднем образовании в России.
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Жеткіншек шақ – балалық шақтағы ең қиын және ең күрделі кезеңі. Бұл кезеңді
өтпелі кезең деп те атайды. Себебі, бұл кезде жеткіншектер балалық шақтан ересек шаққа
өтеді. Бұл кезде бала бойында көптеген өзгерістер болады. Ол анатомиялық,
физиологиялық, интелектуалдық, адамгершілік дамуында және оның әрекет түрлерінде
өзгерістер болады.
Өтпелі кезеңде балалар сабағы өзгереді, жақсы оқып жүрген балалар сабағы
нашарлайды. Балаларда өзімдік “мен” сезімі пайда болады. Олар еркін жасауға құмар
келеді. Тым еліктегіш болады. Жасөспірімдік шақта оларда өзін - өзі тануға күшті болады.
Олардың өз көзқарастары мен пікірлері әрекеттері барысында айқын байқалады. Сонымен
қатар бұл кезеңде балалар отбасымен, мектептен оқшауланып, өз құрбыларының
ықпалында болады. Олар әсіресе өздерін еркін сезінетін ортаға орналасуға бейім болып
келеді. Олар спорт секциялары, техникалық үйірмелер болуы мүмкін, тіпті,темекі шегетін,
арақ ішетін орын ретінде үйлердің подвалдары болуы мүмкін. Бұл кезеңде балаларды
ересектермен, әсіресе ата-аналармен көбірек ерегіске барып, ортақ тіл табыса алмайды.
Балалар ата-аналарының тең құрдастай қарым - қатынас жасауын қалайды. Бұл кезде
балалар көбірек өз бетінше өмір сүруге тырысады. Олар өзіне кумир (пір) сайлап алады
да, соған еліктейді. Басқа балалардан ерекшеленуге тырысады [1].
Қоғамда қалыптасқан “мінез - құлықтан ауытқыған балаларды “қиын” немесе
“тәрбиесі қиын” бала деп санау қабылданған тәрбиесі “қиын” балалардың әрекеті
девиация деп аталады. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуына көбінесе тұрмыс
жағдайының қиын әрі төмен болуынан. Жеткіншек кезеңде бала қалып пен ауытқудың
ортасында болғандықтан бұл мәселеге тек педагог емес, сонымен қатар дәрігерлерде
көңіл аудару керек.
Девиантты іс-әрекеттің нақты құбылыстарда айқындалуы

Оқушылардың
психикасындағы

Құқықа қарсы
әрекет (құқық
бұзушылық және
қылмыс жасау)

өзгеріс (бұзылыс)

Балалар мен
жасөспірімдердің
өз-өзіне қол салуы

Спирттік ішімдікті
пайдалану және
Есірткі қабылдау

Агрессиялық әрекет.

