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УДК 311.216; 336.717.6

СТрАТЕГИЧЕСКАЯ УПрАВЛЕнЧЕСКАЯ оТЧЕТноСТЬ И 
ПроБЛЕМЫ ЕЕ ФорМИроВАнИЯ

В.Л.Назарова*1, А.К. Кабдолдаева 2

1Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы, Казахстан
2Университет НАРХОЗ, г. Алматы, Республика Казахстан

e-mail: vnazarova@lenta.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 
стратегической управленческой отчетности. Успех деятельности дефинитива 
стратегического управленческого учета заключается в выполнении 
подготовительных мероприятий организационного характера. Дефинитив 
управленческого учета – это учет внутри предприятия, который должен 
урегулироваться документами внутреннего характера. Учетная политика 
является самым базовым и важным внутренним документом нормативного 
характера и подготавливается предприятием самостоятельно. Руководитель 
предприятия несет полную ответственность за формирование учетной 
политики.

Кроме учетной политики, организация может пользоваться правом 
самостоятельно разрабатывать другие документы внутреннего характера, 
сразу осуществляющие направления как финансового, так и управленческого 
учета, при требовании, что их суть не будет перечить нормам  более высокого 
уровня. Такими документами могут быть: рабочий план счетов бухгалтерского 
учета; типы документов первичного характера, используемые для регистрации 
хозяйственных операций, по которым не заложены типовые проекты первичных 
учетных актов; формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности.

Ключевые слова: стратегическая, управленческая, отчетность, документы, 
первичные, типовые, хозяйственные операции.

Введение. К главным ориентирам промышленного производства относятся: 
снижение производственных издержек, рост величин производства, повышение 
качества выпускаемой продукции, максимизация прибыли, получение финансовой 
самостоятельности, завоевание лидирующих позиций в производстве продукции.

Для достижения поставленных ориентиров управленцам необходима 
информация, при этом они должны осуществлять следующие базовые функции: 
планирование, текущее управление, контроль за осуществлением утвержденных  
мероприятий, прогнозирование и принятие решений.

Методами исследования, проведенного в данной работе, стали системный 
и сравнительный анализ, анализ причинно-следственных связей, наблюдение, 
сравнение и группировка, а также использование индуктивного и дедуктивного 
методов научного познания. 

результаты и обсуждение. Составление отчетности, как отмечает Э.У. Кулова 
завершающий этап учетного процесса, потому она состоит из обобщающих 
итоговых  показателей, которые  получают в конце отчетного периода путем 
соответствующей обработки (группировки, обобщения и т.п.) данных текущего 
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учета  [1]. Процесс принятии решения начинается с определения цели и задач  
стоящих  перед предприятием [2].

Весь управленческий персонал обеспечивают нужной информацией, для 
контроля, анализа, управления и прогнозирования деятельности производства, 
индикаторы внутренней отчетности. 

Управленческая отчетность должна соответствовать следующим критериям:
 1.Своевременность построения и выдачи отчетности, т.е. разработка и 

представление не позднее утверждённых сроков. Смысл необходимости данного 
критерия заключается в осуществлении быстрого выявления недостатков, 
заблаговременного принятия решений в управлении в целях оптимизации 
производственного процесса.

2.Достоверность и точность счетных показателей. Достоверной считается 
отчетность, индикаторы которой показывают фактические данные учёта. 
Достоверность, точность показателей – одно из обязательных требований 
правильного менеджмента предприятием и проведения контроля за 
производственными издержками.

3.Соизмеримость данных отчетности с нормативными индикаторами. Этот 
критерий нужен для выполнения контроля объективной оценки осуществления 
плановых заданий. Когда данные отчетности и нормативные индикаторы 
выстраиваются неодинаково, то их нельзя будет сопоставить.

Для обеспеченности сравнения данных отчетности с нормативными 
индикаторами нужно, чтобы эти индикаторы были построены за один и тот 
же период или на одну и ту же календарную дату. Помимо этого, их нужно 
рассчитывать по одной методологии. Для этого в практике учёта, планирования 
и прогнозирования используется единая классификация объектов планирования, 
учета и прогнозирования, а также единые способы расчета отдельных индикаторов.

4. Несложность, прозрачность и доступность. Построение отчетности 
должно происходить так, чтобы в доступной форме, наглядно, показывались 
все индикаторы, требуемые для менеджмента производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия. Излишки в отчетности придают ей громоздкость, 
усложняют применение данных отчетности для контроля за процедурой 
осуществления плановых заданий и ведут к росту затрат на проведение учета.

5. Экономичность. Это критерий говорит о том, что расходы должны быть 
минимальными по формированию внутренней отчетности. За счет сокращения 
индикаторов отчетности без потери качества отчетных данных и использования 
средств механизации при ее разработке достигается экономичность.

С нашей точки зрения, исходя из критериев механизма управления и 
осуществления работниками своих функциональных обязанностей, в каждом 
предприятии рационально иметь единую бухгалтерскую информацию, требуемую 
для руководства отраслью. 

Так как себестоимость это способ оперативного, текущего влияния на 
производство, ориентир для нахождения решений в управлении, планирования  
и прогнозирования, то важную актуальность в рыночных условиях обретает 
последующее исследование экономической сущности себестоимости, ее 
структуры и роли в экономике предприятий.

Некоторые экономисты под себестоимостью подразумевают совокупность 
производственных затрат (издержек), выраженных в денежных единицах и 
при этом авторы предполагают отождествление производственных издержек с 
себестоимостью.

Себестоимость как составляющая общественных издержек производства, 
выражает вложенный в прошлом труд, воплощенный в израсходованных средствах 
производства, и ту долю вновь затраченного труда, которая создает продукт для 
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себя. Поэтому  К. Маркс считал, что: «Издержки производства товара отнюдь 
не являются такой рубрикой, которая существует лишь в капиталистическом 
счетоводстве. Обособление этой части стоимости практически постоянно дает о 
себе знать в действительном воспроизводстве товаров, так как из своей товарной 
формы эта часть посредством процесса обращения снова и снова должна 
превращаться обратно в форму производительного капитала и, следовательно, на 
издержки производства, потребленные на производство товара» [5].

Отсюда вытекает, что себестоимость есть форма выражения стоимости, 
многие из экономистов трактуют себестоимость как выделившуюся часть 
стоимости продукции, восполняющей производственные затраты. Объективной 
необходимостью формирования фонда восполнения использованных средств 
производства и средств существования рабочей силы в производственном процессе 
является основой обособления, считают такие авторы как В. Н. Лаврентьев [6], М. 
3. Пизенгольц [7] и др.

Стоимость и себестоимость это две связанные друг с другом экономические 
категории. Труд,  потраченный на выпуск продукции лежит в основе стоимости и 
себестоимости.

Однако между ними присутствуют отличительные признаки, как 
количественного характера, так и качественного. Разноплановость данных 
категорий заключается в том, что если реальные производственные издержки 
почти оказываются одинаковыми со стоимостью, то производственные издержки 
конкретного предприятия являются лишь ее частью.

Как мы отметили выше, себестоимость различается от стоимости  и с 
качественной стороны. В себестоимости отражается часть стоимости в денежной 
форме: стоимости примененных средств производства и продукта для себя. 
Таким образом, себестоимость различается от той части стоимости, которую она 
выражает.

По нашему мнению, для того, чтобы сделать вывод о правомерности отнесения 
тех или иных затрат на себестоимость продукции или непосредственно на прибыль 
необходимо исходить из сущности себестоимости как экономической категории и 
показателя, характеризующего хозрасчетную деятельность организации, а также 
его значения в управлении производством. Включаемые в состав себестоимости 
затраты должны носить общественно необходимый характер, должны быть 
связаны с основной деятельностью организации и иметь непосредственное 
отношение к созданию стоимости.

Изучая научные труды, проводимые в данной сфере, необходимо отметить, 
что многие из экономистов исследуют методы учета затрат и исчисления 
себестоимости, которая поставляет только информация, созданная на стадиях 
учета затрат на производство. В этой ситуации мы придерживаемся позиций 
таких исследователей как А.П.Чечета, А.Ф. А.А.Додонов, А.Ш.Маргулис, 
В.А.Белобородова, М.Х.Жебрак, С.А.Стуков, В. И.Стоцкий, С.А.Щенков 
П.С.Безруких.  

Однако другие авторы отвергают данную связь. Здесь мы можем привести 
труды А.Д. Трусова И.А. Басманова, В.Ф. Лалия, В.Б.Ивашкевича и других.

Метод калькуляции может включать разные подходы в калькуляции и 
логичность учетной работы при влиянии на затраты, которые создаются в 
дефинитиве методов учета затрат. В связи с чем, есть необходимость для выявления 
составляющих метода калькуляции, к которым относятся: установление объектов 
калькуляции, способы калькуляции.

Например, Н.П. Кондраков считает, что «объект калькуляции - это отдельные 
изделия, группы изделий, полуфабрикаты, работы и услуги, себестоимость 
которых определяется» [8, с.73].
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Взаимосвязь изучаемых способов калькуляции с видами единиц калькуляции 
отображена в таблице 1.

Таблица 1
 Область применения способов калькуляции себестоимости

Примечание – Составлена авторами

Вышеизложенная референция способов калькуляции дает возможность 
увидеть справедливое представление о связи объектов калькуляции и логичность 
калькуляционных операций. Использование на практике способов калькуляции 
дает возможность сочетать разные варианты последовательности работ по 
калькуляции, ведущие к комбинированным расчетам.

Таблица 2
Область применения способов калькуляции себестоимости
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Примечание – Составлена авторами

Установление элементов метода учета производственных затрат даст 
возможность определить единые подходы к терминологии, а также обосновывает, 
что метод учета производственных затрат и метод калькуляции являются 
обособленными объектами исследования, влияющими на форму и состав 
стратегической управленческой отчетности.

Список использованной литературы:
1 Кулова Э.У. Управленческая отчетность – информационная база для 

принятия управленческих решений[Текст]: // Э.У.  Кулова, Вестник Кыргыского 
экономического университета им. Т.Рыскулбекова Спец. Выпуск посвященный 
Иссык-Кульскому форуму научного сообщества бухгалтеров и аудиторов стран 
Центральной Азии «Исраиловские чтения», г. Чолпон-Ата, 6-10 июля 2012 г.– 
373 с.

2 Сатаев С.А. Основы стратегичесакого учета в управлении затратами 
[Текст]: // С.А. Сатаев, Вестник Кыргыского экономического университета 
им. Т.Рыскулбекова Спец. Выпуск посвященный Иссык-Кульскому форуму 
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии «III-Исраиловские чтения» 
Часть 1, г. Чолпон-Ата, 6-9 июля 2013 г.- 260 с

3 Тайгашинова К.Т. Управленческий учет [Текст]:  / К.Т. Тайгашинова,  Учебное 
пособие.-Алматы, «Экономики 2009.–333с. 

4 Белебеха И.А. Учет и калькуляция себестоимости сельскохозяйственной 
продукции[Текст]:  / И.А. Белебеха,  Львов: Вища школа, 1975. – 176с.

5 Маркс К. Сочинения [Текст]: / К. Маркс, Ф. Энгельс Т.25,Ч.2. - 421с.
6 Лаврентьев В.Н. Экономика и организация сельскохозяйственного 

производства [Текст]:  / В.Н. 7Лаврентьев, М.: «Высшая школа», 1967. – 319с.
7 Пизенгольц М.З.Учет затрат и закрытие счетов в колхозах и совхозах[Текст]:  

/ М.З. Пизенгольц,  М.: Статистика, 1972. – 279с.
8 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. [Текст]:  / Н.П.  Кондраков Учебное 

пособие.- 3 изд.; переработанное и дополненное.- М.:ИНФРА-М, 2001.–635с.

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


11Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

СТрАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАрУШЫЛЫҚ ЕСЕП жӘнЕ онЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫрУ ПроБЛЕМАЛАрЫ

В.Л.Назарова*1, А.К. Кабдолдаева 2

1Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ., Қазақстан
2НАРХОЗ Университеті, Алматы қ., Қазақстан
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Түйін. Мақалада стратегиялық басқарушылық есептілікті қалыптастыруға 

қатысты мәселелер қаралған. Стратегиялық басқару есебі дефинитивінің 
қызметінің табыстылығы дайындық ic-шараларын орындау болып табылады. 
Басқару есебі дефинитиві - бұл кәсіпорын ішінде реттелінуі тиіс ішкі сипаттағы 
құжаттарды есепке алу. Есеп саясаты базалық және ең маңызды нормативтік 
сипаттағы ішкі құжат және кәсіпорын оны дербес дайындайды. Кәсіпорын 
басшысы есеп саясатын қалыптастыруда толық жауапты болады.

Есепке алу саясатынан басқа ұйым  өз бетінше басқа да ішкі құжаттар 
әзірлеу құқығын пайдалана алады.Ондай құжаттарға мыналар: бухгалтерлік есеп 
шоттарының Жұмыс жоспары; бастапқы есепке алу актілері; ішкі бухгалтерлік 
есепке арналған құжаттардың нысандары.

Түйін сөздер: стратегиялық, басқару, есептілігі, бастапқы құжаттар, 
шаруашылық операциялар.

STRATEGIC ADMINISTRATIVE REPORTING AND PROBLEMS OF HER 
FORMATION

V. L. Nazarova*1, A.K.Kabdoldaeva2

1Almaty akademy of economy and statistics, Almaty, Kazakhstan
2NARXOZ university, Almaty city, Republic of Kazakhstan

e-mail: vnazarova@lenta.ru
Summary. In article problems of formation of the strategic administrative reporting 

are considered. Success of activity of a definitive of strategic management accounting 
consists in performance of preparatory activities of organizational character: division of 
business into segments; at formation of an organizational configuration of the enterprise 
finding of a niche in her of division which is engaged in strategic management accounting; 
systematization of expenses of segments, selection of a way of recognition of their income 
and expenses; establishment of a form of communication of management accounting 
with financial that is carried out by preparation of accounting policies, the plan of 
work, correspondence of accounts and forms of the reporting. Definitive management 
accounting is an account in the enterprise which has to be settled by documents of 
internal character. The accounting policies are the most basic and important internal 
document of standard character and are prepared by the enterprise independently. The 
director bears full responsibility for formation of accounting policies.

Key words: strategic, administrative, reporting, documents, primary, standard, 
economic operations.
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КонСоЛИДИроВАннАЯ ФИнАнСоВАЯ оТЧЕТноСТЬ: ВоПроСЫ 
ФорМИроВАнИЯ В КЫрГЫЗСКоЙ рЕСПУБЛИКЕ

К.Р. Садыков*1, Р.Т. Сулайманова2

1,2Кыргызский  Государственный Университет им. И. Арабаева,  г. Бишкек,
Кыргызская Республика

e-mail: ksadykov57@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы составления консолидированной 
финансовой отчетности в корпоративных группах. Актуальность проблемы составления 
консолидированных финансовых отчетов приобретает с принятием Постановления 
Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком 
при Правительстве Кыргызской Республики от 25 января 2011 года N 2 
«Методические рекомендации по подготовке и представлению финансовой 
отчетности в соответствии МСФО». Рассмотрены требования по составлению 
консолидированных отчетов, а также их принципы составления и проблемы 
составления. 

Ключевые слова: мультивалютность, трансформация отчетности, доля 
меньшинства.

Введение. Формирование и понимание консолидированной финансовой 
отчетности в последнее время становятся все более актуальными в Кыргызской 
Республике.

Многие предприятия и группы компаний имеют иностранных акционеров 
или участников, которые больше доверяют отчетности, сформированной по 
общепризнанным правилам, так как они понятны с точки зрения МСФО. 
Кроме того, на большинстве зарубежных финансовых рынков, представление 
отчетности для привлечения инвестиций, составленной по общепризнанным 
стандартам, является обязательным условием допуска ценных бумаг к листингу. 
Не исключением является и рынок ценных бумаг в Кыргызстане. 

Позиция относительно нормативной правовой базы Кыргызстана в отношении 
консолидированной финансовой отчетности существенно не изменилась с 
момента подготовки «Отчета о соблюдении стандартов и кодексов в сфере 
бухгалтерского учета и аудита за ноябрь 2008 г.» - «ROSC Аccounting & Auditing in 
Kyrgyz Republic» (далее - A&A ROSC), который является основой формирования 
и аудирования финансовой отчетности.    

Установленная нормативная правовая база Кыргызской Республики  для 
формирования сводной финансовой отчетности состоит из Закона Кыргызской 
Республики  «О бухгалтерском учете» (2002 г.), который предусматривает 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как основу для 
составления финансовой отчетности кыргызских компаний, Постановления 
Правительства Кыргызской Республики «О Международных стандартах 
финансовой отчетности» (2001г.), которым предусматривалось поэтапное 
введение МСФО, Закона Кыргызской Республики  «Об аудиторской деятельности» 
(2002 г.), который определяет Международные стандарты аудита (МСА) как 
основу аудирования, Постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
Международных стандартах аудита в Кыргызской Республике» (2003 г.) и недавние 
изменения, внесенные в Законы Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах» (2003 г.) и «О банках и банковской деятельности» (1997 г.) [1].
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Методы. Кроме того, важным документом являются «Методические 
рекомендации по подготовке и представлению финансовой отчетности в 
соответствии МСФО» (Методические рекомендации), которые были приняты 
и рекомендованы к применению Постановлением Государственной службы 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской 
Республики (Госфиннадзор) от 25 января 2011 года N 2 [2].

Вышеуказанным Постановлением Госфиннадзора установлено, что с 2011 
года корпоративные группы должны составлять сводную финансовую отчетность 
в соответствии с данными требованиями, а также, что консолидированная 
финансовая отчетность отражает финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности корпоративных групп, основанных на отношениях контроля и 
понимания информации.

Также, обязывает корпоративные группы составлять консолидированную 
финансовую отчетность по МСФО, как минимум, в соответствии со следующими 
требованиями:

- наличие высококвалифицированного учетного работника или привлечение 
внешних специалистов;

- разработка единой учетной политики согласно Закону КР «О бухгалтерском 
учете» и по МСФО для всех компаний группы;

- применение автоматизированных средств для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности;

- выбор метода формирования финансовой отчетности. 
Хотя финансово-кредитные учреждения Кыргызской Республики составляют 

сводные отчеты на основании стандартов и данных требований, корпоративные 
группы еще не соблюдают их.

Большая часть принципов консолидации, на которых строится сводная 
отчетность согласно международным стандартам, нашла свое отражение и в 
Методических рекомендациях.

результаты и обсуждение. Основные проблемы, с которыми сталкиваются 
корпоративные группы в процессе формирования сводной отчетности, 
подразделяются на:

•	  методологические,
•	  организационные.  
Методологические проблемы касаются непосредственного формирования 

сводной финансовой отчетности. На основании того, что каждая проблема 
индивидуальна, можно выделить наиболее распространенные задачи, к которым 
относятся:

- обеспечение сопоставимости показателей консолидируемой отчетности;
- мультивалютность (отражение показателей, применяемых для консолидации 

отчетности, в единой валюте);
- определение доли меньшинства в группах со сложной структурой капитала 

(касательно совместных групп).
Что касается основных организационных задач, то можно выделить две 

группы:
- сбор и структурирование бухгалтерских данных, необходимых для 

консолидации (хотя учетные регистры при корректировке статей консолидации 
не применяется);

- организация процесса консолидации данных отчетов, включая разработку 
регламента формирования, который должен учитывать все необходимые методы и 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


14 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

процедуры, а также документооборот и правила оформления результатов каждого 
этапа консолидации.

Отчетность компаний, входящих в состав корпоративной группы, может 
формироваться с применением различных учетных подходов, методов и приемов. 

Основным примером может служить – начисление амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам, когда группы по отношению к одинаковым 
объектам учета применяют разную учетную политику. Как правило, различие 
состоит в применяемых методах амортизации. 

Кроме методов амортизации, еще, на начисление амортизации по основным 
средствам, согласно Налоговому Кодексу Кыргызской Республики, может влиять 
налоговая амортизация. Могут применяться разные подходы к учету амортизации 
основных средств, то есть, бухгалтеры предприятий могут по-разному оценивать 
срок полезного использования объекта основных средств, в связи с разными 
подходами к учету основных средств в налоговом законодательстве.

Это означает, что для формирования консолидированной финансовой 
отчетности следует использовать сопоставимую информацию, которая является 
одним из основных принципов при формировании финансовой отчетности. В 
противном случае, надежность отчетности может быть существенно затронута. 
Для этого все показатели группы предприятий необходимо привести к единому 
признанию. 

При формировании консолидированной финансовой отчетности, как правило, 
применяются методы, утвержденные в учетной политике материнской компании 
группы. 

Проблема сопоставимости показателей, включаемых в консолидированную 
отчетность, вызывает определенные затруднения и для материнской компании 
и для дочерней. Дело в том, что для достижения сопоставимости отчетность 
дочерних компаний должна быть либо трансформирована, либо составлена заново 
с учетом методов и приемов формирования отчетности материнской и дочерних 
компаний. Оба эти процесса весьма трудоемки. 

Иногда достижение полной сопоставимости без искажения отчетности вовсе 
не представляется возможным, поскольку на каждом предприятии методика 
учета активов и обязательств, капитала применяется непрерывно (принцип 
непрерывности), это в основном касается компаний, которые имеют зарубежное 
существенное влияние (например, ОАО «Бишкексут», ОАО «Кумтор Голд 
Компании»). Результаты прошлого периода при этом всегда оказывают влияние 
на результаты текущего периода (убыток или прибыль дочерних предприятий, 
так как данный показатель имеет влияние на совокупный показатель группы). 
На практике рассматриваемая проблема, как правило, решается путем введения 
единой учетной политики для предприятий, входящих в группу, взять также ОАО 
«Бишкексут», которое составляет отчетность для материнской компании исходя из 
учетной политики головного предприятия. Если учетная политика филиалов или 
дочерних компаний отличается от материнского предприятия, то они применяют 
учетную политику, принятую в группе и представляют преобразованные отчеты 
для консолидации. 

Современные промышленные группы, в основном являются 
транснациональными, в их состав входят предприятия, находящиеся в разных 
странах или регионах. В Кыргызстане, примером для таких групп, является 
ТНК «Дастан». В связи с этим приобретает актуальность проблема отражения 
показателей отчетности предприятий группы в валюту материнской компании (или 
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в иную валюту, используемую группой для формирования консолидированной 
отчетности). Правила пересчета валют отражены в МСФО 21 «Влияние изменений 
валютных курсов» и нормативными правовыми актами Национального Банка 
Кыргызской Республики [3].

Рассматриваемый вопрос является достаточно сложным, особенно если в 
состав группы входят несколько зарубежных компаний из разных стран. Решение 
данного вопроса зависит от уровня принятых нормативных правовых актов и 
автоматизации процесса консолидации. В настоящее время для решения данного 
вопроса в Кыргызской Республике разработаны и рекомендованы к применению 
Методические рекомендации по формированию финансовой отчетности. Также 
многие финансово-кредитные учреждения (коммерческие банки) используют 
электронные таблицы, несмотря на существенную ограниченность их 
функциональности, они помогают составлять сводную отчетность, но крупные 
транснациональные компании недостаточно использует данные факторы 
консолидации. 

Должна существовать взаимосвязь между бухгалтерским и налоговым 
законодательством, которые в Кыргызской Республике имеют некоторое отличие. 
Результатом взаимосвязи являются использование отдельных показателей 
бухгалтерского учета для исчисления налоговой базы и осуществления налогового 
контроля. 

Таким образом, для получения финансовой отчетности, составленной по 
МСФО, корпоративным группам необходимо либо вести параллельный учет, либо 
производить трансформацию отчетности.

Средство представления финансового положения и результатов бизнеса 
материнской компаний и ее дочерних компаний (филиалов, подразделений) 
должны быть читаемыми так, как если бы они были едиными хозяйствующими 
субъектами. При составлении консолидированной отчетности игнорируют 
разделение материнской и дочерних компаний; обусловленное юридическими 
и географическими факторами (ОАО «Бишкексут», ОАО «Кумтор Голд 
Компани»); группу компаний рассматривают как единый хозяйствующий субъект. 
Приблизительно это означает следующее: финансовая отчетность всех компаний 
в группе соединяется вместе, причем проводится корректировка с целью 
элиминировать внутригрупповые обороты и задолженность. Цель данного метода 
— показать существующим и потенциальным инвесторам состояние дел и успехи 
компании в целом и в отдельности дочерних компаний [4].

Составлению консолидированной финансовой отчетности способствуют 
следующие факторы хозяйствования: 

во-первых, групповые структуры были и остаются более распространенными 
в интеграции экономики (вхождение в ЕАЭС);

во-вторых, новая практика, в данном случае консолидация, нуждается в 
квалифицированной и сильной организации бухгалтеров, чтобы внедрить и 
использовать ее, а также в нормативном акте (а именно дополнение и изменение 
в законодательстве), который был бы достаточно либеральным для того, чтобы 
допустить такое развитие;

третья причина медленной консолидации заключается в том, что нужны 
частные отечественные и иностранные акционеры, которые хотели бы иметь 
общее представление о группе компаний, которой они владеют, так как у нас 
практически нет частных крупных акционеров, либо они государственные, либо 
иностранные. 
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В противоположность этому основными пользователями бухгалтерской 
информации в Кыргызской Республике являются банки, правительственные и 
налоговые органы.

В сводную финансовую отчетность, согласно вышеуказанным Методическим 
рекомендациям, объединяются все активы и обязательства, капитал, доходы 
и расходы головной организации и дочерних обществ путем построчного 
суммирования соответствующих данных [5].

Заключение. Основной проблемой формирования финансовой отчетности, 
в том числе консолидированной (кроме финансово-кредитных учреждений), 
является жесткое требование готовить финансовые отчеты в соответствии с МСФО 
(хотя не все предприятия следуют стандартам), независимо от цели финансовой 
отчетности, размера и характера предприятия, возможностей предприятия 
составлять такие финансовые отчеты и возможностей аудиторов проверять такие 
финансовые отчеты.

Специфические факторы, которые необходимо учесть при завершении основы 
для консолидации финансовой отчетности в Кыргызстане, включают: 

1) традиции страны (правовые, административные, бухгалтерский учет, 
бизнес  и т.д.); 

2)  степень развития кыргызских финансовых рынков, включая, в частности, 
спрос на финансовую информацию общего применения; 

3)  существующую кыргызскую инфраструктуру финансовой/корпоративной 
информации (например, механизмы надзора, кредитные союзы, и т.д.); 

4)  степень развития бухгалтерской и аудиторской деятельности в 
Кыргызстане. 

Но и этого недостаточно для полного внедрения всех требований к составлению 
консолидированной отчетности [6].

Для этого в Кыргызстане, в соответствии со Стратегией развития корпоративной 
финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы 
(далее - Стратегия) и Планом мероприятий по реализации Стратегии, как 
комплексной программы на среднесрочную перспективу, необходимо решение 
комплекса задач, а именно:

- обновление правовой базы; 
- усиление институционального потенциала; 
- модернизация образования бухгалтеров и аудиторов;
- создание общественного реестра корпоративной финансовой        отчетности;
- информирование общественности. 
Только при решении вышеуказанных задач будет обеспечено достижение 

стратегической цели - реформирование и модернизация политики регулирования 
корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике, 
направленной на укрепление доверия к корпоративной финансовой отчетности и 
повышение ее качества.
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Summary. In the article considered the problems of the consolidated financial 

reporting in corporate groups. The relevance of the consolidated financial reporting 
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ҰЙЫМДАСТЫрУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

М. А. Алтынбеков*1, М.Қ.Әлиев2, Г.С.Түсібаева3
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Астана қ., Қазақстан Республикасы
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Аңдатпа. Шағын және орта кәсіпорынның шаруашылық қызметтерін 
үйлесімді ұйымдастыру, оның барлық бөлімшелерінің қызмет етуі бойынша 
ақпараттарды жинақтау және өңдеу үдерісіне негізделеді. Осындай ақпараттың 
негізгі көзі ретінде өнім өндіруге кеткен шығынды есептеу қарастырылады. 
Басқару есебі жүйесіндегі шығындардың алатын орны ерекше болып табылады. 
Қазіргі нарықтық экономикаға түбегейлі көшу кезінде басқару есебін жүргізетін 
мәліметтер қай кезеңдегіден болмасын күрделі, ауқымды болып отыр. Осыған 
орай елімізде, бұл саладағы әртүрлі өндіріс ұйымдары, олардың өндірістік 
және қаржылық іс әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, өзін-өзі қаржыландыру 
қағидасына негізделуі тиіс.

Қазақстандық тәжірибеде өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау сұрақтарын 
өндірістегі тікелей шығындарды «Негізгі өндіріс» шотының дебетіне,  ал 
жалпы шаруашылық және жалпы өндірістік шығындарды  «Жалпы әкімшілік 
шығындар» және  «Өткізу шығындары» шоттарының дебетіне жатқызу 
жодары арқылы шешеді.

Түйін сөз. Басқару есебі, шығындар, өндірістік есеп, ішкі есеп жүйесі.
                                            
Кіріспе. Шағын және орта кәсіпорынның шаруашылық қызметі тәжірибесінде 

есепті максималды тиімділікпен қолдану үшін бухгалтерлік есептің жалпы 
принциптерінің пайда болуы және дамуын, оның ішкі есеп жүйесін  қарастыру 
маңызды болып табылады.

Ішкі есеп жүйесінде басқару есебінің негізігі объектілерінің бірі болып 
табылатын шығындар мен шығыстар туралы ақпараттар құралады.

Кәсіпорын шығындарын басқару күрделі процесс болып табылады. Ол 
өзінің мәні бойынша, болып жатқан өндірістік процестердің барлық жағын 
қамтығандықтан, кәсіпорыннның барлық қызметін басқаруды білдіреді.

Әдіснама. Шағын және орта кәсіпорынның басқару есебін жүргізуде тәжірибе 
негізіне, экономикалық, заңнамалық ғылымдардың даму жетістіктеріне сүйенген 
әдістер жатады. Олар есеп- талдама, құжат, жалпыламалық топтарға бөлінеді. 
Сондай-ақ логикалық, арифметикалық,

документтерді салыстыру сияқты және т. б. әдістердің де өз орны болатынын 
айтқан жөн.

Талқылау мен нәтижелері. Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін 
үйлесімді ұйымдастыру, оның барлық бөлімшелерінің қызмет етуі туралы 
мәліметтерді жинау мен өңдеу процесіне негізделеді. Осындай ақпараттың негізгі 
көзі ретінде өнім өндіруге кеткен шығынды есептеу қарастырылады. Басқару есебі 
жүйесіндегі шығындардың алатын орны ерекше болып табылады. Шетелдік және 
отандық экономикалық әдебиеттерде бұл мәселеге ортақ көзқарас қалыптаспаған. 
Ғалымдардың көзқарастары бір бірінен берілген сұрақты шешу үшін көптеген 
кілт болатын сәттермен ажыратылады. Осылайша, мысалы, К.Друри өндірістік 
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шығындар есебін материалдық қорлар және басқа өндірістік ресурстардың құнын 
бағалау үшін өнім өндіру шығындарын жинау және өңдеу жүйесі ретінде түсінуді 
ұсынады[1]. Сонымен қатар басқару есебінің мәліметтер базасын құру және 
сыртқы қаржылық есеп беруді әзірлеу мақсатында екендігі ұсынылады. 

Бұл анықтама өндірістік шығындар есебінің мақсаты туралы ойды 
қалыптастырғанымен, оның мәнін көрсетпейді. Шетелдік зерттеушілер «өндірістік 
шығындар есебі» және «өндірістік есеп» түсініктерін араластырмауды ұсынады, 
соңғысы анағұрлым кең мағына бере отырып және өндірістік шығындарды 
есепке ала отырып жинақталған және дайындалған ақпараттарды өңдеу жүйесіне 
сүйенетінін айтып өтті.

Отандық мамандар бұл сұраққа байсалдылықпен қарайды. Мысалға, 
Қ.Т.Тайғашинова өндірістік шығындар есебі түсінігін басқару мен бақылауға 
қажетті түрлі қималарда шығындардың барлық элементтерін топтастыру бойынша 
жұмыстардың жиынтығы ретінде түсінеді[2]. 

Вахрушина М.А. ойынша, өндірістік шығындар есебі өзіндік құнды 
калькуляциялау процесіне жинақталған ақпаратты дайындайтын аналитикалық 
есеп қимасы болып табылады. Сонымен бірге өндірістік шығындар есебі және 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың бірігуі дегеніміз Өндірістік есептің өзі 
болмақ[3].

В.Л.Назарова осы түсініктердің бәрін біріктіреді және басқарушылық, 
өндірістік және өндірістік шығындар есебі арасындағы ешқандай айырмашылықты 
көрсетпейді[4].

Біздің көзқарасымыз бойынша, өндіріс шығындарының есебінің мәнін анықтау 
техникалық жағынан басқа, өндірістік қызметтің басқару есебін ұйымдастыру 
ыңғайның түрлі әдістерін немесе өндіріске кететін шығындар есебінің 
трасформациясын қамтуы қажет. Осылайша, шығындар есебінің мазмұнын 
анықтау кәсіпорындардағы оның ұйымдастырылуын модельдеудің нақты 
алғышартарын құрады. Атап айтқанда, басқару процесіне қарсы, ақпараттық 
ағын ретіндегі есеп шындықты бейнелеп қана қоймай, болашақта кәсіпорын 
экономикасын модельдеу үшін ақпаратты дайындайды.

Сонымен, өндіріске кеткен шығындар есебі − кәсіпорынның негізгі мақсатын 
орындауға бағытталған, басқару моделіне сай келетін өткен, қазіргі және болашақ 
өндірістік қызмет нәтижелері мен шығындардың қолданылуын бейнелеу процесі. 
Бұл жерде біз И.Г.Кондратованың ойымен келісеміз.  

Өндірістік шығындар есебінің берілген анықтамасының негізінде оның басты 
міндеттерін белгілеуге және де өнім (қызметтер, жұмыстар) өндіру процесін 
қазіргі жағдайда ұйымдастыру рөліне объективті сипаттама беру мүмкіндігі 
туады. Өндіріске кеткен шығындар есебінің міндеттері және олардың өндірістік 
процесті ұйымдастырудағы рөлі:

•	 экононмикалық салдарын есепке ала отырып басқару шешімдерін 
қабылдау үшін кәсіпорын әкімшілігін ақпаратттық қамсыздандыру;

•	 болашақтағы экономикалық стратегияны қалыптастыру және ауытқуларды 
анықтау мақсатында нормалық және жоспарлық мөлшеріне сәйкестендіре отырып 
шығындардың нақты деңгейін бақылау мен бас-көз болу;

•	 дайын өнімді бағалау және қаржылық нәтижелерді есептеу үшін 
шығарылатын өнімнің өзіндік құнын есептеу;

•	 құрылымдық бөлімшелердің өндірістік қызметінің экономикалық 
нәтижелерін анықтау және бағалау;

•	 өндірістік бағдарламалар өтелімі, өнім ассортиментінің рентабельділігі, 
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капитал салымдарының тиімділігі сияқты ұзақ мерзімді сипатқа ие шешімдер 
қабылдау үшін өндірістік қызметті басқару есебінің ақпараттарын жүйелендіру.

Өндірістік шығындар есебі үшін оның объектілерін анықтау сұрағының 
маңызы бар. Бұл мәселе ғылыми әдебиетте әрдайым пікір таластырады. Біздің 
ойымызша, оның анағұрлым келісуге боларлық шешімін И.Г.Кондратова ұсынды, 
ол тәжірибе жүзінде келесі өндірісті шығындар есебінің объектілерін қолдануды 
ұсынады[5]:

 шығындардың пайда болу орындары; жауапкершілік орталықтары; шығын 
баптары; өндіріс қызметінің факторлары; біртекті өнімнің түрлері немесе топтары. 

Өндірістік шығындар есебінің негізгі құралдары болып ондағы қолданылатын 
әдістер саналады. 

Садиева А.С. өндірістік шығындар есебінің келесі негізгі әдістерін бөліп 
көрсетті[6]:

 1) тапсырыстық; 2) шектілік; 3) процесстік; 4) нормативті; 5) аралас.
Іс жүзінде бар шығындар есебінің әдістері жауапкершілік орталықтары 

және алдағы олардың осы орталықтардың калькуляциялық бірлігіне таратылуы 
бойынша ағымдық шығыстарды жинақтау үшін қажет. Берілген жүйе екі негізгі 
кезеңнен тұрады:

•	 қорлар шамасын бағалау және өнім бірлігінің өзіндік құнын анықтау;
•	 дайын өнімнің толық өзіндік құнын есептеу.
ҚР-ның Салық кодексінің 100-122 баптары салық салу мақсаты үшін 

шығыстардың топтастырылуын келтіреді. 
Салық төлеуші жүргізген (көтерген) негізделген және құжаттық расталған 

шығындар (залалдар) шығыс ретінде танылады. 
Негізделген шығыстардың астарында бағалануы ақшалай нысанда берілген 

экономикалық ақталған шығыстар жатыр.
Шығыстардың сипаттамасына байланысты, сонымен бірге ұйым қызметінің 

бағыты мен жүргізілуі жағдайына байланысты өндіріс пен өткізумен байланысты 
шығыстар және өткізуден тыс шығыстар болып бөлінеді. 

ҚР-ның Салық кодексінің 100-122 баптарында өндіріс пен өткізумен 
байланысты шығыстардың келесідей жіктелімі берілген:

1. тауарларды дайындау (өндіру), сақтау және жеткізумен, жұмысты 
орындау, қызмет көрсету, тауарларды (қызмет, мүліктік құқы) сатып алу мен 
(немесе) өткізумен байланысты шығыстар; 

2. негізгі құралдар мен басқа да мүлікті үстау мен қолдануға,  жөндеу 
мен техникалық қызмет ету, сонымен бірге дұрыс (актуалды) жағдайда оларды 
сақтаумен байланысты шығыстар;

3. табиғи ресурстарды игеру шығыстар;
4. ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік-конструкторлық  жете зерттеулерге 

арналған шығыстар;
5. міндетті және ерікті сақтандыру шығыстары;
6.  өндіріс пен (немесе) өткізумен байланысты басқа да шығыстар.
Өндіріс пен (немесе) өткізумен байланысты шығыстардың келесідей бөлінеді:
1. материалдық шығыстар;
2. еңбекақы төлеу шығыстары;
3. есептелген амортизация жиынтығы;
4. басқа да шығыстар.
Салық есебін ұйымдастыру мақсатында өнімді өндіру мен өткізу шығыстары 

ҚР-ның Салық кодексінің 318 бабына сәйкес есептеу әдісі бойынша салық салу 
мақсатында кіріс пен шығыс анықтау келесідей бөлінеді:
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1. тікелей;
2. жанама.
Тікелей шығыстарға жататындар: материалдық шығыстар, еңбекақы төлеу 

шығыстары, тауарлар, қызметтер өндірісі кезінде қолданылатын негізгі құралдар 
бойынша амортизациялық бөліністер.

Жанама шығыстарға басқа барлық шығыстар жиынтығы жатады. Есептік 
(салықтық) кезеңде жүргізілген, өндіру мен өткізуге арналған жанама шығыстар 
жиыны толық көлемде берілген есептік (салықтық) кезеңнің өндіру мен өткізуінен 
түскен кірісті азайтуға жатқызылады.

Тікелей шығындар сомасы да есеп беру периодын жүзеге асырудан 
түскен табысты азайтады. Оған аяқталмаған өндіріс , қоймадағы дайын өнім  
қалдықтарына бөлінетін, бірақ өнімнің есеп беру периодында жүзеге асырылмаған 
тікелей шығындар сомасы жатқызылмайды.

Шығындарды басқарылу деңгейі бойынша классификациялау оларды 
басқару мүскіндіктерін ашады (1 кестеде көрсетілген). Бұл белгіге сәйкес 
негізгі үш шығындар тобын бөліп көрсетуге болады: басқарылмайтын, шектеулі 
басқарылатын, басқарылатын. 

Кесте  
Шығындарды басқарылу деңгейі бойынша классификациялау

Басқарылмайтын Шектеулі басқарылатын Басқарылатын
Төтенше жағдайлармен 
байланысты шығындар

Негізгі құралдардың және 
материалдық емес активтердің 
амортизациясы, салықтар, 
арендалық төлемдер, әкімшілік-
басқарушылық шығындар, 
өнімді өткізу шығындары, 
қарыздар, өндіріс қалдықтары.

Шикізат және 
материалдар, 
негізгі өндірістік 
жұмысшылардың 
жалақысы.

Ескерту: [6] мәлімет негізінде автормен құрастырылған

Басқарылу мазмұны бойынша шығындарды классификациялау өндіріс 
шығындарын үш топ бойынша жіктеуге мүмкіндік береді басқарылатын, 
тактикалық және стратегиялық басқарылатын өндірістік шығындар.

Бірінші топқа бір технологиялық немесе шаруашылық операцияның кезінде 
туындау мүмкін ауытқулар анықталып  жойылатын шығындар жатады.  Бұған 
тікелей ауыспалы материалдық және еңбек шығындары жатқызылады. 

Тактикалық басқарылатын шығындар дегеніміз шартты ауыспалы  шығындар, 
олар бойынша ауытқулар  ұзақ уақыт аралығында жойылады, бірақ шығындардың 
соңғы көрсеткіші анықталғанға дейін. Бған технологиялық және жалпы 
шаруашылық мақсаттағы энергия және жанармай, ақаулар, өндіріс қалдықтары, 
және т. б. 

Стратегиялық басқарылатын шығындар есеп беру периодына соңғы 
көрсеткіштері анықталған және нормалар мен жоспарлардан ауытқулар анықталған 
шығындар. Бірақ бұл жерде тұрақты жанама шығындар тобына ерекше назар 
аудару керек, олар бойынша ауытқулар есеп беру периодының қорытындысын 
жасағаннан кейін ғана есептелінеді. 

Шағын және орта кәсіпорындарда  мақсатты түрде шығындар туындайтын 
жерлерді белгілеу және жауапкершілік орталықтарын құру қажет. 

Жауапкершілік орталығы дегеніміз менеджер жеке жауап беретін кәсіпорын  
сегменті ретінде қарастырылады. Жауапкершілік орталықтары бойынша есеп 
ауытқуларды жауапты адамға жүктеуге мүмкіндік береді.
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Шағын және орта кәсіпорын жұмысының тәжірибесін, әдебиеттерді және 
олардың құрылымдық материалдарын  зерттеу, шағын және орта және орта бизнес 
саласында бухгалтерлік есепті жалпыға бірдей ұйымның шаруашылық қызметінің 
бухгалтерлік есебінің  шоттар жоспарымен және басқа да нормативтік құжаттармен 
бекітілетін  әдістемелік негіздерге сәйкес жүргізу керек. Сонымен қатар олардың 
қарапайым өндіріс және басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын есепке ала 
отырып, «Негізгі өндіріс»  (өнім шығару, қызмет көрсету, жұмыс орындаумен 
байланысты шығындар) шоттары бойынша есеп жүргізумен шектелуге болады. 

Шағын және орта кәсіпорындардағы өндіріс шығындарын есептеу салалық 
түріне байланыссыз «Негізгі өндіріс» шоттарының бірінде басқару және жалпы 
шаруашылық қызмет көрсету  шығындарын ерекше көрсетіп жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Қорытынды. Бухгалтерлік есептің қазақстандық жүйесі қазіргі кезде 
жоспарлық өзіндік құнды көрсетпей фактілік өзіндік құны бойынша есеп жүргізіп 
келеді. Дайын өнім шығарылымын көрсету кезінде  «Дайын өнім» шотының 
дебетінде немесе  «Аяқталмаған өндіріс» (есеп беру кезеңі 31 қаңтарға дейін 
аяқталмаған өндіріс сомасы болғанда)  және «Негізгі өндіріс» шоттың кредитіне 
бухгалтерлік жазба жазылады. Ал 7210, 7110 шоттар бойынша кредиттік айналым 
толықтай қорытынды қаржылық нәтиже ретінде  «Қорытынды табыс (шығын)» 
шотының дебетіне жазылады.

Нарық жағдайында шығындарды басқару жүйесі – бұл шағын және орта 
кәсіпорындардады басқару жүйесінің негізі болып табылады, себебі болашақ 
пайданы есептеуге негіз болатын шығындар туралы ақпарат осында жиналады 
деген тұжырымды еш дәлелдеп жатудың керегі жоқ. 

Өндірістік  нәтижені (сатудан түскен шығыс немесе шығын) есептеудің 
әдістемесі шағын және орта кәсіпорындарда қабылданған шығындарды есептеу 
әдісімен анықталады. 

Отандық тәжірибеде көп жағдайда батыстық «стандарт-кост» жүйесіне 
ұқсайтын  нормативтік есептеудің жақсы дайындалған жүйесі жақсы танымал. 

Нормативтік есептеудің ішіне өндірістік ресурстар нормаларын бекіту және 
дайындау әдістерін, өнімнің нормативтік өзіндік құнын есептеуді, нормативтердің 
өзгерісінің жүйелік есебі және себептері көресетілген нормативтерден 
ауытқулардың оперативті есебі кіреді. 

Шығындардың нормативтік есебін басқа әдістермен бірге (процестік, 
тапсырыстық, кесімді, толықтық) пайдалануға болады, сол себепті де оған өнімнің 
өзіндік құнына калькуляция жасау және кез келген өндіріс шығындарын есептеу 
жүйесінің ажырамас элементі және құрамдас бөлігі ретінде қарау керек. 

Нормативтік әдістің есептеуді жеңілдетпейтінін және өңделетін ақпарат 
көлемін қысқартпайтынын айта кету керек, керісінше, күрделендіре түседі. Себебі, 
қосымша және ерекшеленген есептеуді, бекітілген нормалардан ауытқуларды және 
олардың талдауын қажет етеді. Бірақ та берілген әдіс шығындарды басқарудың 
есеп жүйесінің даму мүмкіндіктерін арттырады, бірақ өкінішке орай ол отандық 
кәсіпорындарда сирек қолданылады.
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оСоБЕнноСТИ орГАнИЗАЦИИ УПрАВЛЕнЧЕСКоГо УЧЕТА В 
МАЛоМ И СрЕДнЕМ ПрЕДПрИЯТИЯХ

М.А Алтынбеков*1., М.А. Алиев2, Г.С.Тусибаева3

1,2,3Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, 
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Резюме: Рыночные отношения ставят предприятия перед необходимостью 

обоснования каждого своего шага. Для этого руководство предприятия должно 
располагать объективной и полной информацией о фактических затратах, 
себестоимости выпускаемой продукции, полученной прибыли и других факторах, 
которые влияют на хозяйственные процессы и результаты деятельности 
предприятия. Для сбора и обработки такой информации на предприятии 
используют именно управленческий учет.

Важностью управленческого учета в малых и средних предприятиях 
является обеспечение полной и четкой информацией внутренних пользователей о 
результате хозяйственных процессов для принятия оптимальных решений.

Ключевые слова. Управленческий учет, расходы, производственный учет, 
внутренная учетная система.

THE IMPORTANCE OF ORGANIZATION OF MANAGERIAL ACCOUNT 
AT SMES

M.A.Altynbekov*1 , M.K. Aliev2, G.S Tussibayeva3

1,2,3Kazakh University of Economic,Finance and International Trade,
Astana, the Republic of Kazakhstan

e-mail: miatbek@mail.ru
Summary:  The market relations put the enterprises before need of justification of 

each step. For this purpose the management of the enterprise has to have objective and 
full information on the actual expenses, prime cost of products, the got profit and other 
factors which influence economic processes and results of activity of the enterprise. For 
collecting and processing of such information at the enterprise use accounting.

 Important of bookkeper ’s calculation is used in the small and middle business 
plants was security complete and clear information of outword and internal using about 
result of agricultural process for optimal decision and its action.

Key words: Management accounting, expences, production accounting, internal 
accounting system
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СУЩноСТнЫЕ И КЛАССИФИКАЦИоннЫЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ 
ДоЛГоСроЧнЫХ АКТИВоВ

К.С. Мадиева 1 , А.А. Корженгулова *2 ,  А. Абжаппарова 3
1 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
2Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы

3 Казахский университет  технологии и бизнеса
e-mail: asiya_akanovna@ mail.ru

Аннотация. В работе раскрыты сущностные и классификационные 
характеристики долгосрочных активов. Долгосрочные активы обеспечивают 
работу предприятия, техническое оснащение, с помощью которого происходит 
изготовление продукции и реализация отдельных работ. Во время хозяйственного 
процесса стоимость долгосрочных активов в связи с постоянным использованием, 
постоянно изменяется, это влияет на затраты производства, финансовую 
прибыль и конкурентоспособность предприятия. В ходе деятельности объемы 
прибыли, и стоимость постоянного имущества дифференцируется в зависимости 
от сферы деятельности организации и вида управления.

В статье рассматривается «Классификатор основных фондов» ГК-
РК 12-2015, который введен в действие 01.01.2015 г. Использование 
классификатора для учета основных фондов позволяет разрабатывать 
важнейшие макроэкономические статистические показатели в соответствии с 
требованиями. 

На основе анализа классификации  нематериальных активов и основных 
средств, автором разработано классификация активов предприятия. 
Предложено применение классификатора  на различных уровнях агрегирования. 

Ключевые слова:  долгосрочные активы, активы предприятия, классификация 
активов предприятия, классификация долгосрочных активов предприятия.

Введение. Все имущество, которыми располагает предприятие и которые 
отражены в балансе, называются активами. По составу активы компании обычно 
делятся на четыре группы: 

1) оборотные активы;
2) инвестиции; 
3) недвижимость, здания и оборудование; 
4) нематериальные активы. 
Для осуществления хозяйственной деятельности субъектам необходимы 

активы, которые образуются за счет определенных источников. В бухгалтерском 
учете принято характеризовать активы двояко:

- по составу и размещению, т.е. объекты, в которые ресурсы вложены и где они 
находятся;

- по источникам формирования финансовых ресурсов (активов).
По составу и размещению активы бывают двух категорий: долгосрочные и 

текущие (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Классификация активов предприятия[1,c. 36]

Долгосрочные активы - это средства, которые используются в течение 
более чем одного отчетного периода, приобретаются с целью использования в 
хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение года. 

Методы. Долгосрочные активы приобретаются для длительного использования 
на предприятии. С течением времени они существенно не меняются и лишь 
изредка превращаются в денежные средства в течение срока работы предприятия. 

Текущие активы, которые можно наиболее быстро преобразовать в денежные 
средства, известны как высоколиквидные активы. 

Приведем классификацию активов предприятия в таблице 1.
Таблица 1

Классификация активов предприятия[2]
Текущие 
активы =>

Высоколиквидные 
активы =>

Денежные средства в банках
Наличные деньги
Рыночные ценные бумаги (вложения)
Счета заказчиков (счета дебиторов или счета к 
получению
Вклады
Счета служащих (ссуды служащим)
Другие неоплаченные счета
Расходы будущих периодов (аренда, оплаченная 
вперед и т.п.)

Запасы => Готовая продукция
Незавершенное производство
Сырье
Другие материалы

Долгосрочные активы (наименее 
ликвидные) =>

Земля
Здания
Заводы и машины
Приборы и приспособления
Транспортные средства

П р и м е ч а н и е: разработано автором

Долгосрочные активы- это активы, которые содержатся на балансе более 
одного операционного цикла и не могут быть быстро конвертированы в денежную 
форму. Долгосрочные активы приобретаются для их эксплуатации в процессе 
работы предприятия, они не предназначены для дальнейшей перепродажи [3].

Долгосрочные активы подразделяются на: 
- материальные (основные средства и незавершенное капитальное 

строительство); 

Активы предприятия

текущие активы долгосрочные активы

- денежные средства;
- ценные бумаги;
- краткосрочная дебиторская 
задолженность;
- запасы, и т.д.

- основные средства;
- нематериальные активы 
длительного использования;
- долгосрочная дебиторская 
задолженностьС
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- нематериальные; 
- прочие долгосрочные активы; 
- долгосрочная дебиторская задолженность (срок погашения больше года)[4].
Отразим классификацию долгосрочных активов на рисунке 2.

Рисунок 2 - Классификация долгосрочных активов предприятия[4]

Для простоты некоторые компании группируют инвестиции, нематериальные 
активы и другие разнородные активы в строке «прочие активы».

Долгосрочные активы, используемые в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия, относятся к группе активов - недвижимость, здания и оборудование. 

Нематериальные активы относятся к категории долгосрочных активов. Под 
нематериальными активами понимают объекты долгосрочного пользования 
(свыше 1 года), не имеющие материально-вещественного содержания, но 
имеющие стоимостную оценку и приносящие доход.

Нематериальные активы, можно разделить на четыре группы (рисунок 3).

Рисунок 3 - Классификация нематериальных активов [5]

В бухгалтерском учете и отчетности к нематериальным активам относят права, 
возникающие:

- из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства 
и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные 
достижения;

- из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания 
или лицензионных договоров на их использование;

- из прав на «ноу-хау» и др. [5]
результаты и обсуждение. Долгосрочные активы группируются по аналогии, 

связанной с видом и способом использования организацией.
Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан разработан ГК 

РК 12-2009»Классификатор основных фондов».
Впервые «Классификатор основных фондов» РК   введен в обращение 

01.07.2006 г. «Классификатор основных фондов утвержден и введен в действие 
приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан № 150 от «04» мая 2005 года. 

Мы приводим «Классификатор основных фондов» ГК-РК 12-2015, который 
введен в действие 01.01.2015 г [7].
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Данный классификатор включает два раздела – материальные основные 
фонды (основные средства) и нематериальные основные фонды (нематериальные 
активы). Каждый раздел классифицируется в соответствии с требованиями.

Применение классификатора возможно на различных уровнях агрегирования:
- на уровне отдельных субъектов экономической деятельности; 
- на уровне групп субъектов; 
- на уровне всей экономики.
Классификатор основных фондов Республики Казахстан (Таблица 2) 

обеспечивает информационную поддержку решения следующих задач:
- проведения работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов;
- реализации комплекса учетных функций по основным фондам в рамках работ 

по государственной статистике;
- осуществления международных сопоставлений по структуре и состоянию 

основных фондов;
- расчета экономических показателей, включая фондоемкость, 

фондовооруженность, фондоотдачу и другие;
- расчета рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов 

основных фондов.
Использование классификатора для учета основных фондов позволяет 

разрабатывать важнейшие макроэкономические статистические показатели в 
соответствии с требованиями.

При пользовании классификатором целесообразно проверить действие 
ссылочных классификаторов по ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на 
текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в 2009 году.

Таблица 2
Перечень укрупненных группировок классификатора основных фондов [7]

Код Классификация Источник 
заполнения

1 2 3

100.000 000 Материальные основные фонды (основные 
средства)

110.000000 Земля Классификация  
активов

111.000000 Сельскохозяйственные земли, земли лесного фонда
112.000000 Застроенная земля и связанные с этим виды земли
113.000000 Земля для целей отдыха и прочая открытая земля
114.000000 Прочая земля 
120.000000 Здания Перепись жилья
121.000000 Жилые здания Регистр жилья
122.000000 Нежилые здания

130.000000 Сооружения
К л а с с и ф и като р 
видов сооружений 
(КС/CC)

131.000000 Передаточные устройства
132.000000 Другие объекты гражданского строительства
140.000000 Машины и оборудование
141.000000 Транспортные средства и оборудование [ГК РК 04-2008]
142.000000 Прочие машины и оборудование
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150.000000 Прочие основные средства [ГК РК 04-2008]
160.000000 Биологические активы [ГК РК 04-2008]
161.000000 Взрослый рабочий и продуктивный скот
162.000000 Многолетние насаждения
170.000000 Незавершенное строительство

180.000000 Основные средства, не включенные в другие 
группировки

200.000000 Нематериальные основные фонды (нематериальные 
активы) 

Классификация 
активов

210.000000 Программное обеспечение 

220.000000 Оригиналы произведений развлекательного жанра, 
литературы и искусства

230.000000 Лицензионные соглашения
240.000000 Патенты 
250.000000 Гудвилл
260.000000 Прочие нематериальные активы

Земельные участки и здания, приобретаемые не для использования самим 
субъектом, а с целью вложения финансов на длительный период времени 
отражаются как финансовые инвестиции. Наличие у субъекта основных средств не 
означает их постоянного, с момента приобретения, использования, т.к. основные 
средства могут находиться на складе, как резерв, могут быть законсервированы в 
установленном порядке или сданы в аренду.

В момент признания материальных и нематериальных активов как объектов 
основных средств необходимым условием является единый подход к оценке.

К группе долгосрочных материальных активов также относятся незавершенное 
капитальное строительство и прочие долгосрочные активы.

Классификацию прочих долгосрочных активов представим в виде рисунка 4.

Рисунок 4 - Классификация прочих долгосрочных активов[8]

Долгосрочные инвестиции - это инвестиции активов в дочерние товарищества; в 
зависимые юридические организации; в совместно-контролируемые юридические 
лица и прочие инвестиции с указанием текущей стоимости, если она отличается 
от их балансовой стоимости.

Долгосрочная дебиторская задолженность – это счета к получению; векселя 
полученные; дебиторская задолженность, возникшая между основными 
хозяйственные товариществами и его дочерними товариществами в результате 
внутрихозяйственных операций и др.

Единица (объект) долгосрочных материальных активов признается как актив, 
когда:

а) существует   обоснованная  уверенность,  что  в  результате   его использования 
предприятие получит экономическую выгоду (прибыль);

b) стоимость   актива   может  быть  оценена  с   большой   степенью 
достоверности [9].

Прочие долгосрочные активы

долгосрочные инвестиции долгосрочная дебиторская 
задолженность

расходы будущих 
периодов
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Если эти два    условия   не   могут   быть   удовлетворены,   актив рассматривается 
как расход отчетного периода.

Заключение. Долгосрочные  материальные  активы составляют значительную  
часть всех  активов  предприятия,  поэтому очень важно, как эти  активы  будут 
представлены  в  финансовом положении предприятия. Предприятие должно 
определить, что представляют собой осуществляемые капитальные  вложения 
по приобретению или созданию какого-либо объекта - актив или расход. Это 
может  оказать существенное влияние на величину результатов деятельности 
предприятия.

Если предприятие  определяет,  что  объект  материальных  активов отвечает  
требованиям  первого критерия признания,  то необходимо    обосновать   степень   
достоверности   получения   будущей экономической  выгоды  (прибыли)  на 
основе имеющихся  данных  в  момент первоначального   признания.   При  
наличии  достаточных  аргументов   в получении  экономической  выгоды  от  
использования  актива  предприятие гарантирует  себе,  что оно получит эту 
выгоду и может его  приобретать. Если   предприятие  не  уверено  в  получении  
экономической  выгоды   в результате совершения операции по приобретению 
актива, подобная операция может быть отменена без значительных потерь. В этом 
случае нет оснований признания актива.

Условия второго критерия признания обычно легко  удовлетворяются  в  
операции обмена (купли) актива, в  которой  и определяется  его  первоначальная  
стоимость. Если  актив  создан  самим предприятием без привлечения другой 
стороны, то первоначальная стоимость может быть достоверно измерена 
совокупностью затрат  по приобретению материалов,  рабочей силы,   других 
ресурсов,   используемых   при строительстве, монтаже, установке.

При определении единицы (объекта) долгосрочных материальных активов 
необходимо  учитывать характерные особенности, присущие некоторым  видам 
активов  и  типам предприятий. Например, запасные части, поступившие в 
комплекте с приобретенным  активом, включаются  в  его  первоначальную 
стоимость.   С   момента  ввода  в  эксплуатацию  такого  актива   износ начисляется 
исходя из изнашиваемой стоимости актива, включая и стоимость его запасных 
частей. При ремонте такого актива стоимость израсходованных запасных  
частей,  числящихся  в комплекте, в затраты или  в  расход  не включаются.  Если  
предприятие  предусматривает  использовать  резервное оборудование  более  
одного года, оно относится к основным средствам.  В этом  случае  по  резервному 
оборудованию начисляется  износ  в  течение периода,  не  превышающего срок 
полезного функционирования связанного  с ним актива.

Долгосрочные активы или группы на выбытия классифицируются как 
«предназначенные для продажи», если их балансовая стоимость будет возмещена 
в большей степени через торговую операцию, чем через дальнейшее ее 
использование [9].

Приобретенный   предприятием  актив  может  включать   несколько составных  
элементов с различными сроками их полезного функционирования. В  этом  случае  
каждый составной элемент  учитывается  отдельно,  износ необходимо  начислять 
также отдельно.
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ҰЗАҚ МЕрЗІМДІ АКТИВТЕрДІҢ нЕГІЗГІ жӘнЕ жІКТЕЛУ  
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Түйін. Жұмыста ұзақ мерзімді активтердің негізгі және жіктелу  

сипаттамалары ашылып көрсетілген. Мақалада 2015 жылғы 01 қаңтардан 
бастап күшіне енген ҚР МК-12-2015 «Негізгі қорлардың жіктеуіші» ұсынылған. 
Негізгі құралдарды есепке алу үшін жіктеуішті пайдалану талаптарға сәйкес 
маңызды макроэкономикалық статистика көрсеткіштерін әзірлеуге мүмкіндік 
береді.

Материалдық емес активтер мен негізгі құралдардың жіктелуін талдау 
негізінде автормен кәсіпорын активтерінің жіктелімі  жасалды. Біріктірудің 
әртүрлі деңгейлерінде жіктеуішті қолдану ұсынылады.

Түінді сөздер: ұзақ мерзімді активтер, кәсіпорын активтері, кәсіпорын 
активтерінің жіктелуі, кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтерінің жіктелуі

ESSENTIAL AND CLASSIFICATION CHARACTERISTICS OF LONG-
TERM ASSETS

K.С. Madieva 1  , A.A. Korzhengulova *2  ,  А.Аbzhapparova 3

1 Karaganda economic university of  Kazpotrebsoyuz
2  Academy of Economics and Statistics, Almaty,, Kazakhstan

3 Kazakn university of technology and business
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Summary. The work reveals the essential and classification characteristics of long-
term assets.In the article we present the “Classifier of fixed assets” GK-RK 12-2015, 
which was put into effect on 01/01/2015. The use of the classifier for the accounting 
of fixed assets allows you to develop the most important macroeconomic statistics in 
accordance with the requirements.

Based on the analysis of classification of intangible assets and fixed assets, the author 
developed a classification of the company’s assets. The application of the classifier at 
various levels of aggregation is suggested.

Key words: long-term assets, enterprise assets, classification of enterprise assets, 
classification of long-term assets of the enterprise.
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ФИнАнСоВАЯ оТЧЕТноСТЬ И ДИАГноСТИКА БАнКроТСТВА 
орГАнИЗАЦИИ

А.Ж. Досаева1

1АО Университет «Нархоз», г. Алматы, Республика Казахстан
e-mail:dosayeva@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы, с которыми различные 
организации сталкиваются в результате своего функционирования. В 
особенности, ситуация обостряется в период экономического кризиса, когда 
они оказывают существенное влияние на результаты  деятельности компаний. 
Ухудшение финансового положения организации, приводит к финансовой 
несостоятельности и к банкротству. 

В статье рассмотрены экономическая сущность и значение финансовой 
отчетности, которая является важным источником информации для принятия 
выгодных управленческих решений. В результате изучения банкротства и его 
видов, выявлены основные подходы диагностики банкротства организации. 
Изложенные в статье признаки банкротства на раннем этапе помогут 
определить проблемы, которые могут стать причиной несостоятельности 
компании в современных условиях нестабильности экономики и большой 
конкуренции на рынке. 

На основе изучения методов учета элементов финансовой отчетности, 
выявлены проблемы их признания. Авторами обосновано, что избежать 
финансовых проблем возможно при своевременном проведении комплекса 
мероприятий направленных на предотвращение кризисных ситуаций.

Ключевые слова: банкротство, финансовая отчетность, активы, капитал, 
обязательство, риски.

Введение. В современных условиях, необходимым источником информации 
для принятия управленческих решений, выступает финансовая отчетность. 
Система показателей, содержащаяся в ней, отражает имущественное и финансовое 
состояние организации и результаты ее деятельности в целом, которые в свою 
очередь необходимы для своевременного принятия инвестиционных решений, 
дальнейшего планирования и прогнозирования деятельности организации. 

Нестабильность внешней среды, большая конкуренция на рынке, понижение 
спроса потребителей и многие другие факторы могут стать причиной банкротства, 
даже самой на первый взгляд, рентабельной организации. Необходимоследить 
за уровнем финансовой устойчивости организации и при первых признаках 
ухудшения, вовремя отреагировать незамедлительными действиями. Руководитель 
должен на ранней стадии предпринять меры по устранению возникших проблем, 
для того, чтобы не допустить серьезных последствий и убытков. Все это 
обуславливает актуальность данной статьи.

Методы. Методологической основой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных учёных по проблемам диагностики банкротства. В 
процессе исследования были использованы методы теоретического исследования 
(системный подход, сочетание исторического и логического подходов).

результаты и обсуждение. В 15 статье ЗРК «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» дано следующее определение: «Финансовая отчетность 
представляет собой информацию о финансовом положении, результатах 
деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального 
предпринимателя или организации»[1]. Основной задачей финансовой отчетности 
является предоставление информации, которая поможет измерить рентабельность 
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и финансовое состояние компании[2]. Пользователями финансовой отчетности 
являются физические или юридические лица, заинтересованные информацией о 
деятельности организации. Наличие фактов, касающихся финансового состояния 
и результатов деятельности организации, также являются важной составляющей 
в процессе принятия управленческого решения. Факты представляют в виде 
показателей бухгалтерского учета.

В ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» определена цель 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая заключается в обеспечении 
заинтересованных лиц в достоверной и полной информации о финансовом 
положении и результатах деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей[3]. Только через постоянный своевременный поток полной и 
точной информации можно принять обоснованное управленческое решение[4].

Общеизвестно, что с оценкой финансового положения организации связаны 
активы, обязательства и капитал. Активы – это ресурсы, контролируемые 
организацией или индивидуальными предпринимателями в результате прошлых 
событий, от которых в будущем ждут получения прибыли. Обязательство - 
определенная обязанность организации или индивидуального предпринимателя 
(должника), совершить определенные действия в пользу кредитора или при 
необходимости воздержаться от определенных действий. Кредитор вправе 
требовать от должника исполнения его обязательств по выполнению работ, 
оказанию услуг, передачи  имущества и  уплаты денег. Капитал – определенная 
доля в активах организации или индивидуального предпринимателя, которая 
остается после вычета всех обязательств.

Также, существует понятие доходов и расходов, которые в свою очередь 
связанны с измерениями результатов деятельности в отчетах о прибылях и 
убытках организации. Под доходами подразумевается увеличение экономических 
выгод, в форме прироста активов или уменьшения обязательств, приводящих к 
увеличению капитала. Расходы же наоборот, уменьшают экономические выгоды 
в форме оттока и уменьшения активов или возникновения новых обязательств, 
которые приводят к уменьшению капитала организации. Разница между доходами 
и расходами известна как прибыль, которую получает организация в процессе 
своей финансово-экономической деятельности [5].

Для того, чтобы оценить элементы финансовой отчетности, необходимо 
определить денежные суммы, по которым их признают и фиксируют 
в бухгалтерском учете и финансовой отчетности[6]. В соответствии с 
международными стандартами и требованиями законодательства Казахстана 
устанавливаются методы учета и порядок признания элементов финансовой 
отчетности. Данные финансовой отчетности позволяют определить варианты 
решения организационных, коммерческих и производственных вопросов[7].

Основные предпосылки несостоятельности организации могут появиться еще 
за 1,5 – 2 года до полного ухудшения финансового положения компании. Кризисная 
ситуация экономики внутри организации, часто указывает на возможный будущий 
спад в ее деятельности и является прямой проекцией:

−	 низкого качества продаваемых товаров или оказываемых услуг;
−	 непрофессионализма действий управляющих менеджеров компании;
−	 неблагоприятной ситуацией внутри организации, к примеру, 

достаточно негативно надеятельность влияет «текучка» кадров[8].
Банкротством, считается неспособность должника (физического или 

юридического лица) удовлетворять требованиям кредиторов по денежным 
обязательствам, уплачивать обязательные платежи в бюджет и т.д. Задержка по 
уплате долгов в течении 3 месяцев с момента наступления даты платежа, также 
будет считаться признаком банкротства компании. На основе изучения видов 
банкротства раскром их сущность (таблица 1).
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Таблица 1
Виды банкротства организации

№ Наименование Краткая интерпретация

1. Реальное 
банкротство

Характеризуется неспособностью компании восстановить 
свою платежеспособность, так как произошли потери 
собственного и заемного капитала

2. Банкротство 
бизнеса

Происходит тогда, когда организация прекращает операции 
и приносит тем самым убытки своим кредиторам. Такой 
бизнес определяется как несостоятельный, даже если 
формально он не прошел процедуру банкротства

3. Временное 
банкротство

Возникает при повышении актива баланса над его пассивом, 
а также при высокой дебиторской задолженности и большим 
количеством готовой продукции на предприятии

4. Преднамеренное 
банкротство

Может возникнуть тогда, когда руководитель предприятия 
специально создает состояние неплатежеспособности, 
наносит экономический вред, производит хищение 
денежных средств

5. Фиктивное 
банкротство

Объявляется, чтобы ввести в заблуждение кредиторов с 
целью получения от них различных выгод, таких как льгот 
по уплате финансовых обязательств или погашения долгов 
фирмы

Примечание: Составлено на основе изученной литературы [9]

Как показано в таблице 1, существуют разные виды банкротства, которые 
возникают при различных обстоятельствах, некоторые независимо от желания 
руководства, другие же создаются преднамеренно для того, чтобы преследовать 
личные цели компании.

Организация в полной мере ощущает колебания в экономике, значительное 
повышение цены доллара и евро, высокий процент инфляции. Все эти факторы 
становятся для предпринимателей и юридических лиц главными проблемами, 
справиться с которыми самостоятельно бывает очень сложно. 

В таблице 2 приведены внутренние и внешние признаки банкротства.
Таблица 2 
Признаки банкротства организации

Внутренние признаки Внешние признаки

Непродуктивная производственно-
коммерческая активность организации

Повышение стоимости ресурсов 
используемых в производстве

Низкоэффективная инвестиционная 
политика

Измениение общих условий, 
оказывающих влияние на весь 
экономический рынок

Неграмотное построение маркетинговой 
тактики при изучении рынкаи выработки 
ценовой политики

Интенсивное развитие международной 
конкуренции

Приобретение кредитов на невыгодных 
условиях

Снижение уровня благосостояния 
населения

Рост запасов, затрат и дебиторской 
задолженности 

Снижение спроса на различные товары 
и услуги

Примечание: Составлено на основе изученной литературы [5]
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Из таблицы 2 видно, что причины банкротства организации могут быть 
различны, но каждая из них нуждается во внимании со стороны руководства 
компании. 