және есірткіге

(топтар ішіндегі бәсекелестік, билік

Ауытқудың пайда болыуына жеткіншектің дене құрылуының күрт өсуі, тәрбиенің
шарттарына және әлеуметтік орта да әсер етуі мүмкін.
Жеткіншектің физикалық тез дамуы немесе кеш дамуы арқылы ол өзінің
әлеуметтік бағасын анықтайды. Қоршаған ортаның оның сырт көрінісіне, физикалық
дамуына айтылған сын, жеткіншекті аффект жағдайына апаруы әбден мүмкін.
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Жеткіншектің тұлға болып қалыптасу мәселесі “жеткіншектер психологиясында” ең
күрделі проблемалардың бірі болып табылады. Бақылаудың нәтижесінде қарасақ балалық
шақтан ересектік кезеңге өту қиындаған сайын, оның маңыздылығы арта түседі.
Жеткіншек шақ эмоциялық тұрақсыздықпен, көңіл - күйдің тез ауыспалдығымен,
қырсықтық, өзбеттілік, өз көзқарасын үлкендерге қарсы шыгу арқылы дәлелдеу тағы
басқа іс әрекетпен көрініс береді.
Жеткіншектердің денесінің күрт өзгеруі, жыныстық мүшенің дамуы, қаңқаның тез
өзгеруі, жеткіншектің санасының өзгеруіне алып келеді. Жеткіншек физикалық еңбекке
шаршаңқы келуі мүмкін, немесе өз кемшіліктерін басқа саламен толықтыруы мүмкін.
Жүйке жүйесінің, бұлшық еттердің қалыптасуы кешуілдегенде қозғалу координациясы
бұзылады. Бұл қопалдықпен көрінеді. Жеткіншектің сырт көрінісі немесе қопалдығы
туралы қоршаған ортаның айтылган сыны жеткіншекті ашу - ыза, тіпті аффект жағдайына
апарады [2].
Акселерацияны ұшыраған балалар өздерінің ересек, күшті болғанына нық сенімді.
Олар қоғамның құрметіне, мойындауына күреспесе де болады. Олардың өзіне өзі
сенімділігі, қоршаған орта оларды өз көзқарасы бар тұлға ретінде қабылдауына әкеледі.
Менің ойымша, бұл кезде жеткіншек өзінің сырт пішіні маңызды рөл атқарады.
Акселерацияға ұшыраған бала өзінің ересектерге еліктегені тез іске асуда деп ойлайды.
Оның бұлшық еті, бойы,даусы өзгеріп,оны өзі және құрдастары нағыз ересек, ойы да
жетілгентұлға ретінде қабылдайды. Осыған байланысты бұл жеткіншектер өздерін еркін
ұстап, өздеріне аз көңіл бөлуді талап етеді. Ал шын мәнінде ол сырт пішіні ересектерше
өзгергенімен,ішкі дүниесі әлі сырт пішініне сай емес. Ол әлі толық қалыптаспаған
жасөспірім. Ал дамуы кешуілдеп өсіп жатқан жеткіншектер керісінше көп қажет етіп, өз
“мінезін” көрсетіп тұрады. Өз “кемшілігін ”білдіртпеу мақсатында, бұл жеткіншектер
үнемі тапқырлық, ”қайсарлық”, үнемі көпшіліктің ортасында болу және өзінің
“жетістігімен” топқа керектігін, тіпті орын толмас екенділігін дәлелдеп отырады. Мұндай
активтілік ортамен қарым-қатынас жасауда қиыншылықтарға эмоционалды қысымға
келеді. Расынада, жеткіншек үнемі эмоционалды қысымда жүреді, ал мұның өзі ауытқу.
Яғни, девиантты мінез-құлыққа.
Жеткіншек өмір ағымына байланысты өз дүниетанымымен, әлеуметтік ролін:
Оқушы, мұғалім, спорттың топ команданасының мүшесі тағы басқа иемденеді. Бірақта
олардың сол ролді игеруі қиынға соғады. Кейде күрделі эмоционалды қысымға , мінез құлықтың бұзылуына әкеліп соғады.
Девиантты (ауытқулы) мінез – құлық - деп, қазіргі қоғамда белгіленген ережеге
сәйкес келмейтін, әлеуметтік мінез - құлықты айтады (И.А.Невский).Танымал социолог
И.С.Кон анықтамасында, - “Девиантты мінез - құлық ол психикалық саулық,
құқық,мәдениет және адамгершіліктің әрекет жүйесі ретінде, жалпы бекітілген ережеден
ауытқуы” - деп қарастырды [3]. Бейімделген мінез - құлық тұжырымдамасына сәйкес
ауытқу процесі кез - келген бейімделуді бұзады (психикалық, әлеуметтік, әлеуметтік психологиялық орта) Әлеуметтік ауытқуды С.А.Беличева “девиантты мінез – құлық” деп
төмендегідей топтастырды:
- пайдақор бағытта: құқық бұзу, материалды, ақшалай, мүліктен пайда табу (ұрлық,
алдау, жымқыру, сату, т.б. )
- агрессивті бағытта: жеке бас дамуына кері бағытталған қимыл (бұзықтық, соққы,
тіл тигізу, өлтіру, зорлау )
- әлеуметтік - енжар түрі: әлеуметтік және жеке мәселелерді шешуде (жұмыс, оқу,
нашақорлық, ішімдік және суицид, белсенді өмір сүруден қашу, азаматтық
жауапкершіліктен жалтару )
Бейсаналық мінездің сыртқы жағдайда көрінуі, ол ішкі ресурстың реттелуімен:
әлеуметтік, адамгершілік бағыт және түсініктің өзгеруі негізінде қарастырылады.
Сондықтан баланың бір жағынан мінез - құлқында белгі, дабыл, нышан пайда болуы және
дамуы деп қарастырсақ, екіншіден жеке бас дамуына мақсатты әсердің құралы тәрбиелік
әсердің сала көрсеткіші.
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Меніңше бұл жерде, жетекші рольде әлеуметтік - психологиялық бақылаусыздық,
себебі тәрбиеде немқұрайдылық, қарым - қатынаста назардан тыс қалу балада жалғыздық
сезімін тудырады, өзін керексіз санайды .Осындай әлеуметтік жағымды тәжірибенің
жоқтығы, әлемтану мен құндылық бағытын, этикалық нормаларды, эстетикалық сезімді
дамытпайды. Осыдан барып балада үлкенді сыйламау, шеттелу, қажетсіз сезіну
байқалады. Қазіргі жеткіншек микроортасы жағымды деп қарастыра алмаймыз себебі:
қоршаған ортада, аулада және үйде түрлі мінез - құлықтың бұзылу түрлерімен кездеседі,
оған әлеуметтік, мәдени, экономикалық факторлар әсер ететіні белгілі. Тұрмыстық
идеология негізі қоғамды ырықтандыру процесіне әкелуде. Күнделікті әңгімеде беделге
жету жеке құндылықтар негізінде емес заңсыздық және құқық бұзу деңгейінде жеткені
туралы көп қозғалады, ол тек материалды тұрғыда табысқа жетумен қатар қоршаған орта
құрылымына енуі және қоғамдық лауазымды қошеметіне жетіп отырғаны баяндалады.
Жас жеткіншектің идеалды әлеуметтік және жекелік құндылық бағыттарына кері әсерін
тигізетіні сөзсіз. Кейде адам әлеуметтенудің құрбаны да болып кетеді. Ол әлеуметтену
нәтижесі адамның ішкі сезімдері мен жан дүниесіне қайшы келгенде орындалады .Өз
ойымды білдіре кетсем,мысалы,бала жеткіншек жасқа дейін сабақты бестікпен оқып
жүрген. Ал жоғарғы сыныпқа өткенде, ол белгілі жағдайларға байланысты басқа сыныпқа
немесе мектепке ауысты делік. Ал оның жаңа сыныбында қиын жеткіншектер. Бәрімізге
белгілі жеткіншек жаста бәрінен бұрын құрбыларының көзқарасы маңызды рөл атқарады.
Сонда бала “беделді” сыныптастарының көзқарасы маңызды болғандықтан,ол сабақты,
қызығатын үйірмелерін тастап, “беделді” топқа қосылуға мәжбүр болады. Ал қосылмаса
құрбы, сыныптастарының “оқымысты”, “ботаник”, “ақылды” т.б мазақ, күлкі сөздерге
қалады. Ал жеткіншек үшін бұл топтан шығарып тастау деген сөз. Яғни, ол аутсайдер
болады. Сондықтан бала өз қызығушылықтарынан бас тартуға мәжбүр болады. Яғни,
әлеуметтің құрбаны.
Әлеуметтену процесінің тиімді жүзеге асырылуы – бұл, адам қоғамға өзін бейімдеп
отыра алса, сонда ғана болады. Ал, егер адам қоғам өзгерістеріне сай пайда болған жаңа
талаптарға сәйкес бейімделе алмаса, онда ол әлеуметтенудің құрбаны болып табылады.
Мысалы, қазіргі уақыттағы жұмыссыз жүрген адамдарды алайық. Олар өз кезінде жаксы
маман иелері болған. Бірақ, бүгінгі күннің талабына сай келмей қалуына сәйкес яғни оған
қоғам талаптарына сай өз мүмкіндіктерін жетілдіріп, дайындалмауынан әлеуметтену
құрбанына айналып отыр [4].
Сонымен қатар адам қолайсыз жағдайлардың да құрбаны болуы мүмкін. Мысал
келтіре кетсем, ата - анасы ішімдікке салынып кеткен отбасындағы балалар, медициналық
қателіктің нәтижесі, экологиялық орта және т.б. да баланың қалыптасуында оның
әлеуметтену құрбаны екендігін көрсетеді .
Мектеп жасына дейінгі кезеңде ауыршаңдық, травма алу, отбасындағы жоқшылық,
кедейшілік те кейде әлеуметтік ауытқуға алып келеді. Бастауыш мектеп жасындағылар
кезінде ата - анасының ішімдікке салынуы, өгей әке мен шешенің болуы , тәрбиеде дұрыс
қамқорлықтың болмауы баланың дұрыс емес дамуына, тілінің дұрыс дамымауына әкеліп
соқтырады .
Сондай - ақ, ата - аналардың ажырасуы, мұғалімнің қатал қарым-қатынасы бала
дамуына, яғни әлеуметтенуінде үлкен роль ойнайды.
Сонымен адам әлеуметтену процесі кезінде оның объектісі де, субъектісі де және
құрбаны да болады екен. Соның ішінде әсіресе мақсатты бағытталған тәрбие процесінің
мәні зор. Әлеуметтенудің тиімділігі көбінесе тәрбиенің гумандық бағытының негізгі
принциптерін бірізді де жүйелі жүзеге асыруына байланысты болады. Сондықтан қазіргі
таңда мектепте еркін ортаны қарастыру баланың жағымды әлеуметтік тәжірибе жинауына
бар қажетті мүмкіндіктерді жасау. Бала келешекте кім болады, іштей кімге еліктейді,
идеалды жүзеге асыру үшін қандай жоғары адамгершілік принциптерімен ізгілік
құндылықтарын меңгеру керектігін біртіндеп қарым - қатынас жасау барысында
қалыптастыру қажет.
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Психикалық дамуында тежелуі бар балалардың танымдық аймағының
даму ерекшеліктері
Орынгалиева Ш.О., Мауэнова А.Е.
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«Психикалық дамуында тежелу» терминін дефектологтар ұсынған болатын.
Психикалық дамуында тежелуі ол оның қарқынының бәсеңдеуі, мектепке түскен кезде
анықталып, жалпы білім қорының болмауынан қиялдың шектелуімен, ойлаудың
жетілмеуінен, шағын интелектуалды мақсаттылығымен, ойынға деген қызығушылығының
жоғарлығымен көрінеді. Олегафрениямен ауыратын балалардан қарағанда бұл балалар
қолданыстағы білім қорымен жеткілікті қаныққан, көмекті әлдеқайда өнімді қолдана
білетін балалар. Кейбір жағдайларда эмоционалдық сфера дамуының тежелуі бірінші
болып байқалса, интеллектуалды сфераның бұзылуы анық байқалмайды. Басқа
жағдайдарда, керісінше, интелектуалды сфераның баяу дамуы басым болады.
Педагогикалық зерттеулерде психикалық тежелуі бар балалар басқа мектеп
оқушыларынан үлгерімі жағынан ерекшеленіп, «баяу оқушылар» ретінде, «оқу барысында
спецификалық қиындықтарымен», «мектептің ережелеріне бейімделуіне байланысты
қиындықтар тууымен» сипатталады. Осы тұрғыда қандай да бір топта оқыту барысында
түрлі себептермен қиындықтары бар баланың болуы ықтимал. Ол педагогикалық жағынан
қараусыз қалған және орталық жүйке жүйесінің функционалды жетілмеуінен байқалады.
Психикалық тежелуі бар балалардың танымдық ерекшеліктеріне тоқталсақ, түйсік
пен қабылдауы жалпы бұл балалардың қоршаған орта туралы білімі өте шектеулі,
фрагментарлық болып келеді. Қабылдаудың заттық және құрылымдық түрлері жеткіліксіз
болып келеді. Бұл балалар кез-келген затты таныс емес ракурста немесе схемалық түрінде,
контур түрінде тани алмайды. Ұқсас әріптер мен әріп элементтерін үнемі шатастырады.
Көру арқылы қабылдау қабілеттерінің кемшілігі олардың оқу процесінде айтарлықтай
қиындықтар туғызады. Сондай-ақ тұтас қабылдау мүмкіндігі бұзылған. Яғни, балалар
объектінің жеке элеметтерін ажырата алмайды. Заттар мен құбылыстардың бейнелері
нақты емес. Олардың қиялындағы бейнелердің көлемі аз. Сонымен қатар, тұтас бейнені
жеке бөліктерге ажырата алмайды, бұл кемістіктер кешігіп қалпына келеді. Мұндай
балалар тұтас бейнені қабылдау үшін ұзағырақ уақытты керек етеді. Бұл балалар сыртқы
дүниені қабылдауда оның көптеген элементтерін көрмейді. Әсіресе қабылдау кеңістігінің
тарлығы сезім органдары арқылы түсетін ақпараттарды қабылдау мен қорытуда
байқалады[1].
Психикалық тежелуі бар балалардың
зейін қабілетін зерттеген ғалымдар
Л.И.Переслени, З.Тржесоглава, В.А.Пермякова, С.А.Домишкевич сияқты ғалымдар
зерттеп, соның негізінде зейіннің келесі ерекшеліктерін ашып көрсетті:
1. Зейіннің тұрақсыздығы (толқымалылығы) баланың жұмыс өнімділігін
төмендетеді. Бала 5-15 минуттан артық өнімді жұмыс істей алмайды. 3-7 минут дем алып,
келесі тапсыраны орындауға «күш жинайды» және осы уақытта оның зейіні мүлдем басқа
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нәрсеге ауысып кетеді. «Демалыс» минуттарында ол орындап отырған ісінен мүлдем
алыстап, бөгде заттармен айналысып кетеді. Аздаған демалыстан кейін бала қайтадан
өнімді жұмысқа кірісе алады.
2. Зейін шоғырлануының төмендеуі баланың объектіге назарын толық аудара
алмауынан көрінеді. Жұмыс өнімділігі төмендейді, қарқыны бәсеңдейді. Бұл әсіресе
соматогендік және церебральды-органикалық ПДТ түрлерінде кездеседі.
3. Зейін көлемінің аздығы баланың ақпаратты тұтас қабылдай алмауымен
түсіндіріледі. Сондықтан ойындағы, оқудағы, тұрмыстағы мәселелерді тұтас және тиімді
шешуге қиналады.
4. Зейін таралуының төмендігі, бір уақытта бірнеше тапсырманы орындай
алмауынан байқалады. Әсіресе егер ол әрекеттер саналы бақылауды қажет ететін болса.
5. Жоғары алаңдаушылық, қобалжу, көңілдің жиі бөлінуі ПДТ балаларға тән
белгі. Сыртқы ортадағы әсерлер (шу, бір бөгде дауыстар) бұл балалардың өнімді жұмыс
істеуіне бөгет жасайды. Олар кез-келген дыбыстық, көріністік тітіркендіргіштерге
сезімтал, жұмыстарында көп қателік жіберіп, абыржи бастайды.
6. З.Тржесоглава зейін тапшылығынан баланың салғырттығы, тапсырмалар мен
инструкцияларды есте сақтай алмайтындығы байқалатындығын айтады. Баланың қателер
жіберуі көп жағдайларда материалды меңгергеннен емес, мұқиятсыздықтан болады.
Жоғарыда санамаланған зейін ерекшеліктеріне қарамай, кейде ПДТ балалар өзіндік жеке
көрсеткіштер де байқалады. Бір балада зейіннің аса қуатты кезі мен жоғары жұмыс
өнімділігі тапсырма орындаудың басында байқалса, енді балада зейіннің жақсы
шоғырлануы тапсырманың ортасына қарай пайда болады, ал үшінші бір балалардың
зейіндері сабақтың соңында шоғырланып, олардың белсенділігі арта бастайды. Кейбір
балаларда зейін үнемі толқымалы күйде болады.
Таным процесінің бірі есте сақтауға тоқсалсақ, ПДТ балалардың есте сақтау
қабілетінің бұл түрінде танымдық белсенділіктің төмендегімен байланысты белгілі бір
кемшіліктер болады. Т.В.Егорова өзінің тәжірибесінде ПДТ бастауыш сынып
оқушыларына мынандай тапсырма береді: суретте берілген заттарды есте сақтап, бас
әріпіне қарай бірнеше топтарға бөлуді түсіндіреді. Тәжірибе қорытындысынан бұл
балалардың тапсырманы орындауға, жоғары нәтиже алуға қызыгушылық танытпағанын
және есте сақтау қабілеттерінің төмендігін көрсеткен. Балалар көрсетілген суреттерді
ұмытып қалып, қажетті әріпке ойдан алынған басқа сөздерді орналастырған[2].
Н.Г.Поддубная ырықсыз есте сақтау қабілетінің орындалатын тапсырмаға
байланыстылығын айтады. Мысалы, вербальды тапсырмадан гөрі көрнекі, қолға ұстауға
болатын материалмен жұмыс істеу анағұрлым қызығырақ болатындығын дәлелдейді.
Ырықсыз есте сақтау. Есте сақтау қабілетінің бұл түрі логикалық тәсілдермен мақсатты
түрде жүзеге асады және баланы оптимальды психикалық даму құрылымында жүйелі
оқуға негіз ретінде басты орынды иеленеді. ПДТ балалрға жоғарыда аталған заңдылық
қатысты болып қала береді: сөздік материалдан гөрі көрнекі материал анағұрлым жзақсы
есте сақталады. Есте сақтау көрсеткіші басқа да психикалық көрсеткіштер сияқты сау
балалар мен кемақылдылар көрсеткішінің аралығын көрсетеді.
ПДТ балалардың мнемнистік әрекеті тек түрлі мнемотехникаларды іздестірудегі
төмен белсенділікпен ғана емес, өздерінде бар әлеуетті мүмкндіктерді пайдалана
алмаумен де сипатталады. Мысалы, материалды есте сақтаудың тиімді жолы ретінде
ортақ белгілеріне қарай топтап алу. Заттарды т.б.ситуативтік белгілеріне қарай
топтастырудың тиімді тәсілін үйреткен соң, балалардың есте сақтау көрсеткіштері едәуір
жоғарылап, тіпті сау балалар көрсеткіштерінен де жоғары болған. Демек коррекциялық
жұмыстар өз нәтижесін көрсеткен: ПДТ балаларды мнестикалық әрекеттің түрлі
жолдарына үйретуге әбден болады (Н.Г.Лутонян, В.Л.Подобед). Механикалық ес
биологиялық,
психологиялық
тәрізді
бірқатар
факторларға
байланысты:
психоорганикалық синдромнан бастап, іс-әрекетке деген баланың қызығушылығына дейін
т.б. ПДТ балалардың механикалық есінің кемшілігі қысқа уақытты есте сақтау түрін
тексеруден анықталған: есте сақтауға тырысудың алғашқы қадамындағы нәтиже өте
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төмен болған; есте сақтау көлемінің аздығы; ес өнімділігінің төмен деңгейі; есте сақтауға
берілетін уақыттың ұзартылуын қажет етуі.
ПДТ балалардың жалпы ойлау ерекшеліктері, басқа психологиялық процестерден
айырмашылығы, бұл әрекеттің қандай да бір қиын мәселені, күрделі ситуацияны
шешумен байланыстылығы. Ойлау қабылдау сияқты есем, сезімдік тәжірибе шеңберінен
асып кетеді. Ойлауда сенсорлық ақпараттар негізінде теориялық және практикалық
қорытындылар жасалады. Ойлау болмысты тек заттар түрінде ғана емес, олардың қасиеті,
өзара байланысы, қарым-қатынасы түрінде, яғни белгілі бір заңдылықтар мен
қорытындылар түрінде көрсетеді. Көрнекі әрекеттік ойлау түрінің деңгейі бұл балаларда