В диагностике вероятности банкротства используют следующие подходы и 
методы:

1) Ограниченный круг показателей для диагностики несостоятельности:
−	 коэффициент текущей ликвидности (Ктл);
−	 коэффициент обеспечения собственным оборотным капиталом (Косс);
−	 коэффициент утраты платежеспособности (Куп);
−	 коэффициент восстановления платежеспособности организации 

(Квп).
2) Интегральная бальная модель финансовой устойчивости:

Данная методика позволяет классифицировать компании по степени риска. 
Опираясь на фактический уровень показателей финансовой устойчивости, и 
учитывая все показатели рейтинга, выраженные в баллах. Далее определяется, к 
какому классу относится организация:

I. класс – компании с хорошей финансовой устойчивостью, позволяющей 
быть уверенным, в возврате заемных средств;

II. класс – компании, показывающие некоторую степень риска по 
задолженности, но пока еще не рассматриваются как рискованные;

III. класс – проблемные организации. Вряд ли здесь существует риск потери 
денежных средств, но полное получение процентов кажется сомнительным;

IV. класс – организации с высоким уровнем риска, даже после принятия 
мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои деньги и 
проценты;

V. класс – организации с самым высоким уровнем риска, практически 
несостоятельные.

3) Трендовый анализ системы критериев и признаков, который делится 
на две группы:

−	 первая группа объединяет показатели, свидетельствующие о 
возможных финансовых затруднениях и вероятности банкрот ства в скором 
будущем;

−	 следующая группа содержит показатели, неблагоприятные значения 
которых не дают основания рассматривать финансовое состояние как критическое, 
но предупреждают о том, что оно может резко ухудшиться в будущем, если не 
будут предприняты действенные меры.

В данном методе есть как плюсы, так и минусы. Его достоинство в системном 
и комплексном подхо де, а недостаток в сложности при нятия решения в 
условиях многокритериальной задачи, инфор мативного характера рассчитанных 
показателей и субъективности прогнозного решения[10].

Правильное направление стратегии и тактики управления организацией, 
минимизирует воздействие вредных факторов, обеспечивая устойчивость 
организации к внешним воздействиям. Стабильность функционирования 
организации поддерживается структурой и средствами управления, а также 
накопленными профессиональными знаниями и умениями[11]. Повышение 
компетенции работников компании, модернизация применяемых технологий 
и внедрение нововведений в производственные и компьютерные технологии, 
повышают эффективность финансово-экономической деятельности.

Заключение. В заключении, хочется отметить, что финансовая деятельность 
организации сталкивается с многочисленными рисками, которые существенно 
влияют на результаты ее деятельности, в особенности ситуация ухудшается в 
период экономического кризиса. Часто риски приводят к кризисным ситуациям, 
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если вовремя не было принято мер по их устранению. В этом случае происходит 
ухудшение финансового положения организации, которое  приводит к 
финансовой несостоятельности и к банкротству. Для того чтобы этого избежать, 
необходимо своевременно проводить комплекс мероприятий направленных на 
предотвращение кризисных ситуаций, используя систему подходов и методов 
диагностики неплатежеспособности предприятий.

Таким образом, диагностику банкротства необходимо проводить по следующим 
этапам:

- исследование финансового состояния организации;
- обнаружение признаков банкротства;
- определение масштабов кризисного положения;
- изучение основных факторов, приводящих к кризисному состоянию.

По результатам проведенной работы для того, чтобы не допустить 
несостоятельности компании рекомендуем:

- систематически проводить анализ финансовой отчетности 
организации;

- изучать ключевые параметры и коэффициенты, благодаря которым 
можно объективно оценить финансовое состояние компании: прибыль и убытки, 
изменения в структуре активов и пассивов, ликвидность и конкурентоспособность 
на рынке;

- на начальном этапе диагностировать возникшие проблемы и угрозы в 
финансовой деятельности и вовремя устранять выявленные недостатки;

- использовать различные подходы и методы диагностики банкротства, 
способствующие улучшению финансового положения организации.
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ҚАржЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК жӘнЕ ҰЙЫМнЫҢ БАнКроТТЫҒЫнЫҢ 
ДИАГноСТИКАСЫ

А.Ж. Досаева1

1«Нархоз» Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы
e-mail:dosayeva@mail.ru

Түйін. Ғылыми мақалада қаржылық есептеліктің экономикалық мағынысы 
ақпарат көзі ретінде зерттелген. Банкрот түрлері мен ұйымдардың  банкроттық 
диагностикасының негізгі тәсілдері қарастырылған. Сонымен қатар 
экономикалық тұрақсыздық және нарықтық бәсекелестіктің сәтсіздік себебін  
банкроттық белгілері қарастырылған. Қаржы есептілігінің элементтерін 
есетеудің әдістері негізінде олардың тану мәселелері анықталған. Банкроттық 
диагностикалау және дағдарыс жағдайларды болдырмау үшін бағытталған 
шаралар ұсынылған.

Түйінді сөздер: банкроттық, қаржы есептілігі, активтер, капитал, 
міндеттеме ,тәуекелдер.
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1University “Narxoz”, Almaty, Republic of Kazakhstan
e-mail:dosayeva@mail.ru,

Summary. In the scientific article the author examined the economic substance of 
the financial statements as a source of information, also investigated types of bankruptcy 
and the main diagnostic approaches bankruptcy organization. The author sets out 
the signs of bankruptcy that caused the failure of the instability of the economy and 
market competition. On the basis of the methods of accounting elements of financial 
statements, the author identified the problem of their recognition. This article contains 
recommendations for the diagnosis of bankruptcy and directions to prevent crisis 
situations.

Key words: bankruptcy, financial statements, assets, capital, commitment, risks.
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СоДЕржАнИЕ КАЛЬКУЛИроВАнИЯ И ЕГо роЛЬ В УПрАВЛЕнИИ 

ПроИЗВоДСТВоМ
С. С. Сапарбаева1, К. А. Тулеев*2

1,2Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, 
Республика Казахстан
e-mail: almacora@mail.ru

Аннотация. Статья рассматривает основы составления калькуляции 
продукции на предприятиях Республики Казахстан, описывая необходимость и 
направления улучшения методов калькулирования продукции. Авторами указаны 
основные цели и этапы калькуляции себестоимости продукции, а также составлен 
ряд направлений совершенствования управленческого и производственного учета 
затрат, связанных с производством продукции.

В международной практике ведения бухгалтерского учета проблемам 
производственного и управленческого учета, в том числе методикам планирования, 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции уделяют повышенное 
внимание. Метод калькулирования как таковой предполагает использование 
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системы производственного учета, при котором определяют фактическую 
себестоимость продукции, а также издержки на единицу выпускаемой продукции. 
Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с технологией 
производства, его организацией, особенностями выпускаемой продукции. В 
статье рассмотрены основы калькулирования продукции, дана авторская 
трактовка терминов «калькуляция» и «калькулирование», а также составлены 
направления повышения эффективности калькулирования на предприятиях 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: калькуляция, цели, себестоимость, продукция, 
совершенствование, роль, затраты, процесс. 

Введение. В целях расчета себестоимости продукции, работ и услуг 
казахстанские предприятия составля ют калькуляцию (от латинского calkulatio - 
счисление), которая тесно взаимоувязана с процессом учета производственных 
затрат и реали зацией продукции, а также с группировкой затрат по отдельным 
калькуляцион ным статьям и элементам затрат.

Термин «калькуляция» представляет собой неотъемлемую часть более 
полного поня тия - «калькулирование», подразумевающего систему проведения 
экономических расчетов, направленных на исчисле ние себестоимости продукции 
(работ, услуг).

Исходя из этого, термин «калькулирование» необходимо трактовать как 
совокупность определенных приемов и спо собов, которые обеспечивают 
исчисление себестоимости продук тов производства (работ, услуг). 
Калькулирование является составляющей про изводственного учета, который  
охватывает все стадии подго товки и получения данных о процессе производства 
и реализации продукции.

Цель калькулирования себестоимости различных видов продукции выражена 
в формировании информации о размере издержек на всех стадиях производства 
данной продукции для дефиниции выгоды производства, ведения контроля затрат, 
поиска резервов экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а 
также выявления результатов проведения хозяйственного расчета.

Основой калькулирования является калькуляционная про цедура (калькуляция), 
представляющая собой способ проведения расчета (совокупность рас четных 
процедур) себестоимости единицы продукта (работ, услуг) [1].

Предмет калькуляции при ее рассмотрении как специальной экономической 
дисциплины выражен в производственных затратах, которые охватывают и 
реализацию продукции в том числе, их группировки и оценки в планировании и 
учете, а также в исчислении себестоимости продукции (всей и единицы), работ, 
услуг и незавершенного производства.

Методы исследования. В ходе проведения данного исследования в рамках 
калькулирования себестоимости продукции и управления производством 
были рассмотрены методы изучения этой проблемы в трудах отечественных и 
зарубежных авторов, специализирующихся в области управленческого учета: 
Керимова В.Э, Кирьяновой, З.В., Бабаевой З.Д., Проскуриной В.П. и др. а также 
применены  современные методы  по организации управленческого учета и 
анализа по вопросам формирования себестоимости готовой продукции, услуг, 
анализа затрат, влияющих на уровень себестоимости. 

результаты и обсуждения. Калькуляция себестоимости продукции (работ, 
услуг) в ряде казахстанских предприятий и организациях производится в целях, 
представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Цели калькулирования продукции (работ, услуг) на казахстанских 
предприятиях [2]

Калькуляция себестоимости продукции основана на эффективной организации 
управленческого учета затрат. При этом затраты в управленческом учете принято 
классифицировать по 3 категориям, отраженным на рисунке 2.

Рисунок 2 - Классификация затрат по целям в управленческом учете[3]
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При управлении затратами предварительные калькуляции подразделяют на 
плановые и нормативные. Плановая калькуляция определяют среднюю величину 
затрат на плановый период (квартал, месяц). Нормативная калькуляция базируется 
на прогрессивных нормах, действующих на определенную дату, ввиду чего они 
трансформируются в пределах планового периода, связанного с изменением норм. 

Для оценки деятельности отдельных центров ответственности, составляют 
калькуляции (плановые, нормативные, отчетные), отражающие затраты, и 
напрямую зависящие от данного центра ответственности. Для определения цен 
на индивидуальные заказы составляют проектно-сметные калькуляции, которые 
являются составной частью соответствующего проекта. 

Выделим общие принципы ведения калькуляции в соответствии с методологией:
- применение научно-обоснованной классификации производственных затрат;
- определение объектов учета затрат и каль кулирования, а также 

калькуляционных единиц;
- предпочтение одного из методов перераспределения косвенных расходов;
- распределение полученных затрат по периодам;
- выбор способа расчета себестоимости калькуляци онной единицы и прочее.
Вышеуказанные общие принципы в отдельных казахстанских предприятиях 

кон кретизируют с учетом специфики отрасли и особеннос тей производства.
При проведении повседневного экономического анализа и контроля за уровнем 

затрат, а также в целях оценки деятельности центров ответственности составляют 
две подгруппы калькуляций: 

- предварительные (директивные) калькуляции составляют до запуска 
производственного процесса, в виде характерного обязательного ограничения 
затрат;

- отчетные (фактические) калькуляции, призванные отражать фактический 
уровень затрат, полученных в результате производства.

Процесс калькулирования себестоимости продукции казахстанских 
предприятий можно обозначить в виде схемы с последовательными этапами, 
отраженно на рисунке 3.

Рисунок 3 - Этапы составления калькулирования продукции [3]
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Организация калькуляции на казахстанских предприятиях организует-
ся в соответствии с установленной методологией планирования и учета 
производственных затрат, в том числе связанных с реализацией продукции. 
Она призывает к соблюдению общих принципов, которые обеспечивают 
методологическое единство исчисления себестоимости про дукции и 
потенциал применения данных калькуляции для проведения последующего 
анализа и оценки работы, как по всему предприятию, так и по его отдельным 
внутрипроизводственным звеньям.

При ведении управленческого учета затрат и калькулирования продукции 
казахстанскими организациями необходимо для каждого отдельно взятого 
предприятия выделить наиболее оптимальный, и провести анализ его 
эффективности, к примеру, путем сопоставления достоинств и недостатков от 
его использования. При этом мы предлагаем проводить анализ данного учета в 
соответствии с тремя этапами: планирование, организация распределения запасов, 
учет и контроль запасов. Отразим положительные и отрицательные стороны 
ведения управленческого учета затрат в таблице 1.

Таблица 1
Направления изучения достоинств и недостатков ведения управленческого 

учета затрат казахстанских предприятий с учетом трех этапов
п/п Достоинства Недостатки
1 2 3

Планирование
1 Калькулирование стоимости 

готовой продукции основывается 
на плановых показателях затрат 
на изготовление (плановая 
калькуляция)

При проведении планирования покупки запасов 
на производство продукции мало отводят 
затрат на непредвиденные расходы, т.к. запасы 
на многих предприятиях запасы являются 
скоропортящимися 

2 Планирование уровня продаж 
товаров проводят, основываясь на 
количестве ожидаемых клиентов

Нормирование затрат носит поверхностный 
характер и не привязано по центрам 
ответственности как в производственной, так и 
непроизводственной сфере

3 Применение позаказного метода 
планирования затрат

Управленческий анализ запасов и определение 
оптимального размера запасов  на большинстве 
предприятий не проводится

4 Не разрабатывают мероприятия и пути снижения 
уровня затрат в перспективном планировании

Организация
5 Управленческий учет ведется в 

соответствии в законодательной 
базой и учетной политикой 
организации

При организации управленческого учета 
затрат не учитывают их отнесение по центрам 
ответственности, то есть не выделены лица, 
отвечающие за те или иные направления 
затрат, и вся ответственность возложена на 
управленческий персонал 

6 Зачастую запасов (товаров), необходимых для 
продажи не хватает

7 Управление затратами проводят 
отдельно по производственной и 
непроизводственной сфере

В большинстве организаций наличествует 
неэффективная и громоздкая система 
документооборота, которая в основном ведется 
без применения компьютерных программ, 
используемая только бухгалтерией

8 Затраты на заработную плату составляют 
подавляющую долю себестоимости продукции и 
товаров
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Учет и контроль затрат
9 Учет затрат бухгалтерия 

осуществляет в первичных 
документах, а затем оформляет в 
финансовой отчетности

Малый контроль за запасами на складах, что 
приводит к несоответствию затрат по закупкам с 
итоговым результатом продаж

10 Контроль за уровнем затрат 
возложен на бухгалтера, который 
проводит частичную оценку 
затрат за период 

Анализ управленческих затрат проводят по 
требованию директора при их увеличении, при 
этом текучего анализа уровня затрат не проводят

Примечание: составлено авторами
 
Следовательно, в первую очередь для ведения  эффективного учета 

затрат при составлении калькуляции продукции необходимо определить 
систему делегирования полномочий. После формирования организационно-
финансовой структуры центров ответственности, необходимо на основании 
целевых показателей финансовой стратегии определить систему контрольных 
показателей, представляющих собой целевые значения, выполнение которых 
является обязательным для центров ответственности. Контрольные показатели 
используются для оценки результатов деятельности центров ответственности по 
итогам бюджетного периода. Они могут быть представлены как в натуральных 
показателях, например, количество посетителей, покупателей, клиентов так и в 
стоимостных показателях (таблица 2).

Таблица 2
Система оценочных показателей деятельности казахстанских предприятий 

с учетом калькулирования продукции на краткосрочную перспективу
Уровень управления Показатели

Центр прибыли и 
инвестиций

Выручка от оказания услуг. Затраты, произведенные 
организацией. Чистая прибыль. Величина операционного 
денежного потока. Структура активов и пассивов. Расходы 
на оплату труда. Расходы на рекламу. Управленческие 
расходы. Расходы на продвижение товаров. 

Центр доходов Показатели наполнения ассортимента товаров. Показатели 
наценки на ассортимент товаров. Выручка от оказания 
услуг по видам и направлениям. Количество клиентов. 
Количество заказов. Средняя сумма чека на одного гостя 
(заказ)

Центр затрат Прибыль на одно изделие, Расход сырья (затраты, 
калькулирование) на одно изделие. Потери по продуктам. 
Расходы по приобретению услуг сторонних организаций.

Примечание: составлено авторами

Выделенные центры ответственности взаимодействуют между собой в 
двухстороннем порядке, который можно отразить на рисунке 4.

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


42 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

Как мы видим, связь между центрами является двухсторонней, так центр 
дохода взаимодействует с центром затрат по готовой продукции. Отчетность 
данного взаимодействия выражена в анализе продаж готовой продукции по выдаче 
и фактической продаже, с учетом наценки, а также акта на заказ необходимой 
продукции при банкетах и прочих торжествах.

Заключение. Центр дохода взаимодействует с центром прибыли и инвестиций 
по продаваемым товарам. Отчетность включает: анализ показателей наполнения 
ассортимента товаров, показатели наценки на товар, выручка от продажи, как 
товаров, так и готовой продукции, средняя сумма в чеке, и т.д.

Центр затрат и центр прибыли и инвестиций взаимодействуют по готовой 
продукции и затратам на сырье. Здесь отчетность включает в себя: расчет прибыли 
на одно блюдо, расход сырья (затраты, калькулирование) на одно блюдо, потери по 
продуктам, расходы по приобретению услуг сторонних организаций.

Таким образом, управление предприятием и его затратами с применением 
калькулирования продукции лучше осуществлять через центры финансовой 
ответственности - это инструмент для тех, кто хочет оперативно управлять 
бизнесом и воздействовать на него, а также иметь системное представление 
о направлениях и темпах развития предприятия; понимать, за счет чего стало 
возможным достижение результата, кто реально приложил к этому усилия; знать, 
какое звено предприятия тормозит движение; определить наиболее эффективные 
подразделения компании, воздействуя на которые можно добиться максимального 
эффекта и достичь качественно новых результатов.
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КАЛЬКУЛЬЯЦИЯЛАУДЫҢ МАЗМҰнЫ жӘнЕ ӨнДІрІСТІ 
БАСҚАрУДАҒЫ рӨЛІ

С. С. Сапарбаева1, К. А. Тулеев*2

1, 2Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ., 
Қазақстан Республикасы

e-mail: almacora@mail.ru
Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардағы өнімнің 

калькуляциясын құрастыру негіздері, өнімнің калькуляциялау әдістерін жетілдіру 
бағыттары мен қажеттіліктерін сипаттай отырып, қарастырады. Авторлар 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың негізгі мақсаттары мен кезеңдері 
көрсетіп, сондай-ақ,  өнімді өндірумен байланысты шығындардың басқару мен 
өндірістік есепті жетілдіру бағыттарын көрсеткен.

Бухгалтерлік есепті жүргізудің халықаралық тәжірибесінде өндірістік және 
басқарушылық есеп проблемаларына, соның ішінде шығындарды жоспарлау, 
есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістемелеріне көп көңіл 
бөлінеді. Мұндай калькуляциялау әдісі өнімнің нақты өзіндік құны, сондай-
ақ шығарылатын өнімнің бірлігінің шығыны анықталатын өндірістік есеп 
жүйесін пайдалануды болжамдайды. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
әдісін таңдау өндіріс технологиясына, оны ұйымдастыруға, шығарылатын 
өнімнің ерекшеліктеріне байланысты. Мақалада өнімнің калькуляциясының 
негіздері қарастырылған, «калькуляция» және «калькуляциялау» атауларына 
авторлық түсініктеме берілген, сонымен бірге Қазақстан Республикасының 
кәсіпорындарында калькуляциялаудың тиімділігін арттыру бағыттары 
әзірленген.

Түйін сөздер: калькуляция мақсаттары, өзіндік құн, өнім, жетілдіру, 
шығындар, процесс.

CALCULATION CONTENT AND ITS ROLE IN PRODUCTION 
MANAGEMENT

S.S. Saparbayeva 1, K. A. Tuleyev *2

1, 2L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
e-mail: almacora@mail.ru

Annotation. The article examines bases of drafting of calculation of products on 
the enterprises of Republic of Kazakhstan, describing a necessity and directions of 
improvement of calculation of products. An author is indicate primary purposes and 
stages of calculation of unit cost, and also the row of directions of improvement of 
administrative and productive account of the expenses related to the production of 
goods is made.

In the international practice of accounting, the problems of production and 
management accounting, including planning methods, cost accounting and costing of 
production are given increased attention. The method of calculation as such assumes 
the use of the production accounting system, in which the actual cost of production 
is determined, as well as the costs per unit of output. The choice of the method for 
calculating the cost of production is associated with the technology of production, 
its organization, features of the products. The article considers the basics of product 
calculation, gives the author’s interpretation of the terms “costing” and “calculating”, 
as well as directions for increasing the efficiency of calculation at enterprises of the 
Republic of Kazakhstan.

Key words: calculation, aims, prime price, products, perfection, role, expenses, 
process.
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МАржИнАЛДЫҚ ТАБЫС ЕСЕБІн ҰЙЫМДАСТЫрУДЫҢ 
ТЕорИЯСЫ МЕн ТӘжІрИБЕСІ

Мухамадиева А.А.*1, Алпысбаев К.С.2, Агумбаева Ә.Е.3

1, 2 Қазақстан Инновациалық Университеті, Семей қ, Қазақстан
3С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана қ, 

Қазақстан
e-mail: ai-m77@mail.ru

Түйін. Мақала маржиналдық табыс категориясы, оны анықтау жолы 
мен тәжірибеде кездесетін маржиналдық табыс жағдайларын зерттеуге 
бағытталған. Сонымен қатар мақалада өндіріс көлемі, ауыспалы шығындар 
мен маржиналдық табыстың өзара байланысы,өнім өндірісі мен өткізу 
көлемінің, маржиналдық табыстың, кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсерін 
бағалаудың өзекті сұрақтары қарастырылған.

Берілген мақала маржиналдық табыс есебі және талдауы негізінде 
басқарушылық шешімдерді қабылдау сұрақтарын қамтиды. Аталған тақырып 
қазіргі таңда үлкен өзектілікке ие болып табылады. Себебі кәзіргі уақытта 
кәсіпорынның қаржылық жағдайын басқару жолында маржиналдық табысты 
категориясы негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Кәсіпорынның төлем 
қабілеттілігі, несие қабілеттілігі, ұйымның рентабельділігі маржиналдық 
табыстың деңгейіне тәуелді болып келеді.

Бұл мақала маржиналдық табыс категориясы, оны анықтау жолы 
мен тәжірибеде кездесетін маржиналдық табыс жағдайларын зерттеуге 
бағытталған. Сонымен қатар мақалада өндіріс көлемі, ауыспалы шығындар 
мен маржиналдық табыстың өзара байланысы,өнім өндірісі мен өткізу 
көлемінің, маржиналдық табыстың, кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсерін 
бағалаудың өзекті сұрақтары қарастырылған.

Түйін сөздер: Өндіріс көлемі, маржиналдық табыс, маржиналдық шығындар, 
ауыспалы шығындар, қауіпсіздік маржа.

Кіріспе. Маржиналдық табыс шетел мемлекеттерінде басқарушылық 
шешімдерді дұрыс қабылдау үшін міндетті түрде есептеледі, оның өзгерісі түрлі 
талдау әдістерін пайдалану арқылы жалпы кәсіпорын көлемінде және сонымен 
қатар өнімнің жеке түрлері бойынша анықталып, бұның негізінде табыстылық 
деңгейі  жоғары өнімнің түрі бейнеленеді және осы өнім  өндірісінің көлемін 
көбейту жөнінде кәсіпорынның қаржылық нәтижелері мен жағдайын жақсарту 
туралы шешім қабылданады. Кәсіпорындарда «директ-костинг» жүйесін қолдану 
калькуляциялаудың отандық тұжырымдамасын ғана өзгертпей, қаржылық 
қорытындылар есебін де өзгертеді, маржиналдық табыс есебін іске асыруға 
мүмкіншілік тудырады. Кәсіпорындарда  осы әдіс шегінде қолданылатын табыстар 
жөніндегі есеп   маржиналдық табыс немесе жабу сомасы  тұрақты шығындар мен  
пайда  көрсеткіштерінен тұрады.

Кәсіпорын қызметін жоспарлағанда нарық экономика жағдайларында 
әрбір  басшы өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты шығындардың өзгеру 
тәртібін есепке алуға тиісті, яғни әр түрлі басқарушылық шешімдерді қабылдау 
үшін маржиналдық табыс (пайда) тұжырымдамасымен қолдану арқылы есеп 
айырысулардың еңбек сиымдылығын азайту және тағы басқа  талдамалық 
мүмкіншіліктерді бағалай алады. 
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«Маржиналдық пайда - бұл тұрақты шығындарды алдын ала жабуға 
мақсатталған, ал сонан кейін пайда алу үшін жеткілікті сома. Егер маржиналдық 
пайда тұрақты шығындарды жабу үшін аз болса, онда кәсіпорын өз қызметінен 
зиян шегеді»[1]. Жаңа кәсіпкерлік істі  ұйымдастырудың көп арнайы ерекшеліктері 
бар. Олардың ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы зор. 

Осыған байланысты инвестициялық жобаның тиімділігін бағалап, оның 
экономикалық сараптамасын жүргізу керек. Жобаны іске асыру кезінде мына 
сұрақтарға жауап алу қажет: кәсіпорын қандай өнімді және қандай көлемде  
шығарады; қандай  материалдарды, техникалық, энергетикалық, жұмыс күштерін 
қолданады; қанша  қаржылық ресурстар осы өнімді шығару үшін қажет; 
анықталған бағдарламаны орындау үшін  не істеу керек; сәттіліксіздіктен өзін 
қауіпсіздендіру  үшін қандай шаралар қолдану керек. 

Есеп мамандары мен инженерлер, технологтар кәсіпорынның өндірістік - 
шаруашылық қызметіне алдын ала жоспар жасау арқылы осы сұрақтарға жауап 
алуға тиісті. 

Осыны іске асыру мақсатымен негізгі техникалық - экономикалық көрсеткіштер 
анықталады, олардың ішінде нарық жағдайларындағы ең маңызды көрсеткішті, 
яғни табысты анықтау қажет. Осы көрсеткіште кәсіпорын қызметінің  барлық 
нәтижелері  жиналады. 

Әдіснама. Табыс көп жоспарлық және қиыншылыққа түсетін жұмыстың 
нәтижесі ретінде кәсіпорынның қорытындыларын жан - жақты  бағалайды. Бұл 
маржиналдық табысты есептеу арқылы іске асырылады. Маржиналдық табысты 
анықтау үлгісі төменгі суретте көрсетілген.

                                    Пайда(табыс)
                                         аймағы
        Зиянсыздық                           (2-2)      пайда        
          нүкте                                               (табыс)     

                                                       (1-1)                  Маржиналдық
                                                                              тұрақты     пайда (табыс)
        Зиян аймағы                                         шығындар

                                                                              ауыспалы шығындар

Сурет 1 - Маржиналдық пайданы (табысты) анықтау (авторлармен 
құрастырылған)

 Өнімнің өзіндік құнына үйлесімді өзгеретін және шарттық - тұрақты шығындар 
әсер етеді. Егер ауыспалы шығындар өндіріс көлемінің өсуіне байланысты 
жоғарылайтын болса, онда тұрақты шығындар белгіленген ауқымда өзгермейді. 
Осы себептен айтылған шығындардың сомасы кәсіпорынның өндірістік 
бағдарламасының жоғарылауына қарай көбейеді.

 Барлық шығарылған өнімнің өзіндік құнының қызметі сызбада түзу турамен 
(1-1) көрсетілген. Сызбада өнім өткізуден түскен табыс пен өзгермелі шығындар 
сызықтарының арасында маржиналдық табыстың орналасқанын көруге болады. 
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Өнім өткізуден түскен табыс сомасы өсетін болса, маржиналдық табыс та өседі; 
кәсіпорынның өзгермелі шығындары көбейетін болса, маржиналдық табыс сомасы 
кемиді. Маржиналдық табыс сомасы арқылы тұрақты шығындар жабылады. 
Осыған байланысты өнім бірлігіне келетін маржиналдық табыс негізінде 
кәсіпорынның жұмысшылары барлық шығындар мен өткізу бағасына бақылау 
жүргізіп отыруға тиісті. Анықталған бағалар бойынша тұтынушыға өндірілген 
өнім өткізілгеннен кейін белгіленген  табыс сомасы кәсіпорынға қамтамасыз 
етіледі. Өткізілген өнім көлемінің өсуіне байланысты табыс сомасы көбейеді. 
Сызбада табыс қызметі  түзу турамен (2-2) көрсетілген. Өнім өткізуден түскен 
табыстың және оның өзіндік құнының арасындағы айырмашылық кәсіпорынның 
пайдасы (табысы). Сызбада мынаны көруге болады:  осы айырмашылық  бірінші 
кері болады - бұл өндірістің зиянды болуына әкеледі, ал сонан кейін нөлге 
жетіп, одан асқаннан кейін айырмашылық оң болады, яғни тиімді, табыстылық 
өндірісіне ауысады. Екі туралардың қиылысу  нүктесі өндірістің абсолюттік 
зиянсыздық нүктесін білдіреді, осы нүктеге кәсіпорынның анықталған өндірістік 
бағдарламасы сәйкес келеді, бағдарламадан аз өнім шығарылса зиян шегіледі; 
одан жоғары болса кәсіпорын пайда (табыс) алады. 

Көрсетілген сурет жоспарлық пайданы (табысты) анықтаудың идеясы мен 
әдістемесін сипаттайды, бірақ жұмыс әдістемесін көрсетпейді. Осы суретте өнім 
өндірісінің көлемі ғана өзгереді, ал табыстың басқа шамалары тұрақты болып 
қабылданған, яғни олар өзгеріссіз қалып отыр.

 Пайданы (табысты) белгілеу сызбасында өнім өткізу бағасы, өндірістік 
шығындардың өзгеретін бөлігі, шарттық - тұрақты шығындар көрсетілген. 
Шығарылған өнімнің  құрылымдық өзгерістері де жоқ. Ал іс жүзінде, яғни 
нақты өмірде олай болуы мүмкін емес, осыған байланысты табысты тәжірибелік 
жоспарлау үшін оны анықтаудың жұмыс әдістемесі қажет. Осы жағдайды іске 
асыру мақсатымен кәсіпорынның  табыс сомасын маржиналдық табысты есепке 
алу негізінде белгілеу үшін мына ерекшеліктер ескерілуге тиісті. Біріншіден, 
өнім өткізу бағасының екі жаққа шайқалу мүмкіншілігі, себебі кәсіпорын 
қабылдаған маркетинг стратегиясы әр түрлі  болуы мүмкін, мысалы, төмен 
бағалар жағдайында өнімді жоғары көлемде өндіру мен өткізу жағдайы пайда 
болады; ал  жоғары бағалар бойынша босату іске асырылса, онда тұтынушыларға 
аз өнім көлемін өткізуге болады.Екіншіден, көптеген себептерге байланысты 
кәсіпорынның тура ауыспалы шығындарының саны өзгереді, мысалы, бағалардың 
өзгеруіне байланысты шығындалған шикізат, материалдар, отын, энергия, 
құрал - жабдық, негізгі өндірістік жұмысшылардың төлем ақысы мен ғылыми-
техникалық прогресстің әсерінен  өнім бірлігіне келетін ресурстардың барлық 
түрлері бойынша  шығындар сомасы да өзгереді. Үшіншіден, ұйымдастыру, 
өндірістік құрылымдардың, кәсіпорынның және жеке  бөлімшелердің басқару 
жүйесінің жетілдіруіне бағытталатын шарттық - тұрақты шығындар сомасы 
да өзгеруі мүмкін.Төртіншіден, өндірісті модернизациялау, жетілдіру, кеңейту 
мен дамыту жағдайын, кәсіпорынның қайта құрылымы және техникалық қайта 
қаруландыруды іске асыру нәтижесінде кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы 
өзгеруі мүмкін. Бесіншіден, өнім құрылымындағы мүмкін болатын өзгерістерді 
есепке алу, мысалы ескірген, болашағы жоқ, өнімнің жеткілікті деңгейде  сұранысы 
жоқ түрлері өндірілмеуге мүмкін. Алтыншыдан, шектеу жайғасымын бағалау 
арқылы күрделі салымдардың рұқсат етілген тиімділігі бойынша, шаруашылық  
тәуекелдің деңгейі, қатынасты зиянсыздықтың шектік деңгейі негізінде өндірістік 
бағдарламаның мүмкін болатын өзгерісі анықталады. Жетіншіден, өндірістің 
іс жүзіндегі дискреттілігін, көп номенклатуралық және көп ассортименттік 
сипаттамасын да ұмытпау қажет. 

нәтиже және талқылау. Көптеген батыс кәсіпорындарының менеджерлері 
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маржиналдық пайданың өзіне емес, ал оның нормасына көп назар аударады. 
Кәсіпорын әр түрлі өнім шығарған жағдайда осы норма ерекше тиімді болып 
есептеледі [2]. 

Талдау кезінде мынандай ұғымдар кездеседі: «қауіпсіздік маржа», «қауіпсіздік 
аймақ», «қаржылық тұрақтылықтың қоры», «қауіпсіздік шектің коэффициенті» 
және тағы басқа. Қауіпсіздік аймақ күтілетін (жоспарланатын) түсімнің және 
зиянсыздық нүктедегі түсімнің айырмашылығы[3]. Іс жүзіндегі өткізуден 
алынытын түсімнің және зиянсыздық көлемнің арасындағы айырмашылық  
қаржылық тұрақтылықтың қоры екендігі туралы өз ойларын Н.П.Любушин, 
В.Б.Лещева, В.Г.Дьякова белгілейді[4]. Қауіпсіздік аймақты немесе қауіпсіздік 
маржаны есептеудің әдістемесін кәсіпорындарда қолдануды қолайлы екендігі 
туралы өз пікірлерін К.Друри және  М.П.Карпова білдіреді. Қауіпсіздік шектің 
коэффициенті жоспарланатын өткізу және зиянсыздық нүктедегі өткізу 
қосындысының жоспарланатын өткізу мөлшеріне қатынасы  арқылы есептеледі. 
Кәсіпорын пайда алуды бастау үшін қажетті өткізуден алынған түсім[5-14]. Іс 
жүзінде өткізілетін көлем мен зиянсыздық көлем арасындағы айырмашылық 
қауіпсіздіктің аймағын, яғни пайданың аймағын бейнелейді. Кәсіпорынның 
тұрақты шығындары сын мөлшерден жоғары болса, ол кәсіпорын үшін ауыр тиеді, 
яғни кәсіпорын  өткізуден келтірілген  түсім арқылы біріншіні жаба алмайды. 
Есептегі жылдың тұрақты шығындарының өтеу уақытын анықтау мақсатымен 
үлгіні қолдануға болады: он екі айды өткізулердің зиянсыздық көлеміне көбейту 
нәтижесінде анықталған санды өткізулердің жылдық көлеміне бөледі. Табылған 
сан неше ай ағымында кәсіпорын тұрақты шығындарды жабатынын, ал неше ай 
ағымында пайда алатынын көрсетеді. Себебі зиянсыздық нүкте маржиналдық 
табыс арқылы есептелінетіні белгілі. Осыған байланысты кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын жақсарту, табысты көбейту, маржиналдық табысты көбейту 
үшін баға қалыптасу стратегиясын және маркетингті дамыту қажет, өнім түсіру 
қарқындарын жылдамдату арқылы сату көлемін өсіру керек, өткізілмеген өнім 
қалдықтарын азайту, өндіру және өткізу құрылымына өзгерістер енгізу, ақауды 
жою арқылы өнімнің сапасын жоғарылатуға қол жеткізу керек.Өнім өндірісі 
мен өткізуідің маржиналдық табысқа, түсімге және кәсіпорынның қаржылық 
жағдайына әсер етуі төменгі сызбада көрсетілді.  

Шығындарды жұмсау нәтижесінде өндіріс үдерісінде өнім шығарып, оны 
өткізіп табыс арқылы ауыспалы шығындарды жауып маржиналдық табыс 
негізінде тұрақты шығындарды өтеп, операциялық табысты әрі қарай тарату 
қорытындысында кәсіпорын пайда алады, немесе зиян шегеді, немесе зиянсыздық 
жағдайда тұрады. Бұл кәсіпорынның қаржылық - шаруашылық жағдайына әсер 
етеді.

Қорытынды Қорытындылар 
                    

Шығындар 
Ауыспалы Тұрақты 

Өнім өндірісінің және 
өткізуінің көлемі

Табыс 

Маржиналдық Операциялық 
                          
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

Сурет 2 - Өнім өндірісі мен өткізу көлемінің, маржиналдық табыстың, 
кәсіпорынның қаржылық жағдайының өзара байланысы  (авторлармен 

құрастырылған)
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Өндіріс көлемі өткізу көлеміне әсер етеді; өткізу көлемі сатудан түскен табысты 
анықтайды; өнім өткізуден алынған түсім, ауыспалы және тұрақты шығындар 
маржиналдық табысқа,кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер етеді. Тұрақты 
және ауыспалы шығындардың жіктелу негізінде зиянсыздық нүкте есептеледі, 
кәсіпорынның өзін өзі қаржыландыра алатындығы белгіленеді, өндірісті кеңейту 
мүмкіншілігі, өткізу көлемі ауысқан кезде қаржылық қорытындылар қалай 
өзгеретіні анықталады. Өткізу көлемнің, өзіндік құнның және табыстың өзара 
байланысы төменгі сызбада көрсетілді.

       Маржиналдық табыс 

 Өндіріс көлемі                               
Ауыспалы  шығындар

Сурет 3 - Өндіріс көлемі, ауыспалы шығындар мен маржиналдық табыстың 
өзара байланысы (авторлармен құрастырылған)

Осы байланыстарды зерттеу негізінде кәсіпорын басшылығы өткізулердің сын 
деңгейлерін анықтай алады; қандай жағдайда табыс максималды болатындығы, 
зиянсыздық нүктенің мөлшерін, қандай жағдайда табыс алынбайды, қандай 
жағдайда зиян шегіледі және оның аймағы бейнеленеді. Кәсіпорында 
басқарушылық шешімдер қабылдаған уақытта негізгі мақсат болып нарық 
экономика жағдайларында табыс (пайда) алу табылады. Нарық жағдайларында 
кәсіпорын жұмысын басқару жүйесі маркетингтің маңызды элементі болып 
маржиналдық табыс қарастырылады.

Тәжірибеде кездесетін маржиналдық табыс ( пайда) жағдайлары кесте 1 
көрсетілген.

Кесте 
 Тәжірибеде кездесетін маржиналдық табыс (пайда) жағдайлары

Жағдай Сипаттамасы 
1. Маржиналдық табыс 
(пайда) = 0 

Өнім өткізүден түскен табыс (пайда) ауыспалы 
шығындарды ғана жабады. Тұрақты шығындар  көлемінде 
кәсіпорын  зиян шегеді. 

2. 0< Өнім өткізуден түскен табыс ауыспалы шығындарды 
толықтай жабады, ал тұрақты шығындардың анықталған 
бөлігін ғана өтейді.   

3. Маржиналдық табыс 
(пайда) = Тұрақты 
шығындар 

Өнім өткізуден түскен табыс кәсіпорынның барлық 
шығындарын (ауыспалы және тұрақты) өтеу үшін 
жеткілікті. Бірақ кәсіпорын не пайда алмайды не зиян 
шекпейді.  

4. Маржиналдық табыс 
(пайда) >

Өнім өткізуден түскен табыс арқылы барлық шығындар 
жабылады және кәсіпорын пайда алады. 

Ескерту: Авторлармен құрастырылған

Қорытынды. Маржиналдық табыстың (пайданың) мөлшерінен кәсіпорынның 
таза табысы тәуелді болады. Маржиналдық табыс көлеміне менеджер, технолог, 
коммерсант, маркетолог, жұмысшылар әсер ете алады: егер де олар өз жұмыс 
тиімділігін жоғарылатса, онда маржиналдық табыс сомасы да көтеріледі. Өнімді 
өткізуге арналған жарнама шығындары сұраныс пен ұсынысқа, өткізу бағасына 
әсер етеді, осыған байланысты маржиналдық табыс сомасы да өзгереді. 
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 Шығындардың қалыптасу орындары, яғни учаскелер немесе бөлімшелер 
бойынша аралық маржиналдық табыс жеке тауарлық топтар бойынша жабудың 
үлес сомасының және учаскелер, бөлімшелердің тұрақты шығындарының 
айырмашылығы. Учаскелер немесе бөлімшелер бойынша жабудың үлес сомасы 
қалыптасу орындары бойынша аралық маржиналдық табыстар сомасы, учаскелер 
мен бөлімшелер санынан тәуелді. Қызмет түрлері бойынша  аралық маржиналдық 
табыс  учаскелер немесе бөлімшелер  бойынша жабудың үлес сомасының және осы 
қызметтің түріне қатысты тұрақты шығындар айырмашылығы. Қорытындылай 
отырып жоғарыдағы зерттеушілердің пікірі бойынша маржиналдық табыс  өнім 
өткізуден түскен табыстың және ауыспалы шығындар негізінде есептелген толық 
емес өзіндік құнның  айырмашылығы. Маржиналдық табыс құрамына  табыс 
(пайда) және кәсіпорынның тұрақты шығындары кіреді. Маржиналдық табыстың 
және тұрақты шығындардың айырмашылығы кәсіпорынның операциялық 
табысын білдіреді. Маржиналдық табысты пайдаға бөлген кезде өндірістік 
тұтқаның әсер ету күші анықталады.Маржиналдық табыс пайдадан (табыстан) 
неше рет жоғары екендігін осы көрсеткіш куәләндырады. Егер  көрсеткіштің 
мөлшері жоғары болса, онда осы кәсіпорынға байланысты кәсіпкерлік тәуекел де 
жоғары болады.Өндіріс көлемінің төмендеу себебіне байланысты өнім өткізуден 
түскен табыстың азаюы жағдайында өндірістік тұтқаның әсер ету күші пайданың 
(табыстың) жоғалтуын немесе зиянның өсуін сипаттайды. Өндіріс көлемінің 
өсуімен салыстырғанда өнім өткізуден түскен табыстың өсуі төмен деңгейде 
зиянның азаюын шақырады. Егер кәсіпорынның зияны маржиналдық табыстан 
төмен болса, ол дағдарыстық жағдайдан жылдам шығады, себебі өткізу көлемінің 
өсуі зиян  қарқындылығының төмендеуін шақырады. Маржиналдық табыстың 
есебі кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер етеді. Ақшалай қаражатты, 
дебиторлық қарызды басқару барысы маржиналдық табысты басқару үдерісімен 
тығыз байланыста қарастыруға болады.Кәсіпорын ақшасының көбеюі немесе 
азаюына ақшаның кірісі мен шығысы әсер етеді.   
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УЧЕТ МАржИнАЛЬноГо ДоХоДА: ТЕорИЯ И ПрАКТИКА
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Резюме Представленная работа посвящена теме принятия управленческих 

решений на основе учета и анализа маржинального дохода. Проблема данного 
исследования носит актуальный характер в современных условиях. Отчасти 
это обусловлено, с одной стороны, большим интересом к теме принятия управ-
ленческих решений на основе учета и  анализа маржинального дохода в современной 
науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Избранная для 
рассмотрения проблематика находится на стыке сразу нескольких научных 
дисциплин. При этом объектом данного исследования является процесс принятия 
управленческих решений на основе учета и анализа маржинального дохода. 

В данной статье рассмотрена особенность категории маржинального 
дохода, исследована методика его определения и оценки. Так же изучена 
взаимосвязь между такими показателями как, объем производства, переменные 
расходы и маржинальный доход, рассмотрены актуальные вопросы оценки 
влияния объема производства и продаж, маржинального дохода на финансовые 
результаты предприятия.

Ключевые слова: Объем производства, маржинальный доход, маржинальные 
затраты, переменные затраты, точка безубыточности.

MARGINAL REVENUE: THEORY AND PRACTICE
A.A.Mukhamadiyeva *1, K.S. Alpysbayev 2., Agumbayeva A.Y.3

1,2 Kazakhstan Innovation University, Semey, Kazakhstan
3 S.Seifullin Kazakh AgroTechnical university, Astana, Kazakhstan 
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Summary. The presented work is dedicated to the topic of making managerial 

decisions on the basis of accounting and analysis of marginal revenue. The problem 
of this study has relevance in the modern world. Partly this is due, on the one hand, 
to the great interest in the topic of making managerial decisions on the basis of taking 
into account and analyzing marginal income in modern science, on the other hand, its 
insufficient development. The chosen topic for consideration is at the junction of several 
scientific disciplines. The object of this study is the process of making managerial 
decisions based on the accounting and analysis of marginal revenue and the subject 
of this study is to examine the separate issues formulated as tasks of this study. In 
this article, a special peculiarity of the marginal income category is considered, the 
methodology for its determination and estimation is studied. Also, the relationship 
between such indicators as production volume, variable expenses and marginal income 
was studied, topical issues of estimating the influence of the volume of production and 
sales, marginal income on the financial results of the enterprise were considered.

Key words: Production volume, marginal revenue, marginal costs, variable costs, 
break-even point.
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ҚАЗАҚСТАн рЕСПУБЛИКАСЫнДА МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТТІ 
ДАМЫТУДА ШЕТ ЕЛ  ТӘжІрИБЕСІн ПАЙДАЛАнУ

Г.Қ. Нұрғалиева
әл-Фараби атындағыҚазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан

e-mail: zolota08@mail.ru

Аннотация. «Мемлекеттік аудит» термині біздің елімізде кең қолданыс 
таппаған, сондықтан оны көптеген адамдар бюджеттегі ақша қаражаттарын 
мемлекеттік бақылауға арналған аудит түрі деп түсінеді. Қазақстанның 
Қаржылық бақылау органдары алдында тұрған басты міндеттердің бірі 
алдыңғы қатарлы әлемдік елдердің тәжірибесіне сүйене отырып кешенді 
мемлекеттік аудит жүйесін құру болып табылады. Мемлекеттік аудиттің 
тигізер ең басты пайдасы экономикалық саясаттың дұрыс жүзеге асуы мен 
мемлекеттің, аудандардың, салалардың бюджет қаражатын тиімді басқару 
деп айтсақ болады. Қазақстандағы мемлекеттік аудит шетел тәжірибесіне 
сүйене отырып қаржылық есеп беру аудитін, сәйкестік аудитін және тиімділік 
аудитін  қамтиды.

Мемлекеттік басқаруды реформалау көптеген елдерде мемлекеттік 
қаржылық бақылаудың мемлекеттік аудит етіп қайта құрылуына алып келді.

Мемлекеттік аудиттің ең алдымен, мемлекеттік қаржылық бақылаудан 
өзгешелігі: басты назар сәйкестік аудитінен - мемлекеттік қаржы ресурстары 
мен мемлекеттік мүлікті пайдаланудың тиімділігі аудитіне қарай бет бұрады.

Түйін сөздер. Аудит, бюджет қаражаты,мемлекеттік аудит, тиімділік 
аудиті, ИНТОСАИ, Есеп палатасы, қаржылық бақылау, шоттар соттары, 
МАСИ, Ұлттық миссия.

Кіріспе. Біздің елімізде аудит еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін барып дами 
бастады. Одан бері біраз жыл өтті және бұрындары көптеген сұрақтар тудыратын 
аудит сөзі бүгінгі таңда ешкімге де таңсық емес. Қазіргі кезде кең таралған аудит 
түрлеріне өндірістік, экологиялық, қаржылық т.б. жатады. 

«Мемлекеттік аудит» термині біздің елімізде кең қолданыс таппаған, сондықтан 
оны көптеген адамдар бюджеттегі ақша қаражаттарын мемлекеттік бақылауға 
арналған аудит түрі деп түсінеді.

Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдарының халықаралық ұйымы 
(ИНТОСАИ) өз құрамына 180-нен астам мемлекетті қамтиды. Осы елдердің 
құрамына 2000 жылдың мамыр айында мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын 
Қазақстанның Есеп палатасы мүше болып кірді[1].

Аудиттің анықтамасы Қазақстан Республикасы «Аудиторлық қызмет  туралы 
Заңында» былай көрсетілген: «Аудит – заңды тұлғалардың қаржылық қорытынды 
есебіне оның дұрыстығы мен әділдігі туралы пікір білдіру мақсатында, заңмен 
белгіленген талаптарға сай тексеру жүргізу»[2,3].

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы ҚР (2015 жыл 12 
қарашадағы №392-V ҚРЗ) Заңында  «мемлекеттік аудит» терминіне мынадай 
анықтама берілген: «Мемлекеттік аудит – бюджет қаражатын, мемлекет пен 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, 
мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет 
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кепілгерлігімен, оның ішінде бюджетті атқаруға байланысты тәуекелдерді басқару 
жүйесіне негізделген басқа қызмет кезінде тартылатын қарыздарды басқару және 
пайдалану тиімділігін талдау, бағалау және тексеру [3,4].

Әдістер. Қазақстанның Қаржылық бақылау органдары алдында тұрған 
басты міндеттердің бірі алдыңғы қатарлы әлемдік елдердің тәжірибесіне сүйене 
отырып кешенді мемлекеттік аудит жүйесін құру болып табылады. Мемлекеттік 
аудиттің тигізер ең басты пайдасы экономикалық саясаттың дұрыс жүзеге асуы 
мен мемлекеттің, аудандардың, салалардың бюджет қаражатын тиімді басқару 
деп айтсақ болады. Қазақстандағы мемлекеттік аудит шетел тәжірибесіне сүйене 
отырып қаржылық есеп беру аудитін, сәйкестік аудитін және тиімділік аудитін  
қамтиды.

Мемлекеттік басқаруды реформалау көптеген елдерде мемлекеттік қаржылық 
бақылаудың мемлекеттік аудит етіп қайта құрылуына алып келді [5,6].

Мемлекеттік аудиттің ең алдымен, мемлекеттік қаржылық бақылаудан 
өзгешелігі: басты назар сәйкестік аудитінен - мемлекеттік қаржы ресурстары мен 
мемлекеттік мүлікті пайдаланудың тиімділігі аудитіне қарай бет бұрады.

Тиімділік аудитінің бақылаудың жаңа түрі ретінде пайда болуы алғашқы рет 
ИНТОСАИ Конгресі (жоғарғы қаржылық бақылау органдарының халықаралық 
ұйымы) 1977 жылы қабылдаған Бақылаудың басқарушы қағидаттарының Лима 
декларациясында тіркелген.

 ИНТОСАИ аудитінің стандарттарына сәйкес мемлекеттік аудитке «сәйкестік 
аудиті» және «тиімділік аудиті» сияқты ұғымдар енеді деп жоғарыда көрсетілген.

Сәйкестік аудиті дәстүрлі қаржы аудитін, сондай-ақ ішкі бақылау жүйелерінің 
аудитін қамтиды. Сәйкестік аудиті- мемлекеттік аудит объектісінің ҚР 
заңнамасының нормаларының сақталуын бағалау.

Тиімділік аудиті - мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың материалдық 
және қаржы ресурстарын пайдалану жөніндегі қызметін тәуелсіз бағалау 
жүйесі. Тиімділік аудиті- мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тиімділік, 
үнемділік, өнімділік және нәтижелік нысанында бағалау және талдау.

Қаржылық есеп беру аудиті  кезінде Есеп комитетінің басты бағыты 
шоғырландырылған мемлекеттік бюджетке аудит өткізу болып табылады. 
Қаржылық аудит – мемлекеттік аудит объектісі қаржылық есептілігінің, 
бухгалтерлік есептің және қаржылық жәй – күйінің анықтығын, негізділігін 
бағалау [7,8].

Талқылау мен нәтижелер. Шетелдік мемлекеттердің Жоғары мемлекеттік 
бақылау органдарының нормативтік – әдістемелік базасына талдау жасау, 
әсіресе жақын елдердің сәйкестік аудиті бойынша тәжірибесіне жүгіну 
еліміздегі мемлекеттік аудиттің біріңғай әдістемесін құруға көмектесті. Әр 
елдің Жоғары мемлекеттік бақылау органдарының бағасын анықтайтын басты 
критерий олардың әлемдік аудит стандарттарын қолдануы, енгізілу деңгейі және 
күнделікті  қолданыста болуы болып табылады. Әр елдегі мемлекеттік аудиттің 
ұйымдастырылуын талдай келе, көптеген елдерде, Ұлыбритания, АҚШ, Индия, 
Австралияда т.б. ИНТОССАИ – дың стандарттарына негізделіп жасалған Ұлттық 
стандарттар қолданылады. Ал Украина, Швеция, Сингапур сияқты мемлекеттер 
ISSAI 4100 4200 стандартын тікелей қолданады.

Алайда ISSAI 4100 4200 стандарттарын қолдану кезінде елдер бірқатар 
қиындықтарға кездеседі. Атап айтсақ, маңыздылық деңгейін анықтау, таңдама 
көлемін анықтау, аудит критерийлерін таңдау, тәуекел деңгейін есептеу. 

Сәйкестік аудиті көп елдерде қаржылық есеп беру және тиімділік аудитімен 
бірге жүргізіледі. Ал Сингапурде сәйкестік аудитін бөлек жүзеге асырады.

Сингапурдың Сингапурдың Жоғары қаржылық бақылау органына зерттеу 
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жасай келе,  бұл елдің Жоғары қаржылық бақылау органының басты функциясы 
тікелей аудит өткізу, сәйкестік аудиті мемлекеттік аудиттің ажырамас бөлігі болып 
табылады. Сингапурдың Жоғары қаржылық бақылау органына талдау жасай келе, 
мемлекеттік аудитті жүзеге асыру көбінесе қаржылық есеп беру мен сәйкестік 
аудитіне жұмылдырылған [9,10]. 

Қазақстан мен Сингапурдың  мемлекеттік бақылау жүйесін зерттей келе өзара 
ұқсастықтарды анықтауға болады. Сингапурда сәйкестік аудиті көбінесе бөлек 
жүргізілгенімен қаржылық есеп беру және тиімділік аудитімен бірге жүргізілетін 
кездер де болады. Біздің елімізде де осы әдіс қолданылады.

 Мемлекеттік аудит пен мемлекеттік қаржылық бақылаудың сыртқы және 
ішкі құрылымын құқықтық реттеу саласындағы жақсы мысал - Францияның 
тәжірибесі болып табылады, бұл унитарлы президенттік-парламенттік республика 
құрылымы мен нормативтік құқығы жағынан ұқсас ел.

Францияда сыртқы аудит ерекшеліктері 1807 жылы пайда болған Францияның 
шоттар сотының шектеусіз бақылау өкілеттіктері болып табылады, оның 
тәуелсіздігіне ел Конституциясында кепілдік берілген. Францияның шоттар 
сотының құрылымы дербес қалыптасады, қызметшілерінің саны шектелмеген, 
оның ұйымдық және қаржылық тәуелсіздігі қамтамасыз етілген.

Францияның шоттар соты жыл сайын Үкіметтің бюджетті атқаруы бойынша 
есебіне қорытынды дайындайды, сәйкестікке және тиімділік аудитіне жүргізілген 
бақылауды ескере отырып Парламентке ұсынады. Қорытындыны дайындау үшін 
өңірлік шоттар сотымен және ішкі мемлекеттік аудит органдарымен өзара іс-
қимыл жасайды [11,12].

 2011 жылдан бастап өңірлік шоттар соттарының Францияның шоттар сотымен 
өзара әрекет ету міндеті заңнамалық түрде регламенттелген. Бас тартқан жағдайда 
Францияның шоттар соты өз функцияларын Францияның барлық аумағында 
шектеусіз дербес жүзеге асыруға құқылы.

 Францияның ішкі мемлекеттік бақылау (аудит) жүйесі мынаны қамтиды:
 1) қаржы, денсаулық сақтау мәселелері және әлеуметтік мәселелер, күш 

блогын әкімшілендіру бойынша үш бас инспекция;
 2) Қаржы, экономика және өнеркәсіп министрлігі құрылымында Бюджет 

департаменті жанындағы Аудит бойынша ұлттық миссия (орган);
 3) әрбір министрлікте және агенттікте (бюджеттік ұйымда) Ішкі аудит 

қызметтері;
 4) МАСИ (аудит және бақылау бойынша миссия).
 Франция аумағында барлық қаржы қызметтерінің аудитін Қаржы, экономика 

және өнеркәсіп министрлігі жанындағы 1797 жылы құрылған қаржы бойынша 
Бас инспекция жүзеге асырады.

 Аудит бойынша ұлттық миссияның функционалды бағыттары барлық 
министрліктердің қаржы аудиті (80%) және тиімділік аудиті (20%) болып 
табылады.

 Ұлттық миссия ТБЖ негізінде барлық министрліктер үшін ұлттық аудиттің 
бірыңғай жоспарын қалыптастыруды, ішкі аудиторлардың Аудит бойынша ұлттық 
миссия стандарттарына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асырады.

  Ішкі аудит қызметінің негізгі міндеттері өзі құрылған құрылымның кәсіби 
қызметінің саласында аудит (бақылау), сәйкестікке негізделген аудит және өз 
құрылымы ішінде тиімділік аудиті болып табылады.

 Ішкі аудит қызметі барлық мемлекеттік органдарда және министрліктер 
департаменттерінің ішінде, оның ішінде жергілікті өзін-өзі басқару органдарында 
құрылған.
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Қаржы, экономика және өнеркәсіп министрлігінің МАСИ (басқа 
министрліктерде ұқсас құрылымдар бар) - тұрақты қызмет ететін консультативтік-
кеңесші орган. Оның функционалды бағыттары министрліктің барлық қызметінің 
рәсімдері бойынша толық есепті ұсыну қабілеттігін бағалау; тәуекелдерді 
қалыптастыру және басқару; тәуекелді азайту үшін іс-қимылдар жоспарын жасау; 
әдіснаманы анықтау және оны департаменттердің орындауын бақылау; құзыреті 
шегінде департаменттерге нәтижелерді қорыту сәйкестігіне бақылау жүргізуге 
тапсырмалар беру.

 Канадада федералдық бюджеттің жұмсалу тиімділігін халық тарапынан 
бақылауды Парламент мүшелері жүзеге асырады.

 Үкімет жыл сайын Қауымдар палатасына (Қаржылық бақылау комитеті) 
бюджет жобасын және алдыңғы жылғы оның атқарылуы туралы есепті ұсынады.

 Канадада аудит субъектісіне байланысты мемлекеттік аудиттің екі түрі жүзеге 
асырылады: сыртқы аудит және ішкі аудит.

 Сыртқы мемлекеттік аудитті Канаданың Бас аудитор кеңсесі, алдын ала және 
ағымдағы аудитті - Қаржы министрлігінің хатшылығы жүргізеді. Ішкі мемлекеттік 
аудитті әрбір ведомствода ішкі аудит қызметтері жүргізеді.

Канада тиімділік аудитінің пионерлерінің бірі болып табылады және әлемде 
бірінші болып үкіметтің қаржы және экономикалық қызметінің заңдылығын 
ғана тексеру практикасынан бас тартты. Бас аудитор кеңсесі және Канада 
парламентінің төменгі палатасының Көпшілік шоттар комитеті заңнамалық 
аудиттің институционалдық негізін жасай отырып, үкіметтік бағдарламалардың 
орындалу тиімділігіне және оның нәтижесінде мемлекеттік ресурстардың 
жұмсалуына бақылауды жүзеге асырады.

 Аудит нәтижелері депутаттарға Үкіметтің басқару және қаржы қызметінің 
тиімділік мәселелері бойынша жеке ұстанымдарын қалыптастыруға қажетті 
эмпирикалық негіздемелер береді.

Қаржы министрлігінің хатшылығы үкіметтік бағдарламаларды іске асырған 
кезде бюджет қаражатының жұмсалуын бақылайды және мемлекеттік органдар, 
оның ішінде ішкі аудит қызметтерінің тиімділігіне бағалау жүргізеді.

 Канадада мемлекеттік басқару жүйесінің оңды жағы мемлекеттік органдар 
қызметінің және бағдарламалық құжаттардың тиімділігіне толықтай бағалау 
жүргізу болып табылады.

 Канадада федералдық және провинциялық деңгейде әрбір мемлекеттік органда 
ішкі аудит және бағалау қызметі жұмыс істейді.

Ішкі аудит пен бағалау қызметінің негізгі міндеті мемлекеттік органды 
ішкі басқару сапасын бағалау (бюджет қаражатын, персоналды, ақпараттық 
технологиялар және басқаларды басқару) және мемлекеттік орган қызметін 
жетілдіру бойынша ұсынымдарды тұжырымдауда.

ресейде мемлекеттік аудиттің жоғарғы органы - Ресей Федерациясының Есеп 
палатасы болып табылады.

Есеп палатасы биліктің атқарушы тармағынан функционалдық, 
ұйымдастырушылық және қаржылық тәуелсіздікпен қамтамасыз етілген. Есеп 
палатасының негізгі функциялары:

 1) федералдық бюджеттің атқарылуына жедел бақылауды ұйымдастыру және 
жүргізу;

2) федералдық бюджет, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар бюджет 
қаражатының мақсатты және тиімді пайдаланылуына бақылауды ұйымдастыру 
мен жүзеге асыру;

 3) Ресей Федерациясының әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық 
мақсаттарына жетудің іске асырылуы мен нәтижелілігі аудиті;
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 4) Есеп палатасы құзыреті шеңберінде, соның ішінде РФ әлеуметтік-
экономикалық дамуының стратегиялық жоспарлау мақсаттары үшін федералдық 
және өзге ресурстарды қалыптастыру, басқару және билік ету тәртібінің РФ 
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігі мен тиімділігін айқындау;

5) федералдық бюджет жобаларын, РФ заңдарын және өзге нормативтік 
актілерін, халықаралық шарттарын, федералдық бағдарламалар және федералдық 
бюджет пен қаржы мәселелерін қозғайтын басқа құжаттарын сараптау.

 Есеп палатасы тоқсан сайын белгіленген нысан бойынша РФ Федералдық 
жиналысына федералдық бюджеттің атқарылу барысы туралы жедел есепті 
ұсынады [10,11].

Ішкі мемлекеттік бақылау мен аудиті РФ субъектілерінің және жергілікті 
атқарушы органдарының ішкі бақылау/аудит қызметтерін, атқарушы билік 
органдары жанындағы ішкі аудит/ішкі бақылау бөлімшелерін үйлестіре отырып, 
орталық деңгейде Қаржы министрлігінің Федералдық қаржы-бюджет қағадалау 
қызметімен жүзеге асырады.

 Ішкі мемлекеттік қаржы аудитінің бөлімшелері ішкі стандарттарды  және 
бюджетті қалыптастыру және атқару рәсімдерінің, бюджеттік есептілікті жасау 
және бюджеттік есепті жүргізу рәсімдерінің сақталуын әзірлеу мен бақылауды, 
сондай-ақ бюджет қаражатын пайдалану нәтижелілігін (тиімділігін және 
үнемділігін) арттыруға бағытталған шараларды даярлауды және ұйымдастыруды 
жүзеге асырады. Ішкі бақылау қызметтерін үйлестіру мен әдіснамалық қамтамасыз 
етуді РФ Қаржы министрлігі жүзеге асырады.

 Жергілікті органдар арнайы құрылған бөлімшелер немесе сыртқы 
аудиторларды тарту арқылы ішкі аудитті жүргізеді. Бұл ретте қазіргі кезде РФ-та 
тек сыртқы мемлекеттік аудит стандартталған.

Қорытынды.   Әлемдік тәжірибеде Жоғарғы қаржылық бақылау органының 
(ЖҚБО) мемлекеттік аудиторларының кәсібилігіне кепілдікті қамтамасыз етуге 
ерекше назар аударылады. Осы бағыттағы негізгі тәсіл, олардың зейнетақы 
жасына жеткенге дейін (мысалы Түркиядағыдай) осы лауазымды атқаруына 
кепілдігі түрінде іріктеу және мемлекеттік қызмет жөніндегі уәкілетті органмен 
келісу рәсімдерін алып тастау жолымен ЖҚБО мүшелерінің де, сол сияқты оның 
қызметкерлерінің де тәуелсіздігін қамтамасыз ету және оларға ерекше мәртебе 
беру болып табылады.

 Әлемдік тәжірибеде мемлекеттегі ішкі және сыртқы аудиттің түрлі 
құрауыштары барынша мүмкін дәрежеде: жекелегенде тәуелді емес, бірақ осыған 
ұқсас (бірыңғай) стандарттар бойынша жұмыс істейтін және қойған мақсаттарға 
қол жеткізу үшін бірыңғай жүйе ретінде жұмыс істеуі тиіс деп танылады. 
Кәсібиліктің жоғары дәрежесін және ішкі аудит қызметі жүргізген тексерудің 
жоғары сапасын анықтаған жағдайда, ЖҚБО ішкі аудит қызметінің жұмысына 
сүйене отырып, аудиторлық тексеру көлемін қысқартуы мүмкін.
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ИСПоЛЬЗоВАнИЕ ЗАрУБЕжноГо оПЫТА В рАЗВИТИИ 
ГоСУДАрСТВЕнноГо АУДИТА В рЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАн

Г.К. Нургалиева
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан

e-mail: zolota08@mail.ru
Резюме. Проблемы бюджетного планирования, а также исполнения бюджета 

были и остаются актуальными для нашей страны. В условиях мирового кризиса 
необходимы пересмотр всей системы государственных доходов и расходов, 
расширение доходной части бюджета, повышение прозрачности налоговой 
сферы, оптимизация расходов, исключение неэффективного использования 
бюджетных средств. Особая роль отводится органам государственного 
финансового контроля, призванным обеспечивать финансовую дисциплину 
бюджетополучателей. Целью государственного аудита является повышение 
эффективности управления и использования бюджетных средств, активов 
государства и субъектов квазигосударственного сектора.

Ключевые слова. Аудит, бюджетные средства, государственный аудит, 
аудит эффективности, ИНТОСАИ, Счетная палата, финансовый контроль, суд 
счетов, МАСИ, Национальная миссия.

THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF 
PUBLIC AUDIT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

G. K. Nurgaliyeva
Kazakh National University. Al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

e-mail: zolota08@mail.ru
Summary. Problems of budget planning, as well as budget execution, have been 

and remain relevant for our country. In the conditions of the world crisis, it is necessary 
to review the entire system of state revenues and expenditures, expand the revenue 
side of the budget, increase transparency in the tax sphere, optimize expenditures, and 
eliminate inefficient use of budget funds. A special role is assigned to the state financial 
control authorities, which are called upon to ensure financial discipline of the budget 
recipients. The purpose of state audit is to improve the efficiency of management and use 
of budgetary funds, state assets and subjects of the quasi-public sector.

Key words. Audit, budgetary funds, state audit, performance audit, INTOSAI, 
Accounts Chamber, financial control, court of accounts, MASI, National Mission.
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ҚАЗАҚСТАнДАҒЫ ЭКоЛоГИЯЛЫҚ ЕСЕП жӘнЕ АУДИТТІҢ ДАМУ 
МӘСЕЛЕЛЕрІ МЕн ПЕрСПЕКТИВАЛАрЫ

А.Н.Ракаева1, Р.С.Данаева2, А.С. Бекбулатова3

1,2,3 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.
e-mail: rakaeva@yandex.ru

Аңдатпа. Осы мақалада халықаралық тәжірибеде экологиялық аудиттің 
қалыптасу ерекшелігі, Қазақстанда экологиялық аудиттің басталуы 
қарастырылған. Экологиялық аудиттерді жүргізу кезінде аудиторлармен 
кездесетін мәселелер. Сондай-ақ Қазақстанда экологиялық аудитті реттейтін 
нормативтік база. Оның басты артықшылығы - экологиялық аудит қосымша 
қаржылық инвестицияларсыз қоршаған ортаны қорғауды басқаруды күшейтуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан мемлекет экологиялық аудитті дамытуға және 
оның жұмыс істеуі үшін тиісті нормативтік-құқықтық базаны құруға мүдделі. 
Экологиялық аудит экологиялық есепке негізделуі керек. Қоршаған ортаны есепке 
алу тұжырымдамасы күрделі қалыптасқан білім беру жүйесі түрінде түпкілікті 
түсіну мен логикалық толықтығын ала алмады.

Түйінді сөздер: экологиялық аудит, эко-аудиттің артықшылықтары, 
экологиялық есеп.

Кіріспе. Заманауи қарқынды ресурстық  технологиялар жағдайында 
халықтың қажеттілігін арттыру қоршаған ортаға жағымсыз залал әкеледі. Қоғам 
мен табиғаттың қазіргі кезеңде өзара әрекеттестігі табиғи ресурстардың еркін 
экспроприациясымен және қоршаған ортаны ластаумен қатар жүреді. Осыған 
байланысты қоршаған ортаны және экономиканы қоғамның экологиялық орнықты 
дамуын қамтамасыз ететін талаптарды біріктіруге бағытталған теориялар 
мен ұғымдар танылады. Қолданыстағы экологиялық және экономикалық 
проблемаларды шешуге келешегі зор дәстүрлі емес тәсіл экологиялық аудит 
болып табылады.

Бұл жұмыста қолданылатын құжаттар мен әдістер жүйелік және салыстырмалы 
талдау, бақылау, салыстыру және топтау болып табылады. Экологиялық аудит 
объектілерін зерттеудің негізі диалектикалық әдіс болып табылады, онда 
дедуктивті және индуктивті тәсіл бар.