сау балалардың деңгейімен бірдей десе де болады, психикалық даму тежелуі өте айқын
балаларда ғана сәл өзгеше болуы мүмкін. Балалардың басым көпшілігі берілген
тапсырмаларды дұрыс және жақсы орындайды, тек кейбіреулеріне ынталандырушы көмек
керек болады, кейбіреулеріне тапсырманы қайталап түсіндіріп, нақты нұсқау беру қажет
болады[3].
Жалпы, психикалық дамуы тежелген баланы дамыту барысында жұмыс нәтижелі
болу үшін, әр баланың физиологиялық, психологиялық, жасерекшеліктерін ескеру керек.
Әр баламен индивидуальды жұмыс жасалуы тиіс. Дамуы баяу балалардың психологиялық
ерекшеліктерін ескеру, оқу материалын жай бөліп қоймай, керісінше жалпы дамуға
бағытталған жаңа бағдарлама (баланың қоршаған ортаға бейімделуі, мінез-құлық
ерекшеліктері, өзін-өзі төмен бағалауы, қоршаған ортаға сенбеушілікпен қарауы, өз
күшіне деген сенімсіздігі, белсенділігі төмен) құруды талап етеді.
Соңғы жылдары психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде баланың ақыл-ой
дамуы, қиялдың мәні мен механизмдері жөнінде жиі қаралады.Ойлау әрекетіне келетін
болсақ, көрнекі-амалды ойлаудың кемістігі аз мөлшерде көрініс береді. Көпшілік
жағдайда нақтылы бейнелі ойлау бұзылады, яғни бейне, образдың жеткіліксіз түрде
болуы. Қарапайым есептер көрнекі материалдарға негізделсе де, баланың өмірлік
тәжірибесіне қатыссыз болса, олар да қиындық туғызады. Балалардың белсенді сөздігі
айтарлықтай танылған, түсінігі толық дәл емес. Танымдық белсенділігі жеткіліксіз, ол
баланың тез шаршауымен, тежелгіштігімен сипатталады. Бұл балалар есептің шартын,
диктанттық түрде айтылған сөйлемдері есінде сақтай алмайды, зейіндерін тапсырмаға
бағыттай алмайды, мектеп тәртібіне бағына алмайды. Мұндай балалар ерекше көңіл
бөлуді, түзетіп оқытуды, емдеу мекемелерін талап етеді.
Психикалық дамуы тежелген балалардың зейін ерекшеліктері тұрақсыздығымен,
шашыраңқылығымен, шоғырлануының төмендігімен, ауысуының қиындылығымен
сипатталады. Зейінді ұйымдастырудың жетіспеушілігі балалардың интелектуалдық
белсенділігінің әлсіз дамуымен, өзін бақылау дағдысының жетілмеуімен, оқуға деген
жауапкершілік сезімінің, қызығушылықтың төмен болуымен түсіндіріледі. Зейіннің
төмендеуі қабылдау жылдамдығын тежейді. Табысты түрде білім мен дағдыларды
меңгеру тек жоғарғы зейіннің дамуы кезінде ғана жүзеге асырылады. Осы кезде обьектісі
санасы қалыптасады. Психикалық дамуы тежелген балалардың ынтасы тұрақсыздық
алаңдаушылық сезімінің жоғарлауы арқылы сипатталады. ПДТ балаларда зейін
тұрақтылығының даму баяулығы мен бірқалыпсыздығы байқалады, сонымен қатар бұл
қасиеттің жекедаралық пен жас ерекшелік айырмашылығының едәуір екені байқалады.
Тапсырманы орындау барысында материалды қабылдау жылдамдығы жоғарылаған
жағдайда, ұқсас тітіркендіргештері дифференциялдау қиындаған кезде талдау процесінің
жетілмеуі анық көрінеді. Психикалық дауы тежелген балаларда зейінді бөлу деңгейі 3-ші
сыныпта бірден жоғарылай түседі, ал ақыл-ойы кем балаларда келесі сыныпқа өткен
сайын біртіндеп жоғарылайды. Көптеген зерттеушілер ырықты зейіннің жетіспеушілігін
психикалық дамудың тежелуі кезіндегі таным іс-әрекетінің сипаты ретінде анықтайды.
Кіші мектеп жасындағылардың зейіні кейбір мақсаттың әсерінен туындауы мүмкін.
Олар күрделі емес болып табылады. Күрделі зейінді дамыту белсенді тілді меңгеру мен
қабылдауды ретке келтіру қабілетін жетілдіріп танымдық қызмет белсенділігінде міндетті
түрде:
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• ойлау, қабылдау, еске сақтау, танымдық қабілеттерін түгелдей дерлік дамыту;
• санасын ретке келтіру қабілетіне жаттықтыру (бір заттан екінші затқа көшуге
машықтандыру).
Зейіннің тұрақсыздығы мен жұмыс қабілетінің төмендеуі жеке даралық
формаларға ие: кейбір балаларда тапсырманы орындаудың басында зейін мен жұмыс
қабілеті жоғарғы деңгейде болады да, соңына қарай төмендейді; басқаларында зейін біраз
уақыттан кейін шоғырланады, яғни ол балаларға іс-әрекетке ену үшін қосымша уақыт
қажет; үшіншілерінде бүкіл тапсырманы орындау барысында зейіннің құбылуы мен
жұмыс қабілетінің бірқалыпсыздығы байқалады. Зейін тұрақсыздығы әр балада түрлі
көрініс табады. Осылайша кейбіреулерінде аса жоғары зейін қою және неғұрлым жоғары
жұмыс қабілеті тапсырманы бастағанда байқалады да, оны орындау барысында төмендей
береді; енді бірінде – зейіннің артуы жұмыстың біраз уақыты өткен соң басталады (яғни,
оларға жұмысқа ену кезеңі қажет); ал тағы басқаларында зейін қоюы және жұмыс қабілеті
біркелкі болмай, мезгіл-мезгіл толқып тұрады. ПДТ балалар зейінінің ерекшеліктері оның
тұрақсыздығынан, бір обьектіге тұрақты көңіл бөле алмайтындығынан көрінеді.
Бірдей тапсырмалары бар балалар жұмысқа түрліше кіріседі. Кейбір балаларда
ПДТ бар балалардың көпшілігіне тән ұшқалақтық, қызғаншақтық, жұмысты жылдам
бастауға тырысу, одан кейін көңілі қалып, аяғына дейін бітірмеу тән. Қойылған мақсатқа
қиыншылықтар, біркелкілік және орындалатын істердің әдеттілігі – бұның бәрі осындай
оқушы энергиясын өшіріп, оның еркін әлсіздендіруі мүмкін. Осындай диагнозы бар басқа
балалар жұмысты бастауға асықпайды, тапсырманы зейін салып оқиды және одан кейін
ғана тапсырманы орындай бастайды. Баяу жұмыс істейді, бірақ жұмыс нәтижесі, әдетте
дұрыс болады. Мұндай балаларды жиі мақтау керек, бұл олардың сенімділігін арттырады.
Мұндай балаларды асықтырмау қажет, тыныш жағдайларда олардың бағдарламамен талап
етілетін білімдері, дағдылары мен икемдері қалыптасады.
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Научно-педагогические основы счастливой семейной жизни
Трофимчук А.Г.
Новочеркасск, Российская Федерация
E-mail: trofimchuk_aleks@mail.ru
Для счастливой семейной жизни потенциальным женихам и невестам необходимо
до создания семьи:
I.Научиться жить здоровым образом жизни, который включает следующие
взаимосвязанные элементы:
1.Утренняя физическая разминка (зарядка) и т.п. действия.
2.Водные закаливающие процедуры.
3.Ежедневная личная гигиена.
4.Здоровое питание (не сбалансированное, не раздельное).
5.Удобная, элегантная одежда в соответствии с сезоном.
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6.Отсутствие вредных для физического и духовного состояния человека привычек.
7.Здоровые половые взаимоотношения между юношей и девушкой (приоритет
юношеского рыцарства и девичьего благородства, а не противозачаточных средств).
8.Здоровое мышление (Я уважаю (люблю) всех окружающих людей и все живое
вокруг и «Как прекрасен этот мир!»).
9.Нравственная гармония взаимоотношений с ближайшими родственниками,
соседями, друзьями, знакомыми, коллегами.
10.Отсутствие в повседневной жизни: демагогии, бесполезной траты времени, а
также проявления отрицательных моральных качеств: вероломства, высокомерия,
грубости, злословия, зазнайства, злорадства, карьеризма, корыстолюбия, косности,
лицемерия, малодушия, мещанства, распутства, скупости, тунеядства, трусости,
ханжества, цинизма, чванства, эгоизма.
11.Любовь к проведению свободного времени за работой в саду (огороде).
12.Ежедневно: прослушивание красивой музыки, чтение классики художественной
литературы, а также знакомство с высокоэстетичными и высоконравственными радио и
телевизионными программами [4].
II.Изучить процесс воспитания, его основные элементы и применить в
повседневной жизнедеятельности:
1. Процесс воспитания на основе общечеловеческих ценностей, представляет
обогащение индивидуальности (и личности) человека положительными эмоциями:
альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, милосердия, патриотизма, радости,
сочувствия, справедливости, целомудрия, эмпатии; с одновременным изжитием
противоположных отрицательных: бюрократизма, волюнтаризма, конформизма, мести,
нигилизма, предательства, ревности, сарказма, скептицизма, страха, тщеславия,
ужасного и знаниями, как он должен жить и что он должен и не должен в жизни делать, а
также развитыми положительными моральными качествами общечеловеческого идеала
современной этики (бережливости, благородства, вежливости, великодушия, верности,
выдержки,
духовности,
идейности,
искренности,
мужества,
правдивости,
принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости, терпимости, трудолюбия,
человечности, честности, чувства нового, чуткости; с одновременным изжитием
противоположных отрицательных: вероломства, высокомерия, грубости, зазнайства,
злорадства, злословия, карьеризма, корыстолюбия, косности, лицемерия, малодушия,
мещанства, распутства, скупости, трусости, тунеядства, ханжества, цинизма,
чванства, эгоизма), применёнными в повседневной жизнедеятельности.
2. Домашний досуговый центр – фундамент воспитания, - синтез библиотеки,
фонотеки, видеотеки со специально отобранными книгами (н.п. Л.Н.Толстой «Круг
чтения» и мн.др.), аудио (н.п. А.Нетребко и мн.др.) и видеозаписями (н.п. х.ф.«Цветы от
Лизы», 2010г., Россия, реж.А.Селиванов, в гл. ролях: А.Лазарев (мл.) и Г.Тарханова - и
мн.др.) высокого духовно-нравственного содержания, аппаратура для их прослушивания
и просмотра, а также Дневник самовоспитания.
3.Комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания):
Каждый вечер (регулярно) я (мы всей семьёй) примерно в 20 часов, занимаюсь
(емся) самовоспитанием (взаимовоспитанием). Слушаю (ем) любимые музыкальные
произведения; пою (ём) под караоке свои любимые песни и романсы, читаю (читаем вслух
и обсуждаем) «Круг чтения» Л.Н.Толстого и выделяю (совместно выделяем) ответы на
вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать, и делаем записи в свой
Дневник самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся Таблицу;
рассматриваю и повторяю (совместно обсуждаем предыдущие записи в Таблице); смотрю
и анализирую (смотрим и обсуждаем) фильмы и видеопрограммы высокого духовнонравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) развитием очередного
положительного морального качества и изжитием противоположного отрицательного с
записью в Дневник самовоспитания; играем в настольные, семейные, образовательные
игры «Занимательная этика» и «Лото: общечеловеческие ценности»; рассматриваю,
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анализирую (совместно рассматриваем и анализируем) сайты в интернете и альбомы
высокого изобразительного искусства, делаю (делаем) записи в Дневник самовоспитания;
анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) текущие духовно-нравственные
события общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и радиопрограммы, фильмы, премьеры,
концерты, вернисажи; планирую (планируем совместные) творческие дела, приносящие
пользу окружающим людям; в заключение, посылаю (совместно посылаем) красивые,
добрые и высоконравственные мысли – чтобы всем людям было хорошо! [3], [5], [7]
III.Изучить и применить в повседневной жизнедеятельности элементы Комплекса
подготовки к семейной жизни:
1.Материально обеспечить брачный союз: получить профессию и найти любимую
работу, приносящую пользу окружающему миру.
2.Приобрести навыки и умения самостоятельности в быту:
-умения жить здоровым образом жизни;
-умения готовить здоровую пищу;
-умения с пользой проводить свободное время (читать, заниматься
изобразительным искусством, играть на музыкальных инструментах, петь, заниматься
рукоделием, выращивать овощи и фрукты и др. хобби);
-умения соблюдать личную гигиену;
-умения выполнять косметический ремонт квартиры;
-умения стирать, убирать, ухаживать за одеждой и обувью;
-умения выращивать овощи и фрукты, а также заготавливать их впрок;
-умения (знания) применять правила этикета во всех сферах жизнедеятельности;
-умения
заниматься
ежедневным
самовоспитанием
(семейным
взаимовоспитанием);
-умения вести семейный бюджет;
-умения вести себя так, чтобы на Вас невозможно было обидеться;
-умения организовать семейные торжества по специально разработанным
сценариям включающим: встречу гостей; торжественную часть; угощение, развлечения,
проводы гостей;
-умения гармонично общаться;
-умения со вкусом без излишеств одеваться в одежду, которая Вам идёт.
3.Знать: смысл семейной жизни, смысл рождения и воспитания детей.
4.Любить друг друга или быть близкими, верными друзьями.
5.Проверить совместимость для семейной жизни:
- по стихиям знака Зодиака (огонь-огонь), (воздух-воздух), (огонь-воздух), (водавода), (земля-земля), (вода-земля) (н.п. Знак Зодиака «Рыбы» - стихия «вода», с 22
февраля по 21 марта);
-отношение к материальным ценностям;
-отношение к религии;
-отношение к здоровому образу жизни;
-отношение к смыслу жизни;
-отношение к проведению свободного времени;
-отношение к внешнему виду жениха (невесты);
-отношение к рождению и воспитанию детей;
-взаимоотношения с близкими родственниками жениха (невесты);
-отношение к умению себя вести дома и в общественных местах;
-отношение к друзьям (знакомым) жениха (невесты);
-отношение к ведению домашнего хозяйства; и др. [2]
IV.Знать, как будущим родителям, особенности подготовки к рождению здорового
и беспроблемного (без проявления девиаций) ребенка и уметь применить в повседневной
жизнедеятельности:
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-занимаются ежедневным взаимовоспитанием в домашнем, регулярно
пополняемом высокими духовно-нравственными источниками, ДЦ и ведут персональный
Дневник самовоспитания;
-имеют любимую профессию и работу, приносящую только пользу окружающему
миру (работают без карьеристских побуждений);
-живут в (разносторонней) гармонии с окружающими;
-умеют воспитывать детей (не только кормить, одевать и давать образование) ещё
до рождения и в любом возрасте;
-любят будущих детей независимо от их пола;
-живут абсолютно честно во всём и со всеми;
-не имеют долгов;
-бескомпромиссно живут здоровым образом жизни;
-имеют разносторонние знания для важнейшего процесса – зачатия ребёнка:
(не менее, чем за шесть месяцев до зачатия и на всю оставшуюся жизнь):
1)Сгармонизировать интимные взаимоотношения.
2)Сгармонизировать взаимоотношения с окружающими людьми (родными,
знакомыми, друзьями, коллегами) и не допускать: грубости, зазнайства, злословия,
карьеризма, распутства, скупости, ханжества, чванства и т.п.
3)Отказаться от вредных привычек: ненормативной лексики, алкоголя, табака,
наркотиков и т.п.
4)Быть трудолюбивыми, честными, добрыми, человечными, толерантными.
5)Любить своего будущего ребенка, независимо от пола.
6)Рассчитать стихию даты рождения ребенка, совместимой со стихией,
соответствующей знаку Зодиака родителей (н.п. весы-воздух, с близнецами и
водолеем).
7)Непосредственно зачатие проводить лучше на лоне природы:
-совместно пожелать здорового зачатия (верующим - помолиться);
- день зачатия целесообразно сделать разгрузочным (поститься);
- вблизи желательно иметь пахнущие розы или запах ладана;
-целесообразна тихая, красивая музыка;
-зачатие проводить с любовью к друг-другу и будущему ребенку, а не к
чувственному наслаждению!
При удачном зачатии, после третьего месяца беременности, необходимо
заниматься воспитанием ребенка до рождения!…и Вас ждут безболезненные роды и
здоровый и беспроблемный ребенок! [6]
V.Изучить элементы гармонии семейной жизни и уметь применить их в своей
будущей семье:
1.Взаимное внимание и забота:
- супругу в КД супруги взять на себя ведение домашнего хозяйства, усилив
внимание и заботу;
- отсутствие во взаимоотношениях ревности (и повода для неё);
- вдохновение супруга (и) на все, приносящее пользу окружающему миру;
- приглашение незнакомых супругу (е) друзей и знакомых только
по
согласованию с ним (ней);
- без напоминаний, подробное объяснение своего отсутствия дома в назначенное
время;
- красиво накрытый обеденный стол (скатерть, салфетки, приборы, цветы и т.п.);
- отсутствие споров, ссор, оскорблений, грубости в присутствии других людей
(особенно детей);
- при ожидании ребёнка, супругу обеспечить супруге: мах любви и заботы,
здоровый образ жизни; оградить от: стрессов, неприятностей, влияния ненорм экологии,
финансовых затруднений и др.
2.Домашнее хозяйство:
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- отчет о денежных расходах в специальной книге;
- добросовестное выполнение каждым членом семьи конкретно определенного