нәтижелер мен талқылау. Қазақстанда қалыптасқан ерекшеліктерді және 
экологиялық аудитті дамыту проблемаларын айқындау үшін халықаралық 
тәжірибеде осы түрдегі аудиттің қалыптасу тарихын еске түсіру керек. Экологиялық 
аудит анықтамасы бойынша экологиялық тәуекелдерді анықтауға және бағалауға 
және олардың қызметінің экологиялық қауіпсіздігінің деңгейін көтеру бойынша 
ұсыныстар әзірлеуге бағытталған ұйымдардың экологиялық көрсеткіштерін 
тәуелсіз сараптау болып табылады. Аудиттің бұл түрі өткен ғасырдың екінші 
жартысында дамыған елдерде қолданыла бастады. Экологиялық аудиттің кең 
таралуы қоршаған ортаны қорғау заңнамасының талаптарын жоғары деңгейде 
орындауға байланысты болды, себебі олар бұзылған немесе істемей қалған 
ұйымдарға байланысты компанияларға берілетін елеулі қаржылық санкциялармен 
қатер төндірілді. Тиісінше, жаңа түрдегі аудиттің пайда болуы ұйымдардың 
мүдделерін қорғау қажеттілігі болып табылады. Кейіннен Халықаралық сауда 
палатасы субъектілердің шаруашылық қызметін бақылауды күшейту үшін 
экологиялық менеджмент әдісі немесе ішкі басқару принципі ретінде пайдаланды, 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/
mailto:rakaeva@yandex.ru


58 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

сондай-ақ компаниялардың корпоративтік саясатын экологиялық заңнаманың 
нормаларына сәйкестігіне нақты баға берді. Дамыған елдердегі коммерциялық 
банктердің басым көпшілігі қоршаған ортаны қорғауға алынған несиелердің 
төлемеуіне жол бермеу үшін осы түрдегі аудитті кеңінен қолдануға кірісті. 
Компаниялар экологиялық менеджмент жүйесін кеңінен қолданғаннан кейін, 
экологиялық аудит кәсіпорындарды ұйымдастыру және басқару жүйесіне қатаң 
енгізілген. Экологиялық аудит экономиканың субъектілеріне нақты және айқын 
түрде назар аударады, бұл өз кезегінде мемлекеттік органдар мен жеке тұлғалар 
пайдаланатын басқару механизмдеріне әсер етеді. Мұндай сурет экономикалық 
дамыған елдерде экологиялық аудиттің даму тарихында қалыптасады[1].  Егер 
біздің елге қайтып оралсақ, бүгінгі таңда Қазақстанда экологиялық аудит өз 
дамуын бастады деп айта аламыз.Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2006 
жылдың 1 наурызындағы Жолдауындағы нұсқауларға сәйкес заң шығарушы орган 
үшін ең маңызды жұмыс болып халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық 
заңнаманы реформалау болып табылады. 2007 жылдың 9 қаңтарында Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексі қабылданды, бұл кодекс қазақстандық 
экология заңнамасының жаңа халықаралық актілерге сәйкестігіне негізделген, 
сондай-ақ мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге жаңа халықаралық 
стандарттарға көшу көзделген. Осы Экологиялық кодекстен басқа Қазақстанда 
өз кезегінде ұйымдардың экологиялық саясатының қалыптасуын анықтайтын 
бірқатар заңдық және құқықтық актілер қабылданды. Ұйымдастырудың 
мәселелері, экологиялық аудитті жүргізу тәртібі мен реттеу тәртібі, Қазақстандағы 
нарықтық экономиканы қалыптастыру аясында оның қазіргі заманғы дамуы 
қазіргі кезде теоретиктер мен тәжірибешілердің үнемі назарында екенін атап өту 
керек. Мұнда мемлекеттің түрлі салаларындағы шаруашылық субъектілерінде 
экологиялық аудитті іс жүзінде қолдану үшін теориялық платформа құрған М.С. 
Ержановтың еңбектерін атап өтпеу мүмкін емес[2].

Осы уақытқа дейін көптеген аудиторлар мен ғалымдар экологиялық аудитті 
зерттеп жүрсе де экологиялық аудиттің маңызды және өзекті мәселелері толықтай 
ашылмаған. Бүгінгі күні Қазаұстанда теориялық, әдістемелік және тәжірибелік 
негіздеріне негізделген экологиялық аудиттің даму тұжырымдамасын  әзірлеуге 
қатысты бағыт ғылыми зерттеулерден тыс қалды. Бұл тұжырымдаманы 
қалыптастыру үшін тез шешімді қажет ететін бірқатар ғылыми мәселелер бар. 
Ең маңызды мәселе Қазақстанда экологиялық аудиттің теориялық негіздерінің 
зерттелмеуі деп атаса болады. Бұл мәселе осы саладағы жас ғалымдар мен 
жетекші ақыл-ойлардың экологиялық аудитті ғылыми зерттеуге жеткіліксіз 
назарынан басталады. Ақпараттардың жоқтығы, нақтырақ ақпараттардың 
және әдістемелердің сипаттамаларының жетіспеуі көптеген мәселелерге 
әкеледі. Ең алдымен, бұл аудиттің түрлі түсіндірмелерінің болуы. Экологиялық 
аудит саласында тұжырымдамалық аппараттарының ғылыми негіздемесі мен 
нақтылығы жоқ. Сондай-ақ халықаралық аудит стандарттарында практикада 
қолдануға арналған әдістемелік әзірлемелер мен нұсқаулықтар жоқ, экологиялық 
аудиторлардың қызметтерін түсінуінде елеулі айырмашылықтар бар. Сондықтан 
осы қызметтерді нақты анықтау және экологиялық аудиттің түсінігін енгізу, 
ұйымдар аудитінің жалпы жүйесінде оның орнын негіздеу қажет. Қазіргі уақытта 
ағымдағы қаржылық есептілікте ешқандай негізгі экологиялық көрсеткіштер 
жоқ - бұл Қазақстандағы экологиялық аудиттің дамуының басты кемшілігі. Бұл 
мәселе ұйымдардың шаруашылық қызметінің экологиялық көрсеткіштерінің 
«ашықтығының» төмендеуіне не мүлдем жоқтығына әкеледі. Балансқа негізгі 
экологиялық көрсеткіштерді енгізе отырып, қаржылық есептіліктің өзгеруі, 
яғни, жақын ортада экологияландырылған балансты құрал ретінде пайдалану: 
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экологиялық шығындарды есеп беруде стандарттауға; сондай-ақ толық 
көлемде  кәсіпорынның экологиялық шектеулермен анықталған экономикалық 
белсенділігін жедел бақылауды жүзеге асыру; экологиялық факторларды есепке 
ала отырып түзетілген деректермен басқару шешімдерін қабылдауды рұқсат етеді.

Жоғарыда атап өтілгендерге байланысты Қазақстанда экологиялық аудитті 
жүргізу үшін әдіснамаларды әзірлеу және құралдарды қалыптастыру міндеті 
өте өзекті болып табылады. Халықаралық тәжірибеге қайтып оралсақ, онда 
экологиялық аудит жақсы дамыған ұйымдық инфрақұрылымға ие, сонымен 
қатар экологиялық аудитте маманданған жоғары білікті мамандармен қамтамасыз 
етілген. АҚШ-та, Жапонияда, Еуропалық Одақ елдерінде экологиялық аудит 
рәсімі ұйымдардың немесе өнеркәсіптік кәсіпорындардың экологиялық саясатын 
жетілдіруге бағытталған. Халықаралық стандарттау ұйымы негізгі ережелердің 
құрамдас бөлігі ретінде экологиялық аудитті жүргізудің негізгі қағидаларын, 
экологиялық басқару жүйелерін тексеру процедурасын және экологиялық 
аудиторлардың біліктілік критерийлерін қамтитын Халықаралық стандарт 
150 / DIS 1410 жобасын қабылдады. Бекітілгенге дейін жалпы өнеркәсіптік 
кәсіпорындар үшін экологиялық аудит хаттамасын әзірлеген Еуропалық Қайта 
құру және Даму Банкінің Стандартын аналогы ретінде пайдалану ұсынылады. 
Экологиялық аудиттің мақсаты тексерілетін объекттің экологиялық жағдайы 
туралы аудиторлық қорытындыларды қалыптастыру шарықтау аудит түріне 
(қаржылық, техникалық, басқару), байланысты. Экологиялық аудиттің негізгі 
міндеттері тұтастай аудит мақсаттарына ұқсас, бірақ дәлірек айтсақ, өз 
ерекшелктері бар: компания операциялары туралы сенімді ақпаратты жинау және 
компанияның нақты экологиялық жағдайы туралы басқару шешімдерін қабылдау 
үшін қорытындылар мен алғышарттар оның негізінде қалыптастыру (өндіріс 
қалдықсыйымдылығы, жабдықтар мен технологиялардың экологиясыйымдылығы 
мен бүліксыйымдылығын экологиялық бағалау, өнімнің сапасы)[3].

Экологиялық аудит толығымен және үздіксіз болуы тиіс, яғни қоршаған 
ортаның жай-күйіне қойылатын талаптардың тіркелген адамға қаншалықты 
сәйкес келетінін толық бағалауды қамтамасыз ету. Аудитті тәуелсіз сарапшылар 
жүргізеді.

Аудитті жүргізудің негізгі себептері:
•	 сақтандыру (қоршаған ортаның ластану салдарын жою бойынша 

шығындар);
•	  нарықтағы бәсекелестік (тауарлар экологиялық таза болуы тиіс, бұл 

тұтыну нарығындағы сұранысын арттырады, сыналған тауарға арнайы тауарлар 
бөлінеді және т.б.);

•	 сатып алу (жер учаскесін немесе кәсіпорынды сатып алу құны 
жоғарылатылуы мүмкін, қоршаған ортаның жағдайын тексеру және сатып 
алынған объектінің жер учаскелерін ластау);

• заңнама (ластаушы материалдармен жұмысқа рұқсат беру қажеттілігі)[4].
Экологиялық аудиттелетін тұлғаларды пайдаланудың тиімсіздігін көрсетуіне 

байланысты, осыған Қазақстандық эко-аудиторларға ерекше назар аудару қажет. 
Бұдан басқа, өнімдерге, өндірілген кәсіпорындарға және (немесе) олардың 
қызметінің салдарына, сондай-ақ құзыретті органдар жүргізген тексерулердің 
нәтижелері бойынша (шағымдармен басталған және жоспарланған түрде жүзеге 
асырылатын) шағымдарға арнайы шағымдар талап етіледі. Тиісінше, күнделікті 
қаржылық аудитті жүргізетін кез келген аудитордан (бастапқыда экологиялық 
мәселелерге негізделмеген) қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің салалары 
туралы нақты білімі болуы мүмкін емес. Мұндай жағдайда үшінші тарап эколог 
мамандарын тарту қажеттілігі туралы мәселе туындауы мүмкін. Соңғысы, 
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мысалы, объектінің  ластану сипаты мен деңгейін бағалауға, тиісті заңнамалық 
ережелердің қажетті түсіндірілуін қамтамасыз етуге, кәсіпкерлік субъектісінің 
пайда болған міндеттемелерін бағалауға және аумақты тазартудың ең ұтымды 
әдістеріне қатысты пікірін айтуға құқылы. Тексеру барысында аудитор кәсіпкерлік 
субъектісінің басшылығымен сараптамалық бағалау нәтижелерін талқылап, 
сондай-ақ, сот процесі мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты айыппұлдардың 
ықтималдығын алдын-алу және талдау бойынша шаралар қолданатындығын 
анықтайды. Атап айтқанда, аудиттелетін тұлғаға білікті заңгерлік кеңестер алуға 
мүмкіндіктері бар-жоқтығын сұрастыру керек. Оңтайлы фактор - экологиялық 
заңнамада жақсы білетін адвокаттың кәсіпорында болуы.

Қорытынды. Қорытындылай келе, экологиялық аудитте экологиялық 
сараптамамен және экологиялық зерттеулермен бірге тең дәрежеде болуы керек 
деп айтуға болады. Оның басты артықшылығы - экологиялық аудит қосымша 
қаржылық инвестицияларсыз қоршаған ортаны қорғауды басқаруды күшейтуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан мемлекет экологиялық аудитті дамытуға және 
оның жұмыс істеуі үшін тиісті нормативтік-құқықтық базаны құруға мүдделі. 
Экологиялық аудит экологиялық есепке негізделуі керек. Экологиялық 
бухгалтерлік есеп тұжырымдамасы экономикалық және экологиялық теория мен 
практикада жан-жақты қалыптасқан білім беру жүйесі нысанында түпкілікті түсіну 
мен логикалық толықтығын ала алмады, алайда жақын арада университеттер мен 
басқа да оқу орындарының дәрістік залдарында жасыл экономиканы дамыту және 
қоршаған ортаны қорғау қызметіне назар аудару өте мүмкін экологиялық аудит 
туралы дәріс оқиды және жасыл қаржылық есептілікті құрастыруды үйренеді[5].
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ПроБЛЕМЫ И ПЕрСПЕКТИВЫ рАЗВИТИЯ ЭКоЛоГИЧЕСКоГо 
УЧЕТА  И АУДИТА В КАЗАХСТАнЕ

А.Н.Ракаева1, Р.С.Данаева2, А.С. Бекбулатова3

1,2,3 Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева, г. Астана
e-mail: rakaeva@yandex.ru

Резюме: В данной статье рассмотрены особенности становления 
экологического аудита в международной практике,  начало развития 
экологического аудита в Казахстане. Проблемы, с которыми сталкиваются 
аудиторы при проведении экологического аудита. Также нормативно правовая база 
в Казахстане, регулирующая экологический аудит.  Главным его преимуществом 
является то, что экологический аудит позволяет без дополнительных финансовых 
вложений усилить управление охраной окружающей природной среды. Поэтому 
государство заинтересовано в развитии экологического аудита и создании 
соответствующей правовой и нормативной базы для его функционирования. 
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Экологический аудит должен быть основан на экологическом учёте. Понятие 
экологического учета ещё не приобрело окончательного осмысления и логической 
завершенности в виде комплексно сформированной системы знаний.

Ключевые слова: экологический аудит, преимущества экоаудита, 
экологический учет.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF  DEVELOPMENT OF 
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND AUDIT IN KAZAKHSTAN

Rakaeva A.N1., Danaeva R.S2,Bekbulatova A.T.3

1,2,3L.N.Gumilyov Eurasian National University,  Astana, Kazakhstan
e-mail: rakaeva@yandex.ru

Summary. This article examines the specifics of the development of environmental 
accounting and auditing in international practice, the beginning of the development of 
environmental audit in Kazakhstan and the problems faced by auditors in carrying out 
environmental audits, as well as the regulatory and legal framework in Kazakhstan that 
regulates environmental auditing. Its main advantage is that the environmental audit 
allows strengthening the management of environmental protection without additional 
financial investments. Therefore, the government is interested in the development of 
environmental auditing and the creation of an appropriate legal and regulatory framework 
for its operation. Environmental audit should be based on environmental accounting. 
The concept of environmental accounting has not yet acquired final comprehension and 
logical completeness in the form of a complexly formed system of knowledge.

Key words: environmental audit, the benefits of eco-auditing, environmental 
accounting.
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оСоБЕнноСТИ СоСТАВЛЕнИЯ  ЭКоЛоГИЧЕСКоЙ 
оТЧЕТноСТИ ПрЕДПрИЯТИЯ

Г.Ж. Жумабекова1,  Г.Д.Аманова*2

1,2 «Финансовая академия», г.Астана, Казахстан
e-mail:agd65@mail.ru

 Аннотация. В статье рассматривается цель  экологического учета, понятие 
экологических обязательств предприятия, а также значение экологической 
отчетности. Рассмотрены основные понятия экологической отчетности, 
системообразующие, факторы при разработке концепции экологической 
отчетности, становление и тенденции развития экологической отчетности, 
комплексная оценка эколого-экономической эффективности организации, 
формирование оптимальной учетной политики для целей финансового учета, для 
целей достоверного представления информации об экологической деятельности 
организации. Опыт свидетельствуют о том, что расходы и обязательства, 
обусловленные природоохранной деятельностью, становятся настолько 
значимыми, что недостаточное внимание к ним существенно увеличивает 
риск ошибочной оценки финансового положения предприятий и организаций, 
формирующейся в финансовом учете и отчетности. В заключение исследования 
представлены основные экологические факторы. Таким образом, экологический 
учет является важнейшим инструментом реализации концепции устойчивого 
развития, т. е. такого развития, которое не уничтожает ресурсы, необходимые 
для жизни и развития будущих поколений на Земле.
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Ключевые слова: экологический учет, экологическая отчетность, затраты 
на природоохранные мероприятия, экологическая безопасность, экологические 
обязательства

Введение. На современном этапе развития экономики и общества разработка и 
применение таких методов ведения хозяйства, которые учитывали бы природные 
равновесия в сторону минимальных вредных воздействий или приводили к 
улучшению природного потенциала, требует от хозяйствующих субъектов оценки 
воздействия на окружающую среду и проведения природоохранных мероприятий. 
Главным инструментом, призванным решать данную задачу на уровне предприятия 
является бухгалтерский экологический учет или учет в природопользовании.

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что 
расходы и обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, 
становятся настолько значимыми, что недостаточное внимание к ним существенно 
увеличивает риск ошибочной оценки финансового положения предприятий и 
организаций, формирующейся в финансовом учете и отчетности. 

Это отражается на объективности и эффективности 
принятия управленческих решений, которые формируют экологическую 
состоятельность организаций хозяйствования, что может значительно изменять 
уровень риска, инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и в 
целом имидж предприятия[1].

В условиях интеграции Казахстана  в мировой рынок и с переходом на 
международные стандарты учета и отчетности многие крупные предприятия 
Казахстана  практикуют разработку экологической политики, комплексной 
программы ее реализации, планирование мероприятий по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности, анализ финансовых аспектов 
и проведение экологических ревизий. Однако до сих пор не выработаны 
такие стандарты и правила, которые охватывали бы все составляющие 
учета природопользования и природоохранной деятельности (экологического 
учета) предприятий: бухгалтерский учет экологических активов, экологических 
пассивов, экологических результатов и их отражение в экологической отчетности 
[2].

Понятие экологического учета для казахстанских компаний является новым. 
Он пока не регламентирован отечественным законодательством. Вместе с 
тем при выполнении требований о повышении экологической безопасности 
производственных объектов у организаций возникают вопросы по поводу 
представления в финансовой отчетности осуществляемых природоохранных 
мероприятий.

Методы. Принципы экологического учета активно развиваются во всем 
мире. Анализируя современное состояние экологического учета в Казахстане, 
можно отметить, что для казахстанских предприятий характерна стадия 
первоначального накопления капитала, а также ориентация на получение прибыли 
без учета экологических требований. Однако и сейчас  действует ряд факторов, 
способствующих экологизации производства, связанных с государственным 
регулированием охраны окружающей среды и с давлением потребителей, 
предпочитающих экологически чистую продукцию[3].

Минфин РК рекомендует компаниям при раскрытии информации об 
экологической деятельности применять п. 39 МСФО 1. Он позволяет показывать 
сведения, сопутствующие финансовой отчетности, если исполнительный 
орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии 
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экономических решений. В частности, это относится к информации о 
природоохранных мероприятиях:

Отчетность о природоохранной деятельности раскрывают информации о 
природоохранной деятельности организации, в ее годовом финансовом отчете 
помогает собственникам оценивать деятельность руководства, обеспечивает 
широкий общественный контроль, способствует формированию положительного 
имиджа организации.

Экологическая финансовая отчетность – это отчетность:
- по инвестициям в природоохранную деятельность;
-по общефирменным расходам на охрану окружающей среды и степени их 

влияния на финансовые результаты деятельности;
-по расходам на научные исследования и разработки в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;
-по расходам по управлению природоохранной деятельностью и ее 

планированию;
-по расходам, связанным с ликвидацией последствий ущерба;
-по возмещенным расходам, уплаченным добровольно или по решению суда;
-по финансовым последствиям мероприятий в области охраны окружающей 

среды для будущих периодов[1].
«При раскрытии дополнительной информации о природоохранных 

мероприятиях приводятся основные проводимые и планируемые организацией 
мероприятия в области охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий 
на уровень вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, 
характеристику финансовых последствий для будущих периодов, данные о 
платежах за нарушение природоохранного законодательства, экологических 
платежах и плате за природные ресурсы, текущих расходах по охране окружающей 
среды и степени их влияния на финансовые результаты деятельности организации» 
[4].

Фактически в МСФО 1 изложены основные аспекты экологического учета, 
которые сводятся к информации  о проводимой предприятиями  природоохранной 
деятельности. Таким образом, с точки зрения законодателя, Целью экологического 
учета является  предоставление пользователю объективной информации о затратах 
на экологическую безопасность.

Влияние современных промышленных предприятий на окружающую 
среду становится все более агрессивным. В настоящий момент в Казахстане 
нет стандарта, регулирующего учет затрат на природоохранные мероприятия 
и рациональное природопользование и их раскрытие в отчетности.  Вместе с 
тем вопросы учета и контроля затрат на экологическую безопасность остаются 
нерешенными или носят дискуссионный характер[5].

результаты и обсуждение. На наш взгляд такая трактовка экологического учета 
достаточно узка. Современный тип эколого-экономического развития экономики, 
по мнению Морозовой Е.В., Ли И. В., Попкова В.П., Жумабековой Г.Ж. можно 
определить как техногенный тип экономического развития. Характерными чертами 
этого типа является быстрое и истощающее использование невозобновимых 
природных ресурсов и сверхэксплуатация возобновимых ресурсов. При этом 
наносится значительный экономический ущерб, который можно принять за 
оценку деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды[6].

Исходя из того, что экологический ущерб, нанесенный предприятиями, можно 
оценить, необходимо расширить трактовку понятия  «экологический учет»[7]..

Экологический учет – система сбора, регистрации и обобщения информации, 
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которая обеспечит возможность выявления, оценки, планирования и 
прогнозирования, контроля и анализа экологических затрат и экологических 
обязательств[8].

При этом под экологическими обязательствами понимается экономическая 
оценка деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

По нашему мнению, в целом система экологического учёта на предприятии 
должна включать в себя три основные составляющие:

-  учёт экологических затрат и  обязательств;
- экологическую отчетность;
-  экологический аудит
Заключение. На наш взгляд, в отчетности предприятия (в частности, в 

предлагаемой экологической отчетности) необходимо отражать не только 
затраты на природоохранные мероприятия, штрафные санкции за нарушение 
природоохранного законодательства, но и ущерб, нанесенный промышленным 
предприятием окружающей среде. Раскрытие такой информации в отчетности 
даст пользователям понятие о «вредности» объекта для народного хозяйства в 
целом и для будущих поколений .

В настоящее время отчетность казахстанских  предприятий и организаций по 
экологическим показателям ограничена в основном статистическими формами.  
Экологическая отчетность позволит:

1) Вычленить расходы на природоохранные мероприятия из общего состава 
издержек предприятия.

2) Оценить общую величину экономического ущерба, наносимого 
предприятием, складывающегося из платы за загрязнение и общей величины 
кредиторской экологической задолженности.

3) Более полно осуществлять оперативный контроль за экологической 
деятельностью предприятия, включая всю информацию о финансовой стороне 
экологических мероприятий.
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КӘСІПорЫнДАҒЫ ЭКоЛоГИЯЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ 
ҚҰрАСТЫрУДЫҢ ЕрЕКШЕЛІКТЕрІ

Г.Ж.Жумабекова,  Г.Д.Аманова*
Қаржы академиясы, Астана қ, Қазақстан

e-mail:agd65@mail.ru
Түйін. Жұмыста  экологиялық есептің мақсаты, кәсіпорынның экологиялық 

міндеттемелері, сонымен қатар экологиялық есептіліктің мәні қарастырылды.  
Экологиялық есептіліктің негізгі түсініктері, жүйе құрастырушы факторлар, 
кәсіпорынның экологиялық-экономикалық тиімділігін кешенді бағалау,  
кәсіпорынның экологиялық қызметі туралы ақпараттарды  толық ұсыну үшін 
қаржылық есеп мақсаты үшін тиімді есеп саясатын қалыптастыру кеңінен 
қарастырылған..

Табиғатты қорғау қызметінің шығындары мен міндеттеріне көбірек 
көңіл бөлінбесе тәжірибеде көрсеткендей кәсіпорынның қаржылық 
бағалануы қателікпен шығып, тіуекелділік жоғарылауы мүмкін. Зерттеудің 
қорытындысында негізгі экологиялық факторлар ұсынылған..Сонымен 
экологиялық есеп тұрақты даму концепциясын жүзеге асырудағы,яғни  даму 
ресурстарын  жоймайтын, жер бетіндегі келешек ұрпақтың дамуы мен өмірі 
үшін  маңызды құралы болып табылады. 

Түйін сөздер:  экологиялық есеп, экологиялық есептілікь, табиғатты қорғау 
шараларының шығындары, экологиялық қауіпсіздік, экологиялық міндеттемелер

FEATURES OF THE ENVIRONMENTAL REPORTING  OF THE 
ENTERPRISE

G. Zh. Zhumabekova¹, G.D.Amanova*
“Financial Academy”, Astana, Kazakhstan

e-mail:agd65@mail.ru
Summary.  In this article we consider the purpose of environmental reporting. 

The concepts of  environmental reporting, system – forming factors, factors in the 
development of the concept of environmental reporting, the formation and trends in the 
development environmental reporting, a comprehensive assessment of the organizations 
environmental and economic efficiency, the formation of an optimal accounting 
purpose of reliable reporting of information on the environmental performance of the 
organization. 

Experience shows that the costs and liabilities caused by  environm ental activities 
become so significant that insufficient attention to them substantially increases the risk 
of erroneous assessment of the financial situation of enterprises and organizations 
formed in accounting and reporting. In conclusion of the study presented the main 
environmental factors. Thus, environmental accounting is an important tool for 
implementing the concept of sustainable development, that is, development that does 
not bestroy the resources necessary for the life and development of future generations 
on Earth.

Key words: environmental accounting, environmental reporting, environmental 
protection costs, environmental safety, environmental obligations.

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


66 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

ЭКоноМИКА

МрнТИ 06.52.35      
УДК 330.33.01      

OPPORTUNITY, NECESSITY AND PROBLEM
OF CRISES IN THE ECONOMY

1Dinara Sarsenova*1, Kadisha Nurgalieva2, Ruslan Batiyev2

PhD, Suleyman Demirel University, Kaskelen, Kazakhstan
2PhD, Narxoz University, Almaty, Kazakhstan

2DBA 3rd year, Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
e-mail: Dinara_nns@mail.ru

Annotation. The paper discusses the general definition of crisis and concepts such 
as risk, emergency and disaster. Even if determination of crisis doesn’t exist some 
common idea that obtain all definitions is viewed in this work. According to this, crisis 
is a difficult construction, which contains various variables of profitableness, harm for 
an enterprise, causes of origin, results etc. From this perspective, it could be established 
that occurring of critical context couldn’t be excluded totally and it should be expected 
and predicted to get ready for difficulties and unexpected result for financial health of 
organization. also here determined types of crisis. from perspective of classification, 
financial crisis could transform into different forms. Existing 4 types of crises are 
described: currency, inflationary, foreign and domestic debt and banking crises. This 
study will help to find main vectors of theanti-crisis model in Kazakhstan to sustainable 
development.

Key words: crisis, classification of crises, crisis factors, risk, emergency, disaster, 
currency, sudden stop, foreign and domestic debt, banking crises, crisis management 
model

Introduction. Researchers are on process of determining definition on what could 
be named a crisis and various versions of escaping it. Past the numerous corresponding 
explanations of the subject, author concluded the necessarily of several clauses to name 
it crisis: 

“a triggering event causing significant change or having the potential to cause 
significant change; the perceived inability to cope with this change; and a threat to the 
existence of the foundation of the organization”[1].

Contriving that crisis negatively effects on organizational performance, it could also 
maintain positive effect in perspective. 

There are some concepts that could easily be confused and they need to be 
considered before continue studying subjects of crisis and crisis strategy. They are 
risk, emergency[2] and disaster (Red Cross Federation 2015). Risk is more hidden than 
occurring, independent or combination of aspects transforming into crisis. Emergency 
is different close to definition of crisis, though it covers less and is easy to manipulate 
factor. Disaster is harmful case, which leads to serious outcomes, which couldn’t be 
solved without external resources.

According to Coomins ubiquitously recognized determination of crisis doesn’t 
exist; although there is some common concept that obtain all definitions. Diverse 
researches indicate that crisis consist of some level of ambiguity, related to its occur 
and effect. L. Barton determines a crisis as “an incident that is unexpected, negative, 
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and overwhelming”[3]. Cincinnati: College Divisions South-Western, 2001) in Crisis in 
Organizations II. And Ulmer agrees with unpredictability of crisis and supplement with 
perspective on crisis as a danger for organizational aims[4]. Thousand Oaks, CA: Sage, 
1998.). Moreover study determines that crisis besides ruining organization menaces its 
image and its maintenance.

For comprehension essence of crisis it is needed to study both causes and results: 
organization could run down into the crush or “reincarnation”, or solve problem 
or instigate another crisis, because they tend to arise series of reaction and cause 
consequential crisis.

Methodology. Cross-sectional study is valid for evaluating the effect of strategy 
implementation on organizational performance. By conducting such research it could 
be seen connection between distinct variables in course of time.

First, hypotheses, which distinguish connection between two variables, should 
be defined. This analysis also covers crisis effect, and strategy implementation on 
organizational performance and character of its relationship. Methodology used in this 
research is qualitative approach, interviews. 

Results and discussion. This paper considers academic literature from business 
strategy, management and organization research appeal to:

• Way of adjusting to the competitive conditions in period of unsteady 
economic environment ;

• Reasons of selecting adjusting strategy;
• Way of adjustment influence on current and long-term financial performance.
Only few researches are particular directed on financial performance under recession 

situations. So literature study was widen involving studies of organizational reaction 
to instability of environment such as market changes, over competition, slowdown of 
global economical growth. Adjusting to modification environment is a required state 
of surviving of company in both unsteady and positive conditions; deny of adjustment 
causes drop of performance and organizational death. Non recession resources could be 
useful as well.

Main body. From perspective of classification, financial crisis could transform into 
different forms, it is determined two types. According to Reinhart and Rogoff (2009), 
they are in terms of quantitative interpretation, mostly connected with currency and 
sudden stop crisis, and in terms of qualitative and judgmental analysis, including debt 
and banking crisis. 

Regardless, there are different forms of crisis, it has been determined accurate 
interpretations of the most types of crisis. For instance, a currency crisis represents 
manipulations with currency and, as a result, occur of overvalue or implementing 
pegged monetary policy in order to defense etc. A sudden stop related with slowdown of 
FDI or capital flow in external market related with sharp increase of debts or liabilities. 
Due to having measurable coefficients, quantitative approach can be implemented on 
them.

Second group is related with negative debt trends or confusion of banking system. 
External debt crisis is usually related to failure with paying its liabilities. It could be as 
governmental, when country couldn’t pay its domestic debt due to different reasons, 
as private debt crisis. Banking crisis relates to ts failure with their liabilities or having 
problems with liquidity or capital. It is found to be difficult to measure it qualitatively 
so they implement qualitative approaches.

It is possible the existing other classifications. Also there could occur connection 
between different types of financial crisis.
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Theories on currency crises, often more precisely articulated than for other types 
of crises, have evolved over time in part as the nature of such crises has changed. In 
particular, the literature has evolved from a focus on the fundamental causes of currency 
crises, to emphasizing the scope for multiple equilibrium, and to stressing the role of 
financial variables, especially changes in balance sheets, in triggering currency crises 
(and other types of financial turmoil). Three generations of models are typically used to 
explain currency crises that took place during the past four decades. 

 The first generation of models, largely motivated by the collapse in the price of gold, 
an important nominal anchor before the floating of exchange rates in the 1970s, was 
often applied to currency devaluations in Latin America and other developing countries 
[5]. These models are from seminal papers by Krugman (1979) and Flood and Garber 
The second generation of models stresses the importance of multiple equilibrium. 
These models show that doubts about whether a government is willing to maintain its 
exchange rate peg could lead to multiple equilibrium and currency[6]. In these models, 
self-fulfilling prophecies are possible, in which the reason investors attack the currency 
is simply that they expect other investors to attack the currency. As discussed in Flood 
and Marion (1997), policies prior to the attack in the first generation models can translate 
into a crisis, whereas changes in policies in response to a possible attack (even if these 
policies are compatible with macroeconomic fundamentals) can lead to an attack and be 
the trigger of a crisis. 

The third generation of crisis models explores how rapid deteriorations of balance 
sheets associated with fluctuations in asset prices, including exchange rates, can lead 
to currency crises. These models are largely motivated by the Asian crises of the late 
1990s. In the case of Asian countries, macroeconomic imbalances were small before the 
crisis – fiscal positions were often in surplus and current account deficits appeared to 
be manageable, but vulnerabilities associated with financial and corporate sectors were 
large. Models show how balance sheets mismatches in these sectors can give rise to 
currency crises. For example, Chang and Velasco (2000) show how, if local banks have 
large debts outstanding denominated in foreign currency, this may lead to a banking 
currency crisis.

This generation of models also considers the roles played by banks and the self-
fulfilling nature of crises. McKinnon and Pill (1996), Krugman (1998), and Corsetti, 
Pesenti, and Roubini (1998) suggest that over-borrowing by banks can arise due to 
government subsidies (to the extent that governments would bail out failing banks). 
In turn, vulnerabilities stemming from over-borrowing can trigger currency crises. 
Burnside, Eichenbaum, and Rebelo (2001 and 2004) argue that crises can be self-
fulfilling because of fiscal concerns and volatile real exchange rate movements (when 
the banking system has such a government guarantee, a good and/or a bad equilibrium 
can result). Radelet and Sachs (1998) argue more generally that self-fulfilling panics 
hitting financial intermediaries can force liquidation of assets, which then confirms the 
panic and leads to a currency crisis.

Sudden stop models are similar to collapses because of outer financing. These models 
are similar with currency crisis models because of center research point on balance sheet 
imbalance of private sector. However, they pay more attention to external conditions of 
capital flows as causes of “sudden stops”. Theses models consider changes in current 
accounts and real exchange rate depreciation, which could be supervised during crisis 
on developing markets. But they pay less attention to typical dramatic drop in capacities 
and total factor productivity (TFP).

Sudden stop models are similar to collapses because of outer financing. These models 
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are similar with currency crisis models because of center research point on balance sheet 
imbalance of private sector. However, they pay more attention to external conditions of 
capital flows as causes of “sudden stops”. Theses models consider changes in current 
accounts and real exchange rate depreciation, which could be supervised during crisis 
on developing markets. But they pay less attention to typical dramatic drop in capacities 
and total factor productivity (TFP).

To explain recent sudden stop models include new variable conditions. Sharp raise 
of net income in net export is caused by currency depreciation, so sudden stop outcomes 
with increase performance. This brings that negative outcome are caused by sudden 
stop in capital flow. For estimating output drop during sudden stop out of disability 
considering changes of other variables use Fisherman channels and financial accelerator 
mechanisms, or frictions in labor markets.

Following closely the domestic literature, models with financial frictions help to 
account better for the dynamics of output and productivity in sudden stops. With frictions, 
e.g., when firms must borrow in advance to pay for inputs (e.g., wages, foreign inputs), 
a fall in credit – the sudden stop combined with rising extern al financing premium 
– reduces aggregate demand and causes a fall in output[7]. Or because of collateral 
limitation in lending it could lead to a decrease in output.  Banks are more accurate and 
decrease new lending, what cause decrease in credit and causes recession in its turn.

This causes various relatively small shocks causes side effects on debt and working 
capital. Unexpected stops often occur in countries with comparatively small trade sector 
and big amount of foreign exchange debt. Sudden stops influenced countries with wedel 
disparate per capita GDPs, level of economical evaluation, exchange rate regimes. 

It has been found that sudden stops are related with global shocks by studying 
experience. Examining experiences of markets large inflow has been observed followed 
by dramatic its decrease caused by global shock. 

Sudden stops occur more likely with large cross-border economical relation. Milesi-
Ferretti and Tille (2011) defines quick changes in capital flows were important factors 
occurring local crises during the recent crisis. Other studies, e.g., Rose and Spiegel 
(2011), discover little impact of external factors in crisis occurrence.

Theories of foreign debt crisis, default and lending are directly related. Refusing 
applying diplomacy of threatening strong side to a weak side lenders take side advantage 
from a side, which couldn’t pay its debt. There is a need of explanation of reason of 
existent of international lending.

These models assume failure of payment could outcome from various effects. Stimulus 
governments encounter in refunding organizational liabilities vary from household ones 
in domestic conditions. They also differ from models. In the intertemporal model, in 
situation of cost of borrowing opportunity is low, country defaults. As a contrast, in 
the intertemporal sanction model, in bad conditions of trade expenses of reducing it 
could be minimized. Actually Aguiar and Gopinath (2006) present a way of model with 
a constant shock, countries default in difficult situation settle down the expenditure. 
Thereby models have various outcomes with respect to lending opportunities of country.

Such models couldn’t totally explain the reason of default of lenders. Many models 
really prognosis couldn’t occur in a balance because lenders and borrowers escape 
dead-weigh expenses of default and review liability payments. While models have been 
standardized to correspond experience to default, models often are still under prognoses 
opportunity of real default. Especially, countries don’t normally have default in period 
of crisis as most models prognosis: Tomz and Wright (2007) inform that 62% of cases 
of defaults results were lower than trends. Models also undervalue the preparedness of 
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investors to lend to countries contrary of large default risk. Furthermore, modifications 
of surrounding don’t occur to adapt connection between economic and political 
alternatives and opportunities of liabilities of default. 

However, householders’ debts crises are common during history, these situations 
have gotten only restricted attention in sources until recently. Economic theory points a 
obvious meaning to domestic debt crisis because models often assume that government 
always fulfill their liabilities. Models always assume equality of Riparian reducing the 
importance of governmental debt. However, later survey presents that several countries 
could avoid default on domestic debt without its outcomes.

This often occurs because of high inflations due to misuse of monopoly on currency 
emission. Inflation, which is the form of default occurred by currency collapse. In past 
experience countries undervalued their currency by different ways. This lowered the 
value of governmental debt and in addition ensured fiscal release. There have been 
considered other types of default including through financial repression [8]. It takes a 
long time to assume the society to begin using the currency after inflation. This in return 
sharply raises the equalization of inflation of fiscal price, which cause large negative 
outcome of high inflation and related currency collapse.

Debt impatience trend is normally related to “extreme duress” many occurring 
economic experience at level of outside debt would normally be continued by developed 
countries. Studies of experience of impatience of debt and caused default assumes that 
secure of debt depends on specific conditions of each countries, for instance if level of 
external debt of developing economy are higher than 30 – 35 % of GNP opportunity 
of external debt crisis significantly increases. More significantly, in case of developing 
market of country transfers to a caused default of its outside debt, this raises its 
impatience of debt and makes it very hard to transfer to the club of countries that have 
constant approach to global capital markets.

Many problems, related with capabilities of counters to maintain different types 
of householder’s and outside debt stay in same position. A significant problem is in 
endogenous mode of financing countries. Jeanne (2003) discuss that current liabilities 
could be used as helpful obligation arrangement for countries to implement efficient 
macroeconomic policies. Diamond and Rajan (2001) assume that banks in developing 
countries have limited options but to borrow current financing non-liquid projects in not 
efficient surrounding. Eichengreen and Hausmann (1999) suggests the theory “original 
sin”, which explains approaches of disadvantageous environment of country comes with 
current outcome. All together, current debt could raise risk, particularly when household 
financial system is not developed, not monitored and it also might be the only capacity 
of outside financing countries with low level of capital with limited access of capital or 
income of FDI. This puts choice of county for accruing current debt and change into 
more risky to simultaneous result.

Specifically, more profound reasons causing debt crisis are difficult to disassociate 
from possible causes. Most of weaknesses causing the risk increase of debt crisis could 
be caused by reasons linked to financial merger, political economy and institutional 
surrounding. Detecting capital flows could put under the risk countries with weak 
implementing and monitoring. McKinnon and Pill (1996, 1998) defines a way of causing 
crisis by moral risks and incompetent monitoring with not restricted capital flows. There 
is opportunity of including sudden stops, currency crisis or banking into debt crisis, 
which makes it difficult to recognize primary causes. 

Banking crisis is rather general, but less developed type of crisis. Banks are 
substantially delicate, which cause deposits to a risk. Furthermore, difficulties of 
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individual banks could be diverse to all banking system. In time of public security 
net can be restricted risks, society maintained comes with misinterpretation that could 
positively influence on occur opportunity of crisis. Institutional disadvantage could 
increase occurring of crisis. For instance, banks strongly rely on the data, legality 
surrounding to make considered investment decisions and gather on their debts. With 
institutional disadvantage risks can be higher. banking crisis have been formed during 
centuries and demonstrated some similar template, it is difficult to recognize their timing 
by previous experience

Conclusion. This paper has been developed in order to analyze the organizational 
behavior and its performance in different economic conditions. The actuality of this work 
is derived in current unstable economic situation in Kazakhstan caused by devaluation 
of national currency. 

Approperience of turnaround literature is doubtful because of negative outcome 
from adjusting to new changing environmental conditions and in period of crisis. 
Controversial, possibility of business adjust diversely in period of crisis and in changing 
conditions, because of interpreting market opportunities and dangers diversely. More 
types of strategies can be suitable for changing environmental conditions rather than in 
period of crisis, because of experiencing less pressure.

Concluding, retrenchment strategy seem to be the most used short-run approach by 
organizations in period of crisis. Positive outcome of crisis are occurring motivation 
for examining their activity and concentrate on primary sights, improving performance 
by reducing operating expenses and non-profitable assets. Negative side is defining 
expenses and assets as reaction on disadvantageous market conditions and weakening 
abilities of reaction. Susceptibility on diverse outcome of crisis, reactions on it and not 
enough researches defining ways of retrench selection, conditions allowing or restricting 
retrenchment or relation between retrenchment and organizational performance.
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Түйін. Мақалада дағдарыс,  күйзеліс және тәуекел ұғымдары мен 

тұжырымдары талқыланады. Дағдарыс сәйкесінше  әртүрлі өзгергіштерді: 
тиімділік, зияндарды, нәтижелерді, қорытындыларды және т.б. қамтитын 
күрделі  жүйені көрсетеді. Дағдарыс зардаптарын азайту үшін оларды жіктеп, 
зерттеу және болжау қажет. Жіктелуі тұрғысынан қаржы дағдарысы әртүрлі 
нысандарда көрінуі мүмкін. Дағдарыстардың  4 типі: валюталық, инфляциялық, 
ішкі және сыртқы қарыз қатынасы, банк дағдарысы. Бұл зерттеу Қазақстандағы 
тұрақты дамудың негізгі бағыттары бойынша дағдарысқа қарсы даму моделінің  
негізгі векторларын  табуға атсалысады.

Түйін сөздер: дағдарыс, дағдарыстың жіктелуі, дағдарыс факторлары, 
тәуекел, өтімділік, катастрофа, валюта, сыртқы және ішкі дағдарыс, банк 
дағдарысы, дағдарыс басқару моделі.

ВоЗМожноСТЬ, нЕоБХоДИМоСТЬ И ПроБЛЕМАТИКА
КрИЗИСоВ В ЭКоноМИКЕ
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Резюме. В статье обсуждается общее определение кризиса и таких 

концепций, как риск, чрезвычайная ситуация и катастрофа. В соответствии 
с этим кризис представляет собой сложную конструкцию, которая содержит 
различные переменные прибыльности, убыточности для предприятия, причины 
происхождения, результаты и т. д. Кризисы следует ожидать и прогнозировать, 
чтобы подготовиться к последствиям, определены типы кризисов. С точки 
зрения классификации, финансовый кризис может трансформироваться в 
разные формы. Описываются существующие 4 типа кризисов: валютный, 
инфляционный, соотношение внешнего и внутреннего долга, банковские кризисы. 
Это исследование поможет найти основные векторы антикризисной модели 
развития в Казахстане.

Kлючевые слова: кризис, классификация кризисов, кризисные факторы, риск, 
чрезвычайная ситуация, катастрофа, валюта, внезапный кризис, внешний и 
внутренний долг, банковские кризисы, модель кризисного управления
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 Annotation. In the article, the management of the company’s activity is considered 
on the basis of a balanced scorecard from the client component. The main emphasis 
of the balanced scorecard is establishing criteria that are important from the clients’ 
perspective. The component of the consumer / client is based, first of all, on the 
postulate: the discovery and development of all new markets. The variety of offers makes 
consumers increasingly demanding and often changing predilections. The success of an 
organization in the “Market / Clients” direction is not an end in itself, but a necessary 
prerequisite for achieving financial goals.

 Key words: balanced scorecard system, management decisions, market share,  
consumer share,  customer relationship, prospects.

Introduction. In modern conditions, information technology and intellectual capital 
are becoming increasingly important. A constantly changing external environment 
challenges managers and owners of enterprises in the process of making strategic 
decisions. In today’s unstable market conditions, the external environment requires 
maneuverability in business. Therefore, the management tool must meet two key 
requirements: it must be as practical as possible, and its development and implementation 
should not take a long time. Such a tool exists - it is a balanced scorecard (BSC) system 
based on the BalancedScorecard concept, which is used for the purposes of transferring 
the strategy to the operational level of the daily activities and regular management of the 
implementation of the strategy.

 Methodology of the research. To solve the abovementioned problem, we propose 
to use the modern management method, which has recently become popular in our 
country - balanced scorecard system (BSC).

The balanced scorecard is nothing more than an enterprise management system 
linking the company’s overall strategic orientations with its operational functions and the 
ability to quickly monitor the implementation of long-term and medium-term objectives 
of the organization on the basis of a systematic analysis of complex indicators. The main 
advantages of the BSC are the possibility of continuous measurement and adjustment 
of the whole organization activities to achieve their strategic objectives through a 
structured approach towards the formation of indicators of enterprise management and 
their balance.

 Results and discussion.
 Nowadays the company’s ability to mobilize and use its intangible assets is a leading 

factor. In the context of rapidly developing markets and large competition, non-financial 
information is based on an assessment of the company’s intangible assets is becoming 
increasingly important.

 The balanced scorecard (BSC) provides an opportunity to assess these factors 
and opens up new opportunities for managing corporate strategy. The effectiveness of 
management with the help of the BSC is confirmed. The experience of such leading 
companies of the world economy as Coca-Cola, Samsung, Electronics, Toyota and 
others demonstrates that the system allows implementing the strategic plans of the 
enterprise with the lowest costs and in a short time period.
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 Currently, the Balanced Scorecard (BSC) is, in the opinion of many scientists, the 
most effective management system with its day-to-day functions [1,2,3].

 The history of the creation of the concept of a balanced scorecard (hereinafter 
referred to as the BSC) originates in the late 1980s when Norlan Norton Institute - the 
research center of the world-famous audit and consulting company KPMG Peat Marwick 
- started to study the issue of quality management, as well as started to search for tools 
that provide its increase. The purpose of this study, entitled “Measuring Performance 
in the Organization of the Future”, was to find new alternative methods for measuring 
non-financial management indicators.

 The BSC allows us to examine the company’s activities on the basis of four 
components: financial, client, internal business processes, training and development. 
The components of this effective model are in a sequence, allowing to display strategic 
goals at the operational control stage, to monitor implementation of the targets, and to 
link financial and non-financial development indicators.

Table 1 shows the interrelation of the company’s indicators and strategic goals in the 
client component of the BSC.

Table 1
Interrelation of the indicators and strategic goals of the company in the client 

component of the BSC.
Strategic objectives of the enterprise Key indicators
Characteristics of goods / services - the customer’s evaluation of the quality of the goods 

in the enterprise;
- the share of return of goods;
-the appearance of cash queues
- the percentage of complaints;

Image - the sign of perception in the retail network by a buyer
Interrelations - the percentage of buyers who used different types of 

services;
- the percentage of purchases made by regular 
customers;
- the speed of response to customers’ demands

Note: Russian Entrepreneurship, 2011, No.6 (2), p.6

On the basis of a generalization of empirical experience, the developers of the system 
of indicators suggested first to operate with four main projections: “Finance”, “Clients”, 
“Internal business processes” and “Training”. In Fig. 1 the cause-effect relations of 
Balanced Scorecard (BalancedScorecard) are illustrated.

Figure 1-The cause-effect relations of Balanced Scorecard (BalancedScorecard)
                      
So, in general, the SSP gives answers to four questions of importance to the 
company:
1. (projection “Finance”) How do shareholders evaluate the enterprise?
2. (projection “Clients”) How do customers evaluate it?
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 Currently, the Balanced Scorecard (BSC) is, in the opinion of many scientists, the 
most effective management system with its day-to-day functions [1,2,3].

 The history of the creation of the concept of a balanced scorecard (hereinafter 
referred to as the BSC) originates in the late 1980s when Norlan Norton Institute - the 
research center of the world-famous audit and consulting company KPMG Peat Marwick 
- started to study the issue of quality management, as well as started to search for tools 
that provide its increase. The purpose of this study, entitled “Measuring Performance 
in the Organization of the Future”, was to find new alternative methods for measuring 
non-financial management indicators.

 The BSC allows us to examine the company’s activities on the basis of four 
components: financial, client, internal business processes, training and development. 
The components of this effective model are in a sequence, allowing to display strategic 
goals at the operational control stage, to monitor implementation of the targets, and to 
link financial and non-financial development indicators.

Table 1 shows the interrelation of the company’s indicators and strategic goals in the 
client component of the BSC.

Table 1
Interrelation of the indicators and strategic goals of the company in the client 

component of the BSC.
Strategic objectives of the enterprise Key indicators
Characteristics of goods / services - the customer’s evaluation of the quality of the goods 

in the enterprise;
- the share of return of goods;
-the appearance of cash queues
- the percentage of complaints;

Image - the sign of perception in the retail network by a buyer
Interrelations - the percentage of buyers who used different types of 

services;
- the percentage of purchases made by regular 
customers;
- the speed of response to customers’ demands

Note: Russian Entrepreneurship, 2011, No.6 (2), p.6

On the basis of a generalization of empirical experience, the developers of the system 
of indicators suggested first to operate with four main projections: “Finance”, “Clients”, 
“Internal business processes” and “Training”. In Fig. 1 the cause-effect relations of 
Balanced Scorecard (BalancedScorecard) are illustrated.

Figure 1-The cause-effect relations of Balanced Scorecard (BalancedScorecard)
                      
So, in general, the SSP gives answers to four questions of importance to the 
company:
1. (projection “Finance”) How do shareholders evaluate the enterprise?
2. (projection “Clients”) How do customers evaluate it?
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3. (projection “Internal business processes”) How can business processes provide a 
privileged position to the enterprise?

4. (projection “Training and growth”) What are opportunities available for the 
growth and development of the company

The answers to these questions are conditioned by the goals that are proclaimed 
from the company’s strategy. Once the objectives of finance, client goals, the objectives 
of internal business processes, as well as training and growth, are determined, strategic 
initiatives on quality, timelines should be worked out in accordance with them.

 Thus, the formulation of strategic objectives, the selection of indicators and the 
development of strategic project activities create the conditions for a comprehensive 
review of the company’s activities. The detailed description of the projection “Clients” 
will be discussed further.

The client component of the BSC defines the circle of customers and segments of 
the consumer market, where the organization (enterprise, firm, company, business unit) 
is going to work. Selected segments of the market are the source of income, rising of 
which is the most important task of the financial component system. Key indicators of 
the client component, characterized by meeting the needs of customers, their loyalty, 
profitability, preservation and expansion of the client base determine the use value of 
offers. These are the most important indicators when evaluating the results of working 
with clients [4, 5, 6].

Its importance for the balanced scorecard as a whole is caused by the fact that it 
is the client component that allows us to form the consumer-oriented strategy and the 
target market segment, so that in the future it provides an exceptional return. The client 
component includes several basic indicators of the results of the implementation of 
a correctly formulated and implemented strategy. It includes satisfying the needs of 
customers, preserving the consumer base, attracting new customers, profitability, as 
well as the volume and share of the target market segment.

 However, the client component should also include specific indicators of the offer 
value received by the consumer of the target segment from the given organization. In 
this case, we are talking about the factors that are important for the consumers in the 
matter of maintaining loyalty. So, factors of timely delivery; constant flow of new types 
of products or services; the supplier’s ability not only to anticipate the client’s new 
needs, but also the opportunities to meet them are important for them.

 An important element in determining strategic client goals is segmentation of the 
market, although some managers object to the segmentation principle, as they like 
all customers, and they are ready to meet the needs of each individual customer[7]. 
However, the risk in this case is that everything will be done equally badly for each 
consumer. The value of the client strategy is to determine not only what needs to be 
done, but also what should not be done.

 It is clear that, in general, the compound of existing and potential customers is 
heterogeneous. Each group has its own preferences, and all of them evaluate the quality 
of the proposed product or service differently. Therefore, when forming a client strategy, 
it is necessary to consider different groups of customers and market segments, as well as 
their preferences considering factors such as price, quality, customer satisfaction.

 Strategic client goals that are universal for all types of organizations:
1) ensuring the satisfaction of customers’ needs;
2) maintaining the existing customer base;
3) expansion of the customer base;
4) owning a certain market share;
5) ensuring maximum profitability of customers [8].
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      Customer-centered approach is a strategy that allows to receive additional benefits 
or competitive advantages by implementing the principle of prioritizing client’s needs 
in a daily work. To solve the problems of the client-oriented approach, it is necessary 
to be considerate in communication, to be responsive and operative; to create positive 
emotions; to ensure satisfaction from a purchase, to reinforce confidence in the right 
choice; to take into account the needs of customers, remembering its benefits [9]. The 
offers of the consumer value of the target group of the client component in determining 
its long-term goals and indicators are the key factor [10].

     Therefore, the task of the client projection of the BSC is to translate the overall 
goal and strategy of the organization into a concretization of tasks that are aimed at the 
target segments of the consumer market and are communicated to all employees of the 
enterprise [11].

     Usually the organization already has permanent and potential clients, and their 
composition is heterogeneous. When the strategy of an enterprise is formulated, various 
groups of clients and market segments are considered through the prism of price, quality, 
functionality, reputation, image, relationship and service, as well as their preferences. 
This strategy is determined by the segments of the market and the group of customers 
that were chosen as target. Balanced Scorecard is a description of the organization’s 
strategy with the establishment of consumer goals in each selected segment.

   At present, if there is a choice, customers - both consumers and organizations - no 
longer behave identically - but require products and services designed to meet their 
unique needs. There is no such thing as “customers in general”, there is only this sort 
of client. Individual clients (both consumers and firms) require an individual approach. 
The most important characteristic of the optimal set of criteria for customer satisfaction 
is the combination of quantitative and qualitative indicators. Qualitative indicators are 
customer’s opinion and perceptions [11].

   These are the most reliable forerunners of trends in the behavior of buyers. Of 
course, the opinions and perceptions of buyers are important. However, these data 
should be supported by quantitative indicators of customer satisfaction, taking into 
account what is really being done, and not just the buyers say [12].

   The modern turbulent market is characterized not only by attractive, creatively 
advertised goods capable of withstanding price competition, but also by the growing 
tendency of increasing the demands of customers, including a constant and the highest 
level of service [13].

  At present, it is customer service that is a polemic for competitors. It creates 
opportunities to differentiate the standard product in the rest of the product and 
modernize the technology to suit individual needs. This shift towards a customer-
sensitive customer is evident for both the industrial markets and the consumer market “a 
special approach to the customer” [14].

  The loyalty of the buyer is an indicator of how positive is the attitude of the customers 
to everything related to the activities of the organization, the goods and services that it 
offers, its trademark and image. There are many signs that allow us to assume that the 
saved customers are generally more profitable than the new ones and, therefore, the task 
of marketing is to find ways to create a stable relationship with customers [14].

 Thus, even successful companies that have used modern technologies of strategic 
management in their activities can have vulnerable positions in business with a rapid 
change in the economic situation in the direction of costs. In modern conditions, it is 
necessary to respond in a timely manner to changes in the market conditions for the 
stable long term development of the organization’s activities.
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Conclusion:
1. The client component of the BSC determines the circle of customers and segments 

of the consumer market, where the organization (enterprise, firm, company, business 
unit) is going to work. Selected segments of the market are the source of income, the 
increase of which is the most important aim of the financial component of the system. 
Key indicators of the client component, characterized by meeting the needs of customers, 
their loyalty, profitability, preservation and expansion of the client base, determine the 
use value of offers.

2. The client component should also include specific indicators of the value of the 
offers received by the consumer of the target segment from the given organization. 
These are the factors that are important for the consumer in the matter of maintaining 
loyalty.

3. The main point in determining strategic client goals is segmentation of the 
market, although some managers object to the principle of segmentation, as they like all 
customers, and they are ready to meet the needs of an individual client.
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КЛИЕнТСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ СБАЛАнСИроВАннЫХ 
ПоКАЗАТЕЛЕЙ

А.  Беймбетова
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

e-mail: aigul.beimbetova@narxoz.kz
 Резюме. В статье управление деятельностью компании  рассматривается 

на основе  системы сбалансированных показателей со стороны клиентской 
составляющей. Основной акцент системы сбалансированных показателей  
делается на установлении  критериев, важных с точки зрения клиентов. 
Составляющая потребителя / клиента основана, прежде всего, на постулате: 
открытие и развитие все новых рынков. Разнообразие предложений делает 
потребителей все более требовательными и часто меняющими пристрастия. 
Успехи организации в проекции «Рынок / Клиенты»  являются не самоцелью, а 
необходимой предпосылкой для достижения финансовых целей.

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, управленческие 
решения, доля рынка, доля потребителя, взаимоотношения с клиентами, 
перспективы.

ТЕҢДЕСТІрІЛГЕн КӨрСЕТКІШТЕр жҮЙЕСІнДЕГІ КЛИЕнТТІК 
АСПЕКТ

А.Беймбетова
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан

e-mail: aigul.beimbetova@narxoz.kz
Түйін. Мақалада компанияның басқару қызметі клиенттер тарапынан 

балансталған көрсеткіштер негізінде қарастырылады. Жүйенің басты 
ерекшелігі теңгерімді көрсеткіштер клиенттер үшін маңызды критерийлерді 
белгілеуге арналған. Тұтынушының / клиенттің компоненті, ең алдымен, барлық 
жаңа нарықты ашу және дамыту постулатына негізделген. Ұсыныстардың 
алуан түрлілігі тұтынушыларды барынша талапшыл етеді және тәуелділікті 
жиі өзгертеді. Ұйымның «Нарық/ Клиенттер» жобасындағы жетістігі өз 
мақсатына қолданылмайды, бірақ қаржылық мақсаттарға қол жеткізудің 
қажетті шарты болып табылады.

Түйін сөздер: теңдестірілген көрсеткіштер жүйесі, басқару шешімдері, 
нарық үлесі,  тұтынушы үлесі, клиенттермен қарым-қатынас,болашақтар
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ANALYSIS OF THE PROCESS OF PROMOTING AN INNOVATIVE 
PRODUCT IN THE INDUSTRIAL MARKET OF KAZAKHSTAN

A. V.Maldynova
University “Narhoz”, Almaty, Kazakhstan

e-mail: aizhanam@gmail.com

Annotation. Innovative activity plays a key role in the effective development of the 
national economy in all economically developed countries of the world. Realizing the 
importance of innovative processes, the governments of developed countries created 
all necessary conditions for their support and regulation. Presented in the form of the 
adoption of relevant regulations, the creation of innovative infrastructure and state 
incentives for innovation.

The new product in the conditions of increasing competition, on the one hand, and 
increasing investor interest in the Kazakhstan industrial market, on the other, becomes 
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a “cornerstone” for many companies. The main mistakes of the failures and 
success of the withdrawal of new products to the Kazakhstan industrial market are 
considered.

Key words innovative product, marketing of innovative product, commercialization 
of innovative product, mistakes in promoting, success in promoting of innovative product. 

Introduction. The modern market is characterized by the growing strength 
of competition and the acceleration of the pace of changes in the main macro and 
microeconomic factors, on which the marketing situation for most products and services 
directly depends. In such tough conditions in the industrial market, when developing 
a new product, the most important competitive advantage is integrated marketing 
planning, which allows the company to rationally distribute available resources, prepare 
in advance for possible difficulties and changes in the market. 

Taking into account the strategy of industrial and innovative development of the 
Republic of  Kazakhstan (2015-2019), which is aimed at the process of formation of 
the state economic policy of Kazakhstan and has the goal of achieving sustainable 
development of the republic through diversification of all branches of the economy 
and refusal from the raw direction of development to processing, it is necessary to pay 
attention to the following tasks: the production of competitive products, export-oriented, 
increasing the level of innovation performance. 

The urgency of these tasks is strengthened by the message of the President of the 
Republic of Kazakhstan Nursltan Nazarbayev to the people of Kazakhstan Strategy 
“Kazakhstan - 2050”: “by 2050, Kazakhstan must fully update its production assets in 
accordance with the latest technological standards. In the most competitive sectors, we 
need to actively develop strategies for the formation of new market niches for domestic 
producers” [1].

In such situation, the developed integrated program for launching a new product to 
the market should contribute to the realization of the main goal - timely achievement of 
planned targets (turnover, profits, time constraints, etc.). At the same time, most projects 
have developed a product or service, mastered production, invested a lot of intellectual 
and financial resources, there are primary sales, but mass or mass production can not be 
achieved. This is due primarily to the fact that companies do not have the experience 
of bringing a new product to the market in a highly competitive environment. Most 
often, the applied marketing impacts are not complex and systemic, due to the lack of 
sufficient practice to promote new projects in the industrial market.

Research methods: The following research methods were used in the article: 
analysis and synthesis, comparison and generalization methods, classification method, 
economic and statistical methods.

Results and discussion. Serious obstacles in the implementation of innovations 
are a 70% obsolete production equipment park. Gradually, enterprises overcome this 
problem with the help of different options: from the replacement of equipment and the 
introduction of technology to work on the terms of “outsourcing”. But here’s how to 
promote and bring a new product to the market - no experience, no budget, no priorities. 
In the first place is the development of a new product and the solution of production and 
technological issues, and the promotion and sale of a “unique product” is not a complex 
process, both for developers and managers. Unfortunately, the risk of non-availability 
for planned sales is underestimated, which ultimately leads to sad consequences: an 
increase in the payback period of the project, a decrease in profitability, and no return 
on investment.
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In the small and medium-sized business of the industrial sector with equipment, the 
situation is better: it was usually purchased abroad, new or used, but more modern than 
on industrial giants. But in the field of promotion and introduction to the market, the 
situation is also unfavorable, but for other reasons: the company’s financial resources 
are limited, there is no experience in promoting and launching a new product and there 
are no qualified specialists [2].Complex marketing planning deals with the results of a 
survey of 473 mining enterprises in Kazakhstan - only 4%. These survey results show 
that marketing planning in the industrial market has not yet become a system, unlike the 
consumer goods market. To date, companies operating in the industrial market do not 
have sufficient practical experience and a formed theoretical base that takes into account 
the specifics of innovations and that is why more than 70% of innovation projects do 
not reach planned targets. At the same time, most projects have developed a product 
or service, mastered production, invested a lot of intellectual and financial costs, there 
are primary sales, but mass or mass production can not be achieved, since there is no 
experience of bringing an innovative product to the market in a highly competitive 
environment. Often, the applied marketing impacts are not complex and systemic 
in nature due to the lack of sufficient practice to promote innovative projects in the 
industrial market.

Figure - 1 Distribution of innovative projects in the areas

Based on the results of the analysis of submitted projects, the following results were 
obtained (figure 2).
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Figure - 2 Results of the success of projects, %

Consider the data on successful and unsuccessful projects in time.

Figure 3- Results of the success of project by year
The graph clearly shows the tendency to accumulate experience in the implementation 

of new projects: the greatest number of failures falls at the beginning of the period 
under consideration, since the strategy of industrial and innovative development of the 
Republic of Kazakhstan in this period was only adopted and the Kazakhstan industry 
began to develop actively. Thanks to the impulse from the state, many companies began 
to develop new directions in activities, to be included in new projects. However, neither 
the experience of implementation, nor the marketing departments, nor the experience of 
promotion in the market, the companies have not yet been.
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Also in the period from 2011 to 2015, a rather large proportion falls on projects 
with medium results. Sale is on, but the indicators are average. In many such projects, 
the yield date for the payback period shifted 1.5 or 2 times, which did not meet the 
expectations of investors. But these indicators reflect the following trends:

•	 Owners, investors are not ready to stop working on the project, even if the 
research shows that it is not promising;

•	 Sluggish sales due to lack of integrated and systemic promotion, sales “on their 
own”.

Since 2014, there has been a steady trend towards the growth of successful projects. 
This fact is due to the experience already gained, taking into account the mistakes of 
previous years, increasing competition and taking into account the data of marketing 
research, as well as the ever deeper penetration of the strategy of industrial-innovative 
development into the industry [3].

The reduction in the number of new projects since 2015 is due to the international 
economic crisis, the devaluation of the tenge and the suspension of work in many new 
areas, given the shortage of financial resources. However, there are projects underway and 
there are practically no unsuccessful projects. This shows the cautiousness of investors 
and the clear development of new ideas before making a decision on implementation.

The largest investments from 2010 to 2015 in new projects fall on engineering, 
energy-saving equipment, mining equipment and medical equipment. At the same time, 
the overall picture shows that the costs of promoting new products are quite low relative 
to the total investment. It should be noted that the strategy of industrial and innovative 
development of the Republic of Kazakhstan 2010-2015 demonstrated good results, in 
connection with which it was decided to extend the program until 2020.

At this stage, the question of the reasons for the failures of some innovative projects 
becomes obvious. The author has analyzed and identified a number of basic mistakes 
that are allowed when developing a new product in the industrial market and leading to 
a negative result [4].

The first mistake is that the goals are not set, that is, they are not digitized, and 
there is no time limit for achieving them. Studies conducted in recent years show a 
large number of examples where inaccuracy in their formulation leads to such serious 
negative consequences as the shift of goals or the wrong choice of strategic directions 
(which leads to serious risks of material losses), disruption of communications within 
the company, the emergence of difficulties in motivation of employees and other serious 
problems.

 Thus, the objectives have a serious impact on virtually all the components of the 
company’s activities, including the results of the implementation of innovative projects 
and their success. Therefore, the goal should be formulated clearly and briefly, digitized 
and have a timeline for reaching the target indicators (SMART).

The second mistake is to estimate the cost of bringing new products to the 
market. Enterprises and companies with a majority of production management often 
underestimate the size of the budget needed to promote new products to the market. 
According to the practice of European countries, the cost of product promotion is about 
40 - 60% of the cost of project development. In Kazakhstan, the share of costs in fact 
is less than 10% of the cost of development, and this is due to low competition in the 
market and disbelief of Russian leaders in the effectiveness of promotion tools, as well 
as lack of financial resources. However, in practice, as a rule, the project does not have 
enough financial resources. 

In fact, you will have to spend money anyway, but in the budget and in the economic 
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calculation, these funds will not be laid, which ultimately increases the risks and adjusts 
economic indicators by the payback period and the size of the investment. In fact, it is 
necessary not only to produce a new product, but also to inform customers, to sell, that 
is, sometimes funds are required not less, and in some cases more than development. 
Many leaders of innovative projects simply do not pay due attention to this, which 
ultimately leads to failure.

The third mistake is the incorrect calculation of the financial feasibility of the project, 
the financial possibilities are not calculated, the project is hampered in development. A 
later entry into the market is accompanied by an active presence of similar developments 
of competitors.

Also, the outcome of the new product will always be influenced by external factors 
that need to be taken into account when planning innovation: tightening competition and 
its globalization, increasing the number of offers of new products, increasing the cost of 
developing and withdrawing new products, reducing the life cycle of goods (services), 
and decrease in profitability due to increased competition [5].

Conclusion. The crisis is one of those turning points in which traditional marketing 
strategies reach their limit of development; need innovation in marketing, its reasonable 
reorganization. Many failed innovations are often associated with large-scale investment 
in marketing activities that did not meet expectations, or with unreasonable and 
unreasonable desire to profit from advertising. In difficult economic conditions, amid 
a fairly long recovery, when the level of use of all resources is very high, the use of 
traditional marketing technologies does not give any decisive advantages. They remove 
the problem of worsening the financial situation of the organization, but do not allow it 
to improve [6].

In the context of globalization, Kazakhstan’s economy faces a number of objective 
problems, including: the raw material orientation, insignificant integration with the 
world economy, weak inter-sectoral and interregional economic integration with the 
world economy, low consumer demand for goods and services in the domestic market, 
underdevelopment of production and social infrastructure, the overall technical and 
technological backwardness of enterprises, the lack of effective communication between 
science and production, low costs on research and development work, management 
mismatch, the tasks of adapting the economy to the processes of globalization and the 
transition to a service-technological
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АнАЛИЗ ПроЦЕССА ПроДВИжЕнИЯ ИнноВАЦИонноГо 
ПроДУКТА нА ПроМЫШЛЕнноМ рЫнКЕ КАЗАХСТАнА

А.В. Малдынова
Университет «Нархоз», г.Алматы, Казахстан

e-mail:aizhanam@gmail.com.
Резюме. Инновационный продукт в условиях растущей конкуренции, с 

одной стороны, а также возрастающий интерес зарубежных инвесторов 
к промышленному рынку Казахстана, с другой, становится «краеугольным 
камнем» для многих компаний. Рассмотрены основные ошибки неудач вывода 
новых продуктов на промышленный рынок Казахстана.

Ключевые слова: инновационный продукт, маркетинг инновационного 
продукта, коммерциализация инновационного продукта, ошибки в продвижении, 
успех в продвижении инновационного продукта.

ҚАЗАҚСТАннЫҢ.ӨнЕрКӘСІПТІК нАрЫҒЫнДА 
ИнноВАЦИЯЛЫҚ ӨнІМДІ жЫЛжЫТУ ҮДЕрІСІн ТАЛДАУ

А.В. Малдынова
Нархоз Университеті, Алматы қ., Қазақстанн

е-mail: aizhanam@gmail.com
Түйін. Бір жағынан, өсіп келе жатқан бәсекелестіктің инновациялық өнімі, 

сондай-ақ Қазақстанның индустриалдық нарығына шетел инвесторларының 
қызығушылығы, көптеген компаниялар үшін «іргетасқа айналады». Қазақстанның 
өнеркәсіптік нарығына жаңа өнімдерді шығарудың сәтсіздіктерінің негізгі 
қателіктері қарастырылады.

Түйін сөздер. инновациялық өнім, инновациялық өнім маркетингі, инновациялық 
өнімді коммерцияландыру, насихаттаудағы қателер, инновациялық өнімді 
жылжытудағы табыстар.

МрнТИ 06.71.51-57
УДК 658.1

ҚонАҚ ҮЙ ШАрУАШЫЛЫҒЫнДА ҚЫЗМЕТ КӨрСЕТУ ДЕҢГЕЙІн 
АрТТЫрУ БоЙЫнША САПА МЕнЕДжМЕнТІ жҮЙЕСІн ЕнГІЗУДІҢ 

ТИІМДІЛІГІ
Б.С. Мырзалиев*, С.А.Нахипбекова

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік университеті, Түркістан қ., 
Қазақстан

e-mail: borash2006@mail.ru

Аңдатпа. Мақалада қонақ үйлерде қызмет көрсету деңгейін арттыру бойынша 
сапа менеджмент жүйесін енгізудің тиімділігі зерттелген. Қонақ үй қызметінің 
дамуы жаңашыл басқару әдістерінің арасында ең көп қызығушылық тудырған 
Сапа менеджмент жүйесін енгізумен тікелей байланысты екендігін анықтау 
үшін арнайы сауалнама жүргізілді. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты жалпы 
сапа менеджментінде маңызды орын алатын кәсіптік қанағаттанушылығын 
немесе қанағаттанбауы деңгейін анықтайтын факторларға негізделді. 
Зерттеу барысындаа статистикалық және эмпирикалық әдістер қолданылды. 
Сауалнама жауаптары  SPSS  22 бағдарламасы бойынша талданып, нәтижелері 
корелляциялық әдіс негізінде жүргізілді. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері 
қызметкерлердің қанағаттану деңгейін өлшеуде ұйымдық ортаны және бизнестің 
кемшіліктерін анықтау үшін ақпараттық зерттеулер жүргізу қажеттілігін, 
менеджерлер қызметкерлердің қажеттіліктері мен тілектерін анықтауда өзара 
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қарым-қатынасқа назар аударып, қызметкерлердің сәтсіздіктерін барынша 
азайтуға болатындығы дәлелденді. 