объема домашних дел; и др.
3.Общение супругов:
- вежливость, культура поведения за столом и т.д.;
- отсутствие в общении осуждения и критики кого-либо;
- отсутствие в общении между супругами (и детьми) крика, грубости (в т.ч.
ненормативной лексики ) и т.п.;
- беседы только на интересующие супруга (супругу) и полезные (в т.ч. для детей)
темы; и др.
4.Воспитание детей в радости, красоте, доброте; положительный личный пример
детям и др
5.Ежедневное (регулярное) взаимовоспитание супругов и детей в оборудованном
ДДЦ.
6.Бескомпромисный Здоровый образ жизни родителей и детей.
7.Общение с окружающими людьми:
- доброта, вежливость, внимание и забота, любовь ко всем людям; и др.[1]
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Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға колледж
психологының ықпалы
Темербекова А.Е.
Экономика, технология және тағам өндірісін стандарттау колледжі
E-mail: Aliluya.777@mail.ru
Әрбір педагогтың қарым-қатынас сферасында
барлық стилдер қолданылғанымен бірі басымдылау болады
(А.В.Мудрик, В.С.Мухина).
Бүгiнгi тәуелсiз мемлекетiмiздегi жаңа қоғам мүддесiне лайықты, жан-жақты
жетiлген, бойында ұлттық сана мен ұлттық психологиясы қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу
отбасының, бiлiм беру ошақтары мен барша халықтың мiндетi.Өзiмiздiң өркениеттi ел
қатарына қосылу бағытындағы үлкен мәселелердiң бiрi келешек ұрпақтың рухани
дамуы.Осы мәселені шешуде ел Президентінің Білім үдерісінде тәрбие компонентін
күшейту маңыздылығы туралы тезисін ерекше қолдаймыз[1].
Қарым-қатынас адам психикасының және оның мінез-кұлкының мәдени, саналы
түрде қалыптасуы мен дамуында үлкен роль атқарады. Қарым-қатынас арқылы адам
жоғары қабілеттері мен қасиеттерін аша алады. Дамыған адамдармен белсенді қарымқатынасқа түсе отырып, ол өзі тұлға болып қалыптасады. Қарым-қатынаста адамдар өзін
көрсетеді, өзі үшін және басқалар үшін психологиялық қасиеттерін аша түседі.
Адамдармен қарым-қатынаста адамның адамзаттық тәжірибені игеруі, қалыптасқан
мораль, құндылықтар, білім мен іс-әрекет түрлерін игеруі, жеке адам және дара адам
түрінде қалыптасуы іске асырылады. Яғни қарым-қатынас адамның психологиялық
дамуының маңызды факторы. Демек, қарым-қатынас адамдардың өзара әрекеттестік және
өзара қатынас жасауының ерекше формасы. Егер туғаннан бастап, адам басқа адамдармен
қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігінен айрылса, ол ешқашан мәдениетті, адамгершілігі бар
адам болмас еді, тек ғана аяғына дейін жартылай жануар болып яғни сыртқы жағынан
адамға ұқсас болар еді. Оған әдебиеттерде көптеген мысалдар, зерттеулер дәлел бола
алады. Әсіресе баланың психикалық дамуына үлкен әсер ететін, оның онтогенездің
алғашқы этабындағы үлкендермен қарым-қатынасы. Психология ғылымындағы негізгі
ұғымдардың біреуі – қарым-қатынас. Қарым-қатынассыз жеке адамды түсіну, оның
дамып жетілуін талдау мүмкін емес. Ол осы уақытта өзінін барлық адамгершілік,
психикалық мінез-кұлық қасиеттерін қарым-қатынас арқылы қалыптастырады. Баланың
дамуы қарым-қатынастан басталады. Қарым-қатынасты адамның өмірлік іс-әрекетінің
негізгі
факторы
десек
қателеспейміз.Интеллект және ерік,
эрудиция және эмоционалды мәдениет тәрбиелілік – осылардың барлығы; және басқа
адамдарды түсіну, яғни психикалық дұрыс бағалау. Екіншіден олардың мінез-кұлық және
жағдайына адекватты эмоционалды жауап бере алу, үшіншіден әр адамның өзінің жеке
даралық ерекшеліктеріне байланысты стилін, әдіс-тәсілін, формасын таба білу. Қарымқатынас мәдениетін көтеру үшін, ерте жастан бастап адамның басқа адамға жанашырлық,
тілектестік, ортақтастық, мейірімділік қасиеттерін қалыптастыра білу керек. Қазіргі
жағдайда бұл талаптарды жүзеге асырудың мүмкіндіктері бар, ол – кез келген пән
бағдарламаларының мазмұнына рухани адамгершілік құндылықтарын енгізу. Тәрбие ісшараларын балаға адамның асыл қасиеттерін бойына сіңіруге ықпал ететін бағытта
ұйымдастыру. Рухани тәрбие – өзінің қуатын әлемнің әрбір құбылысын алуы мүмкін.
Олай болса, кез келген оқу пәні балалардың адамгершілігін, жақсы мінез - құлқын
қалыптастыру құралы бола алады[2].
Студенттік кезеңдегі өзбеттілік әрекеттер туралы сұрақ көп жағдайда нақты
практикалық сипатта болып келеді. Бір жағынан теориялық білім мен қызығушылықтар
жиналған білім аймағындағы практиканың қолдануымен кездескенде тексеруден өтеді.
Екінші жағынан қызығушылықтар мен қажеттіліктердің теориялы, абстрактілі аймағы
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оны тұрмыста қолдануға әкеледі. Өзбеттілік - жатақханадағы өмірге үйрену, өзінің
ақшасын ұстау, өз уақытын дұрыс қолданумен байланысты практикалық іске айланады.
Студенттік кезең – бұл адамгершiлiк дамуының, моральдық мөлшердi меңгерудiң
қарқынды даму кезеңi. Адамгершiлiк дамуы өзiне адамгершiлiк сана-сезiмдi, адамгершiлiк
мiнез-құлық және адамгершiлiк қарым-қытынасты жинақтайды. Студенттік кезеңде
студенттердің қарым-қатынас мәдениеті, құрбы-құрдастарымен өзара қатынастары
айтарлықтай өзгередi. Тiптi олар үшiн жора-жолдастарына көмек қолын беруге дайын
тұру, достықты сүю, мейiрiмдiлiк және қайырымдылық сияқты қасиеттер өте маңызды
саналады.Студенттің қатынас жасау типтерін зерттеген еңбектер қарастыра отырып,
студенттердің қарым-қатынас жасау қабілетін үш түрге бөліп қарастыруға болатындығын
Л.А.Перовская, Ю.М.Лотман, М.И.Рыданов және Б.Ф.Ломовтардың еңбектерінен көреміз:
1) Жалғыздыққа бейім өзімен-өзі жүретін студент. Оны айналасындағы
құрдастарымен қарым-қатынас жалықтырады. Ол өзімен-өзі жалғыз қалғанда немесе өзі
ұнататын ісімен айналысқанда ғана өзін жайлы сезінеді.
2) Жұптасқан қарым-қатынас түріне бейім студент. Оның жанында сенімді досы
немесе құрбысы болуы қажет. Ол доссыз немесе құрбысыз толыққанды өмірді сезіне
алмайды.
3) Топтық, ұжымдасқан қарым-қатынас түріне бейім студенттер. Мұндай
ұжымдасқан немесе бейімділіктеріне қарай топтасқан студенттерден дұрыс бағыттағы
салауатты қарым-қатынастағы ұжымдар да, сондай-ақ, қоғамдағы жағымсыз әрекеттерге
баратын топтар да қалыптасуы мүмкін. Осы қарым-қатынас жасау қабілетінің үш түрі
арқылы мынадай көзқарасқа тоқталамыз: егер бірінші типке жататын студент қақтығыс
жағдайында жалғыз өзі уайымдайтын болса, екінші және әсіресе, үшінші типке жататын
студенттер табиғи сыртқы қорғаныс тәсілдерін қолданады. Мектеп жасындағы
жасөспірімдермен салыстырғанда, студенттердің қақтығысқа түсетін адамдарының саны
көп, өйткені мектептегі санаулы мұғаліммен салыстырғанда, студент әр курста он-он бес
оқытушымен, жаттықтырушылармен, кафедрадағы, факультеттегі, оқу бөліміндегі
әдіскерлермен, қызметкерлермен тұлғааралық қарым-қатынасқа түседі. Оның көз
алдында алуан түрлі мамандардың: жас, орта жастағы, егде жастағы оқытушылардың, өз
ісінің білікті мамандарының немесе салмақты, мәдениетті оқытушылардың және беймаза,
дөрекі оқытушылардың әрқайсысының өзіне тән қайталанбас, дербес сабақ беру үлгілері
ұсынылады. Сонымен қатар, оқытушылармен арадағы қақтығыстар, түсінбестіктер мен
шиеленістердің пайда болу мүмкіндігі де арта түседі. Болашақ маманды педагогика
саласы бойынша даярлауда оның мәдениеттілігіне көңіл бөлу, бүгінгі мәдениеттілік
дәрежесіне сай қарым-қатынастың сапалық деңгейін қалыптастыру арқылы оны
әлеуметтік өмірге енгізу көзделеді. Осы тұрғыдан оқыту үдерісінде оқытушылардың
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруының маңызы педагогикалық шеберлікті
қолдануына, қарым-қатынас үдерісі кезінде тез және жеңіл тіл табысу барысында
сенімділікті, ынтымақтастықты, жолдастық сезімді ояту, сұхбаттасушы тұлғаның
тақырыбын қызығушылықпен тыңдау, мимика, пантомимиканы тиімді қолдануы үлкен
нәтижеге қол жеткізуге ықпал етеді.Осыған орай, модельдеу үдерісі нысананы белгілі бір
мақсатта зерттеудегі нақты теориялық болжамның жүйеленген көрсеткіші бола отырып,
оның дәлдігін тәжірибеде тиімді анықтауға мүмкіндік бере алады. Жоғары білім беру
үдерісіндегі (студент – оқытушы – жоғары мектеп) сабақтастықта тұлғааралық қарымқатынасын шыңдаған оқытушылар мен студенттердің қарым-қатынас қажеттілігін арнайы