Түйін сөздер: қонақ үй, сапа менеджмент жүйесі, қонақжайлылық 
индустриясы, кәсіптік қанағаттану, көшбасшылық. 

Кіріспе. Нарықтық орта мен жоғары бәсекелестік жағдайында кез келген 
қонақ үйдің тиімді жұмыс істеуі, оның қонақ үй қызмет көрсетуінің сапасына 
өте тығыз байланысты екендігі белгілі. Бұл жағдайда меншік түріне қарамастан 
жоғарғы сапалы қызмет көрсету қонақ үй қызметкерлерінің жұмысына 
тұтынушылардың қанағаттану деңгейі мен олардың жіті көңіл аударылуы қонақ 
үйді таңдау мүмкіншілігін іске асыру болып табылады. Көбінесе бұл мақсаттағы 
істер, қонақ үй қызметтерінің сапасын арттыру мен оны жақсартуға бағытталады. 
Алайда, қонақ үй қызметтерінің сапасы ісінің техникалық шешімдерімен ғана 
шектелмейді. Қонақ үй индустриясы, әдетте қонақтарды тартуға, олардың 
талаптарын орындауға, сеніміне ие болуға кәсіпорындардың сапа менеджменті 
жүйесін енгізуге де байланысты. Бұл қонақтардың көңіліннен щығуға толық 
мүмкіндік береді. Сондықтан қонақ үй кәсіпорнының стратегиясы – қонақтар мен 
кәсіпорын арасындағы қатынастарын жетілдіруге бағытталу қажет.

Қонақ үй қызметтерінің сапасы негізінен онда жұмыс істейтін адамдарға, 
олардың біліктілігіне, ынтасына, шығармашылық қабілетіне, жаңа технологияларды 
меңгеру шеберлігіне және сапалы ұйымдастыру үрдістерін қонақтарға қызмет 
көрсетуге арналған жаңа материалдық база түрлерін пайдалануға да байланысты 
екендігін ұмытпаған жөн. Қонақ үй бизнесінде көрсетілген қызмет көрсету сапасы 
қонақты қанағаттандыру деңгейімен тікелей өлшенетіндігі де белгілі .

1) Өнімнің немесе қызметтің шынайы өнімділігімен тәжірибе жасай отырып, 
тұтынушылар салыстыру нәтижесі бойынша олардың талғамына қаншалықты 
сәйкес келетіндігін салыстырады және болжайды. Қазіргі уақытта сапа артқан 
сайын өндіріс те өседі, соның арқасында табыс табу мен шығындардың мөлшерін 
азайту, кәсіптік қызметтің өзін-өзі қанағаттандыру және бизнес жүргізу басты 
бағыт болып табылады [көшбасшылық; 

2) басқару ортасы; 
3) жұмыс уақыты; 
4) жұмыс қауіпсіздігі;
5) білім беру және даму; 
6) іскерлік орта; 
7) жұмыс сапасы. 
Гипотеза 1: Қонақүйлердің көшбасшылық бағалары мен қонақүй 

кәсіпорындарында кәсіптік қанағаттану деңгейі арасындағы оң байланыс бар.
Гипотеза 2: Қонақүйлердегі басқару ортасы мен қонақжайлық кәсіпорындардағы 

кәсіптік қанағаттану деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
Гипотеза 3: Қонақ үйлердегі жұмыскерлердің жұмысын бағалау және кәсіптік 

қанағаттану деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
Гипотеза 4: Қонақ үйлердегі қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігін бағалау және 

кәсіптік қанағаттану деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
Гипотеза 5: Қонақ үйлердегі қызметкерлерге білім беру мен дамуын бағалауы 

және кәсіптік қанағаттану деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
Гипотеза 6: Қонақ үйлердегі іскерлік ортаны бағалауы және қонақүй 

кәсіпорындарында кәсіптік қанағаттану деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
Гипотеза 7: Қонақ үйлердегі жұмыс сапасын бағалау және кәсіптік қанағаттану 

деңгейі арасындағы оң қатынас бар.
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1 сурет - Факторлар бойынша зерттеу әдістемесі

Сауалнама жүргізу үшін 5 баллдық Likert шкаласы пайдаланылды. Сауалнама 
3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлімде кәсіптер туралы демографиялық сұрақтар 
бар. Бұл бөлімде қонақүй кәсіпорындарында жұмыс істейтін кәсіпкерлердің 
деграциялық құрылымы шешілді. Екінші бөлікте қонақ үйлердің қанағаттану 
деңгейін қонақ үйлердің кәсіптік қанағаттандыруға әсер ететін факторларға 
қатысты пікірін өлшеу арқылы анықтауға тырысты. Үшінші бөлімде тікелей 
сапа менеджментіне қатысты, яғни қонақ үйде қай бөлім сапа менеджменті 
жүйесі жұмыстарымен айналысатындығы, қандай да бір сапа марапатымен 
марапатталғандығы жөнінде сауалдарды қамтыды.  Мен 5 баллдық Likert шкаласы 
бойынша бағалау жасауды жөн көрдім, ол қонақ үй бизнесі саласында кәсіптік 
қанағаттануды анықтау үшін пайдаланылады, «5: толығымен келісемін және 1: 
толығымен келіспеймін».

нәтижелері мен талқылануы.  Зерттеу Туркия Республикасы, Стамбул 
қаласындағы 3, 4 және 5 жұлдызды қонақ үйлерде  жұмыс жасайтын 200 маманды 
құрайды. Сауалнама алу  200 адамға жүргізілді. Сауалнаманың негізгі массаға 
қатынасы шамамен 100% құрайды. Зерттеудің массасы Стамбул қаласында  3, 4 
және 5 жұлдызды 10 қонақ үйлерді құрайды. Уақыт пен шығындарға байланысты 
осы аймақтардағы барлық 3, 4 және 5 жұлдызды қонақ үйлерге жету мүмкін 
болмады. Осы себепті қатысушылардың жалпы саны - 200. Қатысушылардың 41-і  
қабылдау бөлімі, 46-ы тамақтану, 41-і  қабат қызметтері, 7-і техникалық қызмет 
көрсету, 24 қонақ үй бизнесі кәсіпорындарының түрлі бөлімдері, оның ішінде сату 
және маркетинг бөлімдері бар (1 кесте).
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1 кесте
Респонденттердің қызметтік және демографиялық құрамы

Бөлімдер Респонденттер саны Үлес салмағы, %
                                                Қызметтік бөлімдер бойынша
Қабылдау бөлімі 41 20,5
Тамақтану бөлімі 46 23,0
Қабат қызметтері бөлімі 41 20,5
Бухгалтерия бөлімі 11 5,5
Басқару қызметі бөлімі 20 10,0
Қауіпсіздік бөлімі 10 5,0
Техникалық қызметтер бөлімі 7 3,5
Басқалары 24 12,0
                                                              Жас ерекшеліктер бойынша
17 және одан төмен 2 1,0
18-25 38 19,0
26 – 35  73 36,5
36 – 45 65 32,5
46-55 22 11,0
56 және одан жоғары - -
                                                      Жынысы бойынша
Ер 101 50,5
Әйел 99 49,5

Талдау көрсеткендей, 17 жас және одан төмен тобындағы респонденттердің 
1%-ын құрайды , 18-25 жас тобындағы - 19%, 26-35 жас тобында - 36,5%, 36-45 
жас тобындағы - 32,5% және  46-55 жас тобында - 11 %. Қатысушылардың 50,5% 
- ер адамдар, ал 49,5% - әйелдер. 

Қонақ үй қызметкерлерінің жыныстық-жастық құрылымы —  екі «өлшемнің» 
қосындысын айқындайды: бірінші жағдайда қандай да бір  қызмет көрсету 
ортасында немесе  ұжым құрамында ең алдымен еңбек ету үдерісінде  еркек 
пен әйелдер арасындағы арақатынасы, екіншіде — әртүрлі жас шеңберіндегі 
адамдарының  арасындағы арақатынасы. 

Бұл құрылымдар  кейде биологиялық  ерекшелік ретінде  белгіленеді.  
Шынында да, қызмет ету барысында бұл айырмашылықтар  биологиялық негізге 
тірелетіндігі белгілі.  Бірақ,  қызметкерлер жиынтығының  жасы мен жынысы 
бойынша  орнығуы  әлеуметтік дамудың  да саласы деп атауға болады.  Әлеуметтік 
шарттар мен себептерден  Қазақстанда қонақ үй бизнесінде әйелдер санының 
басым болып келуі біздер үшін үйренішті болып кеткен сияқты. Дегенмен, 
Түркияның қонақ үйлерінде әйелдер мен еркектердің үлес салмағы шамамен 
бірдей бөлінгендігі анықталып отыр. 

Жыныстық-жастық құрылымды белгілі бір белгі бойынша  (жынысы немесе 
жасы), немесе  екі белгі бойынша талдауға болады. Ғылыми әдебиеттерде қонақ 
үйлерде еңбекке қызығушылық  деңгейі қызметкерлердің үш топқа  ажыратылуы  
көрсетілген: 14 жасқа дейін (балалар), 15-49 жас (жас және орта жастағы), 50 жас 
және одан  жоғары (ересек).

Осы топтар арасындағы арақатынас  қызметкерлердің  жыныстық, жастық 
құрылымының түрін сипаттайды. Неғұрлым құрылымда ілгерілеу деңгейі 
жоғары болса, соғұрлым  онда даму мүмкіндігі  жоғары, еңбек әлеуетінің дамуы 
тұрақты болып келеді.

Сондықтан сауалнама жүргізу барысында қонақ үй қызметкерлерінің өз 
еңбегіне жоғарыда көрсетілген факторлар бойынша қанағаттану деңгейінің әрбір 
элементінің орташа арифметикалық және стандартты ауытқулары зерттелген (2 
кесте).
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 2 кесте 
 Факторлардың орташа арифметикалық және стандартты ауытқулары

 Факторлар Саны Арифметикалық орта мәні Стандарттық ауытқу
1. Көшбасшылық 200 4,4325 0,42602
2. Басқару ортасы 200 3,5125 0,76256
3. Жұмыс уақыты 200 3,2500 0,77775
4. Жұмыс қауіпсіздігі 200 4,1850 0,67075
5. Білім беру және даму 200 3,5767 0,77597
6. Іскерлік орта 200 3,7180 0,69084
7. Жұмыс сапасы 200 3,6863 0,76922

Қатысушылардың көшбасшылыққа қатысты сұрақтарға берген жауаптарының 
арифметикалық ортасына қарап (А.О.М.: 4,4325), басшылар көшбасшылық 
көзқарастармен қанағаттанғаны байқалады. Қатысушылар ұйымдағы 
әріптестерімен қанағаттанған . Қатысушылардың жұмыс қауіпсіздігінен (А.О.М.: 
4,1850) қанағаттанғанын байқауға болады. Қатысушылардың жұмыс уақытына 
келгенде (А.О.М.: 3,2500) келіспеушіліктердің болғанын байқауға болады.

Зерттеу үлгісіне енгізілген факторлар арасындағы қарым-қатынастарды 
зерттеу үшін факторлық талдаудың пайда болуына әкелген факторларды 
құрайтын ауқымды жалпы арифметикалық орталықтар негізінде корреляциялық 
көрсеткіштер анықталды.Корреляция нәтижелері 3-кестеде келтірілген. Бұл 
көрсеткіштер келесідей жұмыс сапасы  мен басқару ортасы (R = 0,696) арасындағы 
орташа оң қарым-қатынас бар. Бизнестің сипатында орын алған кез-келген оң 
даму, сонымен қатар бизнес-ортаға жағымды бағытта әсер етеді. Жұмыс сапасы 
мен көшбасшылық арасындағы қалыпты қарым-қатынас (R = 0.315) бар. іскерлік 
орта және көшбасшылық факторлыры арасында  (R = 0.319)  қалыпты қарым-
қатынас бар. Іскерлік орта мен жұмыс сапасы арасында орташа оң қарым-қатынас 
(R = 0.749) бар. Жұмыс сапасындағы оң көрсеткіштер іскерлік ортаға жағымды 
бағытта әсер етеді (3 кесте).

3 кесте 
Факторлық талдау нәтижелері

Факторлар 1 2 3 4 5 6 7
1. Көшбасшылық 1 0,189** 0,252** 0,147* 0,374** 0,319** 0,315**

2. Басқару ортасы 1 0,398** 0,614** 0,736** 0,726** 0,696**

3. Жұмыс уақыты 1 0,373** 0,501** 0,552** 0,397**

4. Жұмыс қауіпсіздігі 1 0,593** 0,506** 0,440**

5. Білім беру және даму 1 0,651** 0,618**

6. Іскерлік орта 1 0,749**

7. Жұмыс сапасы 1
Ескерту: **. Корреляция 0,01 (екі жақты) деңгейінде маңызды.
                 *. Корреляция 0,05 (екі жақты) деңгейінде маңызды.
Жоғарыда көрсетілген  факторлық талдау нәтижелері қонақ үй қызметкерлерінің 

еңбек ету деңгейін бағалауда сапа менеджменті жүйесін енгізу белгілі бір 
экономикалық ғылым шегінде жасалған түрлі әдістер мен тәсілдерді іскерлікпен 
пайдалану кәсіпорынның қаржылық жағдайына терең талдау жасауға және қонақ 
үй қызметкерлерінің өз жұмысына қанағаттану деңгейін және шаруашылық 
субъектісінің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға, олардың жағдайын жақсартуға 
байланысты ұсыныстарды дайындауға мүмкіндік береді.

жұмыс нәтижелері бойынша қорытынды.  Осы зерттеуден алынған 
нәтижелерге сәйкес кәсіби қанағаттануды қамтамасыз ету және сақтау үшін 
төмендегі ұсыныстар қарастырылған;
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Қонақ үй мекемелері жалпы сапа менеджментін енгізу үшін қолайлы құрылымға 
ие. Осы себепті, қонақ үйлер кәсіпорындары мекеменің жеке басын анықтау 
керек. Олар сөздері мен іс-әрекеттерінде шынайы және шынайы болу керек. Осы 
бағытта көрініс, миссия және стратегияны анықтау керек. Осылайша, ұйымдар мен 
кәсіптер нақты саясатқа бағытталған мақсаттарға ерлікпен және ынта-жігермен 
ынтымақтасуы мүмкін. Барлық мамандықтар қонақүйдің миссиясын және 
жоғарғы басшылықтың философиясын түсінуі керек. Олар қонақ үй мәдениетінің 
бір бөлігі ретінде сезіну үшін, барлық семинарларға қонақжайлылықтың негізі, 
оның негізгі қағидалары және оның қонақтары үшін қалай көмектесетіні туралы 
хабардар ету керек.

Жұмысқа орналасу талабында  қызметке орналасу талаптарына сәйкес келетін 
кәсіптік даярлық болуы керек. Жолаушылардың психологиялық құрылымы 
алдын-ала қаралуы керек және қарқынды жұмыс ортасына сәйкес келетін сабақ 
таңдалуы керек. Себебі бұл адамның кәсіби қарым-қатынасына негізделген.

Қонақүй операциялары, құрылымдары және қызмет көрсету аумақтары 
автоматтандыруға мүмкіндік бермейтіндіктен, демократиялық басқарудың тәсілі 
қабылданады. Қызметкерлердің жұмыстары құрметтеліп, жұмыс атқарылады. 
Тұрғындардың жұмысына қатысты мәселелер бойынша пікір мен ұсыныстарды 
ескеру қажет және шешімдерге қатысу қамтамасыз етілуі тиіс. Насихаттауға 
және марапаттауға арналған объективті критерийлерді барлық семинарларға 
теңестіруге және қолдануға болады. Менеджерлер мамандармен жақсы байланыс 
орнату керек. Өкілеттігі қызметкерлерге жүктелген міндеттерге сәйкес жүзеге 
асырылуы тиіс.

Қызметкерлерге өзін-өзі дамытуға және жақсартуға мүмкіндік беретін оқытуды 
қамтамасыз етуі керек. Бұл тренинг оқу орнында немесе осы салада жұмыс істейтін 
оқу орындарымен ынтымақтастықта болуы мүмкін. Қызметкерлер арасында 
білім беру, достық және әріптестік туралы танымды дамытуға мүмкіндік береді. 
Құрметтеу және сүйіспеншілікпен отбасылық ортаны қалыптастыру арқылы 
команда рухын дамытуға болады.

Қонақ үй менеджерлері қызметкерлерді мақсатқа жетудің  құралы ретінде емес, 
қанағаттанудың мақсаты ретінде көруі керек. Олар қызметкерлердің қанағаттану 
деңгейін өлшеу үшін, ұйымдық атмосфераны және бизнестің кемшіліктерін 
анықтау үшін ақпараттық зерттеулер жүргізу керек. Бұған қоса, менеджерлер 
қызметкерлердің қажеттіліктері мен тілектерін білу үшін өзара қарым-қатынасқа 
уақыт бөлуге тиіс. Осылайша, қызметкерлердің сәтсіздіктерін барынша азайтуға 
болады және қонақ үй жұмыскерлерінің басқа мекемеге ауысуының алдын алуға 
болады. Кәсіптік айналым мөлшерлемесін минимумға дейін төмендетуге болады. 
Бұл сектордағы қонақ үйлерге бәсекелестік артықшылық береді.
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EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM IN IMPROVING THE LEVEL OF SERVICES 

PROVIDED IN THE HOTEL INDUSTRY
B.S.Mirzalyiev*, S.A.Nahipbekova

Akhmet Yassawi  International Kazakh-Turkish University,  Turkestan, the Republic 
of Kazakhstan

e-mail: borash2006@mail.ru
Summary. The article examines the effectiveness of introducing a quality 

management system to improve the quality of hotel services. A special survey was 
conducted to determine whether the development of hotel services is directly related 
to the introduction of the Quality Management System, which has the greatest interest 
among innovative management methods. The main purpose of the research was to 
determine factors that determine the level of satisfaction or satisfaction that are essential 
in overall quality management. Statistical and empirical methods were used during the 
study. Questionnaires were analyzed according to the SPSS 22 program and the results 
were based on the correction method. The results of the research have shown that the 
need to conduct informational research to identify the organizational environment and 
business deficiencies in measuring employee satisfaction, focusing on the relationships 
between managers’ needs and wishes, and minimizing employee failures.

Key words: hotel, quality management system, hospitality industry, professional of 
satisfaction, leadership.

ЭФФЕКТИВноСТЬ ВнЕДрЕнИЯ СИСТЕМЫ МЕнЕДжМЕнТА 
КАЧЕСТВА В ПоВЫШЕнИИ УроВнЯ оКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ В 

ГоСТИнИЧноМ ХоЗЯЙСТВЕ
Б.С.Мырзалиев*, С.А.Нахипбекова

Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави, Туркестан, 
Казахстан

e-mail: borash2006@mail.ru
Резюме. В статье рассматриваются вопросы эффективности внедрения 

системы менеджмента качества в целях повышения качества оказываемых 
гостиничных услуг. Было проведено специальное анкетирование для определения 
уровня развития гостиничных услуг с внедрением системы управления качеством, 
которая представляет наибольший интерес среди инновационных методов 
управления. Основная цель исследования заключалась в определении факторов, 
определяющих уровень удовлетворенности или не удовлетворенности, которые 
необходимы для общего управления качеством услуг. В ходе исследования 
использовались статистические и эмпирические методы. Анкеты были 
проанализированы на основе корелляционного анализа с програмным обеспечением 
SPSS 22.  Результатами исследования доказано, что есть необходимость 
проведения информационного исследования для выявления организационной 
среды и недостатков бизнеса в измерении удовлетворенности сотрудников, 
уделяя особое внимание отношениям между потребностями и пожеланиями 
менеджеров и минимизируя  служебные сбои сотрудников.

Ключевые слова: отель, система менеджмента качества, гостиничная 
индустрия, профессиональное удовлетворение, лидерство.
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СоВрЕМЕнноЕ СоСТоЯнИЕ МоЛоЧноГо ПроИЗВоДСТВА В 
рЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАн

Ж.Ж.Мейманкулова1 ,  С. Ы. Умирзаков2

1,2Университет Нархоз, г.Алматы, Казахстан
e-mail:akushonok@mail.ru

Аннотация: В работе рассмотрено современное состояние молочного 
производства в Республике Казахстан, а также основные проблемы, 
препятствующие развитию отрасли производства молока в Казахстане. 
Отмечено, что, несмотря на перечисленные проблемы, рынок молока имеет 
потенциал и необходимые предпосылки для устойчивого роста сектора экономики. 
Авторами дана причинно-следственная оценка регионального развития рынка 
молока в Казахстане. Авторами проведен экономический анализ по производству 
молока, обуславливающий необходимость прогноза объема производства молока 
по республике с применением корреляционно-регрессионного анализа. Исходя из 
предложенной модели регрессионного анализа, была установлена конкретная 
аналитическая зависимость между факторами потребления молока коровы, 
численностью коров и средним надоем. В заключение исследования представлены 
основные факторы обеспечивающие развитие рынка молока в регионах республики 
Казахстан.

Ключевые слова:  Производство молока, рынок молока,  регион, стратегия, 
корреляция-регрессия.

Введение. Современное состояние рынка молока  не характеризуется как 
стабильно развивающийся сектор экономики. Максимально полно уровень 
развития  рынка молока  характеризует динамика производства молока (как в 
стране, так и в регионах)[1]. Анализ статистических данных показал, что с 2000 
года объем товарного производства сырого коровьего молока увеличился на 
18,1%, и составил к 2015 году 226,4 тонн ( таблица 1, рисунок 1).  

Таблица 1 
Числовые показатели производства молока в Республике Казахстан

года

Показатели
объем 

товарного 
производства 

сырого 
коровьего 

молока, тонна

потребление 
молока 

коровьего, 
тыс.тонн

численность 
коров, тыс.

голов

Средний 
надой 

молока 
на одну 
дойную 

корову, кг
2000 185,4 116321,1 2017,855 1525
2005 214 136142,5 2186,211 1560
2010 237,5 210983,6 2715,126 1726
2015 226,4 262641,1 2865,014 1627
Темп  прироста 
2015 г. в %к 2000г. 18,1 55,7 29,6 6,1

Примечание: составлено по источнику [2]
 
Это говорит о том, что в  отрасли существует устойчивая положительная 

тенденция наращивания объемов производства  (рисунок 1).  
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Рисунок 1-Обьем товарного производства сырого молока в РК 2000-2015гг.
(тонна).( Примечание: составлено по источнику [2])

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, за последние 15 лет наибольшие 
достижения отмечены в 2010 г., когда  объем товарного производства  молока 
составил 237,5 тыс. тонн, а прирост производства молока по отношению к 2000  
году составил 21,9%. С 2011 года  резко сокращается объем производства молока на 
4,4. Сильное снижение производства молока было во всех  регионах  республики. 
Всего в республике в 2014 г. было произведено 224,6 тонн молока, что на 0,1 тонну  
ниже показателя 2013 г. В Восточно-Казахстанской области производство молока 
за 2014-2015 гг. снизилось на 59 тонн или на 6,2%, в Южно-Казахстанской – на 43 
тонн или на 2,7%, в Алматинской – на 35 тонн или на 4,4%, в Алматинской – на 10 
тонн  или на 1,0%.  Несмотря на снижение производства молока по отношению к 
2014г.,  в хозяйствах Алматинской области, именно в южной столичной области 
самые высокие показатели по  производству сырого  молока – 62,416,2 тонн, 
где объем производства сырого молока  по сравнению с 2013г. вырос на 23 тыс. 
тонн  или на 2,7% .  Снижение объема производства по республике  связанно с 
уменьшением численности   коров  (падеж скота, отправленные на забой) или 
селекций скота, т.е улучшением молочно-товарного стада.  

По состоянию на 1 декабря 2016г. численность поголовья коровы увеличилось по 
сравнению с аналогичной датой 2015 г. на 130,15 тыс. голов и составило 2865,014тыс. 
Основное увеличение наблюдается  в Южно-Казахстанской области – на 57 
тыс. голов. Коровы  были приобретены  сельхозпредприятиями из Австрии и 
Голландии. Приобретенные коровы являются, племенными молочного типа и  в 
день дают 35-40 литров молока.

Рисунок 2- Динамика численности коров, потребление молока и среднего надоя 
молока на одну дойную корову по Казахстану за 2000-2015гг.

(Примечание: составлено по источнику [2])
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По данным приведенным в таблице 1, мы видим, что за 15 лет  на 6,1% увеличился 
средний надой молока  на одну корову.  Самый высокий средний надой молока от 
1 коровы за  15 лет  наблюдался в 2013 году- 1992 кг.  По показателям среднего 
надоя на одну корову по регионам лидирует Алматы-210 кг.  Меньше среднего 
надоя молока от 1 коровы наблюдается в Мангыстауском регионе - 10 кг. Западный 
Казахстан,  Мангыстауский, Актюбинский, Атырауский регионы по природно-
климатическим условиям не пригодны для разведения КРС, соответственно в 
этих регионах не развито производство молока и молочной продукции.

 Молоко – полноценный и калорийный продукт питания  с полноценными 
белками, молочными  жирами, молочным сахаром,  а также множественными  
минеральными веществами, витаминами, большим  количеством  ферментов,  
которые легко  усваиваются организмом[3].

 С 2000 года по 2008 год наблюдается рост потребления молока  на 71590 тыс.
тонн ( 38,1 %). С 2008 года по 2009 год наблюдается резкий спад потребления 
молока на 43527 тыс.тонн(30%), так как в эти годы  наблюдается экономический 
кризис в стране, и население вынуждено было пересмотреть  свой бюджет.   В 
2010 году наблюдается рост потребления на 66604 тыс.тонн(31,6), что связано 
с экспортом молока в Россию. В 2011 году снижается потребление молока  на 
42 815 тыс.тонн (25,5%) из-за импорта,  завезенного по низкой цене продукции  
российских и белорусских производителей. С 2012 года наблюдается тенденция 
роста потребления молока в Казахстане на 94 472 тыс.тонн (36%). По данным 
статистической организации  высокий рост потребления молока и молочной 
продукции эксперты связывают  с ростом городского населения и стабилизации 
цен на молочные продукты отечественного производителя.  

Методы исследования. Проведенный экономический анализ по производству 
молока, обуславливает необходимость прогноза объема производства молока 
по республике с применением корреляционно-регрессионного  анализа. Цель 
регрессионного анализа установить конкретную аналитическую зависимость 
одного или нескольких показателей от одного или нескольких признаков-
факторов[4]. 

результаты и обсуждение. В качестве результативного показателя (У) был 
принят объем товарного производства сырого коровьего молока в тоннах.   

В качестве показателей факторов, влияющих на  производство  молочной 
продукции, были подобраны следующие факторы:

- потребление молока коровьего, тыс. тонн  (Х1);
- численность коров, тыс. голов (Х2);
- средний надой молока на одну дойную корову в кг (Х3);
Данные сведения вводятся в программу Excel, и на основании рассчитываются 

матрица коэффициентов корреляции, уравнение множественной регрессии, а 
также показатели, с помощью которых оценивается надежность коэффициентов 
корреляции и уравнения связи.

Изучая матрицу коэффициентов корреляции, можно сделать вывод о тесноте 
связи между двумя показателями в общем виде с учетом взаимодействия с 
остальными факторами, определяющими уровень результативного показателя. 
Матрица парных коэффициентов корреляции для анализа представлена на рисунке 
3.

Как видим из матрицы парных коэффициентов, что наибольшие связи в 
результате корреляционного анализа были выявлены между Х2-Х3 -  между 
численностью коров в тыс. голов и  средним надоем  молока на одну дойную 
корову в кг.
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 у х1 х2 х3

у 1    

х1 0,65 1   

х2 0,68 0,88 1  

х3 0,72 0,60 0,60 1

Рисунок 3- Матрица парных коэффициентов корреляции.(Примечание: 
составлено по источнику [4])

 На основе результатов матрицы парных коэффициентов корреляции 
рассмотрим влияние пары: численность коров в тыс. голов (Х2 ) и средний надой 
молока на одну дойную корову в кг.(Х3) на   объем товарного производства сырого 
коровьего молока, тонна (У).

Рисунок 4- График факторов Х2,Х3 (Примечание: составлено по источнику 
[4])

Как видно  из графика, между факторами  численности коров в тыс. голов (Х2),  
средним надоем  молока на одну дойную корову в кг(Х3) и объемом  товарного 
производства сырого коровьего молока в тоннах  (У) есть тесная множественная 
связь  (r= 78). Модель является значимой по F-критерий Фишера. Она имеет 
высокий коэффициент детерминации R =0,62, это говорит о том, что на 62% 
вариация достоверна. Полученная регрессионная модель является адекватной 
(F=10,5).  Исходя из этого мы можем составить уравнение регрессии, где У- 
объем товарного производства сырого коровьего молока, тонна, Х2-численность 
коров, тыс. голов, Х3- средний надой молока на одну дойную корову, 
кг.Y=70,4+0,025x2+0,05x3 (1)

Заключение. Параметры регрессии статистически значимы tХ2=1,8>tтаб 1,75 
и  tХ3=1,8>tтаб 1,75. Полученное  уравнение  можно использовать для анализа и 
прогноза. 
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Рисунок 5 -График достоверности прогноза(Примечание: составлено по 
источнику [1])

Как видим из графика,  наибольшая  достоверность  прогноза приходится на 
2011,2014 и 2015 год. Для определения точности прогноза нами проведен ретро-
прогноз на 2017 год. Сравнение  с фактическими данными за последний год 
показало рост объема  производства сырого молока на 233,1 тонн,  это на 3% 
большее предыдущего года. Увеличение  объема производства сырого молока 
зависит,  от  увеличения количества молочно-товарного скота (приобретение  
коровы молочного типа), которые могут дать средний надой на одну корову в день 
около 40 кг., молока,  селекция  мясо- молочного скота[5].

Таким образом,  можем сделать вывод о том, что на рост  объема производства 
сырого молока по Казахстану сильно влияет численность породистых коров в 
сельхозпредприятиях. Если в предприятиях  увеличить количество  породистых 
коров, то увеличивается объем производства молока  по республике в целом. 
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ҚАЗАҚСТАн рЕСПУБЛИКАСЫнЫҢ СҮТ ӨнДІрІСІнІҢ ҚАЗІрГІ  
жАҒДАЙЫ

Ж.Ж.Мейманкулова1 ,  С. Ы. Умирзаков2

1,2 Университет Нархоз, Алматы қ., Казақстан.
e-mail:akushonok@mail.ru

Түйін. Осы жұмыста Қазақстан Республикасының сүт өндірісінің қазіргі 
жағдайы және сүт саласынын дамуына  әсер тигізетін факторлар айтылған.  
Жұмыста айқындалған факторлар, проблемаларға  қарамастан, сүт нарығы 
экономиканың тұрақты өсуі үшін әлеуетті және қажетті алғышарттарға ие. 
Авторлар Қазақстандағы сүт нарығының өңірлік дамуына себеп- салдарлы  баға 
береді. Авторлар сүт өндірудің экономикалық талдауын жүргізіп, корреляциялық-
регрессиялық талдауды қолданып, елде сүт өндіру көлемін болжау қажеттілігін 
қарастырады. Регрессиялық талдаудың ұсынылған үлгісіне сүйене отырып, сиыр 
сүтін тұтыну коэффициенттері, сиырлардың саны және сүтті сүт өнімділігі 
арасындағы қатынастары анықталған. Зерттеу қорытындысында Қазақстан 
Республикасының өңірлерінде сүт нарығын дамытуды қамтамасыз ететін 
негізгі факторлар ұсынылған.

Түйін сөздер: Сүт өндірісі, сүт нарығы,  аймақ, стратегия, корреляция-
регрессия.

MODERN CONDITION OF DAIRY PRODUCTION IN THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN

ZH.ZH. Meimankulova1 ,  S. Y. Umirzakov2

1, 2University Narxoz, Almaty, Kazakhstan.
e-mail:akushonok@mail.ru

Summary:   The present state of the dairy production in the Republic of Kazakhstan 
is examined in this study. The main problems that impede the development of the milk 
industry in Kazakhstan are examined as well. It is noted that despite the existing problems, 
the milk market has the potential and the necessary prerequisites for a sustainable 
growth of the economy sector. The authors have given this cause-effect assessment of 
the regional development of the milk market in Kazakhstan. The authors carried out an 
economic analysis of milk production, stipulates the need to forecast the volume of milk 
production in the country with the use of correlation-regression analysis. Proceeding 
from the proposed model of regression analysis, a specific analytical relationship was 
established between the factors of consumption of cow’s milk, the number of cows and the 
average milk yield. In conclusion of the study, the main factors ensuring the development 
of the milk market in the regions of the Republic of Kazakhstan are presented.

Key words: Milk production, milk market, region, strategy, correlation-regression.
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ҚАЗАҚСТАн рЕСПУБЛИКАСЫ
ТАУ-КЕн МЕТАЛЛУрГИЯЛЫҚ КЕШЕнІнІҢ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ

Д.С. Ахметов
Рудный индустриялық институты, Рудный қ. Қазақстан Республикасы

e-mail: darhanserik@mail.ru

Аңдатпа. Мақалада инновациялық дамуының негізі ретінде еліміздің ішкі 
жалпы өнімінің және тау-кен металлургиялық кешенінің өндіріс көлемін, тау-
кен ісі, байыту және металлургия саласындағы білім беру және ғылымды 
қаржыландыру жағдайын ұзақ мерзімге форсайт әдісі негізінде анықтау 
қарастырылады. Зерттеу жүргізу барысында автор өзі ұсынатын әзірлемелерін 
негіздеу үшін статистикалық талдаудың және болжамды бағалаудың әдістерін; 
Форсайт-зерттеу әдістерін қолданды. Форсайт-зерттеу негізінде жақын 
болашақтағы тау-кен металлургиялық кешеннің даму үрдістерін және оның 
Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өніміндегі үлесі болжанды. Зерттеу 
нәтижелерін тау-кен металлургиялық кешенінің даму бағдарламаларын әзірлеу 
барысында пайдалануға болады.

Түйін сөздер: тау-кен металлургиялық кешені, Форсайт әдісі, ішкі жалпы 
өнім, инновация, инновациялық саясат.

Кіріспе. Қазіргі уақытта, өзіне жоспарлы және нарықтық экономиканың жақсы 
жақтарын қамтитын Форсайт технологиясы, басқару құралы ретінде дамыған 
және дамушы мемлекеттерде кең қолданыс табуда [1].

Форсайт – зерттеулер инновациялық дамудың республикалық және 
халықаралық басты даму бағдарламаларын анықтаудың негізгі механизмдерінің 
бірі болып табылады [2]. Олардың негізінде ірі фирмалардың техникалық және 
технологиялық жаңдандырудың жоспарлары қалыптасады. Ел экономикасы 
салаларының және кластерлерінің келешекегі дамуы айқындалады [3].

Форсайт зерттеулерін, әдетте, ойыншылардың көпсанды мүддлерін ескеру қажет 
жағдайында, сонымен қатар ашық және технологиялық емес инновациялармен 
байланысқан, оның мәнінің өзгерісі барысында пайдаланады [4]. Бұл жағдайда, 
инновациялық саясаттын жекеленген құралдарын пайдаланудың, олардың ғылым, 
экономика және жалпы қоғамның дамуына әсерін бағалаудың шекарасын және 
ерекшеліктерін анықтау қажет [5,6]. Мақсат – міндеттер – жағдайлар – балама 
нұсқаулар – орындау секілді форсайт-зерттеулерінің алгоритмі оның жүзеге асу 
кезендерін анықтайды [7].

Әдістер. Қазақстан Республикасында форсайт жаңа басқару құралы болып 
табылады. Ол әзірше кең қолданыс таппаған. Алғашқы форсайт-зерттеулерін 
2010-2011 жылдардың кезені аралығында «Технологиялық даму бойынша ұлттық 
агентігі» АҚ жүргізген. Форсайттың мақсаты Қазақстанның 2020 жылдарға 
дейін негізгі даму бағыттарын анықтау болып табылды. Бірақта, Қазақстан 
Республикасында басқарудың барлық денгейлерінде ұзақмерзімді алғышарттарды 
әзірлеу барысында бұл әдістеме тәжірибелік қолданыс таппады. Қазақстанда 
форсайттық зерттеулер барысында Оңтүстік Кореяның жоспарлау және болжау 
саласы институтымен (KISTEP) әзірленген ғылыми тәсіл пайдаланады.

Біз, өз зерттеулерімізде Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық 
кешенінің келешектегі дамуын талдап болжау жасауда форсайт әдісінің 
элементтерін пайдаландық. 
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нәтижелер және талқылау. Республиканың тау-кен металлургиялық 
кешенінің SWOT - талдауының нәтижелері қолайлы жағдайларымен бірге 
кешеннің дамуын тежейтін кері әсерлермен қауіп-қатерлерді анықтады (кесте 1).

Кесте 1
Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық кешені дамуының 

SWOT - талдауы
Strengths Weaknesses

1 2
Тау-кен кәсіпорындары үшін бай 
минералды-шикізат базасы;
Тұрақты макроэкономикалық орта;
Тау-кен кешеніне шетелдік 
инвестоларды тарту үшін елдегі 
қолайлы саяси жағдай.
Негізгі ғылым салалары бойынша 
отандық ғылыми мектептердің орын 
алуы;
Тау-кен металлургиялық кешенінің 
негізгі салаларына кадрларды даярлау 
үшін жоғары оқу орындарының 
қажетті саны.

Тау-кен кәсіпорындарында өндірістік 
қуаттылықтардың, ғылыми әзірлемелер және 
технологиялардың және мемлекет тарапынан 
ынталандырудың жоқтығынан игерілетін 
шикізатты өндеудің таяздығы;
Отандық өндірістік кәсіпорындарлың әлсіз 
жүктілігі;
Құрал-жабдықтар және технологиялардың 
табиғи тозуының жоғары дәрежесі;
Отандық бизнес құрылымдардың шетелдік 
өндірістік кәсіпорындарды және олардың 
ғылыми орталықтарының дамуын қаржыландыра 
отырып, бастыстық технологияларды сатып 
алуға деген жоғары құштарлығы;

Opportunities Threats
Ғылымисыйымды өнім және 
жоғары технологиялық өндіріс үшін 
әлемдік денгейдегі технологияларды 
пайдалану;
Инновациялық жобаларды жүзеге 
асыру, жоғары тиімді отандық және 
шетелдік әзірлемелерді енгізу;

Өндірістік өніммен әлемдік нарыққа шығу 
қиындықтары;
Бірқатар мемлекеттердің протекционистік 
шараларды қабылдауы және импорттық өнімге 
деген талаптардың күшеюі;

Тау-кен металлургиялық кешеніне 
мамандарды даярлау денгейін арттыру 
үшін оқу процессіне жаңа оқыту 
бағдарламаларын және әдістерін 
енгізу;
Ресей және Қытай секілді ірі өткізу 
нарықтарына жақындық.

Бәсекелестердің жоғары технологиялық 
қарулануынан шығарылатын өнімінің сапасының 
неғұрлым жоғарылығы;
Қазақстандағы шетелдік компаниялардың 
шетелдік ғылыми әзірлемелерге деген 
құштарлығы;
Ірі үздік шетелдік компаниялардың өнім өткізу 
бойынша жолға қойылған маркетингтік жүйесі.

Ескертпе – автормен әзірленген

Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық кешені дамуының 
сценарийі ретінде, бұрынғы Кеңес одағы дәуірінде мұра болып қалған, қазіргі 
қолда бар технологияның негізінде дамыту нұсқасы қаралады. Екінші нұсқа 
ретінде металл иегру, байыту және өндірудің бастық технологиясына толықтай 
өту ұсынылады. Үшінші нұсқа бойынша бастапқы кезенде металлды игеру, 
байыту және өндірудің батыстық техникасын пайдаланумен, біртіндеп отандық 
технологияны қалыптастыру қарастырылады.

Бірінші сценарий, тау-кен технологиялық құрал-жабдықтарын және 
технологиясын әзірлеуге аз шығындармен тау-кен металлургиялық кешен 
қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бірақ, ағымды шығындар көбейеді 
және тиісіңше өнімнің өіндік құны артады.

Екінші сценрий, манызды бастапқы инвестициялар барысында ықтимал 
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ағымды шығындармен өнім өндіруге мүмкіндік береді ол өз кезегінде өнімнің 
өзіндік құның төмендетеді.

Үшінші нұсқа ең күрделі болып табылады, себебі өзіндік технологияларды, 
ғылыми зерттемелерді әзірлеуге манызды инвестицияларды талап етеді. Бұл 
жағдайда алғашқы кезендерде өнімнің өзіндік құны алдынғы екі нұсқалармен 
салыстырғанда жоғары болады. Біздің ойымызша, Қазақстан Республикасы тау-
кен металлургиялық кешенің дамуы үшінші сценарий бойынша жүзеге асуы 
қажет. Ғылыми-зерттеу орталықтарын, жобалық ұйымдарды, машина құрастыру 
кәсіпорындарын тығыз әріптестікке біріктіре отыра зияткерлік салада (металл 
игерудің байытудың және өндірудің технологиялары) және материалдық өндіріс 
саласында (тау-кен машина жасау) отандық өнімді құру.

Қазақстанның инновациялық жүйесін дамытудың негізгі кезендерін анықтау 
үшін құжат ретінде «Қазақстан – 2050» елдің даму стратегиясы қабылданды, 
онда Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің неғұрлым дамыған отыз елдерінің 
қатарына қосылу нақты көзделген. Ол үшін Қазақстанда ғылыми әзірлемелерді 
қаржыландыруды арттыру қажет және ол қаржыландыру көлемі әлемдік 
стандартқа сәйкес ЖІӨ 2 – 4% кем болмауы тиіс.

Бұл, біздің ойымызша Қазақстанда ғылымисыйымды және 
жоғарытехнологиялық өнімдер өндірісін құруға жағдай жасайды, ол өз кезегінде 
зерттеулер және ғылыми әзірлемелерді коммерциялизациялауды жүргізуге кеткен 
шығындардан манызды артып кетеді.

Оңтүстік Корея мемлекеті 2016 жылы ЖІӨ көрсеткіші бойынша адам басына 
шаққанда, жылына 25989, 88 АҚШ долл. Құрап, 30 – орынды иеленген. Ал 
Қазақстанның ЖІӨ көрсеткіші бойынша адам басына шаққанда, жылына 6471, 7 
АҚШ долл. Құрап, 83 – орынды иеленді (2 – кесте).

Кесте 2
Әлемдік мемлекеттер бойынша 2016 жылға адам басына шаққандағы ЖІӨ 

көрсеткіші
Орын Мемлекет ЖІӨ, АҚШ долл./ад.
1 Люксембург 104359.32
2 Швейцария 78179.3
3 Норвегия 69711.99
4 Катар 66265.18
5 Макао 62521.33
6 АҚШ 57220.2
7 Исландия 56113.92
8 Ирландия 54464.15
9 Дания 53104.29
10 Сингапур 52755.14
30 оңтүстік Корея 25989.88
83 Казақстан 6471.77
Ескертпе – [8]

Қазақстанның халық саны 2050 жылы мамандардын бағамы бойынша 22,5 млн. 
адамды құрайтының ескере отыра [9], ЖІӨ болжауға болады, ол келесі формула 
арқылы анықталады:

ЖІӨ2050 = Хс2050 * ЖІӨаб2050,                                      (1)

бұнда  Хс2050 – Қазақстан Республикасының 2050 жылғы халық санының 
болжамдық мағынасы, Хс2050 = 22500 000 адам;
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ЖІӨаб2050 – 30 неғұрлым дамыған мемлекеттердің адам басына шаққандағы 
ішкі жалпы өнімі (Оңтүстік Корея) 2016 жыл мәліметтері бойынша, ЖІӨаб2050 = 
25989,88 АҚШ долл/жыл.

Қазақстан Ресубликасының 2050 жылға жалпы ішкі өнімінің болжамдық 
мағынасы:

ЖІӨ2050 = 22 500 000*25989,88 = 584,77 млрд. АҚШ долл./жыл.

Қазақстан Республикасының 2016 жылы жалпы ішкі өнімінің мағынасы 
құрады:

ЖІӨ2016 = 203,12 млрд. АҚШ долл./жыл.

Осылайша, Қазақстан 2050 жылы инновациялар есебінен өндірістік әлеуетті, 
оның ішінде Республиканың тау-кен металлургиялық инновациялық әлеуетін 2,9 
есе арттыруы қажет.

Жалпы ғылымның және тау-кен металлургиялық ғылым бағыттарының 
дамуына инвестициялар көлемінің болжамын келесі формуламен есептеуге 
болады:

Иғд2050 = ЖІӨ2050*dғди,                                               (2)

Иғд2050(ТМК) = ЖІӨ2050*dғди*dтмк,                                           (3)

бұнда dирн – ЖІӨ2050    ғылымның дамуына инвестициялар, dғди = 0,02.
dтмк – елдің ЖІӨ тау-кен металлургиялық кешеннің (ТМК), dгмк = 0,25
Жалпы ғылымның және тау-кен металлургиялық бағыттардағы ғылымның 

дамуына жылдық инвестициялар көлемі 2050 жылы құрайды:

Иғд2050 = 584,77 * 0,02 = 11,69 млрд. АҚШ долл./жыл.

Иғд2050(ТМК) = 584,77 * 0,02 *0,25 = 2,92 млрд. АҚШ долл./жыл.

Қазіргі уақытта, ғылымның барлық бағыттарына шамамен 200 млн.АҚШ. 
долл. инвестицияланады, ал тау-кен металлургиялық кешен бағыттарына 15-25%, 
ол құрайды:

Иғд2016 = 200 * 0,25 = 50 млн. АҚШ.долл. / жыл.

Алынған мәліметтерге сүйенсек, 2050 жылы ғылыми зертеулер және 
әзірлемелерге қаржыландыру көлемі, қазіргі күнмен салыстырғанда 58,4 есеге 
артуы тиіс.

Экономиканың салаларының инновациялық дамуы үшін мамандарды 
даярлауды қамтамасыз ететін Республиканың жоғары білімің қаржыландыру ЖІӨ 
- нің шамамен 0,3% құрайды немесе 609 млн.АҚШ долл./жыл (ТМК – 150 млн. 
АҚШ долл./жыл), ал инновациялық белсенді мемлекеттерде бұл көрсеткіш ЖІӨ-
нің 0,5–3,0% құрайды.

Қазақстанда жоғары білімді қаржыландыру үлесі дамыған мемлекеттердің 
талаптарына сәйкес келетінің және ол ЖІӨ - нің бір пайызынан кем болмайтының 
ескерсек, 2050 жылы жоғары білімге инвестицияларды келесі формуламен 
анықтауға болады:

Ижбд2050 = ЖІӨ2050*dжбди,                                             (3)
бұнда dжбди – ЖІӨ2050 жоғары білімді дамытудағы инвестициялар үлесі, dжбди 

=0,01.
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Жоғары білімге инвестициялар 2050 жылы келесідей болуы керек:

Ижбд2050 = 584,77 *0,01= 5,84 млрд. АҚШ долл./жыл.

Біздің болжаумыз бойынша тау-кен металлургиялық кешеннің бағыттары 
бойынша жоғары білімді дамытуға инвестициялар көлемі келесідей болуы тиіс:

Ижбд2050(ТМК) = 0,25 * 5,84 = 1,46 млрд. АҚШ долл./жыл.

Біздің болжамға сәйкес, елімізде жалпы жоғары білімге және тау-кен 
металлургиялық кешеннің мамандықтарына шығындар 9 - 11 есе өседі, бұл 
еліміздің барлық экономикалық салаларында иннваоциялық технологияларды 
дамытуға қабілетті мүмкіндік беретін мамандарды даярлауды жүзеге асырады. 

Жоғары білімді және ғылымды дамытуға мемлекеттің шығындарын жабатын 
салық түсімдерін қамтамасыз ететін, инновациялық өндіріс көлемін келесі 
формуламен анықтауға болады:

Qиө2050 = ((Иғд2050+Ижбд2050)*100) / Сктс,                                (4)

бұнда Сктс – корпоративтік табыс салығының ставкасы, Сктс
 = 20%.

Жоғары білім және ғылымды дамытуға мемлекеттік шығындарды жабатын 
салықтық түсімдерді қамтамасыз ететін, тау-кен металлургиялық және жалпы 
инновациялық өндірістің көлемі 2050 жылы тиісіңше құрайды:

Qиөт2050 = ((11,69+5,84)*100) / 20 = 87,65 млрд. АҚШ долл./жыл
Qиөт2050(ТМК) = ((2,92 + 1,46)*100) / 20 = 21,9 млрд. АҚШдолл./жыл

Осылайша, ЖІӨ-ғы инновациялық өнімнің көлемі шамамен 15-20% болады. 
Қорытынды. Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық кешеннің 

инновациялық дамыту және қалыптастыру бойынша өткізілген форсайт негізінде 
2050 жылға жалпы ішкі өнімнің артуы себебінен, инновациялық өнім өндірісін 
құру және өндіруде, жоғары кәсіби білім беру және ғылыми-техникалық дамуды 
инвестициялау үрдістері анықталды.

Кесте 3
Жүргізілген форсайт негізінде Қазақстан Республикасының ЖІӨ өзгерісінің 

болжамы

Көрсеткіштері
Жылдар бойынша көрсеткіштер, млрд. 

АҚШ долл.
2016 2020 2030 2040 2050

ТМК бағыттары бойынша ғылымдарды 
дамытуға инвестициялар 0,05 0,46 1,28 2,10 2,92

ТМК мамандықтары бойынша жоғары 
білімді дамытудағы  инвестициялар 0,15 0,34 0,71 1,09 1,46

ТМК өндірісі 48,19 56,72 73,77 90,83 107,88
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 203,12 257,64 366,68 475,73 584,77
Адам басына шаққанда ЖІӨ, долл./адам. 6471 9430 15348 21266 27185
Халық саны, млн. адам 17,67 18,36 19,74 21,12 22,5
ТМК өндірісінен ТМК бағыттары бойынша 
ғылымдарды дамытуға шығындар үлесі,% 0,10 0,81 1,74 2,31 2,71

ТМК өндіріснен ТМК бағыттары бойынша 
жоғары білім үшін шығындар үлесі, % 0,31 0,59 0,96 1,20 1,35

ЖІӨ-гі ТМК өнімдерінің үлесі, % 23,72 22,01 20,12 19,09 18,45
Ескертпе – автормен әзірленген.
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Мәліметтерді талдау (3-кесте) қорындылары, ғылымға деген шығындар 2016 
жылдың 50 млн. АҚШ долларынан (ТМК өндіріснен 0,10%) 2050 жылы 2, 92 млрд 
АҚШ долларына дейін артып, өсім 58,4 есені құрайды.

Жоғары білім беруге шығындар 2016 жылы 150 млн АҚШ долларынан бастап 
(ТМК өндірісінен 0,31% ), 2050 жылы 1,46 млрд. АҚШ долларын құрап (ТМК 
өндірісінен 1,35%), өсім 9, 7 есеге көбейеді. Сонымен бірге тау-кен металлургиялық 
өндірісі өнімінің өсі болжанған, ол 2016 жылы 48,19 млрд АҚШ долларын құраса 
(ЖІӨ - нің 23,72%), ал 2050 жылы бұл көрсеткіш 107,88 млрд АҚШ долларына 
жетіп (ЖІӨ - нің 18,45%) өсім 2,2 есеге артады.

Қазақстан Республикасының әлемнің бәсекеге қабілетті және неғұрлым дамыған 
отыз мемлекеттердің қатарына абыройлы және толықтай күру үшін форсайт 
әдісін мемлекеттік реттеудің маныздыда ерекше құралы ретінде дамыту қажет [10, 
11]. Елдің келешегін құруға бағытталған мемлекеттін ғылыми-техникалық және 
инновациялық саясатының құралы ретінде форсайтты тәжірибеде пайдалану үшін 
қолайлы жағдай жасау керек.
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Резюме. Автором представлен механизм прогнозирования ВВП страны, 

объемов производства ГМК, объемов  финансирования образования и науки 
в области горного дела, обогащения и металлургии как базы инновационного 
развития горно-металлургического комплекса на основе Форсайт на долгосрочную 
перспективу.
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Summary. The author presents the mechanism of forecasting the country’s GDP, 
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СоВрЕМЕнноЕ СоСТоЯнИЕ И ПЕрСПЕКТИВЫ рАЗВИТИЯ 
АГроПроМЫШЛЕнноГо КоМПЛЕКСА АЛМАТИнСКоЙ оБЛАСТИ
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и перспективы 
развития агропромышленного комплекса Алматинской области, как одного 
из важных секторов экономики страны. Проанализированы экономические 
показатели области, а именно, объем вложенных инвестиций в сельское хозяйство, 
количество выделенных субсидий, посевная площадь сельскохозяйственных 
культур, площади применения водосберегающих технологий, численность 
крупного рогатого скота. Рассмотрены показатели эффективности 
исполнения государственных программ «Сыбага», «Алтын Асык», «Кулан». 
Проанализированы темпы роста производства животноводческой продукции. 
Особое внимание было уделено выращиванию сахарной свеклы в области, вопросам 
восстановления и запуска Аксуского сахарного завода. На основе проведенного 
анализа, авторами были определены основные приоритеты и перспективы 
развития агропромышленного комплекса Алматинской области. В заключении 
авторами сделаны выводы о необходимости развития личных подсобных 
хозяйств, активизации работы по возврату неиспользуемых земельных участков 
и привлечению инвестиций зарубежных банков развития для развития аграрного 
сектора региона. 
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрный сектор, сельское 
хозяйство, сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственная техника, 
земля, кукуруза, сахарная свекла.

Введение. Агропромышленный комплекс Казахстана представляет собой 
одну из основных воспроизводственных отраслей экономики республики. 
В нем производится около трети национального дохода. Социально-
экономическое положение аграрного сектора республики, несмотря на 
предпринимаемые меры и положительные тенденции последних лет, остается 
сложным. В современных условиях, при всеобщем признании значения 
и приоритетности агропромышленного комплекса, многие вопросы его развития 
не находят должной государственной поддержки и регулирования, поэтому 
развитию агропромышленного комплекса страны должно уделяться еще больше 
внимания[1].

Научная новизна исследования заключается в развитии общей теории 
рынка как системы экономических отношений, обосновании механизма его 
функционирования, регулирования и тенденций изменения

Методы. Методология работы включает в себя применение инструментов 
количественного анализа показателей развития аграрного комплекса Алматинской 
области. Теоретико-методологической основой исследования послужили 
труды казахстанской аграрной экономической науки, Послание Президента РК, 
государственные программы, средства массовой информации.

результаты и обсуждение. Агропромышленный комплекс является одним 
из важных секторов экономики, который формирует продовольственную и 
экономическую безопасность страны, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий.

Как подчеркнул Глава государства в своем ежегодном Послании народу 
Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», 
аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. 

Алматинская область – традиционно аграрный регион, где производится 16% от 
втуренного валового продукта страны. 

В агропромышленный комплекс области вложено – 41,0 млрд. тенге инвестиций, 
из них в сельское хозяйства – 29,0 млрд. тенге, в производство продуктов питания 
– 12,0 млрд. тенге, индекс физического объема 163,9%.

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 581,4 млрд. тенге, 
индекс физического объема – 103,8%. 

На этот год в сельскохозяйственную отрасль выделено больше на 30 миллиардов 
тенге, в том числе субсидии составили свыше 19 млрд тенге.  

Увеличена посевная площадь сельхозкультур на 6,0 тысячи, что составило 
932,2 тыс. гектаров (2015г. – 926,2 тыс.га). Расширены посевы пшеницы на – 7,4 
тыс.га, кукурузы, зерно на – 4,1 тыс.га, рис – 0,8 тыс.га, сахарной свеклы – 3,1 
тыс.га, картофеля – на 0,2 тыс.га, бахчевых – на 0,5 тыс.га и кормовые культуры 
на –1,4 тыс.га.

Площади применения водосберегающих технологий увеличены по сравнению 
с 2015 годом в среднем на 20,7%. В частности, площади применения капельного 
орошения составили 8749 гектар, дождевальные агрегаты установлены на 5439 
гектарах[2].

Влагосберегающая технология охватывает 142,9 тыс. га богарных земель (2015 
г. – 140,5 тыс. га).
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Увеличено численность крупного рогатого скота на – 1,0% и составило 906,2 
тыс.голов, овцы и козы на –1,0% 3283,0 тыс.голов, лошади на –1,0% и 274,6 тыс.
голов.

Произведено 327,5 тыс. тонн мяса или к аналогичному периоду 2015 года на 
103,7%, молока 692,7 тыс. тонн (101,8%), яиц 1067,5 млн. штук (101,2%), шерсти 
8,2 тыс. тонн (101,2%).

Программа «Сыбага» исполнена на 113%, приобретено 7889 голов поголовья 
КРС.

Программа «Алтын Асык» исполнена на 125%, приобретено 19857 голов 
овцематок.

Программа «Кулан» исполнена на 92%, приобретено 3317 голов конематок.
Построены 35 колодцев для обводнения пастбищ. 
Достигнуты устойчивые темпы роста производства животноводческой 

продукции.
Экспортировано 104,9 тонн мяса крупного рогатого скота, в том числе в 

Кыргызскую республику реализовали КХ «Жаксылык» из Балхашского района 
80 тонн, КХ «Мынбай» из Жамбылского района 19,5 тонн, в КНР ТОО «Әділ 
Экспресс Транссервис» из Панфиловского района 5,4 тонн[2].

Произведено готовой продукции на сумму 377,4 млрд.тенге или к аналогичному 
периоду прошлого года рост составил 14,2%.

Развитию животноводческой отрасли в области и достижению стабильности 
доходов фермеров способствует начало строительства в городе Талдыкорган 
современного комплексного мясокомбината. 

Это стало первым шагом казахстанско-китайской компании ТОО 
«LONGYUANJENYSU», реализованным совместным предприятием «НТК Лунюань 
(Пекин)» -Китай и ТОО «Дос-Жетысу»- Казахстан. Приобретено сельхозтехники в 
количестве 547 единиц на 4,3 млрд. тенге.

Особое внимание в области уделено выращиванию сахарной свеклы. 
В начале марта нынешнего года акимат Алматинской области и консорциум 

«Энергомост» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам 
восстановления и запуска Аксуского сахарного завода.

На этот проект в этом году предусматривается направить 8 млрд. тенге, из 
которых 2 млрд. тенге – это средства местного бюджета, направляемые через СПК 
«Жетысу». Предполагается замена основного технологического оборудования, 
ремонт зданий и сооружений, закупка топлива, восстановление ТЭЦ, подбор 
кадров и их обучение.

По плану Аксуский сахарный завод планируется запустить в конце этого года. 
А уже в конце сентября – начале октября будет начата приемка. В целом намечено 
переработать 80-100 тысяч тонн сахарной свеклы.

В текущем году планируется довести площади посевов сахарной свеклы до 9,0 
тыс. га, в том числе в Аксуском – 1600 га, Алакольском – 500 га, Ескельдинском – 
1850 га, Каратальском – 1100 га, Коксуском – 1700 га, Сарканском районе – 1600 
га, г. Капшагай – 568 га, г. Талдыкорган – 82 га. 

Из областного бюджета выделены порядка 1,4 млрд. тенге для создания новых 
сервисно-заготовительных центров и закупа семян сахарной свеклы зарубежного 
производства. В текущем году сервисно-заготовительные центры будут созданы 
в Алакольском, Аксуском районах и г. Капшагай, доукомплектован центр в 
Сарканском районе. В настоящее время подписаны договоры о поставке 96 единиц 
сельхозтехники[3].

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


106 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

На Коксуском сахарном заводе будет произведен второй этап модернизации на 
сумму 1,5 млн. долларов США. Необходимая техника уже закуплена и скоро будет 
доставлена на предприятие.

Увеличивается площать посевов кукурузы, запланировано 78 тысяч гектаров.
Активно развивается и кукурузоводство, садоводство, в частности большое 

внимание уделяется возрождению апорта. Подобное учеличение территории 
произошло и в соевой культуре. Чтобы иметь хороший урожай, необходимо 
иметь современную рабочую технику, поэтому планируется в этом году открыть 
5 дополнительных сервисных центров. Сейчас в области у нас насчитыется 29 
СЗЦ[3].

Несмотря на достижения, запланирована большая работа.
Предстоит восстановление ирригационных сетей, внедрение инноваций в 

сельское хозяйство, открытие производств и современных теплиц. В скором времени 
будут восстановлены ирригационные сети и реконструирована Кызылагашская 
плотина. Это во многом повысит урожайность и облегчит труд аграриев. 
 В 2017 году планируется ввести в оборот 3,1 тыс. поливных площадей. Всего 
площадь сельхозпосевов увеличится до 938 тысяч гектаров. 

В качестве инвесторов на этот год запланировано сотрудничество с 
транснациональными компаниями для реализации крупных проектов на 
территории индустриальной зоны «Береке» площадью cвыше 500 га в Илийском 
районе. К примеру, в скором времени совместно с российской компанией «Эко-
Культура» там будем строить теплицу на 60 га, комплекс по переработке мяса 
мелкого рогатого скота германской компании «Бауман ГМБХ и К».

В области необходимо решить вопросы строительства дорог, основная часть 
которых находится в Карасайском районе, развития индустриальной зоны 
«Береке» в Илийском районе и реализации проектов в городе Талдыкорган.

Ключевым условием конкурентоспособности агропромышленного комплекса 
является его технологичность, формируемая за счет применения качественных 
семян, гербицидов, удобрений, с/х техники, развитости племенного дела. В 
связи с эти заменены нестимулирующие субсидии на более эффективные: 
инвестиционное субсидирование, субсидирование процентной ставки, страхование 
в растениеводстве, субсидирование НДС. 

В животноводстве увеличение голов крупнорогатого скота требует 
дополнительных площадей выпаса, заполнения на полную мощность действующих 
перерабатывающих комплексов. Так, для расширения площади выпаса обновят 
146 колодцев, а индустриализация отрасли позволит построить 12 современных 
откормкомплексов, 7 молочно-товарных ферм, три птицефабрики[4].

В связи с этим, в Жамбылском районе Алматинской области в первом 
полугодии 2017 года компания «Империя Фуд» планирует ввести в эксплуатацию 
завод по переработке мяса.

Стоимость проекта составляет 2,3 млрд тенге. Проектная мощность завода — 
8 тыс. тонн мяса в год. 

В области имеется 268 тысяч личных подсобных хозяйств - это самое большое 
количество в республике.

Для решения задач, озвученных в Послании Президента РК Н.Назарбаева «Третья 
модернизация: глобальная конкурентоспособность» существует необходмисоть 
создания условий для становления личных подсобных хозяйств в качестве крупного 
участника системы производства сельхозпродукции через кооперацию, расширения 
их производственных возможностей и повышения качества продукции. 
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На эти цели из бюджета области п редусмотрено направить 4,1 млрд. тенге. По 
сведениям областного управления сельского хозяйства , в этом году планируется 
создать 600 семейных откормплощадок, 25 молокоприемных пунктов, 9 убойных 
площадок, 18 кормоцехов, 7 семейных теплиц и 6 пунктов приемов овощей[5]. 

Благодаря этим мероприятиям заработают 40 кооперативов на основе почти 
4000 личных подсобных хозяйств, которыми планируется произвести 600 тонн 
мяса, тысячи тонн молока, 5 тысяч тонн овощей, 2 тысячи тонн фруктов и ягод.

Только за первый квартал текущего года созданы 34 сельскохозяйственных 
кооператива.

Одной из важнейших задач является выход на экспорт.  Необходимо повысить 
качество продукции животноводства и растениеводства, чтобы отвечать высоким 
мировым стандартам качества, заняв достойное место в мире. 12 млн. долларов 
США – именно такую сумму планируется экспортировать продукцию   
наших сельхопроизводителей под брендом «Сделано в Казахстане» [6]. 

С этой целью намечено открыть 14 новых объектов переработки, а внутренний 
региональный продукт довести до 604 млрд тенге. Немаловажно решать проблему 
импорта агропродукции. Жетысу имеет все возможности обеспечить всем 
необходимым внутренний рынок. 

Кроме этого, требуются новые технологии и грамотные кадры.  В этом 
направлении ведется постоянная работа. 

Заключение. Подводя итоги сказанного, можно отметить, что возможности 
местного агропромышленного комплекса практически безграничные. Наряду с 
Планом нации «100 конкретных шагов», перед областью стоят задачи, реализация 
которых, намечена на ближайшее время.

Для увеличения нагрузки на перерабатывающих предприятиях следует 
развивать личные подсобные хозяйства. Обеспечить полную загрузку действующих 
мясокомбинатов. Существует необходимость активизации работы по возврату 
неиспользуемых земельных участков и вовлечению их в сельскохозяйственный 
оборот. Необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций зарубежных 
банков развития для восстановления ирригационных сетей и вовлечению в оборот 
ранее выбывших орошаемых земель. Все это должно стать основой развития 
современного сельского хозяйства в области.
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MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 
AGRICULTURE IN ALMATY REGION

D. A. Kaldiyarov *1, A.E. Bedelbayeva2, M.M. Nurakhmetova3
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Summary. The article considers the current state and prospects of development 
of agroindustrial complex of Almaty region, as one of the important sectors of 
the economy. Analyzed economic indicators of the region, namely, the volume of 
investment in agriculture, the number of allocated subsidies, the crop area of crops, 
area of application of water-saving technologies, the number of cattle. Reviewed the 
performance indicators of state programs “Sybaga”, “Altyn Asyk”, “Kulan”. Analyzed 
the growth rate of livestock production. Special attention was paid to the cultivation 
of sugar beet in the field, the reconstruction and launch of Aksu sugar plant. Based 
on the conducted analysis, the authors identified the main priorities and prospects 
of development of agriculture in Almaty region. In conclusion, the authors made 
conclusions about the need for the development of private farms, the revitalization of the 
work on the return of unused land and attracting investment from foreign development 
banks for the development of the agricultural sector in the region. 

Key words: agricultural complex, agricultural sector, agriculture, crops, farm 
equipment, land, corn, sugar beets. 

АЛМАТЫ оБЛЫСЫнЫҢ АГроӨнЕрКӘСІП КЕШЕнІнІҢ ҚАЗІрГІ 
жАҒДАЙЫ жӘнЕ ДАМУ БоЛАШАҒЫ

Д.А. Қалдияров *1, А.Е.Беделбаева2, М.М.Нурахметова3

1,2,3І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған 
қ., Қазақстан

e-mail: 77da@bk.ru
Түйін. Мақалада мемлекет экономикасының маңызды саласы ретінде 

Алматы облысының агроөнеркәсіп кешенінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы 
қарастырылған. Облыстың экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасалған, 
атап айтқанда, ауылшаруашылығына салынған инвестициялардың, бөлінген 
субсидиялар көлемі, ауылшаруашылығы дақылдарын егу алқабының көлемі, ірі 
қара мал саны. «Сыбаға», «Алтын Асық», «Құлан» мемлекеттік бағдарламаларын 
іске асыру тиімділігі қарастырылған. Малшаруашылығы өнімдерін өндіру 
қарқынына талдау жасалған. Облыстағы қант қызылшасын өсіруге және Ақсу 
қант зауытын қайта іске қосуға аса назар аударылған. Жүргізілген талдау 
нәтижесінде, авторлар Алматы облысының агроөнеркәсіп кешенінің негізгі 
басымдықтары мен даму болашағын анықтаған.Соңында авторлар жеке 
шаруашылықтарды дамыту қажеттілігі, пайдаланбай қалған жер телімдерін 
қайтару бойынша жұмысты белсендіру және аймақтың аграрлық секторын 
дамыту үшін шетелдің даму банктерінің инвестицияларын тарту қажеттілігі 
туралы қорытынды жасаған.

Түйін сөздер: агроөнеркәсіп кешені, аграрлық сала, ауылшаруашылығы, 
ауылшаруашылық дақылдары, ауылшаруашылық техникасы, жер, жүгері, қант 
қызылшасы.
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ПЕрСПЕКТИВЫ рАСШИрЕнИЯ ГрАнИЦ ЕАЭС КАК 
ЗнАЧИТЕЛЬнЫЙ ШАГ В ИнТЕГрАЦИИ рЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАн С 

ТАДжИКИСТАноМ
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КазЭУФМТ, г. Астана, Казахстан
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты внешнеэкономической 
деятельности Таджикистана, перспективы вступления в ЕАЭС. Следует 
отметить,  что в настоящее время существует много предпосылок для 
вступления в данное интеграционное объединение. Одной из предпосылок, 
выделяется крайне высокая зависимость этой страны от России. 

В статье приведены  следующие показатели: динамика экспорта и импорта 
Таджикистана за последние пять лет, структура экспорта и импорта по 
странам, общий товарооборот страны. Экономика Таджикистана аграрно-
индустриальная, основу ее составляет сельское хозяйство: хлопководство, 
растениеводство, животноводство, а также промышленность, машинострое-
ние, производство алюминия, минеральных удобрений, текстильная и легкая 
промышленность, энергетика и производство товаров народного потребления. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, интеграция, 
Евразийский экономический союз.

Введение. Экономика Таджикистана аграрно-индустриальная, основу ее 
составляет сельское хозяйство: хлопководство, растениеводство, животноводство, 
а также промышленность, машиностроение, производство алюминия, 
минеральных удобрений, текстильная и легкая промышленность, энергетика и 
производство товаров народного потребления.

Относительная удаленность и коммуникационная изолированность от сложив-
шейся мировой транспортной инфраструктуры, высокогорный рельеф, отсутствие 
выхода к морю определяют невыгодное экономико-географическое положение.

Основой экономического роста Республики Таджикистан последних 
десятилетий является экспорт товаров, прежде всего алюминия и хлопка и 
растущий внутренний спрос, прежде всего в виде частного потребления. 
Существенная доля частного потребления приходится на импортные товары.

Значительное число работающего населения составляют трудовые мигранты, 
работающие в России и Казахстане. Около одного миллиона человек, или около 
15% населения, живут в семьях, основным источником дохода которых является 
заработок одного из членов семьи, работающих за рубежом. Согласно данным 
платежного баланса Таджикистана в 2012 году, денежные переводы работающих 
составили 47.6% ВВП [1].

основными методами исследования, проведенного в данной работе являются 
системный и сравнительный анализ, наблюдение, сравнение и группировка.

результаты и обсуждения. Научная постановка проблемы вступления 
Таджикистана в ЕАЭС, двусторонние отношения между Казахстаном и 
Таджикистаном требует комплексного и системного рассмотрения. Различные 
аспекты данной проблемы в основном отражаются в нормативно-правовых актах 
Евразийской экономической комиссии, в национально-правовых актах Республики 
Таджикистан.

Республики Таджикистан, обеспечивая 19% ВВП, 66% занятости и почти треть 
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экспорта. Основным продуктом сельского хозяйства является хлопок. В 2016 году 
его производство занимало почти 20% всех сельскохозяйственных угодий страны. 
Большую часть производства хлопка обеспечивают фермерские хозяйства.

Таджикистан является членом ВТО со 2 марта 2013 года.
По оценкам эксперта из Таджикистана Муминовой Ф.М., высказанным на 6-м 

Корейско-Центральноазиатском семинаре (26-27 марта 2015 г., Астана) вступление 
в ВТО будет иметь ограниченный эффект на экономику в краткосрочном периоде; 
вследствие некоторого изменения правил игры, конкуренция видимо вырастет 
в средне- и долгосрочном периоде; меры по усилению конкурентоспособности 
производственного сектора должны быть предприняты  как можно раньше [2].

Общий товарооборот по внешней торговле за 2016 год составил 3,9 млрд. долл. 
США. Торговый баланс сложился отрицательный и составил почти 2 млрд. долл. 
США[3].

Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта Таджикистана в 2010-2016 годах*
* составлено авторами по данным Агентства по статистике при Президенте 

РТ http://www.stat.tj, http://ru.sputnik-tj.com/ 

Динамика экспорта в период с 2010 по 2016 годы показывает значительное его 
уменьшение в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 18,9%.

В 2016 году минеральные продукты составляли 34,2% экспорта Таджикистана 
и являлись первым по важности экспортным продуктом. Страна импортирует 
нефтепродукты, удобрения и другие химические продукты, машины и 
оборудование, транспортные средства и запчасти, бытовые приборы и др.

Значительная доля хлопка в экспорте делает Таджикистан зависимым от мировых 
цен на хлопок, которые являются не слишком устойчивыми, особенно в последние 
несколько лет. Пищевая промышленность Таджикистана в основном представлена 
предприятиями по производству мясомолочной и консервной продукции. Другими 
отраслями являются мукомольная, винодельческая и пивоваренная. Значительная 
часть производимой продукции идет на внутреннее потребление. 

Таблица 1 
Структура экспорта РТ по странам в 2016 году (%)*

Страны-импортеры 2012 г. 2016 г.
Турция 39,2 22
Республика Казахстан 6,4 22
Швейцария 6,2 11
Афганистан 9,8 8
Россия 7,1 6
Китай 11,1 5
Тайвань 8,5 -
Греция 7,2 -
др.страны 4,5 26
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Основные покупатели продукции Таджикистана в 2016 году: Турция (22%), 
Казахстан (22%), Швейцария (11%), Афганистан (8%), Россия (6%), Китай (5%) и 
др. страны (26%).

Таким образом, из таблицы 1 видно, что в последнее время поток товаров 
Таджикистана направляются не в европейские страны, а в Турцию, Казахстан и 
Китай.  Основными направлениями экспорта продукции пищевой промышленности 
являются Турция и Казахстан. Сложное географическое положение Таджикистана 
благоприятствует в основном торговле с Турцией и Казахстаном, хотя доля 
Турции и Китая в экспорте Таджикистана уменьшилась с 39,2% до 22%  и 11,1% 
до 5% соответственно. Важно подчеркнуть рост роли Республики Казахстан и 
Швейцарии в экспорте Республики Таджикистан.

Таблица 2
Структура импорта  РТ по странам в 2016 году (%)* 
Страны-экспортеры 2012 г. 2016 г.

Россия 20,5 33
Китай 11,6 28
Республика Казахстан 15,2 13
Турция 3,4 3
Туркменистан 3,3 3
Иран 4,6 3
др.страны 41,4 17

В 2016 году импортные товары в Таджикистан поступали преимущественно 
из следующих стран: Россия (33%), Китай (28%), Казахстан (13%), Турция (3), 
Туркменистан (3%), Иран (3%) и др. страны (17%) [3]. Из таблицы 2 видно, что 
структура торговых партнеров по импорту Республики Таджикистан особых 
изменений не претерпела. Однако, доля российских и китайских в импорте 
Таджикистан увеличилась с 20,5% до 33% и 11,6% до 28% соответственно.

В отчете Всемирного банка отмечается, что плохая инфраструктура, высокие 
затраты на перемещение товаров внутри страны и за рубеж, а также сложность 
бюрократических процедур на границе делают продукцию Таджикистана 
неконкурентоспособной на рынках соседних стран. Для улучшения транспортных 
связей с соседями Таджикистану необходимо координировать с ними свои усилия.

По мнению международных экспертов, в стране необходимо также дальнейшее 
проведение экономических и социальных реформ, совершенствование 
законодательной базы и устранение недостатков в сфере прав собственности, в 
судебной системе (в том числе обеспечение исполнения контрактов), в процедурах 
банкротства и в стандартах бухгалтерского учета[4].

Позиция Таджикистана в международном рейтинге Ведения бизнеса, 
который отражает создание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, за последний год повысился на 6 пунктов. 
Среди 185 стран Таджикистан находится на 141 месте [5].

Являясь членом ЕврАзЭС, Республика Таджикистан с 1 ноября 2003 года 
постановлением Правительства Республики Таджикистан «О таможенном тарифе 
Республики Таджикистан» от 14 ноября 2003 г. № 497 (в редакции постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2010 г. № 110) установила 
режим свободной торговли и применяет нулевую ставку ввозной таможенной 
пошлины при импорте товаров, происходящих из государств-членов ЕврАзЭС, за 
исключением «Руды и концентраты алюминиевые» - код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2006 
00 000 0, и «глинозем» код ТН ВЭД ЕврАзЭС 2812200000[6].
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В 2016 году средние тарифы Таджикистана в отношении стран с режимом 
наибольшего благоприятствования составили: на все товары – 6,14%, 
сельскохозяйственные товары – 8,33%, на промышленные товары – 5,98%.

В настоящее время Таджикистан рассматривается наиболее вероятным 
участником Евразийского экономического союза. Причинами таких размышлений 
является крайне высокая зависимость страны от России.

Если проанализировать процедуру вступления Таджикистана в ЕАЭС, то на 
наш взгляд, можно выделить следующие положительные факторы для экономики 
этой страны:

1) Беспошлинный доступ рынка стран ЕАЭС для таджикской продукции;
2) более углубленное развитие интеграционной экономических связей со 

странами ЕАЭС;
3) рост в страну инвестиций, вследствие рост производства;
4) создание единого рынка труда стран ЕАЭС.
Однако, вступление Таджикистана в ЕАЭС характеризуется рядом проблемы, 

таких как:
- отсутствие у Таджикистана общих границ со странами ЕАЭС;
-сильная зависимость рынка Китая от китайского импорта;
- вхождение страны во ВТО, рассматривается как более приоритетное 

направление сотрудничества;
- двусторонние непростые взаимоотношения с Узбекистаном, так как основные 

торговые пути внешней торговли проходят через Узбекистан.
Помимо положительных результатов, необходимо и выделить возможные на 

наш взгляд и негативные моменты вступления:
- унификация таможенного законодательства, а также скорее всего, в сторону 

увеличения изменение таможенных тарифов;
- банкротство местных национальных предпринимателей;
- возможный рост инфляции и другие.
- большой внешний долг.
 По всем потенциальным товарным позициям Таджикистан является нетто-

импортером, т.е. импорт превышает экспорт, также по большинству указанных 
позиций наблюдается положительный прирост импорта за последний пятилетний 
период, как в стоимостном, так и в физическом выражении[7].

Казахстан при этом объективно может стать одним из локомотивов 
интеграционного процесса. Кроме того, Астана может взять на себя инициативу 
по формированию единой концепции развития ЦА и сыграть важную роль в 
формировании облика региона в будущем. 

Государства Центральной Азии, могли бы также сформировать диалоговую 
площадку для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной 
политики и экономики, а уже затем продвигаться в направлении региональной 
экономической кооперации.  Оно позволяет странам выработать единую позицию 
по ключевым вопросам международных отношений, касающихся их региона. 

Политические элиты стран настороженно относятся друг к другу, регулярно 
происходят приграничные столкновения, водные конфликты и так далее. Нужно 
начинать активизацию регионального сотрудничества на начальном этапе со 
встреч и диалога экспертов из различных областей.

Реализация совместных проектов позволит внести новый виток в вопрос 
укрепления регионального экономического сотрудничества. Это, прежде всего 
следующие проекты 

- совместные проекты, ориентированные на развитие региональной 
инфраструктуры;
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- проекты, ориентированные на человеческие ресурсы и поднятие уровня 
технологической среды;

- инвестирование в развитие совместных производств на межгосударственном 
уровне, с участием представителей малого и среднего бизнеса, развитие бизнес-
коммуникаций, в том числе в добывающей отрасли, в сфере туризма. 

Заключение. В заключение необходимо отметить, что анализ статистических 
данных по мировому импорту Таджикистана показал, что рынок Таджикистана 
представляет определенный потенциал для экспорта казахстанской обработанной 
продукции. Это свидетельствует о том, что на рынке Таджикистана имеется ниша, 
которую, при прочих благоприятных обстоятельствах, может занять казахстанская 
продукция. 

Казахстан имеет хороший экспортный потенциал, показывающие наличие 
факта экспорта Казахстана по многим импортным статьям Таджикистана. Наиболее 
перспективные товарные позиции на уровне 6-ти знаков ТН ВЭД представлены 
62 потенциальными позициями, среди которых: металлы и изделия из них, 
продукция химической продукции, машины, оборудование, приборы и аппараты, 
строительные материалы, минеральные продукты,  текстиль и текстильные 
изделия, древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия.
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ЕЭо ШЕКАрАСЫн КЕҢЕЙТУ БАСЫМДЫЛЫҚТАрЫ ҚАЗАҚСТАн 

рЕСПУБЛИКАСЫ МЕн ТӘжІКСТАннЫҢ ИнТЕГрАЦИЯСЫнДА 
МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ рЕТІнДЕ
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Түйін. Мақалада Тәжікстанның сыртқы экономикалық қызметінің негізгі 

аспектілерімен ЕурАзЭҚ қосылу перспективалары қарастырылған. Қазіргі 
таңда бұл интеграциялық бірлестіктерге қосылудың көптеген алғышарттары 
бар. Алғышарттардың бірі - осы елдің Ресейге тәуелділігі. Келесі көрсеткіштер 
келтірілді: соңғы бес жылда Тәжікстанда экспорты мен импортының динамикасы, 
ел экспорты мен импортының құрылымы, елдің жалпы тауар айналымы.

Тәжікстанның экономикасы агроөнеркәсіпті,к оның негізін ауыл 
шаруашылығы құрайды: мақта, дәнді дақылдар, мал және өнеркәсіп, машина 
жасау, алюминий, тыңайтқыштар, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп, энергетика 
және тұтыну тауарлары өндірісі.

Түйін сөздер: сыртқы сауда, экспорт, импорт, интеграция, Еуразиялық 
экономикалық одақ.
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PROSPECTS FOR EXPANDING THE BORDERS OF THE EU AS A 
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Summary. The article considers the main aspects of Tajikistan’s foreign economic 

activity, the prospects for joining the Eurasian Economic Union. It is noted that at 
present there are many prerequisites for joining this integration association. One of the 
prerequisites is the extremely high dependence of this country on Russia. The following 
indicators are presented: the dynamics of Tajikistan’s exports and imports over the past 
five years, the structure of exports and imports by country, and the country’s overall 
trade turnover.

It is noted that the economy of Tajikistan is agrarian-industrial, its basis is 
agriculture: cotton growing, plant growing, livestock, as well as industry, engineering, 
aluminum, mineral fertilizers, textile and light industry, energy and consumer goods.

Key words: foreign trade, export, import, integration, Eurasian Economic Union.
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ӘЛЕМДІК МҰнАЙ БАҒАСЫнЫҢ ҚАЗАҚСТАн АЙМАҚТЫҚ 
ДАМУЫнА ӘСЕрІн ЭМПИрИКАЛЫҚ ӘДІСТЕр нЕГІЗІнДЕ ЗЕрТТЕУ

С.Ыдырыс1, С.Баймағанбетов*2

1,2Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «экономика 
және қаржы» кафедрасы, Түркістан қ., Қазақстан Республикасы

е-mail:sabit_45@mail.ru

Аңдатпа. Осы мақалада Қазақстанның жан басына шаққандағы Жалпы 
өңірлік өнімі мен мұнай бағасы арасында бір байланыс бар ма деген мәселе 
қарасытырылды. Бұл үшін 2008-2017 жылдары аралығындағы үш айлық 
мәліметтер қолданылды. Осы күнге дейінгі жазылған эмпирикалық еңбектерде 
мұнай бағасы мен Қазақстанның экономикалық өсуі арасындағы байланыстарды 
қарастырған болатын, атап айтар болсақ, Kuralbayeva және басқалары 
(2001), Kutan және Wyzan (2005), Korhonen және Mehrotra (2009), Köse және 
Baimaganbetov (2015) мақалалары. Жоғарыда аталған  мақалалардың бір бөлігі 
мұнай бағасы Қазақстан үшін «Голландиялық ауру» немесе «Қазба байлықтар 
қарғысы» бола алады ма деген гипотезаны тексерген болса, қалғандары мұнай 
бағасының қысқа мерзімдегі әсерін қарастырған болатын. Бұл мақала мұнай 
бағасының Қазақстан өңірлерінің дамуына әсерін қарастыруда. Осы күнге дейін 
жазылған мақалаларда Қазақстан өңірлерінің дамуын экономикалық талдаулар 
көмегімен зерттеген болса, аталған мақала эмпирикалық әдістердің көмегімен 
зерттеулерге негізделіп отыр.

Түйін сөздер: Аймақтық даму, Бірлік түбір тест, Грэнджер себеп салдар 
тесті.

Кіріспе. Мұнай бағалары мұнай экспорттаушы елдердің макроэкономикалық 
көрсеткішеріне әсер етуші сыртқы фактор екені осы күнге дейін жазылған 
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еңбектерде көрініс тапқан болатын. Атап айтар болсақ, Berument және 
басқаларының 2010 жылғы жарық көрген еңбегі. Автор осы мақаласында мұнай 
бағасының мұнай экспорттаушы елдердің макроэкономикалық көрсеткіштеріне 
оң әсер ететінін атап айтқан болатын [1]. 

Дамушы мұнай экспорттаушы елдер үшін мұнайдан түскен табыс, елге 
сырттан келетін басты табыстардың бірі болып табылады. Себебі дамушы мұнай 
экспорттаушы елдердің экспорттан түскен табыстардың жартысынан көбін 
мұнайдан түскен табыс құраса,  Азербайжан, Сауд Аравиясы секілді елдерде 
мұнайдан түскен табыс 90 пайызға дейін жетеді.  Осы себептерге байланысты 
мұнай экспорттаушы елдер үшін мұнайдан түскен табыс экономикалық өсудің 
негізгі факторларының бірі болып табылады[2]. 

Әдістер. Кез-келген айнымалыны талдау барысында аталған айнымалының 
құрамын талдау керек, яғни кез келген айнымалыны төменде көрсетілген модель 
ретінде қарастыра аламыз,

бұл жердегі 
 – t периодындағы айнымалы болып табылса,
- осы айнымалының тренді
- экономикалық дағдарыстар
- маусымдық ауытқулар 
- кездейсоқ шама.

Кез келген айнымалының осы факторлардан құралғанын ескере отырып 
талдау жасауымыз керек, яғни аталған факторлар кез келгені айнымалының 
құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл мәліметтерді талдау барысында алғашқы 
талдауымыз осы айнымалылардың стационарлылығына тоқталуымыз керек. 
Егер айнымалылардың стационарлылығын ескерместен талдау жасар болсақ, 
өтірік регрессия талдауын жасаған боламыз. Ал стационарлы болмаудың басты 
себептері жоғарыда көрсетілгендей, аталған айнымалыға әсер етуші факторлардан 
болып табылады. Яғни, моделдегі айнымалылардың стационарлы болмауының 
басты себептері тренд, маусымдық ауытқулар, экономикалық дағдарыстар мен 
кездейсоқ шаманың әсері деуге болуда. Осы себептен талдауды бастамас бұрын,  
айнымалылардың құрамдас бөліктерінің айнымалыға әсерін айқындап алу керек, 
оны айқындаудың ең қарапайым жолы аталған айнымалының графигін сыздыру, 
осы график негізінде айнымалының құрамдас бөліктері туралы мәліметтерге қол 
жеткізе аламыз. Бұл алғашқы қадам болатын, ал екінші қадам болса осы құрамдас 
бөліктердің әсерлерін азайтуға бағытталады. Бұлар өз кезегінде маусымдық 
әсерлердің әсерін азайту және бірінші мәртебеден айырмасын алу болып табылады. 
Бірінші талдау маусымдық ауытқудың әсерін азайтуға бағытталса, екінші әдіс әрі 
тренд, әрі кездейсоқ шаманың әсерін азайтуға бағытталады[3]. Осы қадамдар 
жасалғаннан кейін айнымалының стационарлылығы тексеріледі. Бұл болса екі 
әдіс арқылы жүзеге асады,  бұлар: корелелограм және бірлік түбір әдісі. 

Әдебиеттерде ең көп қолданысқа ие әдіс ADF (Түзелтілген Диккей-Фуллер) 
бірлік түбір әдісі. Бұл әдіс бойынша стационарлылық үш түрлі модель арқылы 
сыналады:
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Жоғарыдағы моделдердің алғашқысында тұрақты айнымалы және тренд 
моделге алынбаған болса, екінші моделде тұрақты айнымалы моделге енген 
болатын, ал үшінші модель болса әрі тұрақты айнымалы, әрі трендті моделге 
алына отырып құрылды. Егер модельде автокоррелациялы модель болса біздің 
модель төмендегідей болады.

Бұл моделдің гипотезасы төмендегідей болады.

Егер  болса, Y мәні стационарлы емес дегенді білдіреді. 
Грэнджер мағынасында себеп салдар тесті екі айнымалы арасындағы 

байланыстың барлығын сынау үшін құрылған бір тест болып табылады. Y-тің 
болжамы үшін, X-тің ескі мәндерін қолданғанда,  X-ті қолданбағанға қарағанда 
жақсы нәтижеге қол жеткізілетін болса, онда  X мәні Y-тің Грэнджер мағынасында 
себебі болып табылады. 

Бұл жердегі m кешігу ұзындығы  және  болса кездейсоқ шама болып 
табылады[4]. 

нәтижелер және талқылау. Бүгінгі таңда Қазақстан мұнай экспорты 
бойынша алғашқы 15 мемлекет арасынан орын алып отыр. Сонымен қатар мұнай 
секторы Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестицияның да басым бөлігін 
құрайды. Осыған қарамастан, бұл сектордың Қазақстанның экономикалық өсуіне 
әсерін эмпирикалық әдістер негізінде зерттеген зерттеулердің саны мейлінше аз 
болып отыр. Атап айтар болсақ, Kuralbayeva және басқалары (2001), Kutan және 
Wyzan (2005) Korhonen және Mehrotra (2009) Köse және Baimaganbetov (2015) 
мақалалары. Жоғарыда аталған  мақалалар бір бөлігі мұнай бағасы Қазақстан 
үшін «Голландиялық ауру» немесе «Қазба байлықтар қарғысы» бола алады ма 
деген гипотезаны тексерген болса, қалғандары мұнай бағасының қысқа мерзімдегі 
әсерін қарастырған болатын[2]

 Кез келген елдің дамуының алғы шарттарының бірі осы елдің өңірлерінің 
дамуына байланысты болады. Соңғы кездерге дейін мұнай бағасының Қазақстан 
аймақтарына әсерін зерттелмей келе жатқан тың тақырыптардың бірі болып 
келді. Осы күнге дейін жазылған мақалаларда Қазақстан өңірлерінің дамуын 
экономикалық талдаулар көмегімен зерттеген болса, аталған еңбекте эмпирикалық 
әдістердің көмегімен зерттеулерге негізделіп отыр.  Осы мақалада Қазақстанның 
жан басына шаққандағы Жалпы өңірдің өнімі мен мұнай бағасы арасында бір 
байланыс бар ма деген мәселе қарасытырылады. Бұл үшін 2008 жылдың бірінші 
кварталы мен 2017 жылдың 2 кварталы аралығындағы үш айлық мәліметтер 
қолданылды. Trademap сайтында жарияланған мәліметтерге қарағанда Қазақстан 
экспортының басым бөлігін мұнайдан түскен қаражат құрауда, соңғы бес жылдың 
мәліметтері төменде көрсетілген кестеде орын алуда.
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Кесте  1
 Шикі Мұнайдың Қазақстан экспортындағы орны

Жылдар

Экспорттан 
түскен табыс
(1000 АҚШ 

доллары)

Шикі мұнайдан 
түскен табыс 
(1000 АҚШ 

доллары)

Мұнайдан 
түскен табыстың 

экспорттағы 
үлесі (%)

Әлемдік орташа 
мұнай бағасы 

Брент маркалы 
(АҚШ доллары)

2012 92281521 56442432 62 111,65
2013 84698536 57249535 68 108,63
2014 79458749 53626939 67 99,03
2015 45954426 26773013 58 52,35
2016 36775323 19378014 53 43,55
Дереккөзі: Trademape Халықаралық және Қазақстан статистика агенттігінің  
мәліметтері негізінде есептелген

Жоғарыдағы кестеден көріп отырғаныңыздай мұнай бағасы жоғары болған 
жылдары Қазақстанның экспорттан түсетін табысы да экспорт көлемі де артып 
отырғанын көруге болады. Атап айтар болсақ, мұнай бағасы орташа есеппен 112 
АҚШ долларға тең болған 2012 жылы Қазақстанның экспорттан түскен табысы 
92 млрд АҚШ долларын құраған болатын. Мұнай бағасы 2016 жылы орташа 
есеппен 53 АҚШ долларын, экспорттан түскен табыс 36 млрд АҚШ долларын 
құраған болса, Мұнай экспортынан түскен табыс 19 млрд АҚШ долларына тең 
болғанын көрудеміз. Бұған қоса, мұнай бағасы 112 долларға тең болған 2012 
жылы мұнайдан түскен табыс, Қазақстанның экспорттан түскен табысының 
62 пайызын құраса, мұнай бағасының ең төмен бағаға сатылған 2016 жылы 
мұнайдан түскен табыс Қазақстан экспорттан түскен табысының 53 пайызын 
құрағанын көріп отырмыз.  Бұл кесте бізге Қазақстан экономикасы үшін мұнай 
бағасының қаншалықты маңызды екенін көрсетіп берді. Жоғарыда берілген 
кестені талдай келе, мұнай бағасындағы ауытқулар Қазақстан экспортынан түскен 
табыс көздерінің әртараптануына себеп болғанын да атап айтқан дұрыс болады. 
Мұнай бағасы төмендеген жылдары Қазақстан үшін қосымша табыс көзі ретінде 
қарастырылған ауыл-шаруашылық өнімдерінің маңызы артқанын байқаймыз.

Кесте 2
Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімі (мың. АҚШ доллары)

2012 2013 2014 2015 2016
Қазақстан 
Республикасы 12.3875 13.89075 12.80652 10.51008 7.714812

Ақмола 7.328818 8.556498 7.968637 6.827673 5.313888
Ақтөбе 14.89303 15.10616 13.17819 9.628828 7.20394
Алматы 5.03655 5.825281 5.592388 4.606052 3.256371
Атырау 44.13319 46.55886 42.15246 32.34204 25.28963
Батыс Қазақстан 19.22004 18.85295 17.69295 12.17517 9.293313
Жамбыл 4.7978 5.35003 5.008092 4.141523 3.105857
Қарағанды 12.06157 12.61487 11.77856 10.14252 7.840192
Қостанай 8.772047 10.06705 8.834756 7.043251 5.047346
Қызылорда 11.83288 13.0349 10.3181 6.919677 4.971651
Маңғыстау 21.25813 23.61599 22.59948 15.52789 11.34148
Оңтүстік Қазақстан 4.728724 5.201472 4.849043 4.018852 2.850421
Павлодар 13.63289 15.39013 12.92371 10.34186 7.61895
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Солтүстік Қазақстан 7.837167 8.533491 7.738155 6.617057 4.73755
Шығыс Қазақстан 8.71236 9.729179 9.13388 7.469445 5.862754
Астана қ. 23.33579 28.7537 26.90775 25.14229 15.4118
Алматы қ. 26.20884 31.41458 28.02054 24.53254 17.94044
Дереккөзі: ҚР статистика агенттігі және Ұлттық Банк мәліметтерінен 
есептелген 

Мұнай бағасындағы өзгерістер тек қана Қазақстанның экспорттық табысын 
ғана азайтып қоймады, сонымен қатар экономикалық өсудің бір көрсеткіші болып 
табылатын жан басына шаққандағы жалпы өнім мен жан басына шаққандағы 
жалпы өңірлік өнімнің де азаюына алып келді. 2012 жылы Қазақстанның жан 
басына шаққандағы жалпы өнімі 12,4 мың АҚШ долларына тең болса, жылдық 
орташа мұнай бағасын 53 АҚШ доллар болған 2016 жылы  7,8 мың долларға 
дейін азайғанын көруге болады. Мұнайға бай Атырау облысында Жан басына 
шаққандағы Жалпы өңірлік өнім 44,1 мың АҚШ долларынан 25,2 мың АҚШ 
долларына дейін азайғанын көруге болады.

Кесте 3
 ADF әдісі бойынша Қазақстан өңірлерінің стационарлық тесті

Дәреже Бірінші дәрежеден айырмасы 

Өңірлер t-статис-
тикасы P мәні Өңірлер t-статис-

тикасы P мәні

Ақмола -1.946 0.308 Ақмола -6.749 0.000
Ақтөбе -1.379 0.581 Ақтөбе -5.567 0.000
Алматы -1.664 0.440 Алматы -5.711 0.000
Атырау -1.853 0.349 Атырау -7.265 0.000
Батыс Қазақстан -1.798 0.375 Батыс Қазақстан -6.959 0.000
Жамбыл -1.560 0.492 Жамбыл -6.286 0.000
Қарағанды -1.477 0.533 Қарағанды -6.533 0.000
Қостанай -1.319 0.610 Қостанай -6.008 0.000
Қызылорда  1.305 0.617 Қызылорда 6.261 0.000
Маңғыстау -1.877 0.338 Маңғыстау 7.561 0.000
Оңтүстік 
Қазақстан -1.332 0.603 Оңтүстік 

Қазақстан
-6.267 0.000

Павлодар -1.784 0.382 Павлодар -5.502 0.000
Солтүстік 
Қазақстан -1.087 0.710 Солтүстік Қазақстан -5.463 0.000
Шығыс Қазақстан -1.499 0.522 Шығыс Қазақстан -6.391 0.000
Астана қ. -1.906 0.325 Астана қ. -7.188 0.000
Алматы қ. -1.557 0.493 Алматы қ. -6.918 0.000

ADF бірлік түбір тестінің нәтижелеріне қарағанда Қазақстан өңірлерінің 
барлығы стационарлы болмағандығы айқындалды. Бұлар бірінші дәрежеден 
айырмасы алынғанда стационарлы болды. Стационарлылық болса т тесті мен 
кесте  тестін салыстыру арқылы жүзеге асырылады және p-мәні болса осы тестті 
жоққа шығару ықтималдылығын көрсетеді. Яғни өңірлердің стационарлылығы екі 
тестті салыстыру және оларды жоққа шығару ықтималдылығына қарай отырып 
шешім қабылданады. Яғни талдаудың келесі сатыларында бірінші дәрежеден 
айырмасы алынған мәндерді қолдану керек дегенді білдіреді. 

Бұл тестте мұнай бағасы Қазақстан өңірлерінің дамуының Грэнджер 
мағынасында себебі болып табылама деген сұраққа жауап ізделеді. 
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Кесте 4 
Грэнджер себеп салдар тестінің нәтижелері

Өңірлер Chi-sq –статистикасы P-мәні
Ақмола 1.711300 0.191
Ақтөбе 26.62640 0.000**
Алматы 13.75648 0.000**
Атырау 7.383806 0.024**
Батыс Қазақстан  8.442563 0.003**
Жамбыл 1.976309 0.159
Қарағанды 1.884809 0.169
Қостанай 7.202732 0.007**
Қызылорда 2.670658 0.102
Маңғыстау 4.608121 0.032**
Оңтүстік Қазақстан 4.163847 0.041**
Павлодар 14.34677 0.002**
Солтүстік Қазақстан 5.264398 0.021**
Шығыс Қазақстан  3.105716 0.078
Астана қ.  6.108074 0.013**
Алматы қ. 6.779441 0.009**

** P – 0,05 тен кіші болса 

 Қорытынды.Бұл жердегі мұнай бағасы Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс 
Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан облыстары мен Астана және Алматы қалаларының Грэнджер 
мағынасындағы себеп салдары болғаны анықталды. Яғни мұнай бағасы аталған 
өңірлердің экономикалық өсуіне себеп бола алады дегенді білдіреді. 
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ИССЛЕДоВАнИЕ ВЛИЯнИЯ МИроВЫХ ЦЕн нА нЕФТЬ 
нА рЕГИонАЛЬноЕ рАЗВИТИЕ КАЗАХСТАнА нА оСноВЕ 

ЭМПИрИЧЕСКИХ МЕТоДоВ
С.Ыдырыс, С.Баймаганбетов*

1,2Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави Кафедра 
«Экономика и финансы», г. Туркестан, Республика Казахстан.

e-mail:sabit_45@mail.ru
Резюме. В данной статье рассматривается вопрос о том, существует ли 

связь между ВРП на душу населения регионов Казахстана и ценами на нефть. 
Для этой цели использовались ежеквартальные данные с 2008 по 2017 года. 
Взоимосвязь между цен на нефть и экономическим ростом Казахстана нашли свое 
отражение в работах Куралбаева и др. (2001), Кутан и Визан (2005) Корхонен и 
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Мехротра (2009) Косе и Баймаганбетов (2015). Некоторые из вышеупомянутых 
статей рассмотрели гипотезу о том, что цены на нефть могут быть причиной  
«голландской болезни»  для Казахстанской экономики, в то время как другие 
авторы изучали  краткосрочные влияние цен на нефть на экономику Казахстана. 
Это статья основана на исследованиях с использованием эмпирических методов.

Ключевые слова: Региональное развитие, Тест на еденичьный корень, Тест на 
причинность.

THE İMPACT OF WORLD OİL PRİCES ON THE REGİONAL 
DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN: RESEARCH ON THE BASİS OF 

EMPİRİCAL METHODS
С.Ydyrys1,, S.Baimaganbetov*2

1,2Khoja Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Departpmant of 
Ekonomi and Finans, Turkestan city, Kazakhstan

e-mail:sabit45@mail.ru
Summary. This article considers whether there is a link between the GDP per capita 

of Kazakhstan and the price of oil. For this purpose, the three months values   for 2008Q1 
-2017Q2 were used. Empirical works of today have been examined in connection with 
the relationship between oil prices and economic growth in Kazakhstan, Kuralbayeva 
et al. (2001), Kutan and Wyzan (2005) Korhonen and Mehrotra (2009) Köse and 
Baimaganbetov (2015). Some of the articles have examined the hypothesis that oil 
prices could be a ‘Dutch disease’ or ‘Curse of the excavation’ for Kazakhstan, while 
others considered short-term oil prices. This article considers the impact of oil prices 
on the development of Kazakhstan’s regions. In this article, which has been studied 
by economic analysis of regional development of Kazakhstan, this article is based on 
research using empirical methods.

Key words: Regional devolopment, unit root test, granger causality  
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ИнноВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ КЕЗЕҢІнДЕГІ ПЕрСонАЛ ӘЛЕУЕТІн 
ҚАЛЫПТАСТЫрУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕрІ

Б.С. Изатуллаева1, Н.Т.Батырова*2, Кадыр Юксел3

1,2,3Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан
e-mail: nazturkestan75@mail.ru

Аңдатпа. Президенттің Қазақстан Республикасының халқына жолдауында 
айтылғандай, еліміздің экономикасының бәсеке қабілеттілігі мен қазіргі 
заман талаптарына сай өмір сүруге ұмтылысының басты факторының бірі 
– қазақстандықтардың жаһандану кезінде және күшті бәсеке жағдайында 
физикалық және интеллектуалдық қабілеттілігі болып табылады. Персоналды 
басқару стратегиясын жасағанда персоналдың жұмысқа деген белсенділік, 
дәлелділік, қайраттылық, білімділік, талаптылық жұмыстарына және де өндіріс 
процесінің жетілдірілуіне, кәсіпорынның соңғы нәтижеге дейін жұмыс жасауына 
бағытталғандығы өте маңызды. Мақалада инновациялық даму кезеңінде 
персонал әлеуетін қалыптастырудың әлеуметтік мәселелері зерттеледі. Жалпы 
отандық кәсіпорындарда инновациялық даму жағдайында персонал әлеуетін 
дамыту, оқыту, әлеуметтік қолдау сипаттамалары көрсетілген. Сондай ақ, 
отандық кәсіпорындарда персонал әлеуетін қалыптастырудың әлеуметтік 
мәселелері және оны шешу жолдары анықталған.
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Түйін сөздер: экономика, персонал, инновация, персоналдың инновациялық 
әлеуеті, оқыту, персоналды дамыту. 

Кіріспе. Бүгінгі таңда инновациялар жаңа нарықтарға енуде және шығындарды 
қысқартуда стратегиялық құрал болып табылады. Персоналдың инновациялық 
әлеуеті персоналда бар инновациялық ресурстар және дағдылар көмегімен 
инновациялық өнімдерді шығаруды қамтамасыз етеді. Кәсіпорын қызметкерлердің 
инновациялық белсенділігін қолдана отырып, болашақта нарықтарда өз ықпалын 
үлкейтуге қабілетті[1]. Қазақстан кәсіпорындарында негізгі шығындардың 
шамамен 70% үлесі машиналар мен құрал-жабдықтарды, көбінесе ескіріп қалған 
үлгілерді сатып алуға кетеді. 

Персоналдың инновациялық әлеуетін дамытуға салымдарды көбейту арқылы, 
ұйым өзбетінше инновациялық қызметпен айналыса алады және өнімдердің жаңа 
жобаларын жасай алады. 

Өкінішке орай, отандық кәсіпорындарда персонал қабілетін дамытуға аз 
назар аударылады, негізінен, тек қана материалдық ынталаныруды қолданады. 
Қызметкер өзін маман ретінде ғана көрсетіп қоймай, жаңа идеялар ұсынушы 
ретінде өзін көрсете алуы үшін басшы ұжымда қолайлы климат жасауы, 
қызметкерлерді жаңа құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуі және жаңалықтарға 
қызметкерлерді психологиялық дайындығын қалыптастыру қажет. Президенттің 
Қазақстан Республикасының халқына жолдауында айтылғандай, «Өмір бойы 
білім алу» әрбір қа зақ стандықтың жеке ой-пікіріне айналуы тиіс, сондай-ақ 
адам капиталының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін болашаққа белсенді 
инвестициялау қажет[2].

Персоналдың инновациялық әлеуетін енгізу ұйымның өз қызметіне байланысты. 
Ресурстар мен технологияларды тұрақты түрде жаңартуға, басқарудың жаңа 
әдістерімен формаларын тезірек игеруге мұқтаж ұйымдар, көбірек жаңалықтарға 
ұшырайды. Бұл көбінесе көптеген басшылар қызметкерлердің дағдыларын 
түрлендіруді ойланбайды.

Ұйымдағы инновациялық климаттың көрінісінің болуы нарықтағы 
бәсекелестік жағдайына және өз үлесінің кеңеюіне жағымды әсер етеді, сондай-
ақ жаңа нарықтарға көшуі мүмкін, соның арқасында топ-менеджер ұйым 
қызметкерлерімен белсенді түрде араласады, олардың өз бастамаларымен 
ақылдарын көрсетуге мүмкіндік береді.

 Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғалымдардың 
еңбектері, ҚР-ың нормативтік-құқықтық актілері, Қазақстанның 2050 жылға 
дейінгі даму стратегиясы, ҚР Статистика Комитетінің ақпараттық мәлеметтері 
және т.б. пайдаланылды. Зерттеу жұмысын орындау барысында жүйелік талдау, 
салыстырмалы және статистикалық талдау, себеп-салдарлы байланыс, болжау 
әдістері қолданылды.

нәтижелер мен талқылау. Бүгінгі таңда Қазақстан Халықаралық сауда 
ұйымының толыққанды мүшесі болып табылады. Отандық және шетелдік 
тәжірибені талдау көрсеткендей, тұрақты шаруашылық жүйенің іс-әрекеттер 
тактикасы инновациялық даму жолына өту талпынысына негізделген ағымдық 
және перспективалық мақсаттар жиынтығына жетудің тиімді факторы болып 
табылатын инновацияларды қолдану. 

Қазіргі бәсекелестік нарық жағдайында ұйымдар тез өзгермелі сыртқы 
ортаға бейімделуі үшін инновациялық әлеуеттің маңыздылығын арттыру 
қажет. Ұйымның инновациялық әлеуетінің өсуі кәсіпорындардың ішкі орта 
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компоненттерін дамыту есебінен жүзеге асырылады. Әрине, бұлардың барлығы 
ерекше ұйымдастырушылық-басқарушылық, мотивациялық, әлеуметтік күштер 
және жеке тұлғалық факторлардың көмегімен қол жеткізіледі. Заманауи ұйымның 
инновациялық үлгісін толығырақ ашу үшін, «инновация түсінігін» анықтауға 
тоқталу қажет.  

К.Роджерс бойынша «инновация» бұл осы ұйымның қолданысындағы 
тәжірибеден ерекшеленетін кез келген техникалық, ұйымдастырушылық, 
экономикалық және басқарушылық өзгерісттер болып табылады. Қазіргі заманауи 
ұйымдарда күшті бәсекелестік артықшылықтарды қалыптастыруға дәл осы 
инновациялар мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы халқының жалпы білім деңгейінің жоғары болуы 
- инновациялық экономиканы қалыптастыруға тікелей ықпал ететін ұлттық 
артықшылықтардың бірі. Сөйте тұрса да, республикада қалыптасқан білім беру 
жүйесі әзірше елдің мамандарға деген қажеттілігі мен олардың даярлық деңгейінің 
сәйкестілігін қамтамасыз ете алмай, ал экономиканың шикізатқа бағытталуы 
ғылыми мазмұнды кәсіптер түрінің дамуына жайлы жағдай туғызбай отыр.

  Адам ресурстарындағы білім деңгейінің жаңа сапасын қажет ететін инновациялық 
экономика бұл процесті білімнің барлық бағыттарын камтитын біліммен  
мәдениеттің тұтастық  аясында ұйымдастыруды өзгерту керектігін көрсетіп отыр. 
Персоналды инвестициялау тұрғысынан қазакстандық білім жүйесінің инновациялық 
кезеңге өтуге байланысты болып жатқан өзгерістерге толығынан сәйкестенбеуінің 
мынадай себептерін атауға болады:

  Біріншіден, қазақстаңдық білім жүйесінде және білім беру процесінің мазмұныңда 
дәстурлі оқыту технологиясының басымдылығы. Ал постиндустриялык дамуға 
байланысты ашық информациялық жүйенің тез дамуы мен тез таралу жағдайында 
білім жүйесінің де өзгеруі қажет.

   Екіншіден, білім жүйесінің технологиялық прогреске және постиңдустриялық 
мамаңдарды даярлауға деген қырсыздығы. Ал, бұл әрекеттегі алғырлык еңбек 
нарығы мен мамаңдарға деген сұраныстан туындайтын білім мен тәжрибенің өзара 
ұштасуының сипаты мен тұрақтылығына байланысты. Біздің елде бұл ұштасу 
әлсіз және кешенді өңделмеген.

Үшіншіден, ақпарттық қоғам деңгейіне сай баскарушы және оқытушы мамандар 
жетіспейді.

Төртіншіден, қазақстандық білім жүйесін дамытып, жетілдіруге негізделген 
тиімді ин-ституционалдық жағдай жасаудағы мемлекеттік тетіктің жетіспеушілігінен 
кәсіптік білім саласыңда мемлекеттің, бизнестің және оку орындарының өзара 
байланыс ұлгілерін калыптастыратын ұлттық білім доктринасы әлі кабылданбай 
жатыр. Жалпы, білім беру процесін заман талабына сай жандаңдыру - еліміздің 
бәсекеге қабілеттілігін көрсететін, оның халықаралық аренада орнын анықтайтын 
бірден бір фактор[3].

Біздің елде ғылым мен жобалық жұмыстарға жұмсалатын шығынның деңгейі 
республикадағы ЖҚӨ -ге шақканда 0,3% - ға да жетпейді. Ал АҚШ, Германия, 
Жапонияда бұл шығын ЖҚӨ -нің 3 пайызын, Ұлыбритания мен Францияда 2 
пайызды құрайды. Ғылымға деген бұндай қөзкарас ғалымдардын шетелге кетуіне 
әкеліп, нәтижесінде Казақстанның 15 млрд. долл. жоғалтуына әкеліп соқтырады[4].

Инновациялық даму кезеңінде персоналды қалыптастырудың әлеуметтік 
мәселелерін зерделеуде басты назарды орта топты калыптастыру сұрақтарына аудару 
кажет. Себебі, персоналды болашақта тиімді пайдалану орта топтың жан-жақты 
жетіліп, дамуына тікелей байланысты.
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Біріншіден, орта топ жоғарғы және төменгі топтар арасындағы дау-жанжалды 
тежейді. Екіншіден, ол дәстүрлі жанұялық кұңдылықтармен катар демократиялық 
құндылықтарды (жасқа, жынысқа, этникалық айырмашылыктардан тыс адамдардың 
тең құқығы) қолдайды. Үшіншіден, саяси ұстанымына өте терең болмағанымен 
әртүрлілік тән болғандықтан, орта топ әлеуметтік тұрақтылықтың қолдаушысы 
да, қорғаны да бола алады.

Қазіргі кезде дамыған елдердегі адамдардың басым көпшілігі алдынғы кезектегі 
кажеттіктерін түгел дерлік қанағаттандырып, алдарына тұлғалық дамуды, 
кәсіптік даму процесінде өзіндік дамуды, ерекшеленуді мақсат етуде.

Адами инновациялық ресурстар инновациялық экономикаға негізгі фактор 
ретінде еніп, қоғамның сапалы әлеуметтік - экономикалық өрлеуін және жоғарғы 
өзгерісті қамтамасыз етеді. Ел байлығы оның азаматтарының енімді де, еселі еңбегінің 
арқасында қалыптасады. Экономикалық өсу мен адам дамуы деңгейлерінің 
өзара байланысы қоғамның әлеуметгік-экономикалық дамуының жай ғана 
нәтижесі емес, ол күрделі процесс. Осыған орай адам - ақылды, инновациялық 
экономиканың жай ғана құралы емес, оның түпкі мақсатына, қоғамның әлеуметтік, 
экономикалық салаларының нәтижелі қортындысына айналды. Бұл жағдайда 
персоналды ұдайы өндіруге және біліми әлеуеті әр деңгейдегі қызметкерлердің 
еңбек ақысының жіктелуіне орай жұмсалатын шығынды қайтаруды анықтайтын 
мәселелер өзекті болып отыр.

Дамыған мемлекеттерде адам ресурстарына инвестиция құю өндірістің 
материалдық факторына инвестиция салудан да жоғары тұрып, жалпы ішкі өнімнің 
маңызды бөлігін құрайды. Мысалы, АҚШ та адам ресурстарына инвестиция салу 
жалпы ішкі өнімнің 15 пайызын камтиды. Себебі, олар жоғарыда көрсетілгендей 
қоғам дамуы адам ресурстарын құрайтын жеке кабілеттілік пен мүмкіндікке 
тәуелділігін жақсы түсінеді. Соңдай – ақ табиғи ресурстар көлемі шамалы 
немесе экономикасы соғыстан титықтаған Жапон, Германия, Тайвань сиякты 
елдер де адам дамуын өз саясаттарының ең басты басымдылығы деп анықтаудың 
нәтижесінде үлкен жетістіктерге жеткені көпшілікке аян. Қазақстанның 2003-2015 
жж. арналған Индустриялық - инновациялық даму Стратегиясын қабылдаудың 
да маңызды себептерінің бірі - осы инновациялық кезеңде экономикалық өсу 
ғылыми-техникалык прогреске, жаңа технологияларды пайдаланып, ақпараттық 
ағымдарды тиімді, саналы басқаруға байланысты болып, ал адами факторларды 
ескеру маңызды мәселеге айналуында. Қазіргі таңда бір ғана адамның емес, бүкіл 
қоғамның тағдыры ғылыми-біліми әлеуетпен анықталады. Мысалы, дамыған 
елдердің ұлттык кірісінің өсімінің 60%-ы осы ғылыми-біліми әлеуетке тәуелді 
екен. 

Қазақстан кәсіпорындарында кадрларды ұтымды жетілдірудің күрделі 
факторы ретінде оқыту орталықтарын ашуды қарастыруға болады. Персоналды 
дайындау мен қайта дайындауда күрделі өзгерістерді қолданбай компанияның 
сапалы жұмыс жасауы қиын [5]. 

Кәсіпорындарда оқыту орталықтарының қызмет көрсетуі бойынша  келесідей 
жолдарын ұсынуға болады:

- біліктілікті көтеру бойынша курстар, семинарлар, стажировкалар, секілді 
формаларды жүзеге асыру, соның ішінде шетел тілдері мен компютерлерге 
дайындау. Әрбір оқуға үміткерлермен белгіленген келісімшартқа келеді егерде ол 
келісімшартты бұзған жағдайда айыппул төлеп отырады;

- қызметкерлерді ағымдылық оқытуда талап етілетін білім көлемі мен 
формасының қажеттілігін анықтау;

- қызметкердің қызметтік нұсқауына оның білімінің, дағдысының , біліктілік 
дәрежесінің сәйкестігін және кәсіптік сапасынын үнемі бағалау;

- қызметкерді ақпаратпен қамтамасыз ету.
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Қазақстандық компанияларда қызметкерлерді оқыту бойынша келесідей 
тәртіпті ұсынуға болады:

- жаңадан қабылданған қызметкерлер үшін (техникалық персоналдардан 
басқа) сәйкестендіруші нормативтік құжаттарды, компания қүрылымымен 
танысу, компанияның негізгі бағыттарымен қағидаларын таныстыру үшін жұмыс 
уақытынан тыс 8-16 сағаттық курстарда оқыту;

- басшы орнына жаңадан адамды қабылдағанда немесе компанияда жұмыс 
жасайтын мамандарды басшы орнына тағайындағанда жұмыс уақытынан тыс 24-
32 сағаттық курстарда оқыту;

- компанияның басқару қүрылымындағы басшылар ереже бойынша ұсынылып 
отырған бағдарламалардың бірінде оқытылуға тиіс (курстарда, семинарларда, 
біліктілігін жоғарлату үшін институттарда немесе шетелдерде стажировкаға 
бару);

- жаппай мамандықты атқаратын қызметкерлер біліктілігін жоғарлату 
мақсатында жыл сайын курстарда оқуға тиіс;

- кәсіпорынның барлық қызметкерлері өздерінің қызметтеріне қатысы бар 
нормативтік құжаттар жаңадан шыға салысымен танысып өтуі керек.

Кәсіпорындарда бөлімше басшылары және кадр бөлімінің қызметкерлері 
жоспарланып отырған оқуға қызметкерлерді максималды түрде қызықтыру 
іс-шараларын жүргізуі қажет. Ол үшін бір немесе бірнеше моральдық және 
материалдық ынталандыруларды қолдана отырып, мотивацияның тұлғалық 
әдістері қалыптастырылады:

- қызметкердің біліктілігінің жетіспеушілігіне байланысты айтылған 
кемшіліктеріне қарамастан қызметкердің компанияда өзінің жұмыс орнын сақтап 
қалу мүмкіндігі;

- қызметкердің жоғарлауына немесе жоғары жалақы алуына ұмтылуы;
- қызметкердің жаңа білім мен дағдыларды меңгеруге қызығушылығы;
- қызметкердің компаниядағы басшы орнын иемденуіне ниетті.
Оқыту орталығы компания қызметкерлерін оқыту орталығы ғана емес 

компанияның тұтынушыларын оқытатын оқыту орталығына айналдыруға 
тырысу қажет. Қазақстандық компаниялардың қызметкерлерін ұйым ішілік 
оқытуда ең алдымен бұл мамандандырылған бөлімшелерді, оқыту орталықтары 
немесе кадрларды дайындау бойынша бөлімдерді құру болып табылады. Мұндай 
қүрылымдарда коммерциялық қүрылымдарда оқыту жөнінде тәжірибесі бар 
шебер маман жұмыс істеуі керек.

Ұйым ішілік оқытуда қатал принципті ұстанумен қатар, оқытушының да 
тыңдаушының да материалдық жауапкершілігі қажет. Оқытудың ең жақсы 
қарастырылған түрі ол қызметкер өзінің жұмыс орныңда қиынға соғатын немесе 
жасай алмайтын технологияларды үйрену болып саналады. Бұл жағдайда 
оқытушыдан қызметкерді жедел диагностикалық білімге, дағдыға, кәсіби 
дайындауды талап етіледі. Ол үшін маман оқытушылардың, жұмыс орнында жақсы 
жұмыс істей алатын, қажетті білімді бағалай алатын қызметкердің де болғаны 
жөн. Алайда, оқыту мен тренингтерді стационарлық шарттарда жүргізу керек, 
ол үшін оқытуға лайықты технологиялар мен қүрал жабдықтар түрі жеткілікті 
болуы шарт. Ең бастысы оқыту орталықтарындағы қызметкерлердің жұмысының 
танымалдылығы мен білімділігі, дағдылығының болуы. 

Қазақстандық компанияларда кадрлық әлеуетті жетілдіру мәселелерін шешуде 
шетел тәжірибелерін ұсынуға болады. АҚШ пен Жапониядағы кадрлық әлеуетті 
қүрудағы тиімді қағидаларын қарастырар болсақ. АҚШ фирмаларында кадрлық 
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саясат бірдей қағидаларда және келесі бағытта қүрылады: американдық фирмалар 
кадрларды жұмысқа алу мен іріктеу барысында дәстүрлі қағидаларды қолданады 
да, ең басты назарды қызметкерлердің мамандандырылған білімі мен кәсіптік 
дағдысына аударады. Кадрларды таңдау жұмысы мына критерийлер бойынша 
жүргізіледі: персоналдың білімі, жұмыстағы тәжірибесі, психологиялық-
моральдық сәйкестігі, ұжыммен жұмыс істеу қабілеттілігі. Ереже бойынша 
американдық мамандар білім берудің аз аймағында мамандандырылған және де 
осы себептен басқарудың иерархиялық жылжуы вертикальды түрде жүргізіледі. 
Мысалы, қаржыгер маман өзінің мансабын осы аймақта ғана жүргізеді. Бұл 
жағдай кадрлардың ағымдылығын және бір фирмадан екінші бір фирмаға ауысуын 
шектейді. 

Басқарудың американдық стилі персоналдың біліктілігін жоғарылату, оқыту 
технологиялары арқылы жетілдіру және де кадрларды даярлау жүйесін білдіреді. 
Мұндай жүйеге төрт түрлі ұйым кіреді – басқару мектептері (бизнес мектептері), 
жоғары оқу орындарындағы факультеттер мен бөлімдер, кәсіптік қоғамдар, кеңес 
беру фирмалары. АҚШ-та персоналды даярлаудың, біліктілігін жоғарлатудың 
түрлерімен формаларын қолданудың ең басты міндеті – яғни білімді өнімді 
етіп жасау. Атап айтар болсақ, бизнес мектептері мамандарды, менеджерлерді 
дайындау және біліктілігін көтеру сұрақтарымен айналысады. Қазіргі таңда үж 
жүзге жуық бизнес мектептері бар. Оларға әкімшілік және бизнес мектептері, 
өнеркәсіптік басқару мектептері жатады және бұл мектептер екі немесе төрт 
жылдық доктарантура немесе қысқа мерзімдік курстарды оқыту барысында 
қолданады.

Ұйымдарда кадрлық әлеуетті басқарудың жапондық түрі өзінің даму 
барысында бірнеше кезеңдерді өткізді. Ол кезеңдер Жапонияда қазіргі кезде 
әртүрлі. Қызметкердің жаңа түрін қабылдау ұйымның кеңеюі кезінде немесе 
экономикалық конъюнктура жақсартылған кезде ғана жүзеге асады. Бұл жұмысқа 
қабылдау қызметкердің зейнеткерлікке шыққанға дейін сол ұйымда жұмыс 
жасауымен кепілдендіріледі [6]. 

Қорытынды. Сонымен, жоғарыда аталған «өмірлік жалдау» жүйесі бойынша 
келесідей қорытындыға келуге болады, жаңа заман талаптарына байланысты 
экономиканы жетілдіруде еңбек күштерін жалдау формаларын қолдану басқа да 
қазақстандық компаниялар үшін тиімді болып саналар еді. 

Ал енді кадрларды дайындаудың жапондық жүйесінің ерекшеліктеріне келер 
болсақ. Жапондық экономиканың екінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі күшті 
қозғаушы күші карларды дайындаудың жапондық жүйесі болып табылады, оның 
ерекшелігі - фирма ішінде оқыту жүйесінің табыстылығына алып келген төрт 
негізгі себеп бар.

- Жапониядағы кәсіпорын ішіндегі дайындау және оқыту жұмыс уақытында 
оқыту негізінде, жұмыстан тыс уақытта оқыту, және өзіндік оқу негізінде 
жүргізіледі, бірақ, жұмыс уақытында оқуға аса үлкен көңіл бөледі. 

- Жапондық кәсіпорында жұмыстың кеңінен мәдениеттелген тәрбиелік 
функциялары жұмыс уақытында оқытудың тиімділігін жоғарылатады [7].

- Жапонияда персоналды оқыту мен даярлау фирма ішінде жүргізіледі. Оның 
ең маңызды міндеті ұйым үшін маңызды және қажетті персоналды таңдау. 
Жұмыскерлердің кең көлемдегі өндірістік операцияларды немесе өндірістік-
техникалық және басқару міндеттерін білікті түрде орындауы үшін ең алдымен 
олар өзінің компаниясының өндірістік-техникалық жүйесін, фирмадағы 
қолданылатын технологияларды әрексы меңгеру керек. Әрбір ірі компанияларда 
жұмыс уақытынан айырмай қызметкерлерді кәсіптік-техникалық оқытумен 
арнайы бөлімдер айналысады. 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


126 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

- Көпшілік жапондық ірі компанияларда жұмыс уақытынан тыс кәсіптік-
техникалық оқытуда өздерінің оқыту орталықтарын, мамандарын қолданады да 
қосымша жапондық еңбек өнімділік орталығы, жапондық өндірістің тиімділік 
ассоцияциясы, жапондық экономикалық зерттеу орталықтарының көмектеріне 
жүгінеді. 

Жоғарыда аталған тәсілдердің барлығын кәсіпорындарда персоналды басқару 
жүйесінде қолданса бірқатар артықшылықтарға қол жеткізе алады. Егер, АҚШ-
та кадрлық әлеует жоғары білікті және ұйымды қызықтыратын қызметкерлердің 
арқасында қалыптастырылса, ал Жапонияда ұйымға қызметкерлерді «өмірлік 
жалдау» жүйесімен қалыптастырылған. Жапониядағы бұл жүйелер ұлттық 
менталитеттерге, дәстүрге, халықтың мінездеріне байланысты болып келеді. 
Американдық әдіс біздің елде қолданылатын әдістерге жақындауы мүмкін, алайда 
экономикалық және қоғамдық өмірдегі алшақтықтарды да ұмытпаған жөн.

Кадрлық әлеуетті дамыту мен қолдану бір-бірімен өте тығыз байланысты 
процесстер. Кадрлық әлеуетті қалыптастыруда тұлғаның және қоғамның нақты 
еңбек әлеуетін, білімін және дағдысын өз ішіне алады. Кадрлық әлеует – бұл 
қызметкердің, еңбек ұжымының және де қоғамның нақты еңбек және біліктілік 
қабілеттілігін және де дағдыларды қолданудың жалпы түрі. Қазақстандық 
кәсіпорындарда кадрлық әлеуетті тиімді қлдану жолдарына ғылымға негізделген 
еңбек нормаларын орнату, аттестация және жұмыс орындарын рационализациялау, 
артық жұмыс орындардың санын анықтап және оны қысқарту, персоналды оқыту, 
еңбекке қажетті әдістерді ұйымға ендіру  және жұмыстың ікемділік кестесін жасау 
кіреді.

Қорыта айтқанда,  персонал инновациялық әлеуеті – бұл персоналдың сандық 
және сапалық мінездерінің, қүрылымының, қүрамының жиынтығы және де 
персоналдың психологиялық және интеллектуалдық қабілеттілігі, кәсіптік білімі 
мен біліктілік дағдысы, персоналдың ұжыммен жұмыс істеуде қолданылатын 
байланыстылығы мен қабілеттілігі. Сондай-ақ, персонал қазіргі таңда мемлекетті, 
халқымызды нығайтуға, тәуелсіздікті күшейтуге бағытталған, жалпы қоғам мен 
мемлекеттің дамуына ықпал ететін басымдылық болып табылады.
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СоЦИАЛЬнЫЕ ПроБЛЕМЫ ФорМИроВАнИЯ ПоТЕнЦИАЛА 
ПЕрСонАЛА В УСЛоВИЯХ ИнноВАЦИонноГо рАЗВИТИЯ
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Резюме. Как было отмечено в послании президента Республики Казахстан 
народу Казахстана, одним из факторов конкурентоспособности и стремлении 
к выживанию в соответствии с современными требованиями экономики 
страны являются физические и интеллектуальные способности казахстанцев  
в условиях глобализации и конкуренции. При разработке стратегии управления 
персоналом необходимо активность в работе персонала, доказательность, 
целеустремленность, образованность, требовательность совершенствованию 
процесса производства и работ, и направленность работы предприятия 
на конечный результат производства. В статье исследуются вопросы 
связанные с социальными проблемами формирования потенциала персонала в 
условиях инновационного развития. Рассмотрены характеристики развития 
инновационного потенциала персонала, обучения и социальной поддержки 
персонала на отечественных предприятиях. А также, определены социальные 
проблемы в формировании потенциала персонала на отечественных предприятиях 
и пути их решения.

Ключевые слова: экономика, персонал, инновация, инновационный потенциал 
персонала, обучение, развитие персонала.
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Summary. As noted in the message of the President of the Republic of Kazakhstan 
to people of Kazakhstan, one of the factors of competitiveness and the desire for 
survival, in accordance with the current requirements of the economy are the physical 
and intellectual abilities of people of Kazakhstan in conditions of globalization and 
competition. In developing the strategy of personnel management is required activity in 
the work of the staff, confirmation, dedication, education, demanding the improvement 
of the production process and the work and focus of the enterprise on the end result 
of production. The article examines issues related to social problems of capacity 
building of the personnel in conditions of innovative development. Considers features 
of development of innovative potential of personnel, training and social support of 
personnel at domestic enterprises. As well as, identified social issues and capacity 
building of personnel at domestic enterprises and ways of their solution.

Key words:economy, personnel, innovation, innovative potential of personnel, 
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ӘЛЕМДІК МҰнАЙ нАрЫҒЫнДАҒЫ ҚАЗАҚСТАн: ҚАЗІрГІ 
жАҒДАЙЫ, ДАМУ ПЕрСПЕКТИВАЛАрЫ

Есберген Р.Ә.*¹, Сайымова М.Д.²
¹,² Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе 

қ., Қазақстан
e-mail: Rau01021980@mail.ru

Аңдатпа. Ғылыми мақалада Қазақстан Республикасының мұнай саласының 
қазіргі жағдайы зерттелген және әлемдік мұнай нарығының қатысушысы 
ретінде Қазақстан мұнай саласын дамытудың негізгі бағыттары анықталған. 
Ғылыми мақаланың мақсаты әлемдік мұнай нарығындағы елдің орны мен ролінің 
негізінде Қазақстан Республикасының мұнай саласының даму жолдарын анықтау 
болып табылады. Мақалада автормен Қазақстан Республикасының мұнайгаз 
саласының негізгі мәселелері, ел экономикасын әлемдік нарықтағы мұнайға 
бағадан қатты тәуелділіктен арылту, интенсивті экономикалық өсуге өту және 
басқалары айқындалған.Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мұнайгаз өнеркәсібін 
әртараптандыру және жаңғырту мүмкіндігі анықталады. Ғылыми мақаланың 
жаңашылдығы экономиканы индустриалды-инновациялық дамыту жағдайында 
ҚР мұнайгаз саласын дамыту бойынша ұсыныстар жасауда болып табылады. 
Аталмыш мақаланы жазу барысында ғылыми зерттеудің экономикалық талдау 
және синтез әдістері, статистикалық әдіс және макроэкономикалық әдістер, 
салыстыру әдістері қолданылды. Ғылыми мақаладағы негізгі қорытындылар мен 
ұсыныстар отын-энергетика кешенін, мұнайгаз саласын дамытуға қатысты 
мемлекеттік бағдарламаларға негізделген.

Түйін сөздер: мұнай саласы, әлемдік мұнай нарығы, әртараптандыру, мұнай 
өнімдері, мұнай өндіру, мұнайды өңдеу, мұнай химиясы, мұнай экспорты, мұнай 
саласын инновациялық дамыту

Кіріспе. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  жылдың 14 
желтоқсанындағы Қазақстан халқына «Қазақстан-2050» стратегиясында мұнайгаз 
саласына келесі басты міндеттер қойылды: көмірсутек ресурстарын тиімді 
басқару бойынша стратегияны әзірлеу; шикізатты терең өңдеуге инвестицияларды 
диверсификациялау, жоғары технологиялық қамту үлесі мен қосылған құны бар 
тауарлар шығару; республиканы әлемдік экологиялық стандарттарға сай келетін 
сапалы мұнай өнімдерімен қажеттілігін қамтамасыз ету. Жолдауда Қазақстан 
төтеп беруі керек ХХІ ғасырдың жаһандық он сын-қатердің ішінде жаһандық 
энергетикалық қауіпсіздік пен табиғи ресурстардың сарқылуын атап өтті [l].

Әдістер. Қазақстан әлемде мұнайдың барланған қорының көлемі бойынша 12 
– орын, газ бен конденсат бойынша – 15 – орын, ал өндіру деңгейі бойынша – 
23 – орын алады. Қазақстанның үлесіне барланған әлемдік мұнай қорының 1,5% 
сәйкес келеді, мұнай қоры 2,2 млрд. тонна, конденсат 590 млн. тонна және газ 
қоры 2 трлн. м3 құрайды. Қазақстанда әлемдік дәлелденген көмірсутек қорының 
2 пайызы орналасқан. Қазақстанның құрылықтағы және Каспий қайраңындағы 
мұнай және конденсаттың болжамды ресурстары 13 млрд. тонна деңгейіндегі 
мұнай құрайды. Статистикалық бақылау әдісімен алынған осы ақпараттарды әрі 
қарай талдау үшін динамикалық қатарлар, қатынасты шамалар? Индекстеу әдісі 
т.б. қолданылды.

Талқылау.Қазақстан Республикасының мұнай өндіру көлемі 1995 жылдан 
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бастап артып келеді. 2002 жылы 45 млн. т. мұнай өндірілсе, 2016 жылы мұнай 
өндіру көлемі 78 млн. құрады. Жыл сайын өнеркәсіптік игеруге жаңа кен орындары 
енгізіледі, мұнай өндіруші компаниялардың саны өсіп отыр. Мұнай өндіруші 
компаниялардың ішінде қазақстандық мұнайдың 86% - ін құрайтын 7 компания 
маңызды роль атқарады. Қазақстан Республикасының соңғы үш жылдағы мұнай 
өндіру көлемі туралы мәлімет төмендегі кестеде келтірілген.

Кесте 1 
Қазақстан мұнайын өндіру

Көрсеткіш 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж.
Мұнай өндіру, млн.т. 80,826 79,46 78,04
Оның ішінде, ТШО 26,7 27,16 29,5

Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б.В. 11 10,8 11,6

«РД «ҚазМұнайГаз» 12,3 12,4 9,245

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 5,7 4,9 4,121

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 6,3 6,3 6,289
Ескертпе: [5]

Кесте 1 көрсетілгендей, 2016 жылы 78,04 млн.тонна мұнай өндірілді, бұл 2015 
жылмен салыстырғанда 1,78%,  2014 жылы 3,45% төмен болып табылады. Кесте 
мәліметтерінен көріп отырғандай, негізгі мұнай көлемін ТШО кәсіпорыны беріп 
отыр. «Теңізшевройл» ЖШС бірлескен кәсіпорыны (31,2%), «Маңғыстаумұнайгаз» 
АҚ (11%), «Өзенмұнайгаз» ӨБ (10,4%), «Қарашығанақ Петролеум Оператинг 
Б.В.» (10%), «Харрикейн Құмкөл Мұнай» АҚ (9%), «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» 
АҚ (8,2%)  және «Қазақойл – Ембі) АҚ (6%) жатады [2].

Батыс Қазақстан мұнай мен газ өндірудің тарихи негізгі аймағы болып 
табылады. Атырау облысында орналасқан «Теңізшевройл» бірлескен кәсіпорыны 
мұнайдың республикалық көлемінің 1/3 бөлігін, облыстың мұнай өндіру көлемінің 
¾ бөлігін құрайды. Маңғыстау облысында өндірілген мұнайдың 90% - ін 
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ және «Өзенмұнайгаз» АҚ өндіреді. Бұл республикалық 
көлемнің 26%-ін құрайды. Қызылорда облысындағы «Харрикейн Құмкөлмұнай» 
және «Торғай Петролеум» АҚ – ның үлесі сәйкесінше 11% және 4,3% құрайды. 

Сурет 1- Қазақстандағы жылдар бойынша мұнай өндірісі
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Қазақстан Республикасында 2016 жылы мұнай өндіру көлемі 78,04 млн. тонна 
құрады, ол жоспарлы көрсеткіштен 2,5 млн. тоннаға артық болып табылады 
(Сурет 1). Қазақстанда 2016 жылы мұнай өңдеу көлемі – 14,48 млн тонна құрады. 
Елімізде мұнай өндірудің төмендеу тренді жалғасып отыр: мысалы, 2015 жылы 
79,46 млн. тонна мұнай өндірілсе, ол өткен жылғы көрсеткіштің  98,3% құрады. 
Өткен жылдардағыдай мұнай өндірудегі көшбасшылар Атырау, Маңғыстау және 
Батыс Қазақстан облыстарындағы кен орындары болып табылады[3]. 

Мұнай өндіру көлемінің төмендеуі мұнайға әлемдік бағаның төмендеуіне 
байланысты мұнай өндірушілердің қиын экономикалық жағдаймен түсіндіріледі. 
Бұл көрсеткішті ұстап қалу үшін Үкімет 2016 жылы кен қойнауын пайдаланушылар 
үшін салықтық және әкімшілік жүктемені төмендету бойынша шаралар кешенін 
қабылдады,  атап айтқанда:

•	 Мұнайға әлемдік бағаны ескере отырып экспорттық кеден бажының 
қалқымалы ставкасын қолдану;

•	 2014-2016 жылдары 11 компания пайдалы қазбаларды өндіруге салық 
бойынша жеңілдіктер алды;

•	 Қажет жағдайда «қол режимінде» әрбір дербес кәсіпорынның мәселелік 
сұрақтарын шешті. 

Бұл шаралар Министрлік бағалауы бойынша мұнай өндіру бойынша 
жоспарды 2,5 млн. тоннаға артық орындауға мүмкіндік береді. Қосымша 1 млн. 
тонна мұнайды соңғы 3 жылда жүргізілген жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын 
жүргізуден кейін Қашаған кен орны берді.

Сонымен қатар 2016 жылы алдағы уақытта мұнай өндіру көлемін арттыруға 
мүмкіндік беретін төмендегідей инвестициялық шешімдер қабылданды:

•	 Теңіз кен орнын болашақта кеңейту Жобасын қаржыландыру 
бойынша шешім қабылдау күшейтілді. 2023 жылы «Теңізшевройл» бірлескен 
кәсіпорынының өндіріс көлемін 27 млн. тоннадан 39 млн. тоннаға дейін арттыру 
күтіледі;

•	 Қашағанды игерудің Бірінші кезеңінің екінші фазасының алдын-ала 
жобалау (компримирование орталығы) басталды. Бұл алдағы уақытта инвестиция 
тартып өндіру көлемін тәулігіне 370 мың баррельден 450 мың баррельге дейін 
арттыруға мүмкіндік береді.

Жоғарыда аталған жүргізілген жұмыстар мен мұнайға бағаның барреліне 50-
55 доллар деңгейіне дейін жоғарылауының арқасында мұнай өндірудің төмендеу 
тенденциясы тоқтайтын болады.

Мұнай экспортының географиясы да кең – кеден статистикасының мәліметтері 
бойынша Қазақстан әлемнің 35 еліне мұнай жеткізеді. Дегенмен барлық мұнай 
жеткізілімінің 85% - 9 елге: оның ішінде, Италия (32%), Нидерланды (15%), 
Швейцария (11%), Франция (11%) және басқа елдерге сәйкес келеді. Соңғы 
жылдары жеткізу географиясы мәнді өзгерістерге ұшыраған жоқ.

Статистикалық мәліметтерді талдау алдағы уақытта Қазақстанда Қашаған 
кен орнында коммерциялық өндірудің артуымен, Теңіз және Қарашығанақ кен 
орындарында  өндірудің кеңеюімен байланысты мұнай өндірудің көлемі артады 
деп күтіледі. Қазақстан 2017 жылдың қорытындысы бойынша 85 млн.тонна мұнай 
өндіріледі деп болжамданады, бұл өткен жылмен 7 млн.тоннаға артық болады. 
Бұл көрсеткішке Қашаған кен орнында тәулігіне мұнай өндірісі 200 мың баррель 
болғанда мүмкін болады. Осыған орай ҚР Ұлттық экономика Министрлігі бюджет 
болжамын 84,5 млн.тонна деңгейінде жоспарлайды, ал 2018 жылы 86 млн.тонна 
құрамақ. Осылайша, алдағы уақытта Қазақстандағы мұнай өндірісінің артуы үш 
мегажобамен тікелей байланысты болып табылады[4].
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Сонымен қатар көмірсутегін өткізуден тікелей пайда сомасының 300 млрд. 
АҚШ доллары Қазақстан Үкіметі мен инвесторлардың иелігінде қалады. Қалған 
соманы жан басына шаққанда жоғарыда аталған сома көлемінде мұнай байлығы 
халыққа қалады.