жасалған модель арқылы: - қарым-қатынастың оқыту үдерісіндегі екі аспектілігінің
(педагогтың іс-әрекеті, студенттердің іс-әрекеті) негізгі сипатын анықтау мақсатында
жоспарланған жүйелі зерттеуді;- жеке тұлғаға әсер ететін факторларды анықтауды;студенттердің оқуға бейімделу жағдайын; - эмоционалдық қарым-қатынас ахуалының
қалыптасуын педагогикалық қызметтегі қарым-қатынастың ұжымдық сипатын;шиеленістердің алдын алудың жолдарын айқындауға мүмкіндік туындайды[3].
Студенттің қарым-қатынас дағдылары мен икемділігін қалыптастыру, яғни,
студенттің іскерлік психологиялық қарым-қатынас кезіндегі әртүрлі жағдайларға
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бейімделуі, тез меңгеру қабілеттеріне ие болуы, студенттермен жағымды қарым-қатынас
позициясын құруға ұмтылу, мотивациясы мен білімін заманның талабына сай жетілдіру
аса маңызды болып табылады. Білім беру үрдісіне қатысатын мүшелердің әрқайсысының
өзіндік міндеттері мен құқықтары бар. Оқытушының міндеті – оқыту технологиясын
таңдай отырып, студенттердің білімге құштарлығын ояту, өзіндік икемділіктерін ашу,
шығармашылықпен айналысуын ұйымдастыру негізінде білім беру сапасын көтеру.
Студенттің міндеті – оқу, сабаққа кешікпей келу, тәртіп бұзбау, білім беру үрдісі мен
білім мазмұнына қанағаттану құқығы бар[4].
Оқытушының әлеуметтік тұлға бейнесінің қалыптасуы психологиялық қарымқатынас мәселесіне келіп тіреледі. Жеке адамның әлеуметтенуі өзінің қоғамына тиесілі
өзара қатынастар, кәсіби әлеуметтік талаптарға байланысты болады. Демек, қарымқатынас – студенттің тұлға ретінде жетілуіне пайдасын тигізетін құбылыстардың бірі,
яғни, қарым-қатынас арасында өзге тұлғаларды қабылдап, олардың сөйлеу мәдениетіне
бейімделеді.
Қарым-қатынас барысында
жеке
адамның қоғамдық
рухани
және
материалдық құндылығы қалыптасады, жеке тұлғалық ерекшелігін көрсетеді, өзі үздіксіз
қарым-қатынаста болатын қоғамға енеді. Коммуникация әрбір адамның әрекет
барысындағы субъектісіне айналады, табиғат пен дүниені таниды, олармен қарымқатынасын дамытады[5].
Студенттің әлеуметтенуі
екі ұстанымға ие:
еліктеу және
иілімді.
Болашақ оқытушының бейнесін қалыптастыру үшін студент кәсіби ортада педагогпен
қарым-қатынас барысында жалпы құндылықтарға ие болып, психологиялық
ерекшеліктерге назар аудару қажеттілігі туындайды. Қазіргі оқу орындарында
оқытушылардың рөлі артып, оның студенттерге психологиялық және педагогикалық әсер
ету арқылы кеңейді. Оқытушы білім мен ақпараттың бағыттаушысы болып қана қоймай,
педагог, психолог, психотерапевт болуы керек. Бұған оның педагогикалық қызметінің
жетістігі мен беделі тәуелді. Оқытушының беделі – оқу-тәрбиелеу процесінің жетістігіне
әсер ететін ұжымдастар мен студенттер және өзара қатынас барысында білінетін,
ұйымдағы оның кәсіби, психологиялық, тұлғалық сипаттамасы. Оқытушының беделі оның білімділігіне, адамгершілігіне байланысты болып келеді. Қазіргі таңда студенттерге
оқытушының жеке тұлғасы, оның ашық, қайталанбас дербестігі тәрбиеленуші және
психотерапевт ретіндегі беделі әсер етеді .
Колледждегі психологиялық қызмет үшін студенттердің қарым-қатынас
ерекшеліктерін зерттеу, анықтау және оны түзету мәселелері көкейтесті проблема болып
табылады. Өйткені студент өзін-өзі анықтаудың күрделі проблемаларын жалғыз өзі
шешпейді, ата-анасының, құрбы-құрдастарының, оқытушылардың қолдауымен шешеді.
Дегенмен бала жеткіншек кезінен өзінің есеюін сезіне бастағанннан үлкендердің
қамқорлығын теріс бағалау феномені орын ала бастайды. Олар ата-аналарынан және басқа
үлкендерден қарым –қатынасты тең дәрежеде жүргізуді талап етеді. Бұл тенденция жас
өспірімдік кезеңінде де жалғасады.
Студенттің өзін-өзі анықтауы, қарым-қатынас ерекшеліктерін меңгеруі, басқа
студенттер ортасында абыройлы болуы - үлкендермен қарым-қатынас жасау барысында
қалыптасады. Басқаларға әсерлі болудың қыр-сырын әлі түсінбеген бала оны дөрекілікпен
немесе ерекше қылжыңдықпен көрсеткісі келеді. Дегенмен студент мінез-құлық
мәдениетін меңгерудің қажеттілігін түсінгенімен ол қандай болу керегін және оны қалай
дамыту керек екенін әлі түсіне алмағандығынан балалар көптеген қателіктер жібереді.
Сондықтан үйлесімді қарым-қатынас орнатуда бірінші көмекші болатын адам - колледж
психологы[6].
Колледждің әр студенті азамат болуға міндетті. Азаматтық ұстанымның,
патриоттық сезімнің, құқықтық және саяси мәдениеттің қалыптасу басымдықтары,
ұлттық көзқарасты дамыту, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің, толеранттылықтың,
жастар ортасындағы құқық бұзушылыққа қарсы тұруға дайындық басымдықтары
студенттерді тәрбиелеудегі маңызды құрамбөлігін анықтайды.
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Колледжде
оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру барысында іскерлік қарымқатынасты (функционалдық-рольдік) ұйымдастыру арқылы студенттердің бір-бірімен тіл
табысқыш, ұйымшыл, басқалардың пікірімен санасу және сыйлау қабілетін
қалыптастырады. Психолог осы міндеттерді шешу үшін студенттердің қарым-қатынас
мәдениетін қалыптастыру жолдарын анықтап, әр студенттің басқаларға және өзіне
ыңғайлы, жайлы болуына жағдай жасауы қажет. студенттер қарым-қатынас мәдениетін
зерттеу нәтижесі оларға психологиялық көмек қажет екенін көрсетті[7].
Қарым-қатынасты зерттеген ғалымдар еңбектеріне сүйене отырып, студенттердің
қарым-қатынас мәдениетін, ұғымына төмендегідей анықтама беруге болады:
Қарым- қатынас мәдениеті дегеніміз-адамдардың өз мінез-құлқын басқару арқылы
басқалармен тіл табысу және алдына қойған мақсатына жетудің тиімді жолын табуды
айтамыз. ...
Сөз соңында айтарымыз, білуге деген қызығушылық пен жаңаны білуге деген
талпыныс адамға ғана тән. Оны байқау және дамыту оңай емес. Егер оқытушы студентпен
дұрыс қарым-қатынас орната алмаса, қызықтыра алмаса, оның қызығушылығы жоғала
береді. Ал егер де оқуды өмірде болып жатқан жан-жақты ақпараттармен байланыстырса
– білім сапалы түрде қабылдануы әбден мүмкін.
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Проблемы и особенности оценки стоимости бизнеса в Казахстане
Блаханов М.М.
Университет "НАРХОЗ"
Законодательство Республики Казахстан об оценочной деятельности основывается
на Конституции Республики Казахстан, состоит из
Закона РК «Об оценочной
деятельности» и иных нормативно - правовых актов Республики Казахстан. Закон был
принят в 2000 году 30 ноября[1]. После его принятия стало намного легче в плане
объективности и достоверности оценочной деятельности. В соответствии с настоящим
Законом оценщики - физические лица вправе заниматься оценочной деятельностью на
основании трудового договора с юридическим лицом, осуществляющим оценочную
деятельность, либо самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя на
основании лицензии, предусмотренной Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»[2]. Оценка как профессиональный вид деятельности должна отвечать
требованиям проводимых экономических реформ, а также учитывать как региональные,
так и отраслевые особенности. Чтобы создать современную инновационную экономику,
нужно развивать рынок объектов интеллектуальной собственности. Для этого требуется
поставить на баланс предприятий имеющиеся у них в наличии технологии, доставшиеся
им бесплатно в результате приватизации, и оценить их по рыночной стоимости. Только
тогда появятся средства для их обновления в виде амортизационных отчислений. Это, в
свою очередь, вызовет спрос на инновации, в результате начнут активно действовать
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изобретатели, появятся новые идеи Процесс оценки стоимости бизнеса связан с
проведением анализа больших массивов информации. Высока доля текущих затрат при
проведении оценки, связанная с поиском и обработкой информации, необходимой для
реализации цели оценки. Необходимо обеспечить участие государственных структур в
информационном обеспечении деятельности по оценке, а именно, в представлении
необходимой информации о ценах в инвестиционной сфере, наличии и состоянии
основных средств и других составных элементов национального богатства,