Сондықтан Қазақстанның алынатын мұнай қоры қанша жылға жетеді деген 
сұрақ анықталмаған болып табылады. Бұл сұраққа жауап әлемдік бағадан, соңғы 
қор деңгейінен және басқа да көптеген шарттардан тәуелді. Жалпы мұнайдың 
әлемдік қор шамамен 40-50 жылға жетеді[5]. 

нәтижелер. Қазақстан Республикасында мұнай өнеркәсібінің қазіргі жағдайы 
мен даму перспективалары төмендегідей мәселелерді шешуге бағдарланады:

•	 шикізат базасын арттыру және жағдайын жақсарту;
•	 қызмет аясын кеңейту;
•	 өндірістік үрдістің барлық звеноларында шығындарды азайту (өндіру, 

өңдеу, мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету, тасымалдау, сақтау, өткізу, т.б.);
•	 өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бұл мәселелерді шешу мәнді дәрежеде елдің мұнайгаз секторында 

инновациялық үрдістердің дамуынан тәуелді. 
Қазақстан экономикасының қазіргі заманғы жағдайы оның дамуындағы 

жылдар бойы қалыптасқан диспропорциялар, атап айтқанда, экономиканың 
төмен саралану деңгейі, экспорттың шикізаттық мамандануы, әлемдік шикізат 
нарықтарының бағалық конъюнктурасынан факторлық табыстар, негізгі 
қорлардың тозуы, өндірістің технологиялық артта қалуы, инновациялық 
өндірістің болмауы жүйелі тұрақсыздық тудырады және дағдарысты кезеңдерде 
экономиканың өсу тұрақтылығын төмендетеді. Қазақстан үшін ұзақ мерзімді 
перспективаға «Business as usual» идеологиясы қауіпті болып табылады: мұнай, 
газ және металдарға жоғары бағаны күту. Мұндай тренд қысқа мерзімді кезеңге 
ыңғайлы болғанымен, ұзақ мерзімді перспективада экономикалық «тығырыққа» 
тірейді[6]. 

Ұзақ мерзімді даму үрдісі өсу моделінің ресурстық экономикадан 
инвестициялық-инновациялық түріне көшу арқылы тұрақты өсуге түзетілуі 
тиіс. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, елді халықтың өмір сүру деңгейін, 
ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін, ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік беретін тұрақты даму траекториясына өткізу жолдары өте 
көп. Бұл жағдайды АҚШ, Жапония және Оңтүстік Корея, Израиль, Тайвань, 
Финляндия, т.б. елдер тәжірибесі растайды[7].

Талқылау. Бүгінгі таңда Қазақстанның алдында негізгі мәселе - оның 
экономикасын мұнайға әлемдік бағадан күшті тәуелділіктен арылту, дамумен 
ұштасатын экономикалық өсуге өту болып табылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу 
тек экономиканы кеңінен диверсификациялау, түбегейлі жаңғырту арқылы мүмкін 
болады:

•	 Дайын өнімнің жаңа түрлерінің өндірісін игеру, ең алдымен жоғары 
қосылған құны жоғары технологиялы өнім өндірісі, олардың номенклатурасын 
жаңарту және кеңейту;

•	 Экономиканың шикізат емес секторының барлық өндірістік емес 
аппаратын сапалы жаңарту;

•	 Экономиканы жоғары білікті жұмыс күшімен қамтамасыз ету[8].
Қазақстан экономикасын жаңғырту өте күрделі және капитал сыйымды міндет 

болып келеді. Өйткені, өңдеу секторы табиғи тозығы жеткен және моралды 
ескірген өндірістік аппарат негізінде әрекет етеді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өңдеу саласының жағдайы мүшкіл. Қазақстанның мұнай секторы негізінен шетел 
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компанияларының иелігінде болғандықтан, салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдерді төлегеннен кейін қалатын табыс осы компаниялардың иелігінде 
қалады, ал оның белгілі бір бөлігін олар өз кезегінде сол саланы реинвестициялауға 
жұмсаса, қалған бөлігін Қазақстаннан тысқары шығарады. 

Диверсификация және бәсекеге қабілеттілікті арттыру алдыңғы қатар 
техника мен жоғары технологияны негізінде жаңа өндіріс құруды, мамандар мен 
қызметкерлердің білім деңгейі мен біліктілігін арттыру есебінен сапалы жұмыс 
күшін қамтамасыз етуді, ҒЗТКЖ дамыту, жеткілікті көлемде дайын жоғары 
технологиялы өнім өндірісіне инвестициялауды білдіреді. Бұл жағдайда ең дұрыс 
шешім шикізат саласында әрекет етуші шетелдік компанияларды пайдалану 
болып табылады. Шетелдік инвестор тарапынан шикізат, технология, техника, 
қаржылық ресурстар, мамандар тарту мүмкіндігі, сыртқы нарықты білу, бәсекеге 
қабілетті өнім өндірісіндегі тәжірибесін тиімді пайдалануға болады. Мұндай 
сызба әлемдік тәжірибеде «Шикізат технологияға айырбас» деп аталады. Мұндай 
кәсіпорындар бірлескен кәсіпорын нысанында болғаны жөн[9]. 

Қазақстанда неғұрлым басымды салалардың бірі мұнай өнеркәсібі болып 
табылатындықтан, мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында «өзекті 
міндеттердің қатарына отандық көмірсутекті шикізаттан қосылған  құнды алу» 
екенін атап өтті. Энергетикалық ресурстардың мүмкіндігін барынша жоғары 
қолдану және жоғары қосылған құнмен мұнай-химия өнімдерін шығаруды 
қамтамасыз ететін өзара байланысты өндірістерді құру жоспарланған алдыңғы 
қатарлы инвестициялық жобаларда қарастырылған. Бұл жобаларды іске асыру 
Қазақстанның бәсекеге қабілетті экономикасының дамуын қамтамасыз етеді және 
оның экономикалық қауіпсіздігін жоғарылатады.

Қорытынды. Мұнай саласының дамуы Қазақстанның бүкіл экономикасы 
үшін өте маңызды. Мұнай-газ кешені елдің және оның жекелеген өңірлерінің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына шешуші әсер тигізеді, шын мәнінде 
мемлекеттің бүкіл экономикасы үшін алға тартушы күш болып табылады, 
экономиканың басқа да салаларының дамуына ықпал етеді. Өңірлер мен бүкіл 
мемлекет ауқымындағы неғұрлым маңызды әлеуметтік бағдарламалардың іске 
асырылуы мұнай-газ кешені кәсіпорындарының жұмысына байланысты.

Мұнайгаз кешеніндегі өзгерістер саланың өзінің, сондай-ақ байланысты 
өнеркәсіп салаларының жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған, 
бұл елдің энергетикалық қауіпсіздігінің нығаюына ықпал етуге, сондай-ақ 
кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігімен, қызметтер мен өнім сапасының 
артуымен қатар экономиканың тұрақты өсуін және әртараптануын қамтамасыз 
етуге тиіс.

Мұнай-газ саласы елдің және оның жекелеген өңірлерінің дамуына маңызды 
әлеуметтік-экономикалық әсерін тигізеді, шын мәнінде мемлекеттің бүкіл 
экономикасы үшін алға тартушы күш болып табылады, экономиканың басқа 
да салаларының дамуына ықпал етеді. Мұнай-газ кешені кәсіпорындарының 
жұмысы өңірлер мен бүкіл мемлекет ауқымындағы неғұрлым маңызды 
әлеуметтік бағдарламалардың іске асырылуымен байланысты.

Жақын болашақта елдің мұнай-газ секторы серпінді дамитын болады, бұл 
өндірістік, әлеуметтік және экологиялық бағыттағы объектілер құрылысын 
қамтитын салаларды кешенді дамытудың ел үшін бірыңғай жоспарларын әзірлеу 
жолымен барлық мүдделі тараптардың қызметін үйлестіруді талап етеді.

Мұнай-газ саласының серпінді дамуы Қазақстанның бүкіл экономикасы үшін 
өте маңызды. 
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Мұнай-газ кешені елдің және оның жекелеген өңірлерінің әлеуметтік-
экономикалық дамуына шешуші әсерін тигізеді, шын мәнінде мемлекеттің бүкіл 
экономикасы үшін алға тартушы күш болып табылады, экономиканың басқа да 
салаларының дамуына ықпал етеді. Өңірлер мен бүкіл мемлекет ауқымындағы 
неғұрлым маңызды әлеуметтік бағдарламалардың іске асырылуы мұнай-газ 
кешені кәсіпорындарының жұмысына байланысты.

Мұнай-газ кешеніндегі өзгерістер саланың өзінің, сондай-ақ байланысты 
өндіріс салаларының жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған, бұл 
елдің энергетикалық қауіпсіздігінің нығаюына ықпал ете отырып, сондай-ақ 
кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің, қызметтер мен өнім сапасының 
артуына сүйемелденген экономиканың тұрақты өсуін қамтамасыз етуі тиіс.

Осылайша, Қазақстан экономикасының мұнайгаз секторы оны жаңғырту 
стратегиясын жүзеге асыру үшін кең мүмкіндіктерге ие, ол Қазақстан 
Республикасының мұнайгаз кешенін индустриалды-инновациялық дамыту 
Стратегиясын жүзеге асыруда алғашқы қадамдар жасауға мүмкіндік береді.
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КАЗАХСТАн В МИроВоМ рЫнКЕ нЕФТИ: СоВрЕМЕнноЕ 
СоСТоЯнИЕ И ПЕрСПЕКТИВЫ рАЗВИТИЯ
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Аннотация. В научной статье изучено современное состояние нефтяной 
отрасли РК и определены основные направления развития нефтяной отрасли 
Казахстана как участника мирового рынка нефти. Целью научной статьи 
является определение путей развития нефтяной отрасли Республики Казахстан 
на основе оценки места и роли страны на мировом рынке нефти. В статье 
выделены основные проблемы нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, 
как избавление от сильной зависимости цены на нефть на мировом рынке 
экономики страны, переход к интенсивному экономическому росту и другие. 
Для достижения этой цели определяется возможность диверсификации и 
модернизации нефтегазовой промышленности. Новизна научной статьи 
заключается в разработке предложений по разв итию нефтегазовой отрасли РК 
в условиях индустриально-инновационного развития экономики. При написании 
данной статьи использованы научные методы – метод экономического анализа 
и синтеза, статический метод, макроэкономический метод, метод сравнения. 
Основные выводы и предложения научной статьи базируются на законах 
Республики Казахстан и других государственных программах по развитию 
топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли в РК.

Ключевые слова: Нефтяная отрасль, мировой рынок нефти, диверсификация, 
нефтепродукты, добыча нефти, переработка нефти, нефтехимия, экспорт 
нефти, инновационное развитие нефтяной отрасли

KAZAKHSTAN IN THE WORLD OIL MARKET: THE PRESENT STATE 
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Yesbergen R.A.*¹, Saimova М.D.²
¹,²K.Zhubanov Aktobe regional state university, Aktobe, Kazakhstan

e-mail: Rau01021980@mail.ru
Summary. In the article the modern condition of the oil industry of Kazakhstan 

and the main directions of development of oil branch of Kazakhstan as a participant 
of the world oil market. The purpose of this scientific article is to determine the ways 
of development of the oil industry of the Republic of Kazakhstan on the basis of an 
assessment of the place and role of the country on the world oil market. In the article the 
author identified the main problems oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan, 
as a deliverance from a strong dependence on oil prices in the world market economy, 
the transition to intensive economic growth and others. To achieve this objective is 
determined by the possibility of diversification and modernization of the oil and gas 
industry. The novelty of the scientific article is to develop proposals for the development 
of the oil and gas industry in Kazakhstan in conditions of industrial and innovative 
development of the economy. 

Key words. The oil industry, world oil market, diversification, petroleum products, 
oil production, oil refining, petrochemicals, oil exports, innovative development of the 
oil industry

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/
mailto:Rau01021980@mail.ru
mailto:Rau01021980@mail.ru


135Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

МрнТИ  06.61.53
УДК  334.7232

СТАноВЛЕнИЕ И рАЗВИТИЕ ГоСУДАрСТВЕнно-ЧАСТноГо 
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Аннотация: В статье предлагается обзор государственно-частного 
партнерства (ГЧП) как формы взаимодействия государственного и частного 
секторов на условиях оптимального разделения ответственности, рисков и 
выгод, но при сохранении контроля со стороны государства, в целях решения 
широкого круга социально-экономических задач. Рассмотрены основные этапы 
развития ГЧП в РК.. 

В международной практике выделяют две формы ГЧП: институциональное 
и контрактное. Казахстан имеет законодательство и опыт по применению 
одной из контрактных форм ГЧП на основе договора концессии. Для дальнейшего 
расширения правоприменительной практики реализации общественно значимых 
проектов по механизму ГЧП, Казахстану необходимо совершенствовать 
правовую и институциональную основу в данной области. В заключении выявлены 
объединение усилий и ресурсов бизнеса и государства в рамках конкретных 
проектов которые формируют их дополнительные конкурентные преимущества.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, технико-
экономическое обоснование, иностранные инвестиции, финансирование ,  
национальные проекты, законодательная база.

Введение. Современный период экономического развития стран 
характеризуется активной разработкой стратегий социально-экономического 
развития на долгосрочный период как страны в целом, так и ее отдельных регионов. 
При этом среди основных инструментов реализации стратегий регионального 
развития все более актуализируется использование государственно-частного 
партнерства (ГЧП) как стратегического ресурса устойчивого развития экономики 
и роста ее конкурентоспособности. Государственно-частное партнерство 
является относительно новым инструментом экономического развития. 
Поэтому представляется важным проанализировать условия возникновения 
государственно-частного партнерства, рассмотреть его экономическую сущность, 
концепцию, принципы и признаки. 

Именно такое взаимодействие между органами государственной власти и 
бизнесом, которое в ходе процесса своей институционализации стало носить 
характер партнерства государства и частных предпринимателей, получив название 
государственно-частного партнерства, рассматривается как необходимое условие 
развития эффективной рыночной экономики.

Реализация инвестиционных проектов в рамках государственно-частного 
партнерства в Казахстане становится все актуальней в связи с активно проходящим  
реформами, изменением роли государства в экономике и недостаточностью 
у государства как финансовых, так и иных видов ресурсов для реализации 
социально-значимых проектов. 
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Методы. Несмотря на большое внимание ученых к проблемам становления 
и развития государственно-частного партнерства в Казахстане, многие вопросы 
остаются еще недостаточно исследованными. Нет пока полной ясности в 
оптимизации правомочий собственности между государством и частным сектором 
экономики. 

Методология исследования довольно разнообразна, включая диалектический 
метод познания, методологию юриспруденции (методологию теории государства 
и права) и др., поскольку  законодательство Республики Казахстан о концессиях 
основывается на Конституции и состоит из Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве», 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

 результаты и обсуждение. В международной практике механизм концессии 
является одним из видов ГЧП. ГЧП является формой сотрудничества государства 
и частного сектора в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности 
государства на условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, 
прав и обязанностей, определяемых в соответствующих договорах.

Сегодня мы можем определить государственно-частное партнерство как форму 
взаимодействия государственного и частного секторов, предусматривающую 
передачу субъектам частного сектора ответственности за оказание услуг, 
традиционно относящихся к сфере ответственности государственного сектора. 
Здесь, прежде всего, речь идет о реализации конкретных проектов, в рамках 
которых государство передает частному сектору определенные права и, 
одновременно, обязанности и риски.

Позднее в Казахстане начал применяться термин «концессия», который можно 
выделить в отдельный блок взаимоотношений государства и бизнеса по передаче 
активов в управление.

В международной практике механизм концессии является одним из видов ГЧП. 
ГЧП является формой сотрудничества государства и частного сектора в отраслях, 
традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях 
сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, 
определяемых в соответствующих договорах.

Сегодня мы можем определить государственно-частное партнерство как форму 
взаимодействия государственного и частного секторов, предусматривающую 
передачу субъектам частного сектора ответственности за оказание услуг, 
традиционно относящихся к сфере ответственности государственного сектора. 
Здесь, прежде всего, речь идет о реализации конкретных проектов, в рамках 
которых государство передает частному сектору определенные права и, 
одновременно, обязанности и риски.

По данным Всемирного банка, Казахстан признан страной с успешными 
реформами по улучшению условий для бизнеса. По объему прямых иностранных 
инвестиций на душу населения мы занимаем одни из первых позиций в 
СНГ и опережаем ряд стран Восточной Европы. Это говорит о позитивной 
тенденции создания благоприятного инвестиционного климата в нашей 
стране. Одновременно, Казахстан проводит ряд инициатив по расширению мер 
государственной поддержки проектов ГЧП. На законодательном уровне была 
принята новая мера господдержки - компенсация инвестиционных затрат, с 
помощью которой инвестор может уже на этапе эксплуатации возмещать свои 
расходы на строительство. Это важная мотивация для инвестора, к тому же в 
чистом виде такого инструмента в мире не существует, можно сказать, что это 
казахстанское know-how. То есть сегодня государство уже гарантирует, что 
инвестор вернет свои затраты с конкретным расчетом на доходную часть [1].
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В мировой практике успешно применяются более 20 видов контрактов 
ГЧП. В этом вопросе Казахстан делает большой прорыв и расширяет поле для 
проектов ГЧП, внедряя такие базовые виды контрактов, как эксплуатация и 
управление, строительство-передача-лизинг, аренда, управление и содержание, 
эксплуатация и содержание, проектирование, строительство, финансирование и 
эксплуатация. Различные вариации этих видов контрактов раскрывают широкий 
потенциал ГЧП в Казахстане. Законопроект направлен на создание правового 
поля для использования новых видов контрактов государственного - частного 
партнерства при реализации инвестиционных проектов в области науки, высоких 
технологий, социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также 
создания привлекательных условий для частного сектора для решения проблем 
в данных секторах, путем привлечения инвестиций, квалифицированных 
кадров и новых технологий. Кроме того, предоставив частной компании право 
создания, реконструкции, эксплуатации объекта государственной собственности 
с использованием механизма государственно-частного партнерства, государство 
получит квалификацию, опыт, технологию и ноу-хау частного сектора, а также 
передачу части рисков по проекту частному сектору, развитие внутренних рынков 
капитала и банковского сектора .

Данные меры позволят наращивать инновационный потенциал взаимодействия 
государства, бизнеса и науки, будут содействовать развитию инфраструктуры и 
обеспечат доступ населению к более качественным услугам.

Принятие законопроекта повлияет на оценку возможностей развития 
государственно-частного партнерства в Республике Казахстан со стороны 
заинтересованных международных организаций, инвесторов, банков, рейтинговых 
агентств и позволит снизить риски финансирования в национальные проекты. 
В итоге, это направлено на снижение стоимости привлекаемого на внутренний 
рынок международного капитала.

Для частного сектора будут созданы новые инвестиционные возможности 
и, соответственно, новые источники дохода, разделение рисков с государством, 
приобретение опыта управления крупными проектами, а также развитие частного 
предпринимательства. Для инвестора реализация данных мер в законодательстве 
создаст новые инвестиционные возможности и соответственно новые источники 
дохода, привлекательные условия для долгосрочных капиталоемких инвестиций.

С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено 
правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые 
и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с 
использованием механизма концессии.

Проведя анализ рынка ГЧП можно отметить, что в настоящее время 
министерством в курируемых отраслях по механизму государственно-частного 
партнерства на стадии проработки и реализации несколько  проектов(проект 
«Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская 
кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)»). На сегодняшний день сторонами 
достигнуто взаимное соглашение по всем основным условиям договора, и в целях 
ускорения заключения договора подписан меморандум о взаимопонимании между 
Министерством, Консорциумом и ЕБРР. Также, экспертная группа комиссии по 
концессиям совместно с Консорциумом, ЕБРР, IFC и ТОО «KPPF» дорабатывают 
окончательную версию проекта договора. Министерством совместно с регионами 
и ЕБРР с учетом всех возможных рисков и опыта развития коммунальной 
инфраструктуры предлагается модель постепенной, поэтапной передачи 
объектов ЖКХ в концессию  сроком на 10 – 30 лет, с целью привлечения частных 
инвестиций в объект ГЧП для осуществления реконструкции и модернизации 
объектов ЖКХ . Холдинг «Байтерек» функционирует в форме ТОО и 75% и доли 
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участия принадлежат холдингу «Байтерек», а 25% - казахстанскому центру ГЧП. 
Перед центром поставлена задача – содействовать инфраструктурному развитию 
Казахстана посредством оказания услуг по структурированию и сопровождению 
таких проектов, в том числе реализуемых путем механизмов ГЧП.Из них:

2 договора концессии в сфере электроэнергетики:
1. Строительство и эксплуатация газотурбинной электростанции в г. Кандыагаш 

Актюбинской области;
2. Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередач 

«Северный Казахстан – Актюбинская область»;
4 договора в секторе транспорта:
1. Электрификация железнодорожного участка «Макат-Кандыагаш»;
2. Строительство и эксплуатация пассажирского терминала международного 

аэропорта Актау»;
По остальным проектам ведутся работы по дальнейшим источникам 

финансирования и срокам начала строительства.
Общая сумма портфеля потенциальных проектов ГЧП составляет $1,4 млрд., 

в том числе на здравоохранение – $369,3 млн., городскую инфраструктуру – 
$132,6 млн., транспорт – $814,6 млн., образование – $14 млн. К 2023 году доля 
инвестиций в ГЧП достигнет 10% в структуре общих инвестиций Казахстана [1].

Таким образом, относительно сфер применения ГЧП, то, как и другим 
развивающимся странам, Казахстану интересны масштабные инфраструктурные 
проекты, связанные со строительством автомобильных и железных дорог, 
газификацией, электроэнергетикой. Кроме того, с 2012 года сферы ГЧП 
дополнились здравоохранением и образованием, поскольку были сняты все 
ограничения на передачу объектов образования и медицины в концессию.

Сегодня Казахстан рассматривает ГЧП как инструмент для «умных» 
инвестиций. Для удобства инвесторов, а также в целях повышения качества 
работы ГЧП в Казахстане создается единая информационная платформа, которая 
будет работать с инвесторами по принципу «одного окна». Оператором этой 
платформы выступит Казахстанский центр ГЧП. У инвесторов с внедрением 
этого инструмента будет четкое понимание, где в нашей стране находится точка 
информационного входа и выхода по всем вопросам, касающимся ГЧП, начиная 
от потенциальных проектов по отраслям, консалтинга в области законодательного 
регулирования ГЧП в Казахстане, заканчивая информационным сопровождением 
участников конкурсных процедур [2].

ГЧП в РК делится на институциональное и контрактное:
- Институциональное государственно-частное партнерство, которое реали-

зуется в рамках деятельности негосударственных юридических лиц с участием 
государства и субъектов частного предпринимательства в порядке, установленном 
Законом «О концессиях» или иными законами Республики Казахстан.

- Контрактное государственно-частное партнерство реализуется в рамках 
договоров концессии, имущественного найма и доверительного управления 
государственным имуществом в порядке, установленном настоящим Законом или 
иными законами Республики Казахстан 

Также в Казахстане выделяются следующие виды договоров концессии, 
которые делятся на:

а) договор концессии, предусматривающий создание концессионером объекта 
концессии с последующей передачей объекта концессии в собственность 
государства;

б) договор концессии, предусматривающий совместную деятельность 
концессионера и концедента по созданию или реконструкции и (или) эксплуатации 
объекта концессии;
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После согласования предложения с уполномоченным государственным 
органом по осуществлению права распоряжения республиканской собственностью 
и проведения отраслевой экспертизы, уполномоченный государственный орган 
соответствующей отрасли и местные исполнительные органы направляют 
концессионные предложения в центральный орган по государственному 
планированию[3]. 

Концессионное предложение направляется в центральный уполномоченный 
орган по государственному планированию с приложением:

Положительного заключения отраслевой экспертизы;
Проекта технического задания на разработку или корректировку технико-

экономического обоснования (далее ТЭО) концессионного проекта;
Расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения 

необходимых экспертиз ТЭО концессионных проектов.
Для обоснования стоимости разработки или корректировки и проведения 

экспертиз ТЭО концессионного проекта предоставляется информация о 
предполагаемой стоимости разработки ТЭО концессионного проекта, и данные, 
обосновывающие указанную стоимость разработки ТЭО. 

По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями, 
содержащимися в концессионных предложениях, центральный уполномоченный 
орган по государственному планированию формирует перечень концессионных 
проектов, разработка и проведение необходимых экспертиз ТЭО которых 
осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной 
программы центрального уполномоченного органа по государственному 
планированию. При формировании перечня учитываются возможности 
государственного бюджета по предоставлению видов и объемов государственной 
поддержки концессионера, представляемых в соответствии со статьей 14 Закона.

Перечень состоит из двух разделов:
1) существующие объекты государственной собственности, улучшение и 

эксплуатация которых будут осуществлены на основе договора концессии;
2) объекты, строительство и эксплуатация которых будут осуществлены на 

основе договоров концессии.
Перечень вносится на рассмотрение Правительству Республики Казахстан 

в срок не позднее третьего квартала года, предшествующего планируемому 
среднесрочному периоду[4]. Договор концессии может включать в себя 
элементы одного или нескольких видов договоров, а также включать элементы 
иных договоров, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, 
направленных на создание или реконструкцию и (или) эксплуатацию объекта 
концессии. На сегодня в Казахстане механизм доверительного управления 
предусмотрен двумя законами – «О концессиях» и «О государственном 
имуществе». 

Выводы.Таким образом, в Казахстане наиболее быстрый механизм 
подготовки проектов ГЧП. Процесс становления института государственно-
частного партнерства в Казахстане, конечно, не всегда проходит гладко. Второй 
круг проблем связан с малой активностью государственных органов, являющихся 
инициаторами проектов ГЧП. Поэтому развитие механизмов ГЧП в Казахстане 
как никогда актуально, поскольку пользу от этой формы партнерства государства 
и бизнеса получают все члены общества. Когда инвестор в результате успешной 
реализации проекта возвращает назад вложенные средства - это и есть хороший 
бизнес.
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Түйін. Мақала индустриалды экономиканың дамуы жағдайындағы 

мемлекеттік-жеке серіктестікті ұйымдастыру сұрақтарына арналған. 
Мемлекеттік-жеке серіктестіктің екі формасы қарастырылған: 
институционалды және келісімді, оларға жалпы қабылданған анықтама беріліп, 
экономикалық маңызы қарастырылған. Сонымен қатар мақалада концессия 
келісімінің негізінде мемлекеттік-жеке серіктестіктің келісім формасын қолдану 
бойынша тәжірибе зерделенген. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-
жеке серіктестік тетігі бойынша қоғамдық мәні бар жобалардың тәжірибеде 
қолданылуын кеңейту мен дамыту үрдістері зерттелген. Сонымен қатар 
мақала авторымен осы бағыттағы құқықтық және иституционалдық негізін 
жетілдіруді дамытудың негізгі үрдістері зерделенген.

Түйінді сөздер.  мемлекеттік- жеке серіктестік, постиндустриалдық 
экономика, концессия келісім шарты.
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PARTNERSHIP IN     KAZAKHSTAN 
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  Atyrau State University named Kh. Dosmukhamedov   Atyrau, Kazakhstan 

   e-mail: esentemir@mail.ru
Summary. This article is devoted to the issues of organization of public-private 

partnership in the conditions of development of post-industrial economy. Two forms 
of SPP (state-private partnership) are considered: institutional and contractual, a 
generally accepted definition and their economic essence are given. The article also 
examines the main experience in applying one of the contractual forms of PPP on the 
basis of a concession agreement. The development trends and further expansion of 
the law enforcement practice of implementing socially significant projects on the SPP 
mechanism in the Republic of Kazakhstan are investigated. The author also studied the 
main trends in the development of the legal and institutional framework in this area.
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ВЗАИМоДЕЙСТВИЕ АГрАрноГо СЕКТорА КЫрГЫЗСТАнА С 
ИнТЕГрИроВАннЫМИ ИнФорМАЦИоннЫМИ СИСТЕМАМИ И 

оПЫТ СоЗДАнИЯ АнАЛоГИЧнЫХ СИСТЕМ
С.Р. Семенов

Кыргызский экономический университет им.  М. Рыскулбекова, г. Бишкек, 
Кыргызстан

e-mail: ssr2002@list.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются  создание и взаимодействие 
новых информационных систем при формировании общей интегрированной  среды 
на уровне межгосударственного взаимодействия, с учетом интересов развития 
информационных систем в аграрной отрасли и опыта создания аналогичных 
систем в других странах. Данное направление информационного развития  при 
создании системы электронного национального рынка сельскохозяйственной 
продукции является ключевым для улучшения условий агробизнеса и формирования 
собственных информационных ресурсов в стране. Эти электронные рынки 
будут интегрировать различные сельскохозяйственные рынки в единую 
рыночную систему  страны, где зарегистрированные фермеры в создаваемой 
информационной системе  смогут продавать свою продукцию в онлайн  режиме 
на любом из рынков.

Ключевые слова: информационные структуры, информационные системы, 
информация, опыт создания систем, сельскохозяйственные  рынки, фермеры, 
цифровая экономика.

Введение. В современном мире активно происходят процессы информатизации 
глобального пространства, с построением информационной структуры 
обеспечивающей функционирование новой информационной среды. Данное 
направление включает в себя весь спектр информационных,  коммуникационных, 
управляющих систем и средств их взаимодействия.

Аграрный сектор Кыргызстана является важной отраслью экономики страны и 
нуждается в развитии новых технологий с применением информационных систем. 
Одним из факторов ускорения и устойчивого развития страны должна стать 
государственная программа  «Таза Коом» с основными целями, выработанными 
из направлений деятельности всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО+10), основанного на повсеместном, 
сквозном, межсекторальном использовании информационно-коммуникационных 
технологий[1]. Поэтому одним из направлений взаимодействия Кыргызстана в 
рамках агропромышленной политики с государствами членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) на уровне межгосударственного сотрудничества, 
стало создание интегрированной информационной системы агропромышленного 
комплекса (АПК). Данная подсистема является одним из сегментов формируемой 
единой  Цифровой  платформы государств  членов ЕАЭС, задачами которой являются 
автоматизация сбора, обработка и хранение информации по производству, торговле 
и внутреннему использованию продукции. Это все позволит в интерактивном 
режиме анализировать агропродовольственный рынок государств-членов ЕАЭС 
и оценивать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, а также 
отражать потенциальные рынки произведенной продукции внутри стран ЕАЭС. 
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Методы. В  процессе выполнения исследования по теме данной статьи и ее 
написания использовались такие общенаучные методы познания как сравнение, 
анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, системный подход.

результаты и обсуждение. Информация по прогнозным показателям позволит 
сбалансировать развитие агропродовольственного рынка за счет оптимизации 
товарных потоков во взаимной и внешней торговле, произвести оценку перспектив 
развития основных отраслей АПК. Информация о ценах на сельскохозяйственную 
и пищевую продукцию станет ориентиром для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в ценовой ситуации на агропродовольственном рынке и 
будет способствовать оперативному информированию и принятию решений. 

Создаваемая информационная система государств-членов ЕАЭС должна 
предполагать и создание развитых национальных информационных систем о 
сельскохозяйственных рынках в странах ЕАЭС, а для  Кыргызстана где более 70 
%  населения страны трудятся в сельскохозяйственной отрасли,  где с отсутствием 
таких информационных систем опыт других стран  со схожими экономическими 
проблемами,  может быть полезен. Из опыта развития других стран по этому пути 
наиболее интересен опыт создания  информационной инфраструктуры Индии. 

В Индии разрабатывается и внедряется новая информационная система 
электронного национального рынка сельскохозяйственной продукции (NAM) по 
предоставлению электронных услуг фермерам. В рамках Программы цифровой 
трансформации Кыргызской Республики «Таза Коом», одной из целей которой 
является построение в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях умной 
страны, улучшения условий для бизнеса благодаря инновациям и новым 
технологиям производства создание данной системы NAM может увеличить рост 
в экономики и обеспечить эффективность производства сельскохозяйственных 
товаров.

При создании данной информационной системы учитывались разные 
особенности страны, то есть сельскохозяйственные площади в Индии занимают 
157,35 млн. га и разделены на 20 агро-климатических регионов. Индия является 
второй по величине аграрной страной в мире и крупнейшим производителем специй, 
молока, чая, орехов кешью, джута, вторым по величине производителем пшеницы, 
риса, фруктов, овощей, сахарного тростника, хлопка и масличных культур. Кроме 
того, Индия является крупнейшим производителем манго, бананов и обладает 
самой высокой производительностью винограда в мире. Правительство Индии  
обновило старую модельную инструкцию по маркетингу сельскохозяйственной 
продукции (Закон АРМС) и в 2016 году создало несколько проектов по оказанию 
помощи сельскохозяйственному сектору, в первую очередь сельскохозяйственным 
(фермерским) хозяйствам. Раздробленность сельскохозяйственных (фермерских) 
хозяйств и действующие законы, принятые в 50-е годы  прошлого столетия, 
неэффективная кредитная политика, зависимость от климатических условий - 
все это делает сельское хозяйство Индии наиболее уязвимым и слабым сектором, 
несмотря на его первостепенную роль в экономике страны. К примеру,  деревни 
не обладают ресурсами для создания средних или крупных хозяйств, поэтому 
местным фермерам приходится брать деньги у кредиторов, которые затем 
произвольно приобретают готовую продукцию по цене  выгодной для них, что 
ставит  фермеров в положение постоянных должников. Аналогичная ситуация 
сохранялась в отношении и других законов, таких как освобождение фермеров от 
привязанности к одному рынку и предоставление послаблений в транспортировке 
продукции, в выдаче лицензий. Данные проблемы и повлияли на введение в стране 
национального рынка электронного сельского хозяйства, что представляет собой 
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инновационную программу, направленную на создание единой информационной 
системы в сельскохозяйственной отрасли, призванную обеспечить помощь 
многочисленным и раздробленным фермерским хозяйствам страны в адаптации к 
современным методам ведения хозяйства. Цель данной интеграции  к  2017 году  
объединить 200 рынков,  которые  к  2019 году должны  достигнуть уровня 585 
регулируемых оптовых рынков сельскохозяйственной  продукции при размещении 
на  одной электронной платформе. Эти электронные рынки будут интегрировать 
различные сельскохозяйственные рынки в единую рыночную систему  страны, 
где зарегистрированные фермеры в создаваемой информационной системе  смогут 
продавать свою продукцию в онлайн  режиме на любом из рынков. Для этого на 
экспериментальной основе в рамках NAM планируется интегрировать 21 рынок 
в 8 штатах страны - Гуджарат, Телангана, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Уттар-
Прадеш, Харьяна, Джаркханд и Химачал-Прадеш. Все это позволит удвоить 
средний доход фермеров, а в  ближайшие 5 лет  создать единый национальный 
рынок товаров для сельского хозяйства  в онлайн  режиме,  что является серьезным 
шагом для достижения цели по улучшению положения самих фермерских 
хозяйств. После регистрации в системе, любая денежная транзакция, будь то 
онлайн или лично, будет зафиксирована на едином портале, что обеспечит системе 
определенную прозрачность и уменьшит вероятность того, что посредники 
добавят дополнительную плату или потребуют двойную комиссию. Учитывая, 
что ряд фермеров продает один и тот же продукт на информационном портале, 
то произойдет немедленное увеличение конкуренции. Ранее фермеры находились 
в исключительной зависимости от посредников для определения цены на свою 
продукцию, однако в рамках NAM все ценовые издержки будут значительно 
сокращены и фермеры смогут  искать наиболее выгодные цены в едином онлайн 
портале при этом определяя заранее какова цена на их продукцию.

По данным  Минсельхоза  Индии, 25 товаров, таких как лук, картофель, яблоко, 
пшеница, бобовые, крупнозернистые зерна и хлопок уже идентифицированы для 
онлайн-трейдиига. Для зерновых, бобовых и масличных культур правительство 
объявляет о минимальных ценах поддержки. Целевым показателем развития 
сельского хозяйства в настоящее время является ежегодный прирост ВВП на 
4%[2].

Сама информационная система NAM представляет собой бесплатную 
электронную платформу, созданную с помощью специального программного 
обеспечения и разработанного  Министерством сельского хозяйства Индии. При 
поддержке Министерства сельского хозяйства Индии, NAM несет все расходы 
на установку и обслуживание портала всех рынков. Стоимость интеграции 
местных рынков и настройка программного обеспечения, обучение и т.д. 
оплачивается Министерством сельского хозяйства Индии в качестве разового 
гранта на момент принятия рынка в единую национальную сеть. Интегрирование 
в рамках общегосударственной платформы предусматривает внесение поправок 
и в соответствующее законодательство,  таких  как  добавление резерва  для 
электронной торговли и предоставление единой лицензии любому кто хочет 
торговать через NAM. По мнению Министерства сельского хозяйства Индии, 
поэтапная интеграция всех основных рынков в электронную платформу NAM 
обеспечит общие процедуры выдачи лицензий, взимания платы и перемещения 
продукции, позволит сохранить стандарты качества сельскохозяйственных 
товаров продаваемых через единую платформу и уменьшить ограничения и 
повысит мобильность фермеров. В течение следующих 5-7 лет правительством 
Индии ожидается рост ВВП  благодаря более высоким прибылям фермеров и 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


144 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

снижение финансовых издержек для покупателей, а также стабилизации цен и 
доступность товара для потребителей. 

Заключение.  Таким образом, Кыргызстану, исходя из ключевых компонентов 
концепции Стратегии  устойчивого развития страны до 2040 года и формирования 
открытого цифрового общества - необходимо усилить информационное развитие 
инфраструктуры, принимая во внимание международный опыт, где движущей 
силой будет являться индустрия данных[3]. Это направление в развитии страны 
позволит создать региональный хаб цифрового Шелкового пути, для внедрения и 
развития цифрового бизнеса, цифровых инноваций, цифровой инфраструктуры. 
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Түйін. Бұл мақалада аграрлық сектордағы ақпараттық жүйелердің даму 

мүдделерін және басқа елдердегі ұқсас жүйелерді құру тәжірибесін ескере 
отырып, мемлекетаралық өзара іс-қимыл деңгейінде ортақ интеграцияланған 
ортаны қалыптастыруда жаңа ақпараттық жүйелер құру және өзара 
әрекеттесу қарастырылады. Агроөнеркәсіптік кешеннің электронды ұлттық 
нарығын құру кезінде ақпараттық дамудың бұл бағыты агробизнестің 
жағдайын жақсартудың және елдегі өздерінің ақпараттық ресурстарын 
қалыптастырудың кілті болып табылады.

Түйін сөздер: ақпараттық құрылымдар, ақпараттық жүйелер, ақпарат, 
жүйелерді құру тәжірибесі, ауылшаруашылық нарықтары, фермерлер, цифрлық 
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Summary. This article considers the creation and interaction of new information 
systems in the formation of a common integrated environment at the level of interstate 
interaction, taking into account the interests of the development of information systems 
in the agrarian sector and the experience of creating similar systems in other countries. 
This direction of information development when creating the system of the electronic 
national market of agricultural products is the key for improving the conditions of 
agribusiness and the formation of own information resources in the country.
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ФАрМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨнІМ ӨнДІрУШІ оТАнДЫҚ 
КӘСІПорЫнДАрДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК АрТЫҚШЫЛЫҚТАрЫ

Э. Б. Оразгалиева 
Нархоз Университеті, Алматы қ., Казақстан
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Аңдатпа. Қазіргі кезеңде Қазақстанның фармацевтикалық нарығы Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдерінің ішінде, сондай-ақ, Орталық Азия елдерінің 
ішінде дамыған нарықтардың қатарында және шетелдік өндірушілер үшін 
заңнамалық тұрғыдан алғанда барынша қолжетімді және ашық болып отыр. 
Мақалада Қазақстандағы отандық фармацевтикалық өнімдердің бағасына 
талдау жасалды және мемлекет тарапынан фармацевтика саласына 
көрсетілетін қолдау қарастырылды. Фармацевтикалық кәсіпорындарға әсер 
етуші сыртқы факторлар талданып олардың бәсекелестік артықшылықтары 
анықталды.Сонымен қатар, саланың басымдықтары, дамуына керекті 
үдерістерге назар аударылған.

Түйінді сөздер. Фармацевтикалық  өнеркәсіп,  негізгі фармацевтикалық өнім, 
баға, Бірыңғай дистрибьютор, бәсекелестік артықшылық.

Кіріспе.  Қазақстанның фармацевтикалық нарығы ТМД-дағы ең дамыған 
нарықтардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде белгілі бір дәрежеде тапшылық 
жойылып, дайын дәрілік заттар мен медициналық өнімдердің әр түрлі түрлерімен 
қаныққан. Қызмет көрсету мәдениеті өсті. Фармацевтикалық нарықтарды 
дамытудың негізгі әлемдік тенденциялары байқалып - тігінен интеграцияланған 
компанияларды біріктіру және дамыту жүзеге асуда. Көтерме сату, өндіру және 
дистрибьюторлық секторларда өзгерістер орын алуда. Дәріханалар желілерінің 
саны артуда. Қазіргі заманғы маркетингтік технологиялар енгізілуде. Сондай-ақ, 
Орталық Азия елдерінің ішінде Қазақстанның фармацевтикалық нарығы шетелдік 
өндірушілер үшін заңнамалық тұрғыдан алғанда барынша қолжетімді және ашық 
болып отыр. Алайда, нарықтың әлеуеті салыстырмалы түрде аз мөлшерде халық 
санымен және  олардың сатып алу қабілетімен шектеледі. 
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Фармацевтика өнеркәсібінің өсуі, негізінен генерик өнімдеріне сұраныстың 
жоғары болуымен байланысты, сондай-ақ отандық өндірушілерді заңнамалық 
деңгейде қолдау есебінен жүзеге асырылады. Қазақстанның ЕурАзЭҚ-қа 
интеграциясы дәрілік заттардың сапасын арттыруға және олардың құнын 
төмендетуге ықпал етеді[1].

Зерттеу әдіснамасы. Зерттеудің мақсаты Қазақстан Республикасының (ҚР) 
фармацевтика нарығы мәліметтерін жүйелі түрде талдау және фармацевтика 
саласындағы отандық кәсіпорындардың  бәсекелестік артықшылықтарын анықтау 
болып табылады. 

Зерттеудің негізгі мақсаттары: 
o Қазақстандағы фармацевтикалық өнімдердің бағасын талдау; 
o фармацевтика саласына көрсетілетін қолдауды қарастыру;  
o фармацевтикалық кәсіпорындардың бәсекелестік артықшылығына 

әсер етуші сыртқы факторды қарастыру; 
Зерттеу жүргізу барысында келесідей ақпарат көздері пайдаланылды:
o ҚР-ның Ұлттық экономика Министрлігінің Статистика Комитеті 

жариялымдары;
o мамандандырылған басылымдарда, бұқаралық ақпарат құралдары мен 

Интернетте орналастырылған ақпараттық, аналитикалық және сараптамалық 
материалдар;

o ресми баспасөз релиздері мен салалық қауымдастықтардың аналитикалық 
материалдары;

Айтылған мақсаттарға сай ақпарат көздерін қолдануда динамикалық қатарлар, 
топтастыру, салыстырмалы шамалар сияқты экономикалық-статистикалық әдістер 
қолданылды.

нәтижелері және талқылау.  Қазақстанда 2009-2017 жылдары негізгі 
фармацевтикалық өнімдердің өндірісі оң динамиканы көрсетті.

Кесте 1 
Фармацевтикалық өнімдердің  2009-2017 жылдардағы өндірісі

кезең 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
қаңтар-
қазан 
2017

млрд.тг 8.4 21.3 21.8 29.5 33.5 29.0 31.9 42.4 59.5

өсім, % 153.6% 2.3% 35.3% 13.6% -13.4% 10.0% 32.9%

Ескерту: мәліметтер негізінде автормен құрастырылған

Кесте 1-ден 2009-2017 жылдарда өндірілген барлық фармацевтикалық 
өнімдердің ақшалай құнын және өсім көрсеткіштерінің оң динамикасын көріп 
отырмыз. Негізгі фармацевтикалық өнімдерді шығару  алдынғы жылға қарағанда 
2017 жылдың қаңтар-қазан айларында 59,5 млрд. теңгені құрап,  ақшалай құны екі 
есеге жуық артқан [2] .

Дәрі-дәрмектер өндірісі де өсті: + 40,1% бір жылдан-екінші жылға қарағанда, 
8,58 мың тоннаға дейін. Алматы облысы дәрі-дәрмек өндірісі бойынша 
көшбасшы - 4,77 тонна, жылына 53,7%. Алматы екінші орынды алады: 1,5 мың 
тонна, жылына 53,4%. ОҚО-ның ТОП-3 аймақтарын жабады: 1.07 мың тонна, + 
5,4% өткен жылмен салыстырғанда. «Atameken Business Channel» мәліметтері 
бойынша, Қазақстанда 5-тен 10 долларға дейін тұратын дәрілік өнімдер  ең көп 
сатылады, олардың үлесі саудада 22% -ды құрайды. Ал екінші орында , 1долларға 
дейін тұратын дәрілік өнімдер көп сатылады, мұндағы үлес: 2016 жылы 9% - ды 
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құраса, 2017 жылы  14% - ға  өскен, яғни қол жетімді отандық дәрілік заттарды 
тұтыну үдерісі байқалады [3]. 

Төмендегі суретте отандық  негізгі фармацевтикалық өнімдердің 2017 жылға 
бекітілген, Статистика Комитеті жариялымдарында  көрсетілген бағалары 
берілген. Көріп отырғанымыздай өнім бағалары орташа есеппен  1долларға дейін 
бағалардан тұрады.

Сурет 1 –  Фармацевтикалық өнімдердің 2017 жылы бекітілген көтерме 
бағасы [2]

Қазақстандықтарға дәрілік заттар мен басқа да фармацевтикалық өнімдерді 
ұсынатын үш негізгі аймақта орналасқан «АбдиИбрахим ГлобалФарм» 
ЖШС, «Kelun-KazPharm» ЖШС, «Dolce» ЖШС (Алматы облысы), «Нобел» 
Алматы Фармацевтикалық фабрикасы, «Аврора» ЖШС, «Cheminnova Alimor 
Kazpharm» ЖШС, «Rapid-Alimor Pharm Industries» ЖШС, «Dosfarm» ЖШС, 
«НұрМайФармация» ЖШС (Алматы), «Зерде-Фито» ЖШС, «Химфарм» АҚ 
(Оңтүстік Қазақстан) және тағы да басқа ірі кәсіпорындар жұмыс істейді [4].

Бүгінгі күні фармацевтикалық нарық қайта бағдарланып: өндірістің 30%-ын 
мемлекеттік сектор, 40%-ын бөлшек сауда нарығы және 30%-ын экспорт құрады.

Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы мемлекеттік сектордағы 
өнімдерді сату және сатып алу Бірыңғай дистрибьютор арқылы жүзеге асырылады.  
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінің 77-бабына сәйкес Бірыңғай дистрибьютор дәрілік 
заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды (бұдан әрі – ДЗ мен ММБ) 
сатып алудың негізгі қағидаттарының бірі қазақстандық фармацевтикалық 
нарықты дамытуға жәрдемдесетiн отандық тауар өндірушілерді қолдау болып 
табылады [5].

Заңнамалық деңгейде отандық тауар өндірушілерді қолдау өндіруші шарт 
бойынша міндеттемелерін уақтылы және сапалы орындаған жағдайда болашақта 
оның дайын өнімін сату үшін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемінің шеңберінде өндірушіге фармацевтикалық нарығының белгілі бір орнын 
қамтамасыз ететін, соның ішінде 10 жылға мерзімге дейін ұзақ мерзімді жеткізу 
шарттар жасасу түрінде ұсынылған.
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Жыл сайын Бірыңғай дистрибьютор ұзақ мерзімді жеткізу шарттар бойынша 
оның қолданылу мерзімі ішінде, Ережемен қойылған талаптарын орындаған 
жағдайда, отандық тауар өндірушілермен келесі қаржы жылына қосымша келісім 
жасасу арқылы дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып 
алуды жүзеге асырады.

Сурет 2 –  Ұзақ мерзімді шарттар шеңберінде ДЗ мен ММБ сатып алу 
динамикасы [5]

Бүгінгі күні ұзақ мерзімді шарттар бойынша жеткізуді жүзеге асырып отырған 
отандық тауар өндірушілерінің өндірген ДЗ мен ММБ сату бойынша құрамы 
төмендегідей пайыздық түрде сурет 3 - те  ұсынылған. Қалған өндірілген өнім 
көлемі ҚР-ның бөлшек және көтерме нарығында сатылады және экспортқа 
шығарылады.

Сурет 3 – Отандық тауар өндірушілерінің өндірген ДЗ мен ММБ-ды 
Бірыңғай дистрибютор арқылы сату көлемі  

2017 жылы БД-мен сатып алынған 915 өнімнің 463, яғни 51,56%  Қазақстанда 
өндірілген отандық өндірушілердің өнімі болып табылады.

Қазақстандағы  фармацевтикалық өнімнің нақты көлемі бойынша кепілдік 
берілген тегін медициналық көмекті (КБТМК) қамтамасыз ету үшін сатып 
алынатын дайын дәрілік заттар (ДДЗ) жергілікті өндірушілердің өнімдері, 
ол 51% -ды құрады, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 27% -ға көп. Бұл 
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жергілікті өндірушілердің өндірістік қуатының артқанын көрсетеді. Қазақстан 
Республикасының фармацевтикалық кәсіпорындары 2017 жылдың қорытындысы 
бойынша антибиотиктерге деген сұраныстың 17%-ын және басқа да дәрі-
дәрмектерге сұраныстың 43,6% -ын қамтаммасыз етті.

Мемлекеттік сатып алуға қатысу үлесі бойынша негізгі дәрі-дәрмек өндіретін 
елдердің тізімін қарастырайық. Мемлекеттік сатып алу ережесінде көрсетілген 
отандық өндірушілердің басымдықтары арқасында Қазақстанда шығарылатын 
өнімдер рейтингте көш бастап тұр. Оны төмендегі сурет 4-тен көруге болады. 
Дегенмен, құндық көлемі бойынша мемлекеттік сатып алудың басым бөлігін 
Еуропада өндірілген дәрілер құрайды.

Сурет 4 – 2017 жылғы деректер бойынша ДЗ және ММБ елдер бөлінісінде 
сатып алу [5]

Қорытынды. Мемлекеттік келісім-шарттар арқылы фармацевтикалық 
өнімдерді өткізуге кепілдендірілген нарық он жыл мерзімде өндірушілерге 
фармацевтикалық өнеркәсіпке жаңа инвестициялар тарту, GMP-дің жақсы 
өндірістік тәжірибелерінің стандарттарына сәйкес фармацевтикалық өндірістерді 
жаңарту немесе салу үшін қажетті ресурстарды табуға мүмкіндік берді. Бүгінгі 
таңда дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды жеткізуге 
арналған ұзақ мерзімді шарттар отандық тауар өндірушілердің негізгі бәсекелестік 
артықшылығы болып отыр. Сонымен қатар, бірыңғай дәрі-дәрмектер нарығының 
арқасында қазақстандық нарық дамудың жаңа кезеңіне шыға алады. Ашық бажсыз 
горизонттарға байланысты жергілікті өндірушілер экспорттың үлесін арттыра 
алады және ЕурАзЭҚ-қа мүше елдердің басқа нарықтарына еркін ене алады. Бұл 
үдеріс отандық кәсіпорындардың бәсекелестік артықшылықтарына әсер ететін 
ішкі факторларын қайта қарауға және дамытуға мүмкіндік береді.
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КонКУрЕнТнЫЕ ПрЕИМУЩЕСТВА оТЕЧЕСТВЕннЫХ 
ПрЕДПрИЯТИЙ, ПроИЗВоДЯЩИХ ФАрМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 
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Резюме. В настоящее время фармацевтический рынок Казахстана среди 
стран Центральной Азии для иностранных производителей по-прежнему 
остается наиболее доступным и прозрачным с точки зрения законодательной 
среды. В статье анализируются цены на отечественную фармацевтическую 
продукцию в Казахстане и рассматриваеться  государственная поддержка 
фармацевтической отрасли. Были проанализированы внешние факторы, 
влияющие на фармацевтические предприятия, а так же выявлены их 
конкурентные преимущества. В то же время внимание уделяется приоритетам 
отрасли, процессам, необходимым для ее развития.

Ключевые слова. Фармацевтическая промышленность, основные фармацев-
тические продукты, цена, Единый дистрибьютор, конкурентное преимущество.

COMPETITIVE ADVANTAGES OF DOMESTIC ENTERPRISES 
PRODUCING PHARMACEUTICAL PRODUCTS

E.B. Orazgalieva 
Narxoz University, Almaty, The Republic of Kazakhstan

e-mail: orazgalieva_1983@mail.ru
Summary. At present, the pharmaceutical market of Kazakhstan among Central 

Asian countries for foreign producers remains the most accessible and transparent 
from the point of view of the legislative environment. The article analyzes prices for 
domestic pharmaceutical products in Kazakhstan and reviews state support for the 
pharmaceutical industry. External factors affecting pharmaceutical companies were 
analyzed, and their competitive advantages were revealed. At the same time, attention is 
paid to the priorities of the industry, the processes necessary for its development.

Key words. Pharmaceutical industry, basic pharmaceutical products, price, single 
distributor, competitive advantage.
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ВоПроСЫ КоМПЛЕКСноГо ПоДХоДА К ИнноВАЦИонноЙ 
ДЕЯТЕЛЬноСТИ ЛЕЧЕБноГо УЧрЕжДЕнИЯ
Д.Т. Сапаралиев *1, Л.С. Спанкулова2, С.Джошибаев3

1,2 АО Университет «Нархоз», г.Алматы, Казахстан
3ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии», 

г.Тараз, Казахстан 
e-mail:d.saparaliev@mail.ru

Аннотация. В материалах данной статьи рассматриваются вопросы 
комплексного подхода к инновационной деятельности лечебного учреждения. 

Проблема исследования заключается в том, что, несмотря на значительный 
интерес отечественных и зарубежных ученых к теме инноваций в медицине для 
повышения конкурентоспособности медицинских услуг, в научной литературе 
отсутствуют решения по таким вопросам, как выбор ключевых процессов и 
ресурсов при принятии решения об инновации, методика оценки инновационных 
бизнес-процессов в общей модели компании, разработка и мониторинг конкретных 
алгоритмов оценки эффективности инноваций.
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Целью исследования, представленного в данной статье, является разработка 
методологии количественного анализа инновационных бизнес- процессов в 
частных медицинских центрах.

Для нахождения резервов для дополнительного финансирования ТОО «НКЦКТ» 
в статье рассматривается необходимость комплексного подхода для изучения 
управляющих параметров инновационной деятельности, который позволит 
определить латентные факторы и управляющие параметры инновационной 
деятельности лечебного учреждения.

Научная новизна данного исследования заключается в разработке методологии 
количественного анализа инновационных бизнес-процессов в частных медицинских 
центрах.

Ключевые слова: инновационная деятельность; кардиохирургия; инвестиции; 
конкурентоспособность; бизнес-процессы; медицинское оборудование. 

Введение. В настоящее время Госпрограмма развития здравоохранения 
«Саламатты Казахстан», реализуемая Правительством Республики Казахстан, 
ориентируется на обеспечение конкурентоспособности научных исследований 
в медицине и внедрение инновационных разработок. В 2016-2017 гг. в 
клиниках и научно-исследовательских институтах Республики Казахстан было 
реализованоболее двадцати научно-технических программ[1]. Инновации и новые 
технологии в здравоохранении обусловлены особенностями, вытекающими из его 
уникальной природы, так как инновации влияют на качество жизни людей и ее 
продолжительность, особенно это применимо к лечению болезней сердца. Однако, 
инновационная деятельность требует значительных финансовых вложений при 
наличии инвестиционного риска в виде неопределенности ожидаемых результатов 
и ограниченности финансовых ресурсов [2]. 

Актуальность темы исследования воздействия инноваций и новых 
технологий на совершенствование бизнес-процессов в частных медицинских 
центрах обусловлена тем, что одним из основных направлений стратегического 
развития частных медицинских центров на рынке медицинских услуг является 
совершенствование ключевых бизнес-процессов. Лечебные учреждения, первыми 
освоившие инновации и новые технологии лечения, получают значительное 
преимущество перед конкурентами. 

С теоретической точки зрения, данное исследование вносит свой вклад в 
существующую литературу, оценивая связь между приобретением инновационных 
технологий, реорганизацией процессов и организационной практики, и 
эффективностью (финансовой и оперативной). 

С практической точки зрения, разработанная методика может помочь частным 
медицинским центрам принимать более эффективные решения в отношении их 
разработки инновационной политики.

Объектом исследования является ТОО «НКЦКТ».
Методы. Обзор современной литературы показал, что проблемы оптимизации 

бизнес-процессов в медицине рассматривались российскими учеными, 
такими как С.И. Блохина, С.Л. Гольдштейн, Е.М. Грицюк, Ю.А. Уварина, 
казахстанскими учеными Е.Т. Тулекбаевым, З.А. Мансуровым. В качестве 
мер по совершенствованию бизнес-процессов ученые рассматривали такую 
последовательность операций по организационному обеспечению бизнес-
процессов частных лечебных учреждений, которая основывается на мониторинге 
и принятию мер по их корректировке. 
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Во многих научных работах рассматривается вопрос совершенствования 
бизнес-процессов лечебных учреждений с целью управления качеством 
медицинской помощи (А.Л.Егоров, С.Э.Ермакова, А.Б.Цветкова, С.В.Шишкин). 
Данной тематике посвящены также работы зарубежных авторов (А. Остервальдер, 
И. Пинье), рассматривающих в своих исследованиях управленческие вопросы, 
которые не рассматривались в отечественной научной литературе[3]. 

В основном в работах зарубежных авторов отображаются механизмы анализа 
качества медицинской помощи на уровне конкретной организации, которые 
можно обобщить и использовать как эффективный инструмент преобразования 
бизнес-процессов в организации [4]. 

Недостатком рассмотренных работ является отсутствие количественных 
показателей и методов количественной оценки бизнес-процессов на основе 
инноваций, которые оказываются в частных медицинских центрах.

Особенности инновационной деятельности в медицине Казахстана 
рассматривались также казахстанскими учеными С.Ж. Сыпабековым, А.Н. 
Тулембаевым, которые считают, что инновационная модель развития системы 
здравоохранения включает в себя единство медицинской науки, развитие 
системы непрерывного медицинского образования, международное партнерство 
с ведущими странами и научными центрами, охрану интеллектуальной 
собственности, развитие государственно-частного партнерства, создание целевых 
межведомственных медицинских научных программ [5]. 

Из анализа существующей литературы, посвященной совершенствованию 
бизнес-процессов в частных клиниках при помощи инноваций и новых технологий, 
можно сделать вывод об отсутствии решения по таким вопросам, как выбор 
ключевых процессов и ресурсов при принятии решения об инновации, разработка 
и мониторинг конкретных алгоритмов оценки эффективности инноваций.

Для достоверности результатов исследования используются методики, 
соответствующие целям и задачам исследования: экспертные опросы, 
анкетирование клиентов частных медицинских центров, статистическая обработка 
данных, полученных в результате исследования [6]. 

результаты и обсуждение. Принятие Правительством Республики Казахстан 
Государственной программы развития «Кардиохирургической и кардиологической 
помощи в РК» на 2007-2009 гг. способствовало открытию в 2008 году в городе 
Тараз Жамбылской области товарищества с ограниченной ответственностью 
«Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» (ТОО 
«НКЦКТ»). В данном медицинском учреждении осуществляется   консультативная, 
диагностическая, организационная, методическая, клиническая деятельность, а 
также различные виды научной и образовательной деятельности [7].

Рассматривая инновационную деятельность ТОО «НКЦКТ» отметим, что 
особенность данной лечебной организации состоит во внедрении метода «Тройной 
спирали», который состоит из трех основных элементов: 

- усиление роли учебных заведений во взаимодействии с промышленностью и 
правительством; 

-взаимодействие трех составляющих учебного заведения, бизнеса, власти, 
которые стремятся к сотрудничеству, в процессе которого инновационная 
составляющая выделяется из данного взаимодействия; 

- в дополнение к традиционным функциям, каждый их упомянутых выше трех 
институтов частично берет на себя роль другого, что являетсясамым важным 
источником инноваций[8].
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ТОО «НКЦКТ» является клинической базой ведущих казахстанских 
медицинских университетов, как «Международный казахско-турецкий 
университет имени Х. А. Яссави», «Казахский национальный медицинский 
университет имени С.Д. Асфендиярова», Казахский медицинский университет 
непрерывного образования. В сфере науки ТОО «НКЦКТ» занимается и внедряет 
в клиническую базу новые технологии по хирургическому вмешательству. ТОО 
«НКЦКТ» ежегодно оснащается новой техникой, вкладывая в ее приобретение до 
30% полученного дохода[9].

В таблице 1 приведен список инноваций, изобретенных в процессе научной и 
лечебной деятельности ТОО «НКЦКТ».

Таблица 1 
Список инноваций  изобретенных в процессе научной и лечебной деятельности 

ТОО «НКЦКТ».
Наименование изобретений Авторство
Электрод для 
высококачественнойэлектрохирургии

Хамзин А.А., Джошибаев С.Д., 
Арсланов Р.М.

Клапаносодержащая заплата Джошибаев С.Д., Хамзин А.А.,
Арсланов Р.М., Абзалиев К.Б.

Способ кардиоплегии при операциях на откры-
том сердце в условиях общей геперемии у детей

Андронов С.В., Нугманов Е.К., 
Ормантаев К.С., Джошибаев С.Д.

Способ миниинвазивной коррекции дефекта 
межпредсердной перегородки сердца в 
условиях искусственного кровообращения на 
работающем сердце без пережатия аорты

Шейшенов Ж.О.

Инструмент-расправитель для аутоперикарда в 
условиях искусственного кровообращения на 
работающем сердце

Шейшенов Ж.О., Петриченко А.Д.

Способ протезирования митрального клапана 
сердца Шейшенов Ж.О., Джошибаев С.Д.

Способ коррекции дефекта межжелудочковой 
перегородки сердца Шейшенов Ж.О., Джошибаев С.Д.

Примечание: источник данных: план по оказанию ВСМП в разрезе технологий ТОО 
«Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии на 2017 год

В ТОО «НКЦКТ» в 2012-2015 гг. году внедрены восемь инновационных 
технологий в области кардиохирургии и интервенционной кардиологии (новой 
медицинской отрасли, включающей в себя кардиологию, рентгенологию и 
кардиохирургию). 

В таблице 2 приведено количество операций ТОО «НКЦКТ», сделанных в 
данном лечебном учреждении на базе инновационных медицинских технологий 
в 2014-2016 гг.

Таблица 2   
Количество операций ТОО «НКЦКТ», сделанных в данном лечебном 

учреждении на базе инновационных медицинских технологий в 2014-2016 гг..
Наименование технологии 2014г 2015г 2016г

Имплантация бивентрикулярного электрокардиостимуля-
тора без упоминания дефибрилятора системы в целом 2 1 2

Имплантация бивентрикулярногодефибрилятора, системы в 
целом (CRT-D) 0 1 16

Почечнаяденервация при резистентной артериальной 
гипертензии 0 60 85

Закрытая сердечная вальвулотомия, митральный клапан 1 1 1
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Открытая вальвулопластика аортального клапана без  замены 2 3 3
Открытая вальвулопластика митрального клапана без  замены 8 11 13
Открытая вальвулопластика клапана легочного ствола без  
замены 10 11 7

Открытая и другая замена аортального клапана  тканевым 
трансплантатом 16 8 2

Открытая и другая замена митрального клапана  тканевым 
трансплантатом 40 31 35

Устранение дефекта межжелудочковой перегородки с 
помощью трансплантата ткани 44 45 69

Лигирование открытого артериального протока 20 20 24
Примечание: источник данных: план по оказанию ВСМП в разрезе технологий ТОО 

«Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии на 2017 год
Из приведенных данных видно, что за последние несколько лет отмечен 

значительный рост числа операций и эндоваскулярных вмешательств на сердце 
и сосудах и серьезные успехи во всех областях сердечно-сосудистой хирургии. 

Однако, развитие инновационной деятельности возможно только на основе 
развитой системы финансирования. Финансовые показатели ТОО «НКЦКТ» 
приведены в таблице 3.

Таблица 3  
Финансовые показатели ТОО «НКЦКТ» за 2014-2017 гг., тыс. тенге

 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Доход 435 015,6 609 139,2 1 090 303,1 1 113 763,2
Общий расход 339 385,0 544 106,7 800 191,7 954 316,1
Расход на ОС 176 116,4 321 107,6 319 995,8 240 643,4
Медицинское 
оборудование 140 789,7 312 921,6 297 117,8 229 983,8

Прочее оборудование 35 326,7 8 185,9 22 877,9 10 659,5

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что значительная часть доходов, 
полученных лечебным учреждением, расходуется на приобретение основных 
средств, в частности медицинское оборудование, так как это необходимо для 
проведения научно-исследовательской и лечебной работы, поскольку медицинское 
и прочее оборудование не только подлежит физическому, но и моральному 
износу. Все это требует больших вложений в ресурсную составляющую качества 
медицинской помощи. Возрастает значение выбора тех или иных технологий, 
лекарственных средств на основе результатов клинико-экономического анализа.

На рисунке 1 приведено соотношение финансовых затрат на основные средства 
среди медицинского и прочего оборудования ТОО «НКЦКТ» в 2014-2017 гг. 

Рисунок 1 наглядно иллюстрирует, что ТОО «НКЦКТ» для проведения 
высокотехнологичных операций необходимо дорогостоящее медицинское 
оборудование.Для дальнейшей успешной деятельности лечебного учреждения 
данная тенденция сохранится.  
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Рисунок 1 –Соотношение финансовых затрат ТОО «НКЦКТ» на основные 
средства среди медицинского и прочего оборудования в 2014-2017 гг. 

(разработано авторами)

Приток финансовых средств в ТОО «НКЦКТ» ожидается от государственно-
частного партнерства, которое осуществляется при помощи привлечения в отрасль 
частных инвестиционных капиталовложений.Чем выше  объем этих вложений, 
тем теснее взаимодействуют частные медицинские организации и государство. 

Заключение. Резервом высвобождения финансовых ресурсов является     также     
совершенствование бизнес-процессов данного лечебного учреждения, например, 
введение следующих мероприятий:

- привлечение финансовых средств от продажи патентов и технологий лечения 
на международном рынке;

- увеличения потока пациентов в единицу времени за счет повышения 
пропускной способности служб, сокращения времени ожидания для отдельных 
операций и т.д.

- уменьшения времени на выполнение рутинных операций по оформлению 
медицинской и прочей документации.

- сокращения расходов за счет уменьшения количества избыточных лечебных 
или диагностических мероприятий, дублирования исследований.

Таким образом, на основе вышесказанного формируется гипотеза исследования: 
комплексный подход для количественного анализа совершенствования бизнес-
процессов ТОО «НКЦКТ» на основе инноваций, позволяет определить латентные 
факторы и управляющие параметры инновационной деятельности лечебного 
учреждения.
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THE INTEGRATED APPROACH TO THE INNOVATION ACTIVITY OF 
MEDICAL INSTITUTIONS

D.T. Saparaliev*1, L.S. Spankulova2, S.Joshibayev3

1,2Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
3Research and Clinical Center of Cardiac Surgery and Transplantation LLC, 
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Summary.The article discusses the issues an integrated approach to the innovation 
activity of medical establishment.

The problem of the study is that despite significant interest among domestic and 
foreign scholars on the theme of medical innovations to improve the competitiveness of 
medical services, there are no scientific solutions to issues such as the selection of key 
processes and resources when making decisions about innovation, method evaluation 
of innovative business processes in the overall model of the company, development and 
monitoring of specific algorithms of evaluation of the effectiveness of innovation.

The aim of the study presented in this article is development of methodology for 
quantitative analysis of innovative business processes in medical centers.

To locate reserves for additional funding LLP “NCCT” the article discusses the 
need for an integrated approach for learning control parameters of innovative activity, 
which allows us to define latent factors and controlling parameters of innovative activity 
of the medical institution.

The scientific novelty of this research is to develop methodology for quantitative 
analysis of innovative business processes in medical centers. 

Key words: innovative activity; cardiac surgery; investments; competitiveness; 
business processes; medical equipment.
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ЕМДЕУ МЕКЕМЕСІнІҢ ИнноВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІнЕ КЕШЕнДІ 
ҚАрАУ СҰрАҚТАрЫ

Д.Т. Сапаралиев*1, Л.С.Спанкулова2, С.Джошибаев3

1,2 «Нархоз»Университеті, Алматы қ., Қазақстан
3ЖШС «Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және 

трансплантологияорталығы», Тараз қ., Қазақстан
e-mail:d.saparaliev@mail.ru

Түйін. Берілген мақаланың деректерінде медициналық орталықтардың 
инновациялық қызметінің кешенді көзқарасының сұрақтары қарастырылады.

Зерттеу мәселесі медицинадағы инновациялар тақырыбындағы отандық 
және шетелдік ғалымдардың медициналық қызметтің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін үлкен қызығушылығына қарамастан, ғылыми әдебиеттерде 
инновацияны шешуде шешуші үдерістер мен ресурстарды таңдау, компанияның 
жалпы үлгісінде инновациялық бизнес-процестерді бағалау әдістемесі және 
инновацияның тиімділігін бағалаудың нақты алгоритмдерін әзірлеу және 
мониторинг сияқты мәселелер бойынша шешімдер жоқ.

Осы мақалада ұсынылған зерттеудің мақсаты жеке медициналық 
орталықтарда инновациялық бизнес-процестерді сандық талдау әдіснамасын 
әзірлеу болып табылады.

«НКЦКТ» ЖШС-н қосымша қаржыландыру резервтерін табу үшін мақалада 
инновациялық қызметтің бақылау параметрлерін зерделеудің интеграциялық 
әдісін қолдану қажеттілігі қарастырылады, бұл медициналық орталықтардың 
инновациялық белсенділігін бақылау және жасырын факторларды анықтауға 
мүмкіндік береді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы жеке медициналық орталықтарда инновация-
лық бизнес-процесстерді сандық талдауының әдіснамасын әзірлеу болып табылады.

Түйін сөздер: инновациялық қызмет; кардиохирургия; инвестициялар; бәсекеге 
қабілеттілік; бизнес-процесстер; медициналық жабдықтар.

МрнТИ 68.75.31
УДК 349.422.231

ҚАЗАҚСТАнДА  АУЫЛШАрУАШЫЛЫҚ КооПЕрАЦИЯСЫн 
ҰЙЫМДАСТЫрУ  МӘСЕЛЕЛЕрІ

А.А.Чейрханова
«Нархоз университеті»,  Алматы қаласы, Қазақстан

е-mail: alma.cheirkhanova@narxoz.kz

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның ауылшаруашылық кооперациясының 
ұйымдастыру үрдісіндегі мәселелері қарастырылды. Жеке үй шаруашылығы мен 
шағын фермерлерді кооперативке біріктіру жұмыстары негізінде жасалынып 
жатқан іс-шаралар және шағын фермерлерді кооперативтерге тарту 
мүмкіндіктері зерттелді. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайы 
мен агроөнеркәсіп өндірісінің реформалау кезеңінде жіберілген қателіктері атап 
көрсетілді. Статистика комитетінің ресми мәліметтері бойынша ағымдағы 
жылда Қазақстанда ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ұйымдастырылуы, 
құрылымы және пайлық үлесі анықталды. Зерттеуде көрсетілген мәселерге 
қарамастан Қазақстан әлемде ауылшаруашылығы бойынша әлеуеті ірі аграрлық 
экспорттық өнім өндіруші ел бола алатындығы көрсетілді.

Мақалада жүргізілген зерттеу Қазақстандағы ауылшаруашылығы 
кооперациясының қазіргі таңдағы жағдайы зерттелініп, ұйымдастырылудағы 
мәселелері анықталып, сәйкесінше қорытындылар жасалынды. 
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Түйін сөздер: ауылшаруашылық кооперациясы, кооперация ұйымдастырылуы, 
кооперативтік қатынас, тiк интеграция жүйесi, тік байланысты кооперация

Кіріспе. Қазақстан экономикасы нарықтық қатынасқа көшу кезінде 
ауылшаруашылық өндірісінде Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында пайда 
болған колхоздар мен совхоздар өздерін қамтамасыз ете алмайтын елдің 
жалпы экономикасын тежегіш шаруашылықтар болатын. Қалыптасқан 
ұйымдық формаларда өзін-өзі басқару, өзін-өзі қаржыландыру және ұжымдық 
шаруашылықтың басқа да негізгі қағидалары өрескел бұзылып, ауыл 
шаруашылығы өндірісінің ары қарай өсуіне кедергі келтірді. 

Алайда, ол кезеңдегі колхоздар мен совхоздардың трансформациясының 
басты бағыты оларды жекешелендіру болатын. Совхоздар мен колхоздарды 
жекешелендіру жүйесіз, мақсатсыз және реформалаудың ғылыми негізделген 
бағдарламасынсыз жүргізілді. Нәтижесінде ұсақ шаруа қожалықтары қалыптасты 
және жер иеленушілерден жер пайын сатып алып қалыптасқан ірі коммерциялық 
агрофирмалар орын алды.

Сол жылдардың көрсеткіштері бойынша мысалы 1990 жылы ауыл шаруашылық 
өнiмiнiң көлемi жалпы iшкi өнiмнiң 34% құраған болатын, мұнда республиканың 
барлық тұрғынының 40,6% еңбек етсе, оның үлесiне барлық негiзгi қорлардың 
16,2% тидi. Ауылшаруашылығы жерiнiң ауданы реформа алдында 222,6 млн га., 
яғни ауыл шаруашылығы жерiнiң үлесi жалпы ауданның 70% құраса, Ресейде-13%, 
АҚШ -та 53% құрады. Еліміз одақ көлемінде ауыл шаруашылығы жалпы өнiмiнiң 
үштен бiрiн өндiрдi, жан басына шаққанда ауыл шаруашылық өнiмi Ресейге 
қарағанда 1,5 есе көп өндiрiлдi. 

Тәуелсіздік жылдар аралығындағы реформалар нәтижесінде, мемлекет 
деңгейінде көрсетіліп жатқан көмектерге қарамай ауыл шаруашылығы өндірісі 
және оның тиімділігі бүгінгі күні 1991 жылдың деңгейіне жеткен жоқ. Ауыл 
шаруашылығының қазіргі жағдайы мен агроөнеркәсіп өндірісі осы жылдарда 
реформалау кезеңінде үлкен қателіктермен жүзеге асырылды. 2004 жылдың 
басында елде нарыққа бағытталған 159 мың  ауылшаруашылық субъектiлерi, 
соның iшiнде 150 мың шаруа қожалықтары және 2,8 мың өндiрiстiк кооперативтер 
болды. Мемлекет меншiгiнде тек 125 кәсiпорын қалды. Осы жылдарда ауыл 
шаруашылығы жерлерiнiң 90%-дан астамы мемлекеттiк меншiктен ауыл 
шаруашылық кәсiпорындары ұжымының меншiгiне берiлдi. 

Барлық таратылған ауыл шаруашылығы жерiнiң жартысынан көбiн ауыл 
шаруашылық кооперативтерi, серiктестiктер және акционерлiк қоғамдар алып 
жатты. Олар республикадағы ауыл шаруашылығы жерiнiң жалпы ауданының 
көп бөлiгiн алғанмен, олардың өндіріс үлесi шаруашылық формасының 
тұрақсыздығынан жыл сайын өзгередi. Мысалы, егер 1998 жылы ауыл шаруашылық 
кооперативтерi 6073 мың гектар егiстiктi алса, ал 2002 жылы-1065,7 мың гектарды 
алды. Осы аталған  үрдістердің нәтижесінде  қазіргі таңда 2015 жылдың мәліметтері 
бойынша барлық фермерлердің 81,2% -ында елу гектарға дейін егістік жері бар, 
ал  ірі қара малдың  91% фермерлер мен үй шаруашылықтарында орналасқан. 
Осының айғағы мал шаруашылығында ет өнімдерінің 61%-ы, сүт өндірісінің 
80%-ы тұрғындардың үлесінде. Шаруашылық формаларының ұсақтануына 
байланысты өндіріс деңгейінде  қаржы, техника, логистика, маркетингтік, 
агро-зооветеринарлық қызметтерге байланысты қиындықтар туындады. Ал, 
кооперативтердің біршама бөлігі нарықтықтың сұранысына төтеп бере алмады, 
жартысынан көбі меншік нысанын өзгертіп, шағын кәсiпкерлiк, орта кәсiпкерлiк 
және жеке кәсiпкерлiк түрінде өзгеруіне мәжбүр болды.
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Зерттеу нысаны - Қазақстандағы ауылшаруашылық саласындағы 
кооперативтердің ұйымдастырылуы. Зерттеу мақсаты - ауылшаруашылық 
саласындағы кооператив қызметінің ұйымдастырылу жағдайын зерттеп, соңғы 
статистикалық деректер негізінде мәселелерін анықтау.

Зерттеу тәсілдері. Зерттеу барысында қойылған мақсатқа жету үшін талдау 
және жинақтау тәсілдері қолданылды. Қазіргі кооперативке кірген субъектілерге 
социологигиялық зерттеу әдістерімен бақылау, интервью, сұраунама жүргізу 
арқылы талдау жасалды. Ресми статистикалық мәліметтерді жинақтап кестелік 
салыстырмалы талдау жүргізілді. Шетелдік және отандық  ғалымдардың 
еңбектеріне сүйеніп  және осы елдердегі кооперация ұйымдастыру жетістіктері 
мен кемшіліктері негізінде  қорытынды жасалды.

нәтижелер мен талқылау. Қазақстанның ауылшаруашылығы әлеуеті 
әлемде ірі аграрлық экспорттық өнім өндіруші ел болуының кепілі, осы 
мақсатта  ауылшаруашылық кооперациясын дамыту қолға алынған болатын. 
Елбасы Н.Назарбаевтың 2017 жылдың 31 қаңтарындағы Қазақстан халқына 
Жолдауындағы міндеттері бойынша 500 мыңнан астам жеке үй шаруашылығы 
мен шағын фермерлерді кооперативке біріктіру атап көрсетілген. Жеке үй 
шаруашылықтар мен шағын фермерлерді кооперативтерге тартуға мүмкіндік 
беретін жағдай жасау қажеттігі, өнімнің өңдеу сапасын жақсартып, тауарларды 
сақтаудың, тасымалдаудың және өткізудің тиімді жүйесін құру керектігі  атап 
өтілген болатын [1]. 

Осыған орай қазіргі күні елімізде ауылшаруашылығы кооперациясын дамыту 
үшін мемлекет тарапынан көптеген Заңдар мен бағдарламалар қабылданып іске 
асырылуда. Олар: «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңы (2015ж. 
қазанындағы),  «Жайылымдар туралы» Заңы  (2017ж. ақпандағы). Сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасыда (2017ж.ақпанда) қабылданды.  
Бұл бағдарламаның басты мақса ты – нарықта сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті 
АӨК өнімін өндіруді қамтамасыз ету. Оның ішіндегі бірінші мәселе ұсақ және 
орта шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына тарту [2].

Кооперация -  аграрлық реформаның маңызды бөліктерінің бірі, кооперациялық 
жүйе нарықтық экономика жағдайында ауылшаруашылық өндірісінің 
көлемін ұлғайту, өткізу, өңдеу және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешу 
қажеттілігінен туындап отыр. Сонымен қатар  ауылшаруашылық кооперациясын 
дамыту фермерлердің алдында тұрған негізгі мәселе - өндірістің экономикалық 
тиімділігін арттыру, бәсекеге қабілеттілігін көтеру және арадағы делдалдарды 
азайту, тауар өндірісінің артуына көмегін тигізуі қажет.

Алайда, шаруашылық жүргізудің шағын нысандарын біріктіру арқылы 
экономикалық ірілендіру процесіне қол жеткіземіз деген мақсат айқын 
қойылғанмен, әлі күнге дейін ауылшаруашылық кооперативтерінің қызметтері 
тиісті деңгейге жетпей отыр. 

Әрине, осы уақытқа дейін де елімізде ауылшаруашылық кооперативтері 
мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген болатын. Оның дәлелі жоғарыда көрсетілген 
Заңдар мен бағдарламалардан бөлек «Тұтыну кооперативі туралы» (2001 жылғы 
8 мамырдағы), «Өндірістік кооператив туралы» (1995 жылғы 5 қазандағы), 
«Селолық тұтыну кооперациясы туралы», «Ауыл шаруашылық серіктестіктері 
және қауымдастық туралы» және «Су пайдаланушылардың селолық тұтыну 
кооперативі» (2015 жылғы 29 қазандағы)Заңдарының болуында. Алайда, осыған 
қарамай   кооперативтердің саны жалпы ауыл шаруашылығы құрылымдарының 
санының 1% ғана құрайды. Соңғы жылдардың мәліметтеріне назар аударатын 
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болсақ, 2013 жылдың 1 қаңтарында 1545 ауылдық тұтыну кооперативтері болса, 
2015 жылдың 1 маусымында 1481 ауылдық тұтыну кооперативтері тіркелген, 
бұдан байқайтынымыз кооперативтердің саны 2013 жылға қарағанда 64 бірлікке, 
яғни 4,2%-ға азайды [3].|

ҚР «Ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы» Заңы 2016 жылы күшіне 
енгеннен бері еліміздің аграрлық секторында тұрақты түрде жұмыстар жүргізіле 
бастады. Барлық аймақтарда жеке үй шаруашылықтары мен шағын фермерлерді 
кооперативтерге өткізу жұмыстары  жүргізілуде.  

Ресми статистикалық мәліметтер бойынша 2017 жылдың қаңтарынан қыркүйек 
айы аралығындағы жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
санын және құрамындағы  мүшелерінің санын 1-ші кестеден көруге болады. 

Кесте 1
Қазақстанда ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ұйымдасу құрылымы      

бірлік
Көрсеткіштер 2017ж. 

қаңтар-қыркүйек Үлесі, %

ҚР кооператив саны, барлығы 6126
Кооперативке  мүшелері, барлығы  142272 100 
  оның ішінде:    заңды тұлға 1901 1,34
оның ішінде:  шаруашылық серіктестігі 1828 1,28
  басқа формадағылар 73 0,05
  шаруа және фермер шаруашылығы 61860 43,48
  жеке кәсіпкерлер 5732 4,03
  үй шаруашылығы 72779 51,15
Ескерту: [3] негізінде автордың есептеуі

2017 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің жалпы саны Республика бойынша біршама өскенін байқаймыз. 
Қаңтар айынан қазан айы аралығында Қазақстан бойынша ауыл шаруашылығы 
кооперативтері саны 2471–ке өскен, құрамына 503 заңды тұлғалар, оның ішінде 
476 шаруашылық серіктестіктердің  мүшелері, 22996 шаруа немесе фермер 
қожалықтары, 3037 жеке кәсіпкерлер мен 26736 үй шаруашылықтарының 
мүшелері кірген. Кооперативке кірген тұлғалардың көп үлесі үй  шаруашылығы 
(51,15%) және шаруа фермер қожалықтары (43,48%). 

Кесте 2 көріп отырғанымыздай, бүгінгі күні ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің пайлық қорының көлемі  41312,6 млн теңгені құрайды, оның 
ішінде заңды тұлғалар үлесі 14,9%, ал шаруа және фермер шаруашылығы -14%, 
ал үй шаруашылығы - 66,6% құрады. 

Кесте 2 
Кооперативтердің пайлық қорының құрамы

Көрсеткіштер 2017ж. қаңтар-
қыркүйек, млн тг. Үлесі, %

ҚР ауылшаруашылық кооперативтерінің пайлық 
қорының көлемі 41 312,6 100

 Оның ішінде мүшелерінің үлесі:    заңды тұлға 6166,9 14,93
            оның ішінде:  шаруашылық     серіктестігі 6113,3 14,80
    басқа формадағылар 53,5 0,13
  шаруа және фермер шаруашылығы 5793,6 14,02
жеке кәсіпкерлер 1828,6 4,43
үй шаруашылығы 27523,5 66,62

Ескерту: [3] негізінде автордың есептеуі  
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Ресми статистикалық мәліметтерге талдау жасау нәтижесінде 
ауылшаруашылығы кооперациясының құрамына көбіне  мал шаруашылығы 
бойынша бірігуі орын алып отыр. Сонда да болса әлі жеткілікті қарқында болып 
отырған жоқ. 

3-кестеде көрсетілгендей 2017 жылдың 1 – ші қазанда ауыл шаруашылығы 
кооперативтеріне ірі қара мал саны 104,0 мың басты құрады, оның ішінде етті 
табынның сиырларының саны– 36,1 мың басты, қой – 105,3 мың басты, жылқы 
–5,4 мың басты құрады.

 Кесте 3
Ауыл шаруашылығы кооперативтеріндегі  мал мен құс санының үлесі

Мал басы
ҚР Ауылшаруашылық 

кооперативтері Кооперативтердегі 
мал басы үлесі, %2016ж. аяғында, 

мың бас
2017ж. қаңтар – 

қыркүйек, мың бас
Ірі қара мал 6413,2 295,1 4,60
    оның ішінде сиыр 3209,9 181,9 5,67
Шошқа 834,2 0,055 0,006
Қой және ешкі 18184,2 272,5 1,49
Жылқы 2259,2 12,9 0,57
Түйе 180,1 0,4 0,22
Құс 36900 10,4 0,028
Ескерту: [3] негізінде автордың есептеуі  

Зерттеу барысында кооператив мүшелеріне ұйымдастырылған оқыту 
семинарларына қатысып, ол жерде қойылған сұрақтарға талдау жалды.  Сонымен 
қатар кооперативке кірген субъектілермен сұбхаттасу және сауалнама өткізу 
барысында байқағанымыз фермер қожалықтары мен тұрғындардың жеке қосалқы 
шаруашылықтары өнімділігі жоғары, арнайы техника мен машиналарды алуға, 
білікті ауыл мамандарының қызметін пайдалануға қаржылық мүмкіншіліктері 
жоқ. Ал қолда бар, ескі техникалардың қуаты өндірістік қызметті толық және тиімді 
атқара алмай отыр. Себебі, шағын ұйымдардағы, техникаларды пайдаланатын жер 
және өндіріс көлемі  өте төменгі дәрежеде және шағын аймақтарға орналасқан.

Бүгінгі таңда жұмыс жасап жатқан ауыл шаруашылығы кооперациясының 
әлеуетті резервтері әлі де қалыптаспай отыр. Қазіргі құрылып жұмыс істеп тұрған 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің басым бөлігінің жұмыс істеуі тиімсіз 
болып отыр. Өйткені бұл жұмыстар жеделдетілген түрде өтіп жатқандықтан 
«формалды кооперация» процесі жүргізіліп жатыр деуге болады.

Көп себептерде ауыл шаруашылығы кооперативтеріне бірігу  қажеттілігінің 
әдістемесінің  жоқтығынан, барлық іс қимыл қарым қатынастарының  нақты 
жүйелі алгоритмінің болмауы кооператив мүшелерінің келешегіне күман 
туғызады. Мысалы, кооперативтің коммерциялық емес деген мәртебесінің 
болуына байланысты кооперативтің таза кірісін оның мүшелері арасында бөлу 
мүмкіндігінің болмауы. Осының барлығы шаруа қожалықтары мен фермерлік 
шаруашылықтарының бірігуіне, кооперацияның дамуын тежейтін факторлар 
болып отыр. 

Қорытынды. Кооперация ұйымдастыруда ұсақ шаруашылықтардың 
қызметіне қарағанда  ірі шаруашылық қызметінің экономикалық тиімділігі мен 
артықшылықтары жоғары екендігі әлемдік тәжірибеден белгілі. Дамыған елдердің 
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тәжірибесіне сүйенсек азық-түлік қорын қалыптастыруда ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің агробизнеске тигізетін үлес салмағы жоғары болуы тиіс.  

Ауыл шаруашылық кооперациясы Израил агроөнеркәсіп кешенінде де 
маңызды орын алады. Бұл елдің табиғи ресурстары, әсіресе су мен егін егетін 
жері тапшылықта болғанымен, олар агроөнеркәсіп өндірісін интенсивті жүйеде 
жүргізу арқылы ауыл шаруашылығын жоғары табысты салаға айналдырды [4]. 
Ал Қазақстанда барлық ауыл шаруашылығы жерлерінің көлемінің жеткілікті 
болғанның өзінде сыртқы ауылшаруашылық тауарларына тәуелді болып отырмыз. 

Қазіргі күні мал шаруашылығы саласындағы мал азығы базасының әлсіздігі 
өте жоғары, қазір біз бір шартты мал басына бар болғаны  14  центнер азық 
бірлігін өндіреміз,  бұл нормадан  2,3  есе төмен. Ал ауыспалы егістегі азықтық 
дақылдардың үлес салмағы ғылыми негізделген  30% -дың орнына бар жоғы 11% 
-ды құрайды. Сонымен қатар олардың шығымы төмен және өсірілетін азықтық 
дақыл түрлері шектеулі. Азық шаруашылығында өндірілетін мал азығының 
негізгі бөлігін өнімділігі аз табиғи шабындықтар құрайды,  ал ақуызды, шырынды 
және құрама азықтар аз көлемде өндіріледі. Бұған қоса малдардың генетикалық 
әлеуетінің төмендігі белгілі. Жоғарыда айтылғандай асыл тұқымды ірі қара 
малдың табындағы үлесі не бары  5,6%   яғни мал шаруашылығы дамығын елдермен 
салыстырғанда 1 0  есе аз [5].

Сондықтан да мал шаруашылығында азық өлшемімен қамтамасыз ету үшін 
егін шаруашылығын әртараптандыру аясында ауыспалы егіс көлеміндегі азықтық 
дақылдар үлесін ғылыми негізделген нормаға сәйкес деңгейге жеткізу керек.  
Кепілді азық өндіруді көтеру маңызды болып табылады. Бұл мақсатқа суармалы 
жерлерге азық дақылдарын егу сондай-ақ  азық дақылдары егілетін жаңа суармалы 
жерлерді айналымға енгізу есебінен жетуге болады.  Екіншіден,  азықтық 
дақылдардың тұқым шаруашылықтарын дамыту қажет.  Бұл ретте  2014  жылы 
элиталы тұқым шаруашылықтары жүйесін дамыту және жыл сайын олардың 
көлемін  11,7  мың тоннаға жеткізу немесе қазіргі көлеммен салыстырғанда  2,5   
есеге арттыру жоспарланған болатын.  Үшіншіден , құрама жем өндірісін қалпына 
келтіру  олардың жыл сайынғы өндіріс көлемін  1,0  млн тоннаға жеткізу қажеттігін 
туындатып отыр.  Төртіншіден, мал шаруашылығын дамыту үшін жайылымдық 
жерлердің мүмкіншілігін барынша қолдану бойынша кешенді шаралар қабылдау 
қажет.   Осы аталған үрдістерді жүзеге асыру үшін бірінші кезекте гидротехникалық 
құрылымдарды жанарту және суландырылатын жерлердің жағдайын жақсарту 
бойынша шығындарды субсидиялау арқылы мемлекеттік қолдау шараларын 
күшейтуді қарастыру қажет.

Кооперацияларды дамытумен мал шаруашылығының ұсақ тауарлылығын 
еңсеруге орта және ірі тауарлы өндірістерді құру есебінен қол жеткізуге толығымен 
болады.  Осы жағдайды А.В. Чаянов: «Кооперация ауыл шаруашылығының 
жаңа нысандарын құра отырып, жекелеген ұсақ шаруашылықтарды біріктіреді, 
жекелеген буындарды біртұтас етіп қосады» деп қарастырған [6]. 

Осымен қатар  дайын фермаларды модернизациялау бойынша шаруашылық 
шығындарын субсидиялау көзделген.  Одан басқа  қазіргі уақытта мемлекет ұсақ 
тауар өндірушілердің аяқтан тұруы және дамуы үшін ұзақ мерзімді жеңілдетілген 
кредиттер беру арқылы олардың бірігуі мен кооперация үрдісін ынталандыруда.

Сонымен қатар  мал шаруашылығы егіншілік шаруашылығымен салыстырғанда 
ауыл тұрғындарының жыл бойы жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді, бұл 
ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейіне оң әсер етеді. Нәтижесінде еліміздің 
азық-түлік қауіпсіздігі нығаяды және оның экспорттық әлеуеті артады.  Алайда  
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мал шаруашылығы тиісті талаптары бар күрделі сала екендігін ескеру қажет.  
Сондықтан  экономикалық шараларды қабылдаумен қатар  мал шаруашылығын 
агроөнеркәсіптік кешеннің басым бағытына айналдыруға бағытталған мақсатты 
жұмыстарды жүзеге асыру өзекті.  

Әлемдік тәжірибеде ауылшаруа шы лық кооперациясының тік және көлбеу 
үлгі лері көбіне қолданылады. Атап айтсақ, тік байланысты кооперация 
құрылымдарында кооперативке енген өндірушілердің жеріне, өндіріс құ рал-
дарына, мал-мүліктеріне меншіктік құқығы толығымен сақтай отырып, яғни 
кооперативке өздерінің бағы тын дағы шараларды бірлесіп атқару үшін қосылады.

Қазақстанның салалық және аймақтық ерекшеліктеріне тән кооперативтік 
шаруашылықтар арасында тік байланысты кооперация құрылымдарын (ауыл 
шаруашылық және тұтыну кооперативтерін) дамытуға толықтай мүмкіндігіміз 
бар. Ауыл шаруашылық кооперативтері, шаруашылық өнімдерін: астық, мақта, 
сүт, ет және тағы басқа өнімдерді үлкен көлемде өндіруде, толық кешенді 
технология жүйелерін пайдалану бағытын өз уақытында ұйымдастыру керек. 
Олар кооперациялық бірігу негізінде, арнайы, қажетті, өнімділігі жоғары техника, 
технологияларды өз уақытында сатып алып, өндіріске білікті ауыл шаруашылық 
мамандарды қатыстыру арқылы, өзіндік құны төмен, бәсекелестікке жауапты 
сапалы өнім шығаруға мүмкіншілік туғызар еді.

Мысалы, 2006-2011 жылдары шамамен 300 селолық тұтыну кооперативтері 
құрылып, мемлекеттік бюджеттен 9,2 млрд. теңге жеңілдікті несие бөлінді. 
Кооперативтер санының өсуіне сәйкес ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 
бірігу процесі айтарлықтай өспеді. Оның орнына жеке кәсіпкерлерге екі немесе 
одан да көп заңды және жеке тұлғалар бірігу мақсатында мүліктік меншік және 
жеткілікті кепіл мүлкі барларға бұл оңтайлы болды. Ал шаруа қожалықтары және 
т. б. ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері селолық тұтыну кооперативтері 
біріккенімен кепілдік қойылмаған соң жеңілдетілген несие ала алмады соның 
салдарынан тарап кетті. 

Кооперативтік қатынасқа көшу, ауылшаруашылық өнiмiн өндiрушiлер мен 
оны өңдеушiлер арасындағы өзара қарым-қатынастың кеңеюi тұрақты болатын, 
икемдi байланыстың арқасында оларға өзара қолайлы қарым-қатынас жүйесiн 
құруға мүмкіндік жасайды. Бұл байланыстардың заңды даму процесi өнеркәсiп 
пен ауылшаруашылық кооперациясы болып табылады.  Тiк интеграция жүйесi 
арқылы өндiрiс пен өңдеудi бiр кешенге бiрiктiрiп, стандартқа сай пайдалы 
өнiмнiң жаппай өндiрiсiн қамтамасыз етуге болады. Интеграция өндiрiс, өңдеу 
және тарату сфераларын координациялауға негiзделедi және барлық өнiм iшкi 
кешен жұмысының дәлдiгi мен ритмдiлiгiн, ауылшаруашылық өндiрушiлерден 
өнiмнiң бiрқалыпты қабылдануын ұйымдастыру және өңдеу саласын жетiлдiру 
негiзiнде қамтамасыз етедi. Ол үшiн ауылшаруашылығы өндiрiстiк қызмет 
дамуының тиiмдiлiгiн арттыру, мал шаруашылығы өнiмiн өнеркәсiптiк өңдеу 
және оны тарату жүйесiн түбiрiмен қайта құру талап етiледi.

Жалпы, кооперация өтпелі кезеңнің қиындықтарына қарамастан, нарықтық 
экономикада өз орнын алатыны белгілі,  себебі бұны ұқсас проблемалары бар 
елдердің бүкіл әлемдік тәжірибесі дәлелдеп отыр. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1 Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 

2017 жылғы 31  қаңтар «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік».

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


164 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

2 Қазақстан Республикасының 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіп 
кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Астана қ., 2017ж.

3 ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің сайты http://stat.gov.kz
4 Zusman P. Individual Behavior and Social Choice in a Cooperative Settlement. 

Magnes Press. 1988. – Jerusalem, Israel. 
5 Анализ отрасли животноводства РК [Электрон.ресурс]. – 2011. URL: 

http://www.rfcaratings. kz
6 Чаянов А.В. Ауыл шаруашылығы  кооперациясының  негізгі  идеялары  

және  нысандары.  Таңдамалы  шығармалар. – М.:Московский рабочий, 1989. 
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Резюме. В статье рассматриваются организационные вопросы сельско-
хозяйственной кооперации Казахстана. Изучались возможности участия частных 
домохозяйств и мелких фермеров в кооперативах и возможности привлечения 
мелких фермеров к кооперативам. Рассматривается нынешнее состояние сельского 
хозяйства и недороботки в процессе реформы агропромышленного сектора. 
Согласно официальным данным комитета по статистике на текущий год, была 
определена деятельность организации, структура и доля сельскохозяйственных 
кооперативов в Казахстане. Несмотря на проблемы затронутые в исследовании, 
Казахстан обладает мощным потенциалом, чтобы стать крупным мировым 
производителем по сельскохозяйственной продукции.

В исследовании, проведенной в этой статье, было выявлено текущее 
состояние сельскохозяйственной кооперации в Казахстане и определены вопросы 
организации и обобщения результатов.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, организация кооперации, 
кооперативное отношения, вертикальная интеграция, вертикальная кооперация
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IN KAZAKHSTAN 
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Аннотация: В статье предлагается аналитический обзор современного 
состояния казахстанской  банковской системы и определены новые пути 
повышения эффективности банковского надзора и регулирования в Казахстане. 
Рассмотрены существующие методы банковского надзора, в основе которых 
приняты законодательные акты. Дана оценка  деятельности Национального 
банка РК по регулированию и контролю соответствия основных финансовых 
показателей казахстанских банков рекомендациям Базель II   и Базель III. 

В статье обозначены проблемы кредитования аффилированных структур 
в банковском секторе Казахстана и предлагаются возможные варианты их 
решения при создании соответствующих моделей корпоративного управления. 
Также в данной статье изучается  процесс инфляционного таргетирования, с 
помощью которого возможно добиться снижения инфляционных ожиданий, и 
который определяет проблемы с плохими кредитами и отсутствие достаточного 
уровня капитализации отдельных казахстанских банков второго уровня.

Ключевые слова: казахстанские банки второго уровня, банковский сектор, 
банковский надзор и регулирование, Национальный банк РК, докапитализация, 
софинансирование, финансовый регулятор.

Введение. Последние казахстанские правительственные документы 
посвящены возможным изменениям в финансовом секторе, они состоят главным 
образом из директив, направленных на ужесточение и повышение эффективности 
банковского надзора. В связи с чем, Национальный банк РК получает 
дополнительный мандат для изменений в сфере регулирования и в настоящее 
время готовит законодательные нормативы, закрепляющие эти расширенные 
прерогативы.

Данная ситуация объясняется тем, что Национальный банк РК не должен 
быть простым наблюдателем в ситуациях, когда происходит вывод активов 
из банковской системы, недопущения кредитования аффилированных с 
банками заемщиков практически не оставляют выбора в степени демонстрации 
активности. После событий 2017 года, когда государство было вынуждено сделать 
рекордные вливания в банковский сектор и принять специальную программу 
софинансирования докапитализации крупнейших банков, такая реакция со 
стороны НБ РК была неизбежна, поскольку казахстанские банки второго уровня 
остаются одними из главных финансовых институтов в экономике Казахстана.

В условиях крайне сдержанного кредитования  и изъятия избыточной 
ликвидности необходимость усиления банковского надзора – это, скорее во 
многом обусловленное политическими причинами, изменение риторики, чем 
существенное ограничение кредитования банков, которые в течение 2016 и 2017 
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годов не были активными  при совершении кредитных операций с реальным 
сектором. 

Методы. Проблемы исследования эффективности банковского надзора 
подробно рассматривались в работах российских и казахстанских исследователей 
-  Лаврушин О.И., Белоглазова Г.Н. и Кроливецкая Л.П., Е.Ф. Жуков, А.А. 
Абишев, С.А.Святᴏв, Сейткасымов Г.С., Бертаева К.Ж.,  и др., но более детально  
данная проблема не освещалась. В информационно-аналитических материалах 
Национального банка РК, Национального Агентства РК по статистике,  МВФ, 
МБРР, ЕБРР и др. представлены цифровые и аналитические материалы по 
проблемам повышения эффективности банковского надзора.

Методологической основой исследования является диалектический метод 
познания. В процессе исследования и написания статьи использовались 
статистические методы, а также методы анализа, классификации и системного 
подхода.

результаты и обсуждение. Как известно, банковский надзор - это наблюдение 
Центрального Банка государства (дистанционное и контактное) за исполнением 
и соблюдением кредитными организациями законодательства, регулирующего 
банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том числе 
финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности[1].

 Сущность банковского надзора состоит в проверке соответствия 
решений и действий кредитной организации законам, регулирующим банковскую 
деятельность, и нормативным актам Центрального Банка государства. По сути, это 
надзор за реализацией нормативности в банковской деятельности. Его значение 
заключается в том, что он используется Центральным Банком для управления 
рисками в банковской системе [2].

 Данному определению полностью соответствует современное состояние 
казахстанской банковской системы. Разница между показываемым казахстанскими 
банками уровнем проблемных кредитов и реальной ситуацией осознавалась 
достаточно давно, и для того чтобы открылась настоящая правдивая картина 
современного состояния кредитных портфелей, должно было совпасть сразу 
несколько факторов. Среди них и готовность государства делать значительные 
вливания в решение проблем слияния Банка Туран-Алем и КазКоммерцбанка, и 
на докапитализацию банков, и отсутствие возможностей для завуалированных 
решений, связанных с кризисными ситуациями в банковском секторе, средствами 
квазигоссектора, ЕНПФ и социально ответственного сырьевого бизнеса.

Последняя мера оказалась все же отчасти востребованной в случае с Bank 
RBK, который в конце 2017 года оказался в убыточном состоянии. Несколько 
лет назад безусловным выбором стало бы решение проблем с помощью денег 
квазигосударственного сектора, а не прямые вливания со стороны государства, 
признание потерь акционеров и депозиторов, и готовность в дальнейшем делать 
надзор более жестким.

Необходимо было, чтобы  банковский надзор сработал раньше. Помимо старого 
проблемного кредитного портфеля, имевшего место с момента кризиса 2007-
2009 годов, сложности связаны с теми банками, у которых активы увеличивались 
быстрее рыночных показателей накануне девальвации тенге. Уже тогда состояние 
Bank RBK требовало вмешательства в той или иной форме.

С другой стороны, не все серьезные проблемы казахстанских банков может 
решить жесткий надзор. Дело в том, что сложности с капитализацией неизбежно 
должны были возникнуть для всей рыночной экономики при столь глубокой 
девальвации тенге, и это было одной из причин откладывания до последнего 
перехода к инфляционному таргетированию в кризисных условиях 2015 года.
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Проводившиеся стресс-тестирования показали, что банковский сектор будет 
испытывать серьезное напряжение при ослаблении тенге к доллару с курса в 
187 тенге до уровня в 350 тенге за доллар и выше. Разрыв между основными 
валютами фондирования и кредитования сектора выглядел достаточно очевидным 
на фоне активного перетекания депозитов в доллары и не увеличивающейся доли 
долларового кредитования. Даже активное предоставление банкам дефицитной 
тенговой ликвидности, за которую они конкурировали с квазигосударственными 
структурами, могло лишь смягчить ситуацию, но не устранить возможность 
кризиса и неизбежность вмешательства государства, что, собственно, и произошло 
в 2017 году. При  этом фактически именно 2017-й год стал тем периодом, когда 
могло происходить выявление части этих проблем. 

Крайне трудно представить ситуацию, когда финансовый регулятор 
определенными усилиями одновременно создает работоспособные механизмы, 
связанные с инфляционным таргетированием,  добивается снижения 
инфляционных ожиданий и добавляет в этот упорядоченный хаос вскрытие 
проблем с плохими кредитами и отсутствием достаточного уровня капитализации 
у части банков.

Очевидно, что проблема кредитования аффилированных структур могла 
бы быть решена при создании более совершенных моделей корпоративного 
управления. В ситуации оживления  в экономике, которую все ожидают, добиться 
наиболее эффективного кредитования в результате жесткого надзора будет 
крайне сложно, поскольку есть вероятность, что все сведется к выполнению 
каких-то чисто формальных критериев и еще большей забюрократизированности 
кредитного процесса. Надеяться на более развитое корпоративное управление, 
транспарентность  и появление активных миноритариев и инвесторов с 
фондовых рынков сейчас сложнее, чем несколько лет назад. Частные банковские 
бренды в ряде случаев исчезают или их влияние уменьшается. В большинстве 
банков по-прежнему существует стратегический акционер и есть вероятность 
отсутствия полной независимости кредитных комитетов. Ситуация в том же 
Ваnk RBK показывает, что именно стратегический акционер остается главным 
антикризисным спасителем в ситуациях нехватки ликвидности. Акционеры 
докапитализирующего вместе с государством банка сожалели о том, что накануне 
кризиса довольствовались ролью чистого миноритария, возможно, несколько 
запоздав с большей активностью как раз в части недопущения вывода средств из 
банка и возникновения кризиса ликвидности[3].

Первая десятка казахстанских банков разделена фактически поровну по 
признаку участия или неучастия в программе финансовой стабильности, 
предложенной Национальным банком РК.

Вне механизмов, связанных с преобладающим финансированием 
докапитализации со стороны государства, остаются Халык Банк, ДБ Сбербанк, 
Forte Bank и Kaspi Bank. Участвуют в программе Цеснабанк, ЦентрКредит, АТФ 
Банк, Евразийский банк и банк RBK. 

НБ РК подчеркивает, что ситуация в остальных банках – участниках программы 
никак несопоставима с тем, что происходило в RBK, и у них нет критической 
массы плохих кредитов либо кредитования аффилированных бизнесов.

События, однако, складываются таким образом, что, возможно, в секторе 
будут два типа корпоративной культуры: один, формируемый остающимися 
стопроцентно частными финансовыми институтами, которые в большей степени 
могут ориентироваться на рыночное фондирование, и другой – с жесткими 
ограничениями сверху со стороны государства.
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Рассмотрим современную ситуацию банковского сектора РК, которая 
подтверждает вышесказанный анализ деятельности казахстанских банков второго 
уровня. Совокупные активы 32 банков РК на конец 2017 года составили 24,2 трлн. 
тенге, на 0,2% больше, чем месяцем ранее и на 5,2% меньше, чем в прошлом 
году. Для сравнения можно подчеркнуть, что по итогам 2016 года объем активов 
показывал годовой рост на 7,5%. Самое значительное сокращение портфеля 
активов в 2017 году было в июле – сразу на 5,2% к прошлому месяцу.  Среди 
БВУ РК самый большой объем активов у Народного банка – 5 трлн. тенге, рост 
за год – на 2,7%. Доля от БВУ РК увеличилась с 19,1% до 20,7%. Следом идет 
Qazkom с объемом в 3,5 трлн. тенге, что на 28,3% меньше, чем год назад. Доля от 
РК выросла с 8,1% до 8,9%. Цесна банк также укрупняется, за счет приобретения 
БЦК. Самое резкое сокращение объема активов за год было у RBK – на 41,8%, 
с 1 трлн. – до 594,3 млрд. тенге. Доля от БВУ РК уменьшилась с 4% до 2,5%. 
Также заметно уменьшились объемы активов у  АзияКредитБанка – на 36,2%, с 
253,7 млрд. до 161,9 млрд. тенге. Доля от БВУ РК сократилась с 1% до 0,7%. Доля 
кредитного портфеля в активах БВУ РК на конец 2017 года составила 56,1% или 
13,6 трлн. тенге, месяцем ранее – 56,5% или 13,7 трлн. тенге (-0,5%). В конце 
2016 года удельный вес кредитов в активах составлял 60,7% или 15,5 трлн. тенге 
(-12,4%). Доля ссудного портфеля в объеме активов уменьшается четвертый год 
подряд, начиная с 2013 года, когда она составляла 86,3% [4].

Покупка субординированных облигаций банков и решение их проблем 
с капитализацией, безусловно, повышает их устойчивость, что уже начало 
сказываться на рейтинговых решениях относительно этих игроков.

Финансирование со стороны Национального банка РК, однако, связано 
с выполнением ряда жестких условий, среди которых, помимо платности 
и возвратности вливаний в капитал со стороны государства, присутствуют 
бескомпромиссные намерения стимулировать вложения со стороны акционеров, 
а также ограничивать вывод денег из банков путем прямых запретов на выплату 
дивидендов и повышения зарплаты топ-менеджменту на величину, превышающую 
уровень официальной инфляции.

Отступления от условий программы вполне могут закончиться и 
национализацией банков, и полной потерей средств акционеров. В программных 
документах речь идет об экономической ответственности собственников банков, 
согласно которой вывод денег из банков является серьезным преступлением. 
Фактически речь идет о попытке довольно серьезно реформировать сверху 
корпоративное управление, если не в банковском секторе в целом, то, по крайней 
мере, в тех десяти топ-банках, которые участвуют в программе финансовой 
устойчивости. Решит ли это банковские  проблемы и будет ли выше отдача, чем 
от предыдущих попыток государства непосредственно управлять финансовыми 
институтами, будь то проблемные банки, спасаемые «Самрук-Казыной», или 
централизуемое управление пенсионными накоплениями, не понятно. Поскольку 
влияние государства, связанное с фондированием, и наличие рычагов возрастают 
с момента кризиса 2007-2009 годов.

Прежде всего, это связано, конечно, с фондированием банков в реальности, так 
и за счет корпоративных депозитов частного сектора, которые сократились более 
чем на 7% в 2017 году, а также с ограниченными возможностями размещения 
тенговых облигаций на биржевом рынке в условиях отсутствия институциональных 
инвесторов в лице управляющих пенсионными средствами.

Кризис прошлого года в банке RBK и Delta Bank был во многом как раз 
кризисом государственного фондирования, когда средства в банках размещались 
без больших оглядок на качество их бизнес-моделей.
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В итоге квазигосударственные кредиторы фактически разделили участь 
акционеров, несущих экономическую ответственность, и, вероятно, национальные 
компании и институты развития будут более консервативно депонировать свои 
средства в банковском секторе.

Альтернативой становятся депозиты иностранных банков. Новых размещений 
в казахстанских банках нет, они происходили в 2016 году, делались на значительно 
более высоких ценовых уровнях, чем в 2014-м и 2015 году, что побудило даже 
часть крупнейших банков отказаться от участия в соответствующих программах 
[5].

Так или иначе, попытка привязать фондирование со стороны госсектора 
к определенным изменениям в корпоративном управлении могла бы стать 
достаточно сильным стимулом для серьезных движений при условии единых 
подходов правительства РК, Национального банка РК и трех квазигосударственных  
холдингов.

Выводы.  Главные проблемы эффективности банковского надзора остались. 
Одной из проблем остается соответствие всех возникающих трендов принципу 
контрцикличности в регулировании деятельности банков второго уровня, тогда 
как ужесточение банковского надзора может происходить в периоды оживления 
экономики. В периоды стагнации регуляторные механизмы скорее раскручиваются, 
чтобы стимулировать кредитование.

До возникновения кризисных ситуаций в Казинвестбанке, DeltaBank и Bank 
RBK преобладающим убеждением было, что нынешние проблемы банковского 
сектора – это в большей степени не кризис банковского надзора, а следствие 
закредитованности и отсутствия хороших заемщиков в несырьевых секторах 
экономики, которые исторически кредитует казахстанская банковская система.

Ситуация, очевидно, никак несопоставима со слишком быстрым 
ростом внешних заимствований и кредитования в сегменте недвижимости, 
происходивших накануне кризиса 2007-2009 годов. Тогда общий кредитный 
портфель казахстанских банков менее чем за 4 года с января 2004-го по август 
2007 года вырос с 974,6 млрд. тенге до 7,129,9 трлн. тенге, или в 7,3 раза, причем 
это происходило в условиях стабильного или даже укрепляющегося тенге и не 
было результатом валютных корректировок.

Ничего подобного не происходило в последние годы даже с самыми 
быстрорастущими игроками.

При ужесточении регулирования и надзора и попыток сверху выстроить новую 
корпоративную культуру банковского сектора существует большое искушение 
свести ситуацию к недостаточной жесткости регулятора, внутренним проблемам 
второстепенных игроков и наследию предыдущего кризиса, оставив в тени, 
отсутствие новых заемщиков и дефицит качественного спроса на кредитование с 
момента начала снижения мировых цен на нефть в 2014 году.
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ҚАЗАҚСТАнДАҒЫ БАнКТІК ҚАДАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІн 
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 Түйін. Мақалада Қазақстандағы банктік жүйенің қазіргі заманауи 

жағдайының талдамалы шолуы ұсынылады және банктік қадағалау мен реттеу 
тиімділігін көтермелеудің жаңа жолы анықталған.

 Қабылданған заңнамалық актілердің негізінде банктік қадағалаудың елеулі 
әдістері қарастырылған. Базель II және Базель III ұсынымдары бойынша 
қазақстандық банктердің негізгі қаржылық көрсеткіштерін реттеу және 
бақылау бойынша ҚР Ұлттық банкінің қызметіне баға берілген

Мақалада Қазақстан банктік секторында еншілес құрылымдардың 
кредиттеу проблемасы белгіленген және корпоративтік басқару үлгісінің сәйкес 
модельдерін құру жөнінде шешімдердің мүмкін болатын нұсқалары ұсынылады.

Бұл мақалада инфляциялық таргеттеу үдерісі зерделенген, осыған байланысты 
инфляциялық күтулерді төмендету мүмкіндгіне қол жеткізуге болатындығын 
және үмітсіз кредиттер проблемалары мен жеке қазақстандық екінші деңгейдегі 
банктердің капиталдандыру деңгейінің төмендігі қарастырылған.

Түйін сөздер: екінші деңгейдегі қазақстандық банктер,банктік сектор, 
банктік қадағалау және реттеу, ҚР Ұлттық банкі, капиталдандыру, бірлесіп 
қаржыландыру, қаржылық реттеуші
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Summary. The article offers an analytical review of the current state of the Kazakh 

banking system and identifies new ways to improve the effectiveness of banking 
supervision and regulation in Kazakhstan. Existing methods of banking supervision are 
considered, based on which legislative acts are adopted. The assessment of the activity of 
the National Bank of the Republic of Kazakhstan on regulation and control of compliance 
of the main financial indicators of Kazakhstan banks with the recommendations of Basel 
II and Basel III is given.

The article outlines the problems of lending to affiliated structures in the banking 
sector of Kazakhstan and suggests possible solutions to them when creating appropriate 
models of corporate governance. Also in this article, we study the process of inflation 
targeting, with the help of which it is possible to reduce inflation expectations, and which 
determines the problems with bad loans and the lack of sufficient level of capitalization 
of individual second-tier banks of Kazakhstan.

Key words. Second-tier banks of Kazakhstan, banking sector, banking supervision 
and regulation, National Bank of Kazakhstan, capitalization, co-financing, financial 
regulator.
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СӘн-САЛТАнАТҚА САЛЫҚ САЛУ ТҰжЫрЫМДАМАСЫ: ШЕТЕЛ 
ТӘжІрИБЕСІ, оТАнДЫҚ жАҒДАЙ жӘнЕ БАЛАМАЛАрЫ 

М. Т. Кульжабаева 
1«Нархоз» университеті, Алматы қ., Қазақстан

e-mail: meruyert_70@mail.ru

Аңдатпа. Адамзаттың даму кезеңінде әлеуметтік теңсіздіктің болуы осы 
мәселені шешудің түрлі жолдарын, соның ішінде салықтық саясат құралдарын 
іздеуге әкеліп соқты, соның біреуі сән-салтанатқа салық салу болып табылады. 
Мақалада азаматтардың «шамадан тыс тұтынуы» және «қосымша» 
табыстарына салық салу нысандары, шетел тәжірибесінің үлгілері, шет мемле-
кеттердің салықтық тәжірибесінің оң және теріс салдарын салыстыру арқылы 
отандық сән-салтанатқа салынтын салықты қабылдамау себептері талданды. 
Қолданыстағы заңнаманың осы мәселелерді реттеу әлеуеті айқындалады.

Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, жер салығы, мемлекеттік 
баждар, акциздер және азаматтардың табысына салық салу тәжірибесіне 
өзгерістер енгізу туралы қорытынды жасалады.

Түйін сөздер: салықтық реттеу, әділеттілік принципі, сән-салтанатқа салық, 
прогрессивті салық, табыс салығы, жылжымайтын мүлік салығы, жанама 
салық.

Кіріспе. «Сән-салтанатқа» және «шамадан тыс тұтынуға» салық салу 
нысандары. Әлеуметтік теңсіздік және халықтың әртүрлі топтарының әлеуметтік-
экономикалық жағдайын теңестіру молшылыққа салық салуды енгізу бойынша 
әрекеттердің объективті қажеттілігін анықтайды.

Сонымен бірге, тәжірибе көрсеткендей, сәнді заттарға салық салу және жеке 
тұлғалардың «қосымша» табысына салық салу әртүрлі нысандарда болуы мүмкін. 
«Сән-салтанатқа» және «шамадан тыс тұтынуға» салық салу нысандарына 
төмендегі тетіктерді қолдану ақылға қонымды:

- «бағалы» санатына жататын заттарды немесе объектілерді сатып алу немесе 
меншік иелігінде пайдалануына біржолғы немесе тұрақты төлемдер түрінде 
салық салу;

- белгілі бір тауарларды сатып алуға жанама түрде салық салу;
- жеке табыс салығы бойынша прогрессивті салық ставкаларын енгізу;
- меншікті иеленушінің салыстырмалы өркендеуі немесе байлығы туралы 

ақпарат беретін тұтыну объектілеріне арналған алымдар жинағы болып табылатын 
жеке, арнайы ұсынылған «сән-салтанат» салығы.

Әдіснама. Ғылыми-зерттеу эмпирикалық мінездемесі бар, яғни тәжірибеге 
негізделген әлеуметтік-экономикалық әдістерді қолдану арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл экономикалық процестерді нақты түрде және шын мәніндегі 
фактілерді жинау арқылы мониторинг жүргізуді көздейді.

Әлеуметтік-экономикалық әдістерін пайдаланудың түпкі мақсаты мемлекет 
және салық төлеушілер нұсқалары тұрғысынан ең тиімді шешім табу.

Талқылаулар және нәтижелер. Қазақстан Республикасының даму тарихында 
барлық аталған салық салу нысандары қолданылды, тек «сән-салтанат» салығы 
салынбайды. «Сән-салтанат» салығын енгізу салық салынатын объектілердің 
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параметрлерінің нарықтық қағидаларға сәйкес келмеуіне байланысты 
қарастырылмай отыр.

Құқықтық тәжірибеде «сән-салтанат» және «шамадан тыс тұтыну» 
терминдерінің анықтамалары жоқ. Сәнді, бағалы тауарларға жататындығын 
анықтайтын нақты өлшем нысандары жоқ. Салтанаттың сандық және сапалық 
параметрлері қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіне байланысты 
өзгереді. Осыған байланысты, жалпы ғылыми әдістер негізінде салық салынатын 
табыстың деңгейін және жеке тұлғалардың шамадан тыс тұтыну көлемін салықтық 
реттеудің балама әдістерін анықтау қажеттілігі зерттеудің негізгі мақсаты болып 
табылады.

«Сән-салтанатқа» және «шамадан тыс тұтынуға» салық салудың шетелдік 
тәжірибесі. Шетелдік тәжірибеде молшылыққа жататын тауарларға, қосымша 
пайдаға және артық тұтынуға қатысты түрлі салық түрлерін салу тәжірибесі бар 
(1-кесте). 

Бұл сияқты салықтың пайда болуы және салынуы Еуропада XVII-XVIII 
ғасырларда анықталған. Әртүрлі түрлендірулерді ескере отырып, бұл салық 
көптеген елдерде қазіргі кезде де қолданылады (мысалы, Франция, Ұлыбритания, 
Хорватия, Италия және Греция).

Ұлыбританияда жылжымайтын мүлiкке қатысты гербтік алым қолданылады, 
оны төлеу жылжымайтын мүлікті сатып алу кезiнде жүзеге асырылады. Салық 
ставкасы сатып алынатын мүліктің бағасына байланысты өзгереді: 1% - 125-250 
мың фунтқа бағаланған пәтерлер мен үйлер үшін, 3% - егер олардың құны 250-
500 мың фунт стерлинг болса, 4% - егер олардың құны 500 мың фунттан асатын 
объектілер үшін, ал құны 1 млн. фунттан асатын объектілер үшін – 5%. 

АҚШ-да мүлік салығы мүліктің нарықтық құнның 1-2% мөлшерінде, сондай-ақ 
прогрессивтік ставкалар бойынша жылжымайтын мүліктің құны 3 млн. долларға 
дейінгі мүліктен – 18%, 3 млн. доллардан жоғары мүлік үшін – 55%.

Францияда отбасы мүлкінің біріктірілген құны 750 мың еуродан асатын 
жағдайда прогрессивті ставкалар қолданылады [1].

«Молшылыққа» салынатын салық көптеген елдерде жергілікті бюджеттердің 
нақты маңызы бар арнайы шығындарын жабуға бағытталады. Италияда мұндай 
салық Сардинияда яхталардың иелеріне қолданылады, өйткені яхталар табиғатқа 
зиянды. Салық демалушыларды Капри және Таормина порттарына тасымалдау 
үшін қолданылатын ұзындығы 14 метрден асатын яхталар иелеріне салынады. 
Италияның курорттық аймақтарында қоршаған ортаға пайдалануы теріс әсер 
тигізетін үстеме қуатты брендті джиптерге де салық салынады [2].

Қытайда бұл салық қымбат сағаттар, яхталар мен гольф-клубтар иелеріне 
салынады, мөлшерлемесі қосылған құн салығын есептемегенде 10-35%-ға дейін 
бекітілген [3]. Бұдан басқа, импорттық баждар, ҚҚС және тұтыну салығы бар. 
Ставкалар тауарлардың түріне байланысты болады: импорттық баждар 50%, ҚҚС 
17%, тұтыну салығы 10%.
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Кесте 1 
«Молшылыққа» салық салу нысандары

Мемлекеттер Салық салу нысандарының түрлері
Мүлік салығы

Ұлыбритания Жылжымайтын мүлікке гербтік алым (жылжымайтын мүлікті сатып 
алу жағдайында төленеді): 
- құны 125-250 мың ф.ст. – 1%;
- құны 250-500 мың ф.ст. – 3%;
- құны 500 мың ф.ст. жоғары – 4%;
- құны 1,0 млн. ф.ст. жоғары – 5%.

АҚШ

Жылжымайтын мүлікке салынатын салық – нарықтық құнынан 1-2%
Мұраға салынатын салық (мұраның құнынан):
- 3 млн. долл. дейін – 18%;
- 3 млн. долл. жоғары – 55%

Франция Отбасылық мүлік салығы – құны 750 мың еуродан асқан мүлікке 
прогрессивті ставкалар қолданылады

Италия Ұзындығы 14 метрден асатын яхта иелерінен алынатын салық 
(Сардинияда)

Қытай 2 жылдан кем иелігінде болған жылжымайтын мүлікті сатқан 
жағдайда салынатын салық – келісім құнынан 10-15%

Жанама салықтар
АҚШ «Люкс» санатындағы тауарларға ҚҚС жоғарылаған ставкасы

Қытай ҚҚС – 17%, тұтынуға салынатын салық – 10%, жоғары импорттық 
баждар енгізілген

Прогрессивті табыс салығы
Қытай Төменгі ставка – 5%, максималды мөлшері – 45%

Жапония 1,3 млн. иенге дейінгі табысқа салық салынбайды, одан жоғары 
табысқа – 30-35%

«Молшылыққа» салынатын автономды салық

Франция

Біріктірілген салық:
- құны 1,3-3 млн. еуроға дейін – 0,25%;
- құны 3 млн. еуродан жоғары – 0,5%;
- жоғары табысқа 1 млн.еуродан асатын – 1%

Швеция

Байлыққа салынатын табыс:
- 1,5 млн. швед кронынан жоғары жинақталған сомаға – 
1,5% жалғыз басты адамдар үшін;
- 3 млн. швед кронынан жоғары жинақталған сомаға – 1,5% 
отбасылық адамдар үшін

Ескерту: автормен құрастырылған

АҚШ-та тұтыну деңгейін салықтық реттеу әдісі кеңінен қолданылады: 
- қымбат бағалы өнімдер үшін жоғары салық мөлшерлемелері қолданылады;
- бұл салық тек қана өнім өндірушілерге салынады.
Көптеген дамыған елдерде жеке табыс салығы бойынша прогрессивті шкала 

қолданылады. Жоғары және төменгі салық мөлшерлемелері шамамен 2-8 есе 
аралығында бекітіледі. Жеке табыс салығының ең жоғары салық мөлшерлемелері 
– айлық табыс сомасы 10 000 доллардан асқан жағдайда Жапония, Бразилия, 
Финляндияда, тиісінше 50%, 27,5% және 35%-ды құрайды.

Жапонияда жылына табысы 1,3 млн. иеннен аспайтын жеке тұлғалар табыс 
салығын төлемейді. Дегенмен, халықтың көп бөлігінен салық 30-35% мөлшерінде 
алынады. Қытайда табыс салығының ең төменгі мөлшерлемесі – 5%, ең жоғары 
мөлшерлемесі – 45%. Украинада, Балтық елдерінде, Чехияда, Болгарияда, 
Румынияда және Черногорияда табыс салығы бойынша түрлі деңгейдегі 
прогрессивті шкаласы қолданылады.
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Германияда 1997 жылы халықтың бай топтарына салынатын мүліктің 
құнынан 1% мөлшерінде салынатын арнайы салық жойылды. Қазіргі уақытта 
бұл мемлекетте өте қатаң, көп деңгейлі мөлшерлемесі бар жеке табыс салығы 
қолданылады. Ең жоғары мөлшерлеме өсу үрдісіне ие: салыстырмалы түрде 
салық салудың жоғарғы шегі 42-ден 45% -ға дейін көтерілді.

2012 жылы Германияда молшылыққа салық салуды қайтаруды талап ету 
бойынша масштабты митингтер ұйымдастырылып, өткізілді. Франция үстеме 
табыстарға салық салу бойынша танымал, жылына 1 миллион еуродан асатын 
табысқа 75%-ды мөлшерлеме бойынша табыс салығы салынады. Салық шектеулі 
мерзімге бекітілген, елдің қаржы жүйесін дағдарыс жағдайында қолдауға және 
әлеуметтік әділеттілікті қалыптастыруға жәрдемдесуге арналған. Бұдан басқа, 
Францияда 30 жылдан бері «мемлекеттегі ынтымақтастық салығы» салынады. 
Қазіргі уақытта бұл салықты 600 мыңға жуық адам төлейді, жылына мемлекеттік 
қазына 4,2 млрд. еуро сомасында толықтырылады. Бұл салық бойынша салық 
салынатын объекті ретінде – жеке тұлғалардың құны 1,3 млн. еуродан асатын 
жылжымалы және жылжымайтын мүліктері қарастырылады. 2011 жылдан бастап 
қолданылатын заңға сәйкес, салық жылжымайтын мүліктің құны 1,3-3 млн. еуро 
болса, онда оның құнының 0,25% мөлшерінде алынады, ал құны 3 млн еуродан 
асатын мүліктің құнынан 0,5% мөлшерінде алынады [4].

Швецияда 2007 жылға дейін бай тұрғындарға салынатын салық 1,5 млн. швед 
кронынан астам жинақталған қаражат үшін некеде тұрмаған тұлғаларға – 1,5% 
мөлшерінде, отбасы иелеріне 3 млн. швед кронынан астам жинақталған қаражат 
үшін – 1,5% мөлшерінде қолданылған.

Бұл ақпарат ішкі салық саясатын қалыптастыру процесінің елдің экономикалық 
және қаржы жүйесінің ерекшеліктері, оның тарихы, тұтынушылық мәдениеті, 
жекелеген салт-дәстүрлер мен басқа да факторларға байланысты екенін 
дәлелдейді. Бұл өз мемлекетінің бірегейлігін есепке алмай, біреудің тәжірибесін 
егжей-тегжейін білмей қолдануға болмайтынын көрсетеді.

Сондай-ақ, әлемдік қоғамдастықта өте бай адамдар үшін салық салудың арнайы 
құралдарын қолдану қажеттілігі туралы ортақ пікір жоқ. Салық саясатының 
нәтижелерін талдау сәнді тауарлар мен артық тұтынуға салық салудың көбінесе 
жағымсыз салдарларын көрсетеді (1-сурет). 2005 жылы Швецияда молшылыққа 
салынатын салық бюджетті 500 млн. еуроға толықтыруына қарамастан, үкімет 
бұл салық инвестициялық және инновациялық қызметті тежейді деген шешім 
қабылдады.

Швецияда молшылыққа салынатын салықтың экономикаға әсерін зерттеу 
нәтижесінде бюджет кірісінің 53 млрд. еуро жоғалтқаны анықталған, сондықтан 
үкімет 2007 жылы молшылыққа салынатын салықты алып тастады, сонымен 
қатар жылжымайтын мүлікке салынатын салықтың да мөлшерлемесін төмендетті.

Бұл салықты Францияда енгізудің теріс салдарының бірі жыл сайын 350-
ге жуық бай адамдардың елден кету фактісі анықталды және осы көші-қонға 
жұмсалған мемлекеттік бюджеттің шығыны 25-28 млрд еуро мөлшерінде 
анықталған.

Қытайдың қатаң салық саясатының нәтижесінде сәндік тауарлар ретіндегі 
тауарлардың ішкі тұтыну көлемі азайып, оларды мемлекеттен тысқары жерлерден 
сатып алу анықталған.

АҚШ-та 1990 жылдардың басында енгізілген зергерлік бұйымдарға, құнды 
мехпен жұрындалған тауарларға, яхталарға сән-салтанат салығы 3 жыл ғана 
салынды, ал кейбір қымбат көліктерге салынған салық 2005 жылы күшін жойды. 

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/


175Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

2009 жылы қымбат бағалы тауарларға салық салуды жаңғырту бойынша ұсынысты 
сенаторлар қолдамады, өйткені бұл салықты енгізу инвестицияның төмендеуіне, 
жұмыс орындарының санының қысқаруына, мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге 
арналған мемлекеттік шығыстарының арттыруына әкеліп соғады, және де бұл 
ұсыныстардың популистік сипаты да атап өтілді.

Сурет 1 – Қымбат тауарларға, үстеме пайда және артық тұтынуға салық 
салудың әлеуметтік-экономикалық салдары

Қорытынды. Осылайша, қымбат тауарларға, үстеме пайда және артық 
тұтынуға салынатын салықты енгізудің оң нәтижелері төменде көрсетілген:

1. Салық жүйесінің фискальды функциясын күшейту. Мемлекеттік бюджет 
кірісін ұлғайту;

2. Салық салудың реттеу тиімділігін жоғарылату:
- халықтың әртүрлі топтарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын 

теңестіру;
- тауарлардың жекелеген түрлері бойынша тұтыну деңгейін реттеу.
3. Салық органының бақылау ауқымын кеңейту.
Қымбат тауарларға, үстеме пайда және артық тұтынуға салынатын салықты 

енгізудің теріс нәтижелері төменде көрсетілген:
1. Сән-салтанат салығын басқаруға жұмсалған шығындар оны жинаудан 

түскен табыс сомасынан асуы мүмкін;
2. Салықты енгізу елдегі инвестициялық белсенділіктің деңгейін 

төмендететін фактор болып табылады;
3. Салық капиталдың кетуіне алып келеді;
4. Құнды тауарлардың ішкі тұтынуда төмендеуі, оларды шетелдерде сатып 

алу;
5. Халықтың белсенді, еңбекке жарамды, бай бөлігінің көшіру үдерістері 

күшейеді;
6. Салық заңнамасын бұзу үрдістерінің артуы.
Қымбат тауарларға, үстеме пайда және артық тұтынуға салықтың енгізілуінің 

оң және теріс салдарын талдау нәтижесінде салықтық саясаттың тиімділігін 
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арттыруға бағытталған теріс әсерлердің оң нәтижелерді жоққа шығару мүмкіндігі 
анықталды.

Қазақстан Республикасында қымбат тауарларға, үстеме пайда және 
артық тұтынуға салық жоқ, бұл салықты енгізу әлі ертерек. Қазіргі кездегі 
тәжірибеде, көлік құралдарына салынатын салық бойынша 2014 жылдан бастап 
жоғарылатылған мөлшерлемелер енгізілген. Бұдан басқа, мүлік салығы бойынша 
прогрессивті мөлшерлемелер объектінің құнына байланысты жоғарылатылды. 
Жеке тұлғалар 1 жылдан кем иелігінде болған жылжымайтын мүлікті сатқан 
жағдайда – өсім сомасынан 10% мөлшерінде табыс салығын төлеуі тиіс.

Қымбат жылжымайтын мүліктен салықтық түсімдер жергілікті бюджеттердің 
кірісін толықтырады және қатаң бақылау жүргізу арқылы жергілікті әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамытуға жұмсалуы тиіс. 

Жеке тұлғалардың табысы және мүлкі бойынша жалпылама декларацияға 
өту процесінде әлеуметтік теңсіздік және халықтың әртүрлі топтарының 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын теңестіру қағидалары қарастырылуда. 
Осыған байланысты, жеке табыс салығы бойынша, табыс сомасы өскен сайын 
мөлшерлемені жоғарылату немесе прогрессивті мөлшерлемелерді жаңғырту 
қарастырылып жатыр.
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КонЦЕПЦИЯ нАЛоГА нА роСКоШЬ: ЗАрУБЕжнЫЙ оПЫТ, 
ВнУТрЕннЯЯ СИТУАЦИЯ И АЛЬТЕрнАТИВЫ

М. Т. Кульжабаева
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Резюме. Существование социального неравенства на этапе развития 

человечества привело к поиску различных путей решения этой проблемы, в 
том числе инструментов налоговой политики, одним из которых является 
налогообложение роскоши. В статье анализируются причины не отражения 
внутреннего налогообложения путем сравнения положительных и отрицательных 
последствий налоговой практики иностранных граждан, примеров зарубежного 
опыта, чрезмерного потребления граждан и дополнительного дохода. 
Раскрывается потенциал действующего законодательства для регулирования 
этих вопросов.

Сделаны выводы об изменениях в налогообложении имущества физических 
лиц, земельного налога, государственной пошлины, акцизов и налогообложение 
доходов граждан.

Ключевые слова: налоговое регулирование, принцип справедливости, налог 
на роскошь, прогрессивный налог, подоходный налог, налог на недвижимость, 
косвенный налог.
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THE CONCEPT OF THE TAX FOR LUXURY: FOREIGN EXPERIENCE, 
INTERNAL SITUATION AND ALTERNATIVES
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Summary. The existence of social inequality at the stage of development of mankind 

led to the search for various ways to solve this problem, including instruments of tax 
policy, one of which is the taxation of luxury. The article analyzes the reasons for not 
reflecting domestic taxation by comparing the positive and negative consequences of 
foreign citizens’ tax practices, examples of foreign experience, excessive consumption of 
citizens and additional income. The potential of the current legislation to regulate these 
issues is disclosed.

Conclusions are made about changes in the taxation of property of individuals, land 
tax, state duty, excises and taxation of incomes of citizens.

Key words: tax regulation, equity, luxury tax, progressive tax, income tax, property 
tax, indirect tax.
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Резюме: В научной статье автор пытается разобраться в современной 
ситуации на мировом валютном и финансовом рынках, которые связаны 
напрямую с волатильностью резервной валюты – американского доллара США. 
Многие страны, такие как Россия, Китай, Бразилия и др. в настоящее время 
проводят свою валютную политику, заключающуюся в отказе от американского 
доллара в международных торговых сделках и создании своего валютного 
союза. С одной стороны автор подчеркивает возможность краха американской 
валюты и выработки новой резервной валюты, а с другой стороны – доказывает 
укрепление позиций доллара США, так как США никогда не были озабочены 
внешними обязательствами за счет статуса своей валюты как резервной 
валюты. Получается дилемма, которую трудно решить без рекомендаций со 
стороны МВФ и других международных организаций.

Ключевые слова: мировой валютный рынок, резервная валюта, ключевые 
валюты,  золотовалютные резервы и запасы, нефтедолларовая система, страны 
БРИКС.

Введение. Еще совсем недавно, порядка 5-10 лет назад, все мировое 
сообщество спокойно реагировало на различные манипуляции США с 
американским долларом, который до сих пор имеет статус резервной валюты. В 
настоящее время все кардинально меняется, многие страны, претендующие на 
лидирующие позиции на мировом финансовом и валютном рынках, прекращают 
пополнять свои золотовалютные запасы в долларах США и уходят от взаимной 
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торговли нефтью и другими товарами в долларах. Мало того, такие страны как 
Китай, Россия и другие пытаются создать новую, автономную от доллара США 
денежную зону, Китай уже привлекает к данному процессу другие страны БРИКС  
и ШОС. Помимо Китая прямой  обмен валют (известный  как валютный своп) 
Россия наладила  с  Ираном, Пакистаном, Индией и Монголией, а в недалеком  
будущем  он будет осуществляться с Турцией. Эти страны предлагают вариант, 
при котором  большие объемы  углеводородов  больше  не  будут торговаться 
в долларах, что, естественно,  снизит спрос  на американскую  валюту. Вскоре  
Россия  и  Китай, возможно,  предложат всему мировому сообществу новую 
валюту в противовес существующей резервной валюте, она может быть похожа на 
изначальный евро – то есть на корзину валют тех стран, которые войдут в валютный 
союз, расчет данной валюты будет производиться в  соответствии с ключевыми 
показателями национальной экономики стран, такими как здравоохранение, 
уровень образования  и  природные факторы. Данная валюта может  охватить от 
четверти  до трети мировой экономики, что позволит ей стать  автономной [1, 
с.10].

Все это существенно повлияет на современное состояние резервной валюты, 
да и всей американской экономики.  

Между тем десять лет назад 90% мировых резервов составляли облигации, 
деноминированные   в  долларах. Сегодня этот показатель – 60%, поскольку  такая 
валюта, как китайский юань, все больше претендует на  статус резервной валюты. 
Даже Австралия  недавно  заявила, что будет увеличивать долю своих акций в 
китайских юанях. Падение американского доллара как мировой  резервной 
валюты стало заметным явлением в последние 15-20 лет. Считается, что одна из 
причин вторжения США в Ирак в 2003 году и их   обвинения в адрес Ирана из-за 
ядерной программы – это угрозы этих стран перейти на торговлю нефтью в евро. 
То же можно сказать и о постоянной агрессии в настоящее время Вашингтона в 
адрес России.

Методы. Проблемы развития мирового валютного рынка подробно 
рассматривались в работах российских и казахстанских исследователей -  
Красавиной Л.А., Моисеева В.М., Носковой И.В., Искакова У.М., Баймуратова 
У.Б., Бертаевой К.Ж.  и др., но более детально  данная проблема не освещалась. 
В информационно-аналитических материалах Национального банка РК, 
Национального Агентства РК по статистике,  МВФ, МБРР, ЕБРР и др. представлены 
цифровые и аналитические материалы по проблемам регулирования валютного 
курса, резервной валюты и всего мирового валютного рынка.

Методологической основой исследования является диалектический 
метод познания. В процессе исследования и написания статьи использовались 
статистические методы, а также методы анализа, классификации и системного 
подхода.

результаты и обсуждение.  Китай входит в число тех 13 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (наряду с Японией, Южной Кореей, Тайванем), 
которые в перспективе рассматривают варианты создания азиатской валютной 
единицы (ACU). Однако отсутствие единого пространства и разница в уровне 
экономического развития не позволят реализовать эту перспективу в ближайшем 
будущем. Азиатская валютная единица может стать резервной лишь через 20- 25 
лет при условии проведения общей экономической политики стран-участниц. 

В настоящее время прослеживаются следующие тенденции к отказу от 
доллара как основной резервной валюты: 

1. Вторая и третья по величине экономики в мире – Китай и Япония заключили 
соглашение, которое будет способствовать использованию их собственных валют 
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(а не доллара США) при торговле друг с другом. Китай и Япония представили 
планы по развитию прямого обмена своих валют в попытке сократить расходы 
компаний и увеличить товарооборот. 