инвестиционном климате, сводных характеристиках деятельности предприятий.
Поскольку потенциальными потребителями таких информационных систем могут явиться
как государственные, так и негосударственные структуры, необходимо провести комплекс
мероприятий по обеспечению их необходимыми данными [3]. Оценку бизнеса проводят
при:
1) осуществлении сделок по купле - продаже фирм.
2) проведении мероприятий, направленных на повышение ценности имущества
(чтобы знать, в каких направлениях вести работу).
3) реорганизации или ликвидации фирмы - банкрота.
4)определении величины налогов (на продажу, на дарение и пр.) в случае смены
собственника.
5) разделении активов, выделении дочерней фирмы.
6) национализации или приватизации.
7) При осуществлении эмиссии акций и пр.[4]
Оценщики определяют рыночную стоимость бизнеса, используя три подхода:
затратный, сравнительный и доходный. Каждый из них позволяет выделить те или иные
характеристики оцениваемого объекта.
1. Доходный подход Если оценка осуществляется доходным подходом, основное
внимание уделяется доходам от бизнеса, поскольку именно этот показатель является
основным фактором, от которого будет зависеть, сколько стоит объект. Чем выше доходы
от бизнеса, тем дороже стоит сам бизнес на рынке при других равных условиях. Оценщик
учитывает не только величину дохода, но также период, за который он может быть
получен, а кроме того, вид и уровень риска, сопровождающего процесс получения
прибыли. Тщательно изучив рыночную информацию, оценщик осуществляет пересчет
денежных потоков в общую сумму текущей стоимости.
При оценке данным способом рассчитывается текущая стоимость доходов, которые
будут получены в будущем от использования бизнеса и его продажи после прогнозного
периода. Доходный подход состоит из двух методов: метода дисконтирования денежных
потоков и метода капитализации дохода. В основу первого метода входит
прогнозирование потоков от объекта оценки, дисконтирующихся впоследствии по
дисконтной ставке, которая соответствует ставке дохода, отражающей риски инвестора.
Второй метод подразумевает определение рыночной стоимости бизнеса по формуле:
V=D/R,
где
R – коэффициент капитализации;
D – чистый годовой доход.
Несмотря на то, что бизнес в основном оценивается доходным подходом, для
получения более точного результата оценки лучше использовать и остальные два подхода.
Иногда сравнительный или затратный подходы смогут дать более четкую картину.
2. Сравнительный подход Данный подход используется для оценки в том случае,
если на рынке имеется несколько объектов, с которыми можно сравнить оцениваемый
бизнес. На точность определения рыночной стоимости объекта напрямую влияет
достоверность собранных оценщиком сведений о продажах аналогов. Оценщик собирает
экономическую и финансовую информацию о предприятиях, по которым имеется
информация о ценах сделок с пакетами акций, долями в уставном капитале. Если на рынке
совершалось мало таких сделок, или между оценкой и продажей аналогичных объектов
прошло слишком много времени, или рынок был нестабилен, результат оценки может
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стать недостаточно точным. Дело в том, что резкие изменения на рынке провоцируют
искажение показателей. В сравнительном подходе используется принцип замещения.
Чтобы сравнить объект оценки с аналогами, оценщик выбирает бизнесы, с которыми тот
конкурирует, т.е. подбираются компании по таким критериям, как: принадлежность к
отрасли, размеры компании, вид выпускаемой продукции или предоставляемых услуг,
стадия жизненного цикла, финансовые характеристики. Сравнительный подход включает
в себя три метода: метод сделок, метод рынка капитала и метод отраслевых
коэффициентов. Используя метод сделок, оценщик изучает цены покупки контрольных
пакетов акций предприятий-аналогов. В основе метода рынка капитала лежат рыночные
цены на акции фирманалогов. Инвестор, пользуясь принципом альтернативной
инвестиции или замещения, может вложить средства или в данные фирмы, или в объект
оценки. В связи с этим информация об аналоге, свободно продающем свои акции на
рынке, после корректировки используется для расчета цены оцениваемого бизнеса. В
основе этих методов лежит определение мультипликаторов на базе финансовых
показателей. Главное отличие метода сделок от метода рынка капитала заключается в том,
что первый определяет уровень стоимости контрольного пакета акций, а второй
определяет стоимость предприятия на уровне неконтрольного пакета. Применение метода
отраслевых коэффициентов основано на анализе практики продаж бизнеса.
Статистическими методами выводятся зависимости между ценой продажи и каким-либо
показателем. Этот метод в основном применяется для оценки небольших компаний и
носит ориентировочный характер.
3. Затратный подход Оценщики обычно используют данный подход для оценки
бизнеса, не приносящего стабильных доходов, недавно созданного, либо находящегося в
стадии ликвидации. К методам затратного подхода относятся метод скорректированных
чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Суть метода скорректированных
чистых активов состоит в том, что из рыночной стоимости активов, определенной на дату
оценки, вычитается текущая стоимость обязательств. В рыночной стоимости активов
необходимо учитывать гудвилл. При использовании метода ликвидационной стоимости
при расчете стоимости активов исключается гудвилл. Главное отличие от метода
скорректированных чистых активов состоит в том, что для продажи активов необходимо
платить комиссионные, нести расходы на демонтаж и снижать цену на активы для
обеспечения ликвидности. В обязательствах дополнительно учитываются издержки на
содержание управленческого персонала, налоги на продажу имущества. Так или иначе,
все три вышеописанных подхода взаимосвязаны. При каждом из них используется
информация о рынке. Но, несмотря на то, что в основе любого из этих подходов лежит
рыночная информация, каждый из них связан с отдельным рыночным аспектом. Если
рынок совершенный, то оценщик, используя три подхода к оценке, должен получить
одинаковую величину рыночной стоимости бизнеса. Но чаще всего рынок не является
совершенным, то есть на нем не наблюдается равновесия спроса и предложения.
Следовательно, использование всех этих подходов может привести к получению
совершенно разных результатов[5].
Список использованных источников
1. Закон РК «Об оценочной деятельности» от 30 ноября 2000 года с исправлениями
и дополнениями на 29 декабря 2014г., Опубликован: Ведомости Парламента РК, 2000 г.,
№ 20, ст.381; «Казахстанская правда» от 13 декабря 2000 г. № 318-319 (23331-23332)
2. Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 17.11.2015 г.)
3. Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы и
перспективы развития судебной системы: Сборник материалов Круглого стола,
состоявшегося в Верховном суде Республики Казахстан 27 октября 2009 года. – Астана,
2009. - 157 с.
4. http://www.conex.ru/presscenter/publ/full/10/
5. http://www.mkpcn.ru/services/ocenka/business/podhody-k-ocenke-biznesa

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

580

2017 жылдың 29 наурызында
Алматы қаласында өткен
«Қазіргі экономика және білім беру мәселелері, мүмкіндіктері мен
даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясының материалдары
Том 2
Материалы международной научно-практической конференции
«Современная экономика и образование: проблемы,
возможности и перспективы развития»
29 марта 2017г., г.Алматы
Том 2

Materials of the International Scientific - Practical Conference
“Modern Economics and Education: Problems,
Opportunities and Prospects of Development”.
March 29, 2017, Almaty
Tom 2

Ответственный за формирование сборника
Дәрібай М.М.
Компьютерная верстка
Айтжанова Н.М.

Подписано в печать 31.03.2017 г. Формат 60х80 1/8
Усл.печ.л. 36.31
Издано Алматинской академией экономики и статистики
050035, г.Алматы, ул.Жандосова, 59
тел. 8 (727) 309-58-15, факс 309-30-00,
E-mail: aesa2005@mail.ru

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

581