2. БРИКС планируют начать использование своих валют при торговле 
друг с другом. Новое соглашение будет способствовать использованию своих 
национальных валют при торговле друг с другом, а не доллара США. Пять 
крупных развивающихся экономик БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
ЮАР подписали два пакта для продвижения торговли внутри БРИКС на четвертом 
саммите их лидеров. 

3. Россия и Китай используют свои национальные валюты при торговле друг с 
другом. Лидеры России и Китая совместно выступают за переход к новой мировой 
резервной валюте в течение нескольких лет, и обе страны полны решимости 
подорвать современные позиции доллара США, какие он имеет в международной 
торговле. 

4. Китай и Объединенные Арабские Эмираты договорились использовать 
свои собственные валюты в нефтяных сделках друг с другом. ОАЭ является 
довольно небольшим игроком, но это, безусловно, угроза для нефтедолларовой 
системы.  

5. Иран является одной из самых агрессивных стран, когда речь идет об 
отходе от доллара США в международной торговле. Например, сообщалось, что 
Индия начнет использовать золото, чтобы купить нефть из Ирана. Напряженность 
в отношениях между США и Ираном вряд ли уменьшится в ближайшее время, 
и Иран, вероятно, будет продолжать делать все возможное, чтобы подорвать 
позиции США в финансовом мире. 

6. Организация Объединенных Наций и МВФ настаивают на новой мировой 
резервной валюте. Организация Объединенных Наций опубликовала отчеты, 
которые призывают к альтернативным по отношению к доллару США резервным 
валютам мира. Международный валютный фонд также опубликовал ряд докладов, 
призывающие к замене доллара США, как резервной валюты. В частности, МВФ 
предложил, что будущая мировая валюта будет называться «Банкор», и что мировой 
центральный банк может быть назначен в будущем ответственным за его выпуск. 

Действительно, сегодня сложно говорить о далеких перспективах развития 
валютных взаимоотношений на мировой арене, но совершенно очевидно, что 
появление новых сильных «игроков» приведет к серьезным изменениям в мировой 
экономике.

Но, если посмотреть более реально на современную ситуацию на мировом 
валютном рынке, то не секрет, что американ ская валюта на сегодня  чувствует себя 
куда увереннее и спо койнее, чем валюты многих других стран мира. По жалуй, 
только обладатели единой европейской валюты евро могут с уверенностью считать 
себя «застрахован ными» от волатильности валютного  курса евро, и то только 
потому, что было напечатано много миллиардов евро в результате кризисных 
ситуаций в Греции. 

В принципе, подобная ситуация предсказывалась еще с начала года. Соеди-
ненные Штаты значительно сократили расходы на Ирак и все, что связанно с под-
держанием порядка в этой стране. В Афганистане на содержание армии также 
было выделено намного меньше денег, чем в прошлые годы. 

Помимо этого, пока ев ропейские страны (особенно крупные экономики 
типа Германии и Франции) за нимались чисто «внутриконтинентальными» фи-
нансовыми проблемами, Соединенные Штаты уве ренно набирали собственные 
«экономические обороты» за счет того, что не были столь озабочены внешними 
обязательствами в результате статуса доллара США как резервной валюты.
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На сегодняшний день главная проблема заключается в том, что ключевые 
валюты, которые пытаются конкурировать с американским долларом и 
претендовать на статус резервной валюты, испытывают серьезные потрясения. 
Особенно заметно такие явления  на примере стран  БРИКС, которые объ единись 
в таком составе, выражая свое недовольство на государственном уровне тем, что 
в мире теперь царит политическая однополярность США. Все валюты государств 
БРИКС по отношению к американ скому доллару в последние два-три года несут 
немалые потери. 

Так, российский рубль потерял почти  20 процентов с начала 2017 года 
по отношению к американскому доллару, и это несмотря на средние цены на 
нефть - главный источник бюджетных дохо дов страны. Показательно, что из 
всех стран «пятерки БРИКС» российский рубль больше других подвергся резкой 
волатильности. 

Серьезная ситуация с валютной стабильностью индийской рупии, которая, 
казалось бы, при существенной диверсифи кации индийского экспорта и тесных 
взаимоотношений этой страны с США и другими странами должна  быть намного 
крепче и сильнее. Тем не менее, обвал рупии по от ношению к доллару США за 
последние месяцы превысил 20%, что прино сит Индии колоссальные валютные 
убытки, и как следствие - уровень инфляции  достиг 11-12% [2].

Надо заметить, что сами индийцы весьма спе цифически реагируют на 
падение курса рупии по отношению к американскому доллару. Народ там скупает 
вовсе не доллары, а золото и драгоценности, поскольку считает, что ничего надеж-
нее и прочнее  нет и быть не может.

В то же время при всех дискуссиях о якобы вы годе взаимодействия стран 
БРИКС и их банковских систем ничего подобного на деле не происходит. А 
поскольку индийская экономика в мировую ин тегрирована весьма слабо и 
внешние индийские инвестиции довольно незначительны по сравнению с теми 
же китайскими, то есть опасения, что обвал рупии по отношению к доллару США 
будет продолжаться и дальше. 

В последнее время неважно идут дела и у крупнейшей эконо мики Африки – 
ЮАР, где девальвация местного ранда по отношению к доллару США составляет 
более 12% с начала года. Так как эта страна явля ется одним из крупнейших 
экспортеров золота, то при росте его стоимости (а по купка золота и драгоцен-
ностей - именно тот путь, который выбирают люди во многих странах на случай 
падения местной валюты) у ЮАР есть шанс как ми нимум не ухудшить свое 
нынешнее финансовое и экономическое положение.

Но и здесь есть серьезные проблемы: в экономику Южной Африки вкладыва-
ется довольно мало внешних инвестиций, поэтому труд ности в сбыте продукции 
горнодобывающей про мышленности неизбежно снижают надежность мест ной 
валюты ранда. А соот ветственно - и снижают ее курс по сравнению с амери-
канской валютой, даже при условии, что двусторонняя торговля между ЮАР и 
США не очень существенна. 

Не менее серьезная ситуация в Бразилии, стране, которая считалась самой 
успешно развивающейся страной в группе БРИКС. Местный реал потерял с 
начала года около 20% своей стоимости по сравнению с американским долларом. 
В стране высокая инфляция, которая не дает возможности мест ному населению 
покупать даже самые рядовые товары из-за постоянно растущих на них цен.

В Китае в связи с жестким центра лизованным курсом, про водимым 
правительством, курс юаня укрепился по отношению к американ скому доллару. 
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Однако экономика Китая, как и в ряде других стран Азии, замедляется. И даже при 
невиданных для Европы или США 7,5% роста ВВП это все равно будет худшим 
показателем в китайской экономике за последние 25 лет [3, с.10].

Что будет с американским долларом дальше, и стоит ли продолжать надеяться 
на нее дальше?

В связи с тем, что китай ская валюта меньше других оказалась в рамках БРИКС 
подверженной падению, связанным с курсом по отношению к американско-
му доллару, то вроде бы сама логика подсказывает ориентировку именно на 
китайский юань. Ко всему прочему, у КНР на сегодня есть в наличии огромные 
золотовалютные резервы, и в любом случае именно Китай меньше всего сегод ня 
зависит от колебаний мировых цен на основные природные ресурсы. 

К тому же китайцы так построили свою экономику, что даже если и 
продолжится во енная операция США про тив Сирии, снабжение Китая нефтью, 
газом, железной рудой и другими полезными ископаемыми вряд ли  существенно 
нарушится. Частично китайцы могут заменить поставки ближневосточной 
нефти за счет стран Центральной Азии (прежде всего Казах стана), поставки газа 
обеспечит Туркменистан, куда КНР сейчас будет про кладывать еще две новые 
нитки газопроводов. 

Современная экономика Соединенных Штатов при всем засилии в стране 
китайских товаров и индийских программистов и компьютерщиков - самая 
стабильная в мире. Америка полностью самодостаточна и по всем клю чевым 
природным ресурсам (если что серьезное случит ся - то рядом есть всегда все 
имеющая в своих недрах Канада), и в сфере техно логий, и по всем основным 
отраслям промышленного производства.

Поэтому именно эта раз носторонность и активное засилие экономики США 
в мировое хозяйство и активная военная политика будут и дальше позволять Ва-
шингтону чувствовать себя намного увереннее, чем все страны БРИКС вместе 
взятые. А американский доллар будет и дальше укреплять свои позиции не только 
по отношению к ключевым валютам крупных стран в Азии, Ла тинской Америки и 
Африки, но и валютам постсоветских стран.

Заключение. Таким образом, многие страны на ближайшие несколько лет 
ожидает дальнейшее снижение курсов местных валют по отношению к дол лару 
США. 

Многие государства и их центральные банки в настоящее время находятся в 
растерянности, так как продолжают пополнять свои золотовалютные запасы в 
американской валюте, они не могут найти свое место в той или иной валютной 
группировке. Нет сейчас конкретных рекомендаций ни со стороны МВФ, ни со 
стороны других международных организаций, которые должны разработать и 
предложить обоснованные варианты решения валютно-финансовых ситуаций, как 
это было сделано на последней Ямайской конференции, после которой прошло 
уже почти сорок лет. 
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ӘЛЕМДІК ВАЛЮТАЛЫҚ нАрЫҚТАҒЫ КҮШТЕрДІ жАҢАШЫЛЫҚТЫ 
ҚоЛДАУ

Д.О. Оңалтаев 
Алматы экономика және статистика академиясы,

 Алматы қаласы, Қазақстан
e-mail: darkhano@inbox.ru

Аңдатпа. Ғылыми мақалада автор АҚШ-ның американдық доллары 
болып табылатын резервтік валютаның құбылмалылығымен тікелей 
байланысты болатын  әлемдік валюталық және қаржылық нарықтардың 
қазіргі жағдайын жан-жақты зерттеуге тоқталып өтеді. Көптеген елдер, 
мысалы Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Бразилия және тағы 
да басқа елдер бүгінгі таңда өзіндік валюталық одақты қалыптастыру және 
халықаралық сауда келісім-шарттарында американдық доллардан бас тартумен 
қорытындыланатын өзіндік валюталық саясатты жүргізеді. Бір жағынан 
автор американдық валютаның құлдырауы мен жаңа резервтік валютаны 
шығару мүмкіндігін ерекше атап өтеді, ал басқа жағынан АҚШ долларының 
ұстанымын нығайтуды дәлелдейді, себебі АҚШ ешқашан резервтік валюта 
ретінде өзіндік валютасының мәртебесі есебінен сыртқы міндеттемелері үшін 
ешқашан алаңдаушылық білдірмеген. Сол себепті, Әлемдік Валюталық Қор мен 
басқа да халықаралық ұйымдардың тарапынан белгілі бір ұсыныстарсыз бұл 
мәселені шешу қиынға соғатыны туралы дилемма келіп шығады.          

Түйін сөздер: әлемдік валюталық нарық, резервтік валюта, түйінді 
валюталар, алтын валюта резервтері мен қорлары, мұнай доллар жүйесі, БРИКС 
елдері.

NEW STRENGTHENING OF FORCES IN THE WORLD CURRENCY 
MARKET

D.O. Onaltayev 
 Almaty Academy of economy and statistics,

 Almaty, Kazakhstan 
e-mail: darkhano@inbox.ru

Summary. In the scientific article, the author tries to understand the current situation 
in the world currency and financial markets, which are directly related to the volatility 
of the reserve currency, the US dollar. Many countries, such as Russia, China, Brazil, 
etc., are currently pursuing their foreign exchange policy, which consists in abandoning 
the US dollar in international trade transactions and creating its monetary union.  
On the one hand, the authors emphasize the possibility of the collapse of the US 
currency and the development of a new reserve currency, and on the other hand, prove 
the strengthening of the US dollar, since the US has never been preoccupied with 
external obligations due to the status of its currency as a reserve currency. The result is 
a dilemma that is difficult to resolve without recommendations from the IMF and other 
international organizations.

Key words: the world currency market, reserve currency, key currencies, gold and 
foreign exchange reserves and reserves, the petrodollar system, the BRICS countries.
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1,2«Нархоз Университеті» АҚ, Алматы қ., Қазақстан
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Аңдатпа. Орта және ұзақ мерзімді кезеңге арналған даму басымдықтарын 
ескере отырып, бюджет саясатының мақсаты мемлекеттік қаржының 
теңгерімділігі мен әлеуметтік-экономикалық дамудың орнықтылығын 
қамтамасыз ету болып табылады. Макроэкономикалық тұрақтылық пен 
мемлекеттік бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз ету және тапшылық 
мөлшерін басқару бюджет саясатының негізгі қағидасына айналуы тиіс. 
Тапшылықты азайту, мұнай емес сектордан түсетін кірістердің өсуі және 
Ұлттық қорды шектеулі түрде пайдалану мұнай емес тапшылықты азайтуға 
мүмкіндік береді.

Мақалада мемлекеттік бюджет тапшылығының экономиканың 
тұрақсыздығы мен дағдарысы жағдайындағы негізгі себептері статистикалық 
мәліметтерді экономикалық талдау және корреляциялық талдау әдісімен 
анықталды және оны жетілдіру жолдарының кейбір бағыттары ұсынылды.

Түйін сөздер. Бюджет, салық, кіріс, шығыс, тапшылық, трансферт, қарыз.

Кіріспе. Қазіргі кезде кез келген қоғамның экономикалық құрылымының 
қалыптасуы мен дамуында шешуші де маңызды рөл ойнайтын мемлекет жүргізіп 
отырған экономикалық саясаты шегіндегі мемлекеттік реттеу бағыттары болып 
табылады. 

Республикалық бюджеттің және жергілікті бюджеттердің теңгерушілігі 
бюджеттік-қаржы саясатының басты мақсаты болып табылады. Сондықтан 
мемлекет қашан да болмаса бюджеттің теңгерушілікті болуға тырысады, яғни 
тапшылықсыз бюджеттің болуына. Мемлекеттік бюджет, сондай-ақ кез келген 
тепе-теңдік сияқты кірістер мен шығыстарды теңестіруді бағамдайды. Әдетте, 
бюджетті қабылдау кезінде түсімдер мен шығыстардың болжамдары сәйкес 
келмейді. Бюджет кірісінің шығыстан асып кетуі – бюджет профициті болып 
келеді, ал шығыстардың кірістерден көп болуы – бюджет тапшылығына саяды [1].

Бюджет тапшылығының түп негізі әр түрлі сипаттағы себептермен байланысты, 
бірақ бюджеттік тапшылықтың пайда болуының негізгі себебі бюджеттік 
тапшылықтың пайда болу себептерінің бюджеттік шығындардың ұлғаюымен 
салыстырғанда бюджет тапшылығының өсу қарқындарының артта қалуы 
болып табылады. Теориялық тұрғыдан: бюджет тапшылығының пайда болуын 
төмендегідей себептермен белгілейді: экономикалық дағдарыстық құбылыстар; 
мемлекеттік шығындардың өсуі; артық ақшаларды көп шығару; «көлеңкелі» 
экономика көлемінің өсуі; қорғанысқа кететін шығындардың өсуі; қаржыны 
заңсыз жұмсау; төтенше жағдайлар (соғыс, ірі сұрапыл апаттар); үкіметтің елдегі 
қаржы жағдайын бақылау қабілетінің жоқтығы т.б [2].

Зерттеу тәсілдері.  Зерттеу барысында объективті шындықты танудың 
жалпы және нақты әдістері: жүйелік тәсілдеме, ғылыми әдебиеттерді зерттеу, 
экономикалық-статистикалық және салыстырмалы құқықтық талдау әдістері, 
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ұқсастықтар, сапалық және сандық, сонымен қатар корреляциялық талдау 
пайдаланылды. Анықталған факторлық талдау негізінде ақпаратты өңдеудің 
дәстүрлі статистикалық әдістерін пайдалану экономикалық жүйелердің 
стратегиялық дамыту заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік берді.

Бюджеттік тапшылықты қаржыландыруда мынадай негізгі тәсілдер 
қолданылады: несие-ақша эмиссиясы; мемлекеттік бюджетке салық түсімдерін, 
сондай-ақ жекешелендіруден, мемлекеттік мүлікті сатудан түскен табыстарды 
ұлғайту; ішкі және сыртқы қарыздар арқылы жүзеге асырылады.

нәтижелер және талқылау. 2015 жылы «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының іске асырылуы  аяқталды. Индустрияландыру және білім беруді 
дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалардың алғашқы кезеңдері өтті. Сондай-
ақ жұмыспен қамту, өңірлерді, агробизнес 2020, көлік және т.б. бағдарламаларын 
іске асыру әртүрлі сатыда жүргізілді. Сол сияқты 2015 жыл «Нұрлы жол» 
инфрақұрылымдық бағдарламаны іске асырудың алғашқы жылы болды [3].

2016 жыл еліміз үшін және тағы бір кереғар кедергі әлемдегі экономикалық 
дағдарыстан туындаған әлеуметтік-экономикалық мәселелерді жүйелі де жедел 
шешу кезеңі болса, екінші жағынан келешекке бағытталған әлеуетімізді және 
жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асыру жылы болғаны белгілі.

Кесте 1 
Мемлекеттік бюджет кірісіндегі түсімдердің 2013-2016 жылдардағы өсу 

қарқыны, млрд тг

Атауы 2013ж. 2014ж. Өсімі, % 2015 ж. Өсімі, 
%

2016ж. 
есеп

Өсімі, 
%

Кірістер, млрд тг 6382,3 7321,2 115 7634,8 104 9308,4 122

Салықтық түсiмдері, 
оның iшiнде: 4779,0 5115,7 107 4883,9 95 6023,2 123

Салықтан тыс 
түсiмдер 141,7 179,4 127 224, 7 125 369, 4 164

Негізгі капиталды 
сатудан түскен 
түсімдер

56,1 71,0 127 69,7 98 60,2 86

Трансферттердің 
түсімдері 1405,5 1955,0 139 2456,4 126 2855,5 116

Ескерту: ҚР ҚМ Статистикалық мәліметтері негізінде автормен құрастырылған

Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі жылдан жылға артып келе жатқандығын 
байқауға болады, жалпы кірістер өсімі 2015 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 
104% өсім құраған [4].

Ал, 2016 жылы  122% өсімді құрап отыр, оның ішінде салықтық түсімдер 123 
пайызды құраса, салықтан тыс түсімдер 164 пайыз өсімді, трансферттер бойынша 
кіріс 116 пайыз өсімді құраған, ең жоғарғы салықтан тыс түсімдер.Сонымен, 
бюджет кірісінің өсуінде салықтық түсімнің өсуі соңғы 2016 жылдағы экономика 
дағдарысы жағдайында көбінесе доллар құнының жоғарылап, инфляция 
деңгейінің өсуіне тікелей байланысты  болып отыр.

Келесі кезекте республикалық бюджеттің 2013-2016 жылдарға арналған 
мемлекеттік бюджеттің негізгі параметрлерінде көрсетілгендей, 2014 жылғы 
түсімдерінің көлемі 7321,2 млрд.теңге, ол ЖІӨ – 15,2% құрайды.
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Кесте 2 
Республикалық бюджеттің 2013-2016 жылдарға арналған негізгі 

параметрлері, млрд.теңге

 
 

2013 
жыл

2014 
жыл

Өсімі, 
алдыңғы 
жылға, %

2015 
жыл

Өсімі, 
алдыңғы 
жылға, %

2016
жыл

Өсімі, 
алдыңғы 
жылға, 

%

Түсімдер 5 152,7 5 953,3 115,5 6136,9 103 7 662 124,8

ЖІӨ қатысты 
пайызбен

14,6 15,2 104,1 15,0 98,6 16,9 112,7

Шығыстар 5 743,7 6 497,6 113,1 6 805,8 104,7 7 899 116,0

ЖІӨ қатысты, 
пайызбен

16,2 16,6 102,4 16,6 100,0 17,5 105,4

Тапшылық -790,5 -1 082,8 136,9 -1 257,7 23,8 741,2 -58,9

ЖІӨ қатысты, 
пайызбен

-2,2 -2,7 1,2 -3 111,1 1,6 -53,3

Мұнайға қатысты, 
тапшылық

1 406,0 1 955,0 50,5 2 457,0 125,7 3 080 125,3

Мұнайға қатысты 
емес тапшылық

3 867,0 4 033,0 104,2 3 465,0 85,9 4582 132,2

Ескерту: ҚР ҚМ Статистикалық мәліметтері негізінде автормен құрастырылған

2015 жылы МБ түсетін түсімдердің көлемі 7634,8 млрд.теңге, ол ЖІӨ – 15,2% 
құрайды. Яғни 2016 жылға түсімдердің көбейгендігін байқауға болады. Ұлттық 
экономикаға кері әсерін  тигізетін  МБ  шығыстарының   көлемі   2014  жылы  –  6 
471,1 млрд. теңгені құрайды, ол  ЖІӨ – 16,5%. Ол 2014 жылға қарағанда 334,2 
млрд.теңгеге артық.  2016 жылы 6 789,8 млрд.теңгені құрап тұр, ол  ЖІӨ – 16,6% 
құрайды. Бюджет тапшылығы болса 2013 жылы -1,9 пайыздан 2015 жылға қарай 
-2,2 пайызға дейін көтерілген. Бұл ретте бюджетке мұнай түсімдер өсуі (20,8%), 
мұнайға қатысты емес түсімдердің өсуі қарқынынан артық (14,8%). Бұл РБ-ға 
бағытталған Ұлттық қордың қаражаттарының көлемдері артуымен байланысты 
[5].

Мемлекет бюджет тапышылығын қаржыландыру көздеріне келетін болсақ, 
соңғы ішкі көзіне қарағанда сыртқы көздерден алатын қаражаттар үлесі жоғары, 
бұл тағы да тәуекелдің артуына мүмкіндік береді.
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Кесте 3
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бюджет тапшылығын 

қаржыландыру көздері, млрд тг
Атауы 2013ж. 2014ж 2015 ж. 2016ж. 

Бюджеттің тапшылығын 
қаржыландыру 700 928 1 086 670 915 705 737 718

Ішкі 637 881 618 614 -  77 813 9 733
Сыртқы 63 046 468 056 993 518 727 984
Ескерту: ҚР ҚМ Статистикалық мәліметтері негізінде автормен 
құрастырылған

Ұлттық қорда елдегі макро экономика өсуінде мұнайға қатысты емес 
секторының кірісі туралы және Ұлттық қордың пайдалануын азайту, 2020 жылы 
оның тапшылығын ЖІӨ 2,8 пайызына төмендету көзделген.

 Бірақ 2013 жылғы дерек бойынша бұл көрсеткіштің өсуі байқалды. 2015 
жылғы қорытынды бойынша ҚР Үкіметі мұнайға қатысты емес тапшылық ЖІӨ 
(-8,9%), 2016 жылы – ЖІӨ (-8,1%). 2018 жылдың аяғына қарай мұнайға қатысты 
емес тапшылықты ЖІӨ (-5,4%) дейін азайтуды жоспарлады, алайда бұл  ЖІӨ - 2,8 
пайызы деп, орта мерзімді белгіленген нысаналы көрсеткішінен төмен.  ҚР Үкіметі 
оған қол жеткізуі үшін экономиканы әртараптандыруы бойынша стратегиялық 
инициативаларды сөзсіз қамтамасыз етуі тиіс, елдегі макроэкономика өсуінде 
мұнайға қатысты емес сектор кірісін көбейту және Ұлттық қордың қаражаттарын 
пайдалануын азайту саясатын жүргізуі керек. 

Бюджет тапшылығы түрлі объективті және субъективті себептерге байланысты 
туындап отыратындығын жоғарыда атап өткен болатынбыз. Дегенмен, 
қазіргі кезде, көбінесе, өндіріс қарқынының төмендеуіне байланысты қажетті 
қаражаттарды орталықтандыра алмау, еңбек өнімділігінің төмен болуы сияқты 
экономиканың тұрақсыздығы мен өндіріс тиімділігін төмендететін басқа да 
себептерге байланысты болады. 

Сонымен қатар, бюджеттік тапшылық мемлекеттің қаржылық мүмкіндігімен 
сәйкес келмейтін бюджет шығындарының ұлғаюуы және шығындарға қаражаттың 
мақсатсыз және тиімсіз жұмсалуы болып табылады.   

Корреляциялық кестеде келтірілгендей, бюджет тапшылығына жоғары 
әсер етететін факторлар мемлекеттік бюджет шығысы, мемлекеттік кірісі, ЖІӨ 
және өнеркәсіп өндірісінің көлемі. Ал бұл факторлардың ішінде ең жоғары 
әсер ететін фактор ол ЖІӨ көлемі. Сәйкесінше, ЖІӨ көлеміне жоғары әсер етіп 
тұрған фактор ол өнеркәсіптің өндіріс көлемі. Бұдан біз өндіріс факторының 
бюджет тапшылығына деген әсері жоғары екенін байқаймыз. Болашақта, 
бюджет тапышылығын оңтайландыру жолының бірі орта және шағын бизнесі, 
экономиканың нақты секторын дамыту және де осы арқылы бюджет  кірістерінің 
көзін көбейту мәселесін шешу қажет.
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Кесте 4
Бюджет тапшылығы және оған әсер ететін факторлардың корреляциялық 
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Бюджет тапшылығы 1
Мемлекеттік бюджет 
шығыс, млнтг -0,930 1

Мемлекеттік бюджет 
кірісі, млн тг -0,911 0,995 1

Жалпы ішкі өнім, 
млн.тг -0,936 0,998 0,992 1

Экспорт, млн АҚШ 
доллары -0,756 0,685 0,698 0,703 1

Импорт, млн АҚШ 
доллары -0,779 0,735 0,747 0,747 0,973 1
Өнеркәсіп өндірі-
сінің көлемі, млн тг -0,927 0,959 0,960 0,965 0,852 0,870 1

Мұнай бағасы. АҚШ 
доллары/баррель -0,577 0,459 0,488 0,473 0,904 0,873 0,670 1

АҚШ долларының 
орташа жылдық 
айырбас бағамы

-0,487 0,681 0,680 0,660 -0,017 0,051 0,496 -0,161 1

Ескерту: ҚР ҚМ және ҰЭМ Статистикалық мәліметтері  негізінде автормен 
құрастырылған

Екі жылға тренд түзуінің негізінде тұрғызылған болжамға сәйкес 2018 жылда 
бюджет тапшылығы шамамен -1 100 000,0 млн теңге көлемінде орын алады деп 
болжаймыз. Ол, мемлекеттің жүргізіп отырған саясатымен тікелей байланысты 
болмақ. 

Бюджет тапшылығына теріс әсер ететін факторлардың бірі ол инфляция 
көлемі. Біз, инфляцияны корреляцияға қоспағанымыз, ол экономикалық жығынан 
әсер ететінін білгенімізбен статистика жағынан оның әсер етуін байқай алмаймыз, 
себебі инляция көрсеткіші пайызбен беріледі ал біз алып отырган көрсеткіштер  
ақшалай нысанда алынған және де көлемдері жоғары.

Біз тапшылық деңгейінің соңғы он алты жылда өзгеру динамикасын байқаймыз. 
Суретке сәйкес тренд түзуін тұрғызсақ, бюджет тапшылығының деңгейінінің 
кемімелі тенденциясын байқауымызға болады. 
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Сурет 1- Бюджет тапшылығының  өзгеру динамикасы
Ескерту - авторлармен құрастырылды

Сонымен тәжірибе дәлелдегендей тапшылықты сауатты басқара білу керек. 
Дамудың белгілі бір кезеңдерінде, мемлекет бастама білдіру қажеттілігінде 
және жағымсыз, сұрапыл жағдайларда ұлттық экономика салдарын еңсеру 
керек, бюджет тапшылығы батыс теориясы мен тәжірибесінде дәлелденгендей 
ынталандырушы фискалдық саясаттың орынды және маңызды құралын 
куәландырады. Эконмикалық жағдайдың дамуы және мемлекеттің рөлін азайту 
қажет, сонда бюджет тапшылығы төмендейді [6].

Бюджет тапшылығының  идеялық негізін басқару ғылыми қаржылық 
тұжырымдамаларды жасайды. Үкіметтің фискалдық саясатына сәйкес бюджет 
тапшылығының мөлшерін оңтайландыру жағдаятында сұрақ туындайды. 
Бюджеттік тепе-теңдіктің бұзылуы: біріншіден, оның ауқымын ғылыми негіздеу, 
екіншіден, ақша ағындарын бюджеттік теңестірудің көздерін іздеу, үшіншіден 
егер кірістер шығыстардан асып түскен жағдайда бюджет қалдығын қолдану 
кезінде шешім қабылдауды талап етеді, сондай- ақ ең күрделі мәселе – бюджет 
тапшылығын жою және азайту сияқты іс-шаралады әзірлеу керек.

Барлық бюджеттік операцияларды екі топқа бөлуге болады:тапшылықтың 
мөлшерін анықтайтын операциялар, оларға әсер етеді (тапшылықтың болуы мен 
оның азаюын тудырады); бюджет тапшылығын қаржыландыратын операциялар 
[7].

Осыдан кейін бюджет тапшылығының оңтайландыру құрал мөлшері 
өтешектеулі болып табылады және табыстарды ұлғайту мен шығындарды азайтуға 
қысқарады.  Кеңірек мағынада – бұл көрсетілген екі мәселені шешуге көмектесетін 
мемлекеттік шаралар.Атап айтқанда, ол экономиканың дамуын ынталандырады, 
ЖІӨ – нің өсуі, ұлттық экономиканың тиімді салалық құрылымы т.б. 

Халықаралық қаржы қоры мемлекеттік борыш көлемі бойынша дүниежүзінің 
барлық мемлекетінің тізімін жасап отырады. Бүгінде Жер шарында бүкіл елдің 
қарызы 59 трлн.доллардан асып түседі. Мемлекет неғұрлым бай әрі халықтың 
әлеуметтік ахуалы неғұрлым жоғары болған сайын мемлекеттік қарыз көлемі 
соғұрлым жоғары болады. Бұл әлеуметтік міндеттер мен жүзеге асырылуы 
тиіс макроэкономикалық бағдарламалардың қосымша қаражатты қажет етуіне 
байланысты. Түрлі бағдарламаларды жүзеге асыру үшін бюджет қаржысы 
жетіспейтіндіктен, шығындар көлемі артып отырады. Мұндайда мемлекет 
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немесе ұлттық компаниялар енді несиеге жүгінеді. Қазіргі таңда, Қазақстан 
Республикасының Жалпы сыртқы қарызы 2016 жылға 154,6 млрд долларды 
құрайды.

Кесте 8
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қарызы ЖІӨ-дегі үлесі, млрд.

теңге
Атауы 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл

Мемлекеттік қарыз 5 199,9 5 655,4 8665,7 8 877,2
ЖІӨ қатысты,  пайызбен 13,3 13,8 21,0 19,4
Ішкі қарыз 4 236,9 4 178,0        4 349,4 4 256,6
Сыртқы қарыз 916,7 1 435,0        4 316,2 4 620,5
ҚР ҚМ Статистикалық мәліметтері негізінде авторен құрастырылды

Бүгін Қазақстанда сыртқы қарыз ел экономикасына қауіп төндіретін жағдайға 
жетті деген дабыл жиі қағылуда. Мұны республикалық бюджеттің орындалуын 
бақылау мен қадағалау үшін құрылған Есеп комитеті де жоққа шығармайды.2016 
жылдың қаңтар – наурыз айларында Қазақстанның сыртқы қарызы 531,5 млн 
долларға артып, 154 млрд долларға жетті.

2015 жылғы мәліметтер бойынша Қазақстанға қарыз беруші елдер тізімінің 
басында Нидерланды, Ұлыбритания және Қытай тұр. Қазақстан Нидерландыға 
- 43 092,38 млрд, Ұлыбританияға – 26 008,69 млрд, Қытайға – 13 617,89 млрд 
борышты екен. Экономистер еліміздің бұл қарызынан құтылу ұзақ уақытқа 
созылатындығын айтады [8].

Бюджет тапшылығын төмендетудің негізгі бағыттары мемлекеттік бюджеттің 
шығындарын азайту болып табылады, бірақ біз жоғарыда қарастырғандай, 
мемлекеттік бюджеттің шығындары жылдан жылға өсіп келеді. Демек, оның кіріс 
бөлігін ұлғайту қажет. Кіріс бөлігін ұлғайту бірнеше жолмен жүзеге асырылуы 
мүмкін.Негізгі жолдарының бірі -бұл қаржылық саясатты күшейту, оның ішінде, 
дұрыс қаржы механизмін – белгіленген мемлекеттік нысандар жүйесін, қаржылық 
қатынастарды ұйымдастыру түрлері мен әдістерін құру;мемлекеттің және басқа 
да шаруашылық қарым-қатынастар субъектілерінің қаржылық қызметін дұрыс 
басқара білу.

Бюджет тапшылығын реттеу қазіргі заманғы мемлекеттердің экономика 
саласындағы аса маңызды проблемаларының бірі болып саналады. Бюджет 
тапшылығыныңсебебі қаржылық мүмкіндіктересепке алынбай шығындардың 
тоқтамай өсуінен, олардың орындылығының, тиімділігінің жеткіліксіздігінен 
болып отыр. Өндірілмейтін қозғалысты сипаттағы шығыстардың жоғары деңгейі 
(әскери шығындар, әкімшілік аппаратын қамтамасыз ету, кәсіпорын шығындарын 
жабужәне т.б.) бюджеттік қаражаттың желінуіне әкеліп соқтырады.

Бюджеттің теңгерімділігіне инфляция, ұтымсыз салық, инвестициялық және 
несие саясаты теріс әсер көрсетеді.Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, тұрақты 
нарықтық экономика жағдайында бюджеттік тапшылық шегін 2-3% - жалпы 
қоғамдық өнімнің мөлшерінде шектеу керек. Аталған шектеу еліміз тәжірибесінде 
пайдаланылып отырғанымен, ол көбінесе бюджетке Ұлттық қордан бөлінетін 
трансферттер негізінде жүзеге асырылып отыр, бұлай ұазақ уақыт бюджетті ұстып 
тұру мүмкін емес екендігін бүгінгі күнгі экономикалық дағдарыс салдарлары 
көрсетіп отыр. 

Бюджет тапшылығын оңтайландырудың тағы бір жолы, салық жүйесінің 
түбегейлі өзгерісімен байланысты. Алайда, айта кету керек, салықтық реформалар 
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мемлекеттік кірістер құрылымында елеулі оң нәтиже әкелді, инфляциялық 
процестердің жағдайында жеткілікті тұрақты, өтпелі экономиканың талаптарына 
жауап беретін барлық деңгейдегі бюджеттерді құра отырып, кіріс базасын 
нығайтуға және фискалды ынталандыратын салық жүйесінің өндіріс көлемін 
түсіруге мүмкіндік туғызды.

Экономикадағы дағдарыс  жағдайында мемлекеттік тапшылық экономикадағы 
дағдарыстық құрылымдарды, олардың қаржылық жағдайды бұзылуын, қаржылық 
несиелік байланыстардың тиімсіздігін, елдегі қаржылық жағдайды бақылауға 
үкіметтің қабілетсіздігін білдіреді.  

Бюджет тапшылығын еңсеру ең алдымен өндірісті дамытуға, меншіктің барлық 
формасындағы кәсіпорындар мен шаруашылық салаларының орнықтылығын 
қамтамасыз етуге, кәсіпкерлікті жандандыруға байланысты. Бюджеттік 
тапшылықты қаржыландырудың тағы бір көзі исламдық қаржыландыру жүйесі. 
Яғни, исламдық қаржылардың тартылуы арқылы экономикамызды дамытуға, 
түрлі инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға болады.

Қорытынды. Мемлекет Бюджетінің мұнайлық емес тапшылығын 
оңтайландыру бағытындағы ұсыныстарымыз қаржыландырудың ұқсас көздерін 
(ішкі және сыртқы қарыз, мемлекеттік кредит) қарастырғаннан қарағанда, 
дағдарыс жағдайында бар қаражатты дұрыс және тиімді пайдаланудың келесі 
жолдарын ұсынамыз:

−	 салық салу базасын кеңейту  және салық әкімшілігін одан әрі жетілдіру 
арқылы  салықтан түсетін кірістерді көбейту;

−	 бюджеттен жасалатын шығындардың қажеттілік деңгейіне қарай 
анықтап, тиімлілігін арттыру;

−	 түрлі бағдарламаларға мемлекеттен бөлінетін қаражаттарды тиімді 
пайдалана отырып, бюджетке қайтарымдылығын қаматамасыз ету;

−	 бюджеттік орталықсыздандыру мәселесін дұрыс жолға қою, яғни, 
жергілікті бюджеттерді қалыптастыру мен пайдалану дербестігіне кезең- кезеңмен 
қол жеткізу, өңірлердің әлеуетін көтеруге мүмкіндік береді.
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ПроБЛЕМЫ оПТИМИЗАЦИИ СБАЛАнСИроВАнноСТИ 
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы оптимизации 

сбалансированности бюджета в условиях нестабильности и кризиса экономики. 
И одним из направлений данного решения являются пути увеличения поступлений 
в доход бюджета на основе дальнейшего развития среднего и малого бизнеса, 
реального сектора экономики.

Основными методами исследования причин возникновения дефицита 
государственного бюджета являются экономический и корреляционный 
анализ статистических данных. В статье приведены  некоторые аспекты 
совершенствования в формировании источников доходной части бюджета.

Ключевые слова. Бюджет, налог, доход, расход, дефицит, трансферт, долг.
PROBLEMS OF BUDGET BALANCING OPTIMIZATION: THE MODERN 

STATE AND WAYS OF SOLUTION
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1,2 Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
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Summary. The article discusses the issues of optimizing the budget balance in 
conditions of instability and economic crisis. And one of the directions of this decision 
are ways to increase revenues to budget revenue based on the further development of 
medium and small businesses, the real sector of the economy.

The main methods of investigating the causes of the state budget deficit are the 
economic and correlation analysis of statistical data. Some aspects of perfection in 
formation of sources for budget profitable part are given in this article.

Key words. Budget, tax, income, expenditure, deficit, transfer, debt.
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 «ПЕрЕЗАГрУЗКА» ФИнАнСоВоГо СЕКТорА КАЗАХСТАнА: 
ноВЫЕ рИСКИ И ВоЗМожноСТИ БАнКоВСКоГо БИЗнЕСА

Д. Е. Алишева 
Университет «Нархоз», г. Алматы, Казахстан,

e-mail:di.alisheva@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния 
казахстанских частных банков и рассмотрению новых рисков и возможностей 
развития банковского бизнеса в условиях «перезагрузки» финансового сектора 
национальной экономики. Исследована динамика активов, ссудного портфеля, 
обязательств и вкладов клиентов частных банков за период 2010-2017 гг.; 
выявлена общая тенденция - их рост  в начале 2017 г  прекратился. Показано, 
как банковская система за указанный период постепенно утратила свои позиции 
«локомотива национальной экономики», как постепенно возрастал риск резкого 
изменения банковского законодательства, ужесточения системы регулирования 
и надзора. Рассмотрены предпосылки «перезагрузки» условий ведения бизнеса для 
частных банков. Описаны новые условия ведения банковского бизнеса, возникшие 
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после вступления в силу разработанной Национальным банком «Программы 
повышения финансовой устойчивости банковского сектора». Сформулирована 
позиция автора относительно необходимости перехода к качественно новой 
системе банковского риск менеджмента

 Ключевые слова: частные банки, финансовая устойчивость банковского 
сектора, «перезагрузка» условий ведения банковского бизнеса,   система 
банковского риск менеджмента, переформатирование рынка банковских услуг

Введение. Рейтинговое агентство Standard & Poor ‘s Ratings Services (S&P) 
в последние годы неоднократно отмечало высокий уровень отраслевых рисков 
казахстанской банковской системы. Среди основных проблем специалисты S&P 
выделяли: низкое качество управления; значительный объём проблемных кредитов, 
которые стали результатом интенсивного и высокорискового кредитования в 2000-
е годы; высокий уровень кредитных рисков; низкую капитализацию, которая 
снижала сопротивляемость банковского сектора потенциальным рискам; низкую 
доходность, обусловленную высоким уровнем отдельных рисков [1].

Осенью 2015 г в Послании Президента народу Казахстана впервые 
прозвучало:  «Национальному банку … надо принять меры по признанию 
и списанию неработающих кредитов. Банки, не сумевшие решить 
проблему капитализации, должны «уходить» из финансовой системы» [2]. Тем 
не менее, руководство республики всё ещё продолжало финансово поддерживать 
проблемные частные банки.

Так, например, государственные программы развития (такие, например, 
как «Дорожная карта бизнеса-2020») в 2016 г позволили покрыть потребность 
банковского сектора в фондировании как минимум на 25-30%; в начале 2017 г 1,42 
трлн тенге (21,23%) активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) 
были размещены в облигациях банков; Qazkom получил в кредит недостающие 
200 млрд тенге для погашения еврооблигаций;  Delta Bank получил кредит  на 
сумму 469,5 млн. тенге для выполнения своих обязательств по активам ЕНПФ 
[3]; было решено направить в Фонд проблемных кредитов более 2 трлн тенге 
для выкупа банковских активов [4]. Казалось, что вливания государственных 
средств для спасения частных банков будут продолжаться и далее - в июле 2017 
г. состоялась презентация «Программы повышения финансовой устойчивости 
банковского сектора», предусматривающей увеличения капитала частных банков 
за счёт государственных средств [5]. 

Однако в сентябре 2017 г.,  выступая на совместном заседании палат Парламента, 
Н.А. Назарбаев заявил: «Банки частные дошли до ручки, и теперь государство 
опять их финансирует. Надо кончать с этим. Эти банки лучше уничтожить, чем 
им платить…. Национальному банку как регулятору необходимо работать в 
превентивном режиме. Ему законодательно надо дать больше возможностей для 
контроля» (цит. по: [6])  

Практически сразу же вслед за этим вышли нормативные документы 
Национального банка[7,8], в которых конкретизировался новый подход к 
государственного регулирования банковского сектора:  «собственники /банков/ 
должны нести экономическую ответственность, признавая свои убытки» [9]

Одна из задач, поставленных в опубликованном 10 января 2018 г. Послании 
Президента народу Казахстана - «перезагрузка» финансового сектора; в её 
описании уже нет ни слова о «стабилизации» банковского сектора. «Необходимо 
завершить очистку банковского портфеля от «плохих» кредитов… Вывод средств 
из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен 
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являться тяжким преступлением. Национальный банк не должен быть пассивным 
созерцателем таких деяний. Иначе зачем нужен такой госорган? …Надзор за 
деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть 
жестким, своевременным и действенным» [9].

На протяжении ряда лет системное решение проблем банковского сектора из 
года в год откладывалось; соответственно, постепенно возрастал риск резкого 
изменения банковского законодательства, ужесточения системы регулирования 
и надзора. В конце 2017 г этот «рисковый случай» наступил; условия ведения 
бизнеса для частных банков существенно изменились. 

Цель исследования – проанализировать современное состояние казахстанских 
частных банков и рассмотреть риски и возможности развития банковского бизнеса 
в условиях «перезагрузки» финансового сектора национальной экономики. 

Методы. Исследование основано  на анализе  статистических данных 
Национального банка и публикаций других авторов (вторичной информации). 
Применялись традиционные методы формирования научного знания: факторный, 
системный, причинно-следственный, классификации, систематизации.

результаты и обсуждение. 1.Анализ динамики изменения активов и ссудного 
портфеля (основного долга) казахстанских частных банков  показал, что с начала 
года банковский сектор сократился на 1,31 трлн тенге или 5,5%. По сравнению с 
2016 г совокупные активы банковского сектора уменьшились на 4,6%. Уровень 
кредитования экономики банками сократился на 11,0% – совокупный кредитный 
портфель банков сократился на 1,70 трлн тенге [10]. В начале 2017 г рост  активов, 
ссудного портфеля, так же как и обязательств и вкладов клиентов частных банков 
прекратился.

Банковская система характеризуется высокой стоимостью транзакций, 
значительной долей платежей наличными в общем количестве транзакций, 
достигающей 90%, а также недостаточно развитой инфраструктурой большинства 
банков. Уровень проникновения банковских услуг (определяемый как соотношение 
активов банков к ВВП) в Казахстане составляет 28% (для сравнения: в Польше 
этот показатель равен 56%, в России – 63%). Т.е. для 62% населения Казахстана 
банковские услуги остаются труднодоступными. Большинство отделений банков 
(65 %) сосредоточено в 15 крупных городах, население которых составляет 38% 
от общего числа жителей Казахстана [1].

При этом сохранялся высокий уровень концентрации банковского капитала.  
5 крупнейших частных банков контролировали более 50% рынка. Их доля в 
совокупных  активах составляет 55,3%; в совокупном ссудном портфеле – 53,0%; 
в совокупных вкладах клиентов – 58,2% [11].

2.О том, как снижалось значение банковского сектора для национальной 
экономики можно судить из динамики изменения соотношения активов, ссудного 
портфеля и вкладов клиентов частных банков к ВВП. Общий спад показателей 
наблюдался с начала 2016 г. К концу 2017 г доля ссудного портфеля частных 
банков в ВВП составила 28,6% (т.е. снизилась по сравнению с 2010 г в два раза); 
доля активов в ВВП составила 50,1% (снизилась в 1,4 раза). При этом доля вкладов 
клиентов в ВВП осталась практически без изменений на уровне 35- 38% [10].  

В 2017 г Национальный банк провел выборочный анализ крупнейших займов 
банковской системы, который показал, что сумма потенциального NPL, с учетом 
реструктурированных займов составляет порядка 25% от ссудного портфеля 
банков. Проблема высокого уровня неработающих кредитов усугублялась 
низким качеством залогового обеспечения -  в некоторых банках доля подобных 
займов превышала 80% их ссудного портфеля. Отдельными банками широко 
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практиковалось предоставление займов лицам, косвенно связанным с акционерами 
или должностными лицами банка; часть подобных займов являлась невозвратной. 
Всё это привело к значительному нарастанию системных рисков в банковском 
секторе [12].

3.Проведённый нами анализ динамики изменения основных показателей 
банковской системы показывает, что за период 2010-2017 гг. она постепенно 
утратила свои позиции «локомотива национальной экономики».

Первым шагом «перезагрузки» финансового сектора Казахстана стала 
принятая Национальным банком в июне 2017 г «Программа повышения 
финансовой устойчивости банковского сектора». Программа включает три 
основных направлениям: изменение регуляторной и надзорной среды для 
повышения качества и оперативности надзорного реагирования; оздоровление 
системообразующего банка («поглощение» «Народным банком» банка Qazkom); 
меры по докапитализации крупных банков [11].

Мировой практикой является комплексная оцен ка качества ссудных 
портфелей банков, проводимая непосредственно Центральным банком либо 
нанятым им независимым аудитором. По итогам оценки Центральный банк 
издаёт распоряжение: исходя из состояния ссудного портфеля, нужно создать 
дополнительный запас резервов или капитала под некоторые потенциальные 
риски, которые еще не «материализовались», но вполне могут произойти в 
ближайшем будущем. 

Однако в соответствии с казахстанским законодательством Национальный Банк 
не может потребовать от частных бан ков увеличения капитализации, осуществить 
регуляторные вычеты, создать регуляторные провизии и так далее. Поэтому 
Национальный Банк пошёл по пути совершенствования надзорной практики[7].

Частным банкам, чей капитал превышает 45 млрд. тенге, Национальный банк 
направил предложение предоставить план действий, направлен ный на повышение 
финансовой устойчивости, т.е. минимизацию потенциальных рисков - сейчас банки 
стабильны, но необходимо закрыть «навес» возможных ри сков. Если этот план не 
будет выполняться или его выполне ние не приведет к улучшению финансовых 
параметров банка, то в этом случае нарушение пру денциального норматива станет 
основанием для срабатывания ковенанта, позволяющего Национальному Банку 
принять на себя управление данным частным банком.

Заключение. Таким образом, предстоящая в 2018 г весьма жёсткая 
«перезагрузка» финансового сектора означает, что Казахстану предстоит полное 
переформатирование рынка банковских услуг.

По словам заместителя председателя Национального Банка О. Смолякова 
«наши банки работают по принци пам международных стандартов финансовой 
отчетности, которые дают достаточную свобо ду для применения субъективных 
подходов при трактовке факто ров риска, определяющих качество зай мов»[13,c.9]. 
Каждый частный банк долгое время был самостоятелен в выборе инструментов 
риск - менеджмента. И, как показали проведённые нами ранее исследования, в 
результате этой «самостоятельности» накопился целый ряд недостатков. 

Частным банкам, планирующим остаться на рынке, предстоит переход к 
новой системе риск - менеджмента – этого фактически требует Программа. Особо 
востребованной становится разработка методов оценки совокупного банковского 
риска, способной учитывать влияние различных факторов риска и результат их 
синергетического взаимодействия; организационных аспектов интеграции этих 
методов в систему управления изменениями банка. 
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ҚАЗАҚСТАннЫҢ ҚАржЫ СЕКТорЫн «ҚАЙТА ІСКЕ ҚоСУ»: БАнК 
БИЗнЕСІнІҢ жАҢА ТӘУЕКЕЛДЕрІ жӘнЕ МҮМКІнДІКТЕрІ  

Д. Е. Алишева 
 «Нархоз» Университеті, Алматы қ., Қазақстан,

e-mail:di.alisheva@gmail.com
Түйін. Мақала қазақстандық жекеменшік банктердің қазіргі ахуалын 

талдауға және ұлттық экономиканы «қайта іске қосу» жағдайында банк 
бизнесінің жаңа тәуекелдері мен мүмкіндіктерін қарастыруға арналған. 
2010-2017жж. аралығындағы жекеменшік банктердің активтерінің, қарыз 
портфелінің, міндеттемелері мен клиенттер салымдарының серпіні зерттелді; 
ортақ беталыс анықталды – олардың өсуі 2017 ж. басында тоқтады. Аталған 
кезеңде банк жүйесінің «ұлттық экономиканың қозғаушы күші» ретіндегі өз 
орнын біртіндеп жоғалтқаны, банк заңнамасының күрт өзгеруінің, реттеу және 
қадағалау жүйесінің қатаңдауының тәуекелі біртіндеп артқаны көрсетілді. 
Жекеменшік банктер үшін бизнесті жүргізу жағдайларын «қайта іске қосу» 
алғышарттары қарастырылды. Ұлттық банк әзірлеген «Банк секторының 
қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасы» күшіне енгеннен кейін 
туындаған банк бизнесін жүргізудің жаңа шарттары сипатталды. Автордың 
банктік тәуекел менеджментінің сапалы тұрғыда жаңа жүйесіне көшу 
қажеттілігіне қатысты ұстанымы белгіленді.

 Түйінді сөздер: жекеменшік банктер,  банк секторының қаржылық 
тұрақтылығы, банк бизнесін жүргізу шарттарын «қайта іске қосу», банктік 
тәуекел менеджментінің жүйесі, банк қызметтері нарығын қайта форматтау  

“RESET” OF THE KAZAKHSTAN FINANCIAL SECTOR: NEW RISKS 
AND POSSIBILITIES OF BANKING BUSINESS 

D.Y. Alisheva  
Narhoz University, Almaty, Kazakhstan

e-mail:di.alisheva@gmail.com
Summary. Article is devoted to the analysis of the current state of the Kazakhstan 

private banks and consideration of new risks and opportunities of development of 
banking business in the conditions of “reset” of the financial sector of national 
economy. Dynamics of assets, a loan portfolio, obligations and deposits of clients of 
private banks during 2010-2017 have been investigated; the general tendency has 
been revealed - their growth at the beginning of 2017 has stopped. It is shown how the 
banking system for the specified period gradually has lost the positions of “the engine of 
national economy”, how the risk of sharp change of the banking legislation, toughening 
of system of regulation and supervision gradually increased. Prerequisites of “reset” of 
conditions of business for private banks have been considered. The new conditions of 
conducting banking business, which have arisen later after entry into force “Program of 
increase in financial stability of the banking sector” developed by National bank, have 
been described. The author’s position concerning need of transition to qualitatively new 
system of the bank risk management has been formulated.

Key words: private banks, financial stability of the banking sector, “reset” 
of conditions of conducting banking business, system of bank risk management, 
reformatting of the  banking services market
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СИСТЕМА ИнДЕКСоВ ДЛЯ АнАЛИЗА ЭКоноМИЧЕСКоГо 
рАЗВИТИЯ рЕГИонАЛЬнЫХ оБЪЕДИнЕнИЙ СТрАн, нЕ ИМЕЮЩИХ 

оБЩЕЙ ВАЛЮТЫ
Ю.К. Шокаманов*, А.А. Демесинова 

Евразийская экономическая комиссия, г. Москва, Россия 
e-mail: shokamanov53@mail.ru 

Аннотация. Анализ экономического развития региональных объединений 
стран, не имеющих общей валюты, вызывает определенные сложности, 
поскольку статистические данные отдельных стран несопоставимы, так как 
выражены в национальных валютах. Представление же данных в любой единой 
валюте (долларе США, евро и т.д.) не дает уверенности в объективности 
сводных индексов по союзу в целом, поскольку индексы, рассчитанные на их 
основе, различаются между собой. Мы предлагаем методологический подход, 
который позволяет получить одинаковые результаты по сводным индексам 
объемов стоимостных показателей в текущих и сопоставимых ценах, а также 
их дефляторов, независимо от выбора единой валюты. 

Ключевые слова: индексный анализ, система индексов, общая валюта, 
паритет покупательной способности.

Введение. Пока на территории региональных объединений стран не появится 
общая валюта, для анализа их экономического развития статистические данные 
отдельных стран, представленные в национальных валютах, обычно переводят 
в некоторую единую валюту с использованием курсов национальных валют к 
единой валюте. Такой подход использует и Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК), чтобы представить статистическую информацию государств – членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сопоставимом виде, используя в 
качестве единой валюты доллар США. ЕЭК рассчитываются также и сводные 
по ЕАЭС индексы физического объема ряда стоимостных показателей, однако 
индексы изменения цены, или дефляторы, не рассчитываются и не публикуются 
вовсе, за исключением дефляторов валового внутреннего продукта (ВВП).

Однако, следует иметь в виду, что между индексами объемных показателей, 
рассчитанных с использованием в качестве соизмерителя различных качественных 
показателей, имеется некоторое расхождение. То есть, если мы возьмем в качестве 
единой валюты, не доллар США, а евро или другую валюту, то получим другие 
результаты. 

Методы исследования. Как показали В.Л. Борткевич и Л.С. Казинец, 
в случае расчета индексов цен и физического объема расхождение между 
«разновзвешенными» индексами физического объема может быть в геометрической 
форме представлено следующей формулой (приведено по В.Е. Адамову [1]):

где соответственно цены базисного периода и плановые цены; 
 линейный коэффициент корреляции между индивидуальными 

индексами цен и количеств товаров;
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коэффициент вариации индивидуальных индексов цен;
 коэффицинт вариации индивидуальных индексов количеств.

В нашем случае, мы переводим объемные стоимостные показатели (например, 
объемы ВВП), выраженные в национальных валютах, в выбранную валюту с 
использованием официальных курсов национальных валют к единой валюте. 
Итоговый индекс по региональному объединению стран в целом будет зависеть от 
динамики показателей в национальной валюте и от курса национальной валюты 
к единой валюте: 

где – соответственно объемы ВВП государств – членов ЕАЭС в 
базисном (первый индекс «0») и отчетном годах (первый индекс «1») в текущих 
ценах (второй индекс по значению совпадает с первым); 

– объемы ВВП государств – членов ЕАЭС в отчетном году (первый индекс 
«1») в ценах базисного года (второй индекс «0»);

– соответственно обратные значения курсов национальных валют 
государств – членов ЕАЭС к единой валюте в базисном и отчетном годах; 

  – соответственно средневзвешенные индекс объема ВВП государств 
– членов ЕАЭС и индекс обратной величины средневзвешенных курсов 
национальных валют к единой валюте;

  – соответственно средневзвешенные индекс физического объема и 
дефлятор ВВП государств – членов ЕАЭС.

Здесь в соответствии с принятым в теории факторного индексного анализа 
индекс изменения объема ВВП государств – членов ЕАЭС (индекс количественного 
показателя) рассчитывается по весам базисного периода (индекс Ласпейреса), 
а индекс обратной величины средневзвешенных курсов национальных валют к 
единой валюте (индекс качественного показателя) рассчитывается по весам, где 
используемый в качестве соизмерителя объемный показатель берется из отчетного 
периода [2-9].

Значения индексов IQ и Iq будут различаться по формуле В.Л. Борткевича и 
Л.С. Казинца в зависимости от того, какая валюта будет использована в качестве 
единой для регионального объединения. Мы должны обосновать использование 
в качестве соизмерителя такой валюты, которая давала бы объективную оценку и 
применялась для формирования систем индексов при использовании различных 
единых валют.

результаты и обсуждение. Рассмотрим результаты расчетов по 
вышеприведенной системе индексов для ВВП государств – членов ЕАЭС за 2011-
2016 годы, используя в качестве соизмерителя официальные курсы национальных 
валют к доллару США и евро, а также паритеты покупательной способности 
(ППС) национальных валют к доллару США. Исходные данные приведены в 
таблицах 1-5.
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Таблица 1
Валовой внутренний продукт

(в текущих ценах; миллионов единиц национальной валюты1))

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 3 777 945,6 4 266 460,5 4 555 
638,2

4 828 
626,3

5 043 
633,2 5 079 864,6

Беларусь2) 30 724,5 54 761,7 67 068,9 80 579,3 89 909,8 94 321,4
Казахстан 28 243 100 31 015 200 35 999 000 39 675 800 40 884 100 46 971 200
Кыргызстан 285 989,1 310 471,3 355 294,8 400 694,0 430 489,4 458 027,4
Россия 60 282 500 68 163 900 73 133 900 79 199 700 83 233 000 86 043 600
Примечания: 1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан 
– тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей;
2) Данные приведены с учетом деноминации в 2016 году белорусского рубля.
Источник: данные национальных статистических служб государств – членов 
Евразийского экономического союза, предоставленные в Евразийскую экономическую 
комиссию.

Таблица 2
Индексы физического объема валового внутреннего продукта государств – 

членов ЕАЭС
(в процентах к предыдущему году; в постоянных ценах) 

 2012 2013 2014 2015 2016
Армения 107,2 103,3 103,6 103,2 100,2
Беларусь 101,7 101,0 101,7 96,2 97,4
Казахстан 104,8 106,0 104,2 101,2 101,1
Кыргызстан 99,9 110,9 104,0 103,9 103,8
Россия 103,656 101,785 100,739 97,172 99,775
Источник: данные национальных статистических служб государств - членов 
Евразийского экономического союза, предоставленные в Евразийскую экономическую 
комиссию.

Таблица 3
Официальный средний курс национальных валют к доллару США

(к 1 доллару США1), Беларусь – средневзвешенный курс)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 372,50 401,76 409,63 415,92 477,92 480,49
Беларусь2) 0,560584 0,836971 0,897106 1,026018 1,625361 1,999800
Казахстан 146,62 149,11 152,13 179,19 221,73 342,16
Кыргызстан 46,1439 47,0045 48,4381 53,6541 64,4621 69,9141
Россия 29,3500 31,0700 31,8200 37,9673 60,6606 66,8953
Примечания: 1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан 
– тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей;
2) Данные приведены с учетом деноминации в 2016 году белорусского рубля.
Источник: данные национальных (центральных) банков государств – членов 
Евразийского экономического союза, предоставленные в Евразийскую экономическую 
комиссию.
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Таблица 4
Официальный средний курс национальных валют к евро

(к 1 евро1), Беларусь – средневзвешенный курс)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 518,72 516,38 544,12 552,11 530,60 531,85
Беларусь2) 0,805050 1,077794 1,183372 1,322030 1,782781 2,201000
Казахстан 204,11 191,67 202,09 238,10 245,80 378,63
Кыргызстан 64,3468 60,4427 64,3557 71,2724 71,5781 77,3928
Россия 40,8700 39,9400 42,2700 50,4569 67,4257 74,0609
Примечания: 1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан 
– тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей;
2) Данные приведены с учетом деноминации в 2016 году белорусского рубля.
Источник: данные национальных (центральных) банков государств - членов 
Евразийского экономического союза, предоставленные в Евразийскую экономическую 
комиссию.

Таблица 5
Паритеты покупательной способности национальных валют к доллару США 1)

(национальных единиц за 1 доллар США)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 187,09528 193,53207 196,86852 197,87197 197,73314 196,25227
Беларусь2) 0,18893 0,32502 0,38777 0,44994 0,51540 0,54841
Казахстан 80,17070 82,48785 88,88790 92,36419 92,85533 104,19008
Кыргызстан 17,75673 18,94483 19,23571 20,48763 20,92098 21,16884
Россия 17,34557 18,46062 19,42127 21,27888 23,98470 25,32656
Примечания: 1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан 
– тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей;
2) Данные приведены с учетом деноминации в 2016 году белорусского рубля.
Источник: https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?locations=AM-BY-KZ-KG-
RU&name_desc=false 

Результаты расчетов по системе индексов IQu, IQ, Iu, Iq, Ip представлены в 
таблице 6.

Таблица 6
Системы индексов ВВП ЕАЭС в различных единых валютах

(в процентах к предыдущему году)

 2012 2013 2014 2015 2016

Темпы роста ВВП ЕАЭС, 
представленного в:      

долларах США 107,199 105,783 91,508 67,735 91,330
евро 116,199 102,390 91,548 80,963 91,645
долларах США по ППС 106,177 102,571 99,758 94,433 98,466

Средний темп роста обратных курсов 
валют по весам ВВП, представленных 
в:

     

долларах США 93,761 97,547 84,101 64,436 87,208
евро 101,675 94,419 84,136 77,014 87,506
долларах США по ППС 92,006 94,373 91,567 89,796 94,075
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Средний темп роста ВВП в 
национальных валютах по весам ВВП, 
представленных в:

     

долларах США 114,331 108,443 108,807 105,120 104,727
евро 114,285 108,442 108,809 105,127 104,730
долларах США по ППС 115,402 108,686 108,945 105,164 104,667

Средний индекс физического объема 
ВВП по весам ВВП, представленных в:      

долларах США 103,710 102,148 101,099 97,561 99,864
евро 103,712 102,148 101,099 97,560 99,863
долларах США по ППС 103,680 102,168 101,125 97,591 99,839

Средний дефлятор ВВП по весам ВВП, 
представленных в:      

долларах США 110,241 106,162 107,624 107,748 104,870
евро 110,195 106,162 107,626 107,756 104,874
долларах США по ППС 111,306 106,380 107,733 107,759 104,836

Темпы роста ВВП ЕАЭС, представленного в долларах США, евро и долларах 
США по ППС путем использования официальных курсов и ППС национальных 
валют из таблиц 3-5 для отчетного периода, в системе индексов являются общим 
индексом IQu. Остальные индексы являются его составляющими.

Средние темпы роста обратных значений курсов национальных валют 
государств – членов ЕАЭС Iu к доллару США и евро, а также ППС национальных 
валют к доллару США рассчитаны по формуле Пааше с использованием в качестве 
соизмерителя объемов ВВП государств – членов ЕАЭС отчетного периода. 

Средние темпы роста ВВП государств – членов ЕАЭС в национальных валютах 
IQ, рассчитаны по данным из таблицы 1 по формуле Ласпейреса с использованием 
в качестве соизмерителя курсов национальных валют к доллару США и евро, а 
также ППС национальных валют к доллару США для базисного периода. 

Как мы видим, наблюдается некоторое расхождение между средними 
темпами роста ВВП государств – членов ЕАЭС в зависимости от выбора единой 
валюты, которая используется в качестве соизмерителя для приведения данных 
в национальной валюте в сопоставимый вид. Мы полагаем, что в аналитических 
целях следует использовать индекс, рассчитанный с использованием ППС, 
поскольку они позволяют представить ВВП стран в сопоставимом виде. 

Результаты расчетов средних ИФО ВВП государств – членов ЕАЭС (по формуле 
Ласпейреса) также различаются в зависимости от выбора в качестве соизмерителя 
доллара США, евро или доллара США по ППС (для базисного периода). Здесь 
мы также полагаем, что в аналитических целях следует использовать индекс, 
рассчитанный с использованием ППС. 

Средние дефляторы ВВП государств – членов ЕАЭС рассчитаны по формуле 
Пааше с использованием в качестве соизмерителя объемов ВВП государств – 
членов ЕАЭС отчетного периода. 

Учитывая, что в качестве средних темпов роста ВВП государств – членов 
ЕАЭС будут использоваться индексы, рассчитанные с использованием ППС, 
рассчитаем скорректированные значения темпов роста обратных значений курсов 
национальных валют государств – членов ЕАЭС к доллару США и евро. Для этого 
разделим общий индекс IQu на индекс объема IQ, рассчитанный с использованием 
ППС (см. таблицу 7). 
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Таблица 7
Скорректированные средние темпы роста обратных значений национальных 

валют  
государств – членов ЕАЭС 

(в процентах к предыдущему году)

 2012 2013 2014 2015 2016
Средний темп роста обратных 
курсов валют по весам ВВП, 
представленных в:

долларах США 92,89 97,33 83,99 64,41 87,26
евро 100,69 94,21 84,03 76,99 87,56

Выбор в качестве средних ИФО ВВП государств – членов ЕАЭС индексов, 
рассчитанных с использованием ППС, приводит соответственно к средним 
дефляторам ВВП государств – членов ЕАЭС, рассчитанным также с 
использованием ППС.

Таким образом, в скорректированной системе индексов значения индексов IQ, 
Iq, Ip будут одинаковыми при выборе любой единой валюты, а индексы IQu и Iu 
будут определяться выбором валюты. 

Теперь, если мы будем иметь представленные в некоторой единой валюте 
данные, то мы будем понимать, в какой мере динамика этих данных обусловлена 
различными факторами. Например, если мы представим ВВП государств – членов 
ЕАЭС в долларах США, то увидим, что для ЕАЭС в целом он снизился за период 
с 2012 по 2016 год на 35,8% (см. таблицу 8).   

Таблица 8
Валовой внутренний продукт  

(в текущих ценах; миллионов долларов США)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 10 142 10 619 11 121 11 610 10 553 10 572
Беларусь 54 808 65 428 74 761 78 536 55 317 47 165
Казахстан 192 628 208 002 236 633 221 417 184 387 137 278
Кыргызстан 6 198 6 605 7 335 7 468 6 678 6 551
Россия 2 053 918 2 193 882 2 298 363 2 085 998 1 372 110 1 286 243
ЕАЭС 2 317 694 2 484 537 2 628 214 2 405 029 1 629 045 1 487 810

Однако, как мы видим из таблицы 7, в основном это связано с изменением 
курсов национальных валют, которые по отношению к доллару США подешевели 
на 57,3% (произведение цепных индексов равно 42,7%).

В национальных же валютах ВВП государств – членов ЕАЭС выросло в среднем 
в 1,5 раза (произведение цепных индексов при выборе в качестве соизмерителя 
ППС национальных валют к доллару США в таблице 6 равно 150,4%). Причем 
средний индекс физического объема ВВП государств – членов ЕАЭС вырос всего 
на 4,4% (аналогичный расчет по той же таблице). Основной же причиной роста 
объемов ВВП государств – членов ЕАЭС в национальных валютах является рост 
цен – произведение средних дефляторов ВВП за пять лет составляет 144,1%.

В таблице 9 наряду со средним дефлятором ВВП государств – членов ЕАЭС 
приведены рассчитанные нами дефляторы ВВП и для отдельных стран (см. 
таблицу 9). 
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  Таблица 9
Дефляторы валового внутреннего продукта государств – членов ЕАЭС

(в процентах к предыдущему году)

 2012 2013 2014 2015 2016

Армения 105,35 103,37 102,31 101,21 100,52
Беларусь 175,26 121,26 118,14 115,99 107,71
Казахстан 104,79 109,50 105,77 101,82 113,64
Кыргызстан 108,67 103,19 108,44 103,40 102,50
Россия 109,09 105,41 107,50 108,15 103,61
ЕАЭС 111,31 106,38 107,73 107,76 104,84

Как мы видим, даже незначительная динамика дефляторов ВВП приводит к 
значительному росту ВВП государств – членов ЕАЭС в текущих ценах. Однако, 
как мы видели из нашей системы индексов, данные, представленные в единой 
валюте, существенно сокращаются, что связано с резким изменением курсов 
национальных валют.

Заключение. Таким образом, используя в качестве соизмерителя различные 
единые валюты для представления данных государств – членов регионального 
объединения в сопоставимом виде, мы получаем в ходе индексного анализа 
динамики показателей различные результаты. Мы полагаем, что для расчета 
динамики объемов стоимостных показателей в текущих и сопоставимых ценах, 
а также их дефляторов необходимо использовать ППС национальных валют, 
полученные по результатам международных сопоставлений ВВП.

Динамика данных по региональному объединению стран в целом представляется 
произведением средних индексов физического объема и дефляторов стоимостных 
показателей, рассчитанных по формулам соответственно индексов Ласпейреса и 
Пааше с использованием в качестве соизмерителя стоимостных показателей ППС 
национальных валют предшествующего периода. Динамика данных государств 
– членов объединения в единой валюте включает также изменение курсов 
национальных валют к этой единой валюте.
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БІрЫҢҒАЙ ВАЛЮТАСЫЗ АЙМАҚТЫҚ ЕЛДЕр БІрЛЕСТІГІнІҢ 
ЭКоноМИКАЛЫҚ ДАМУЫнЫҢ ТАЛДАУЫнА АрнАЛҒАн  

ИнДЕКСТЕр жҮЙЕСI 
Ю.К. Шоқаманов*,  А. Ә. Демесинова 
Еуразиялық экономикалық комиссия

Мәскеу қ., Ресей 
e-mail: shokamanov53@mail.ru

Түйін.  Бірыңғай валютасыз аймақтық елдер бірлестігінің экономикалық 
дамуын талдау белгілі бір қиындықтарға әкеліп соғады, өйткені кейбір 
елдердің статистикалық деректерді ұлттық валюталарда көрсетілген 
себеппен салыстыруға болмайды. Жалпы одақ бойынша деректердің бірыңғай 
валютасында (АҚШ доллары, еуро және т.б.) ұсынылуы жиынтық индекстер 
объективтілігіне сенім бермейді, өйткені олардың негізінде есептелген 
индекстер бір-бірінен ерекшеленеді. Біз, бірыңғай валюта таңдаусыз, ағымдағы 
және тұрақты бағамен есептелген құндық көрсеткіштер көлемінің жиынтық 
индекстер және дефляторлар бойынша бірдей нәтижелерді алуға мүмкіндік 
беретін әдістемелік тәсілді ұсынамыз.

Түйін сөздер: индекстік талдау, индекстер жyйесi, жалпы валюта, сатып 
алу қабілетінің паритеті.

INDEX SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF REGIONAL UNIONS OF COUNTRIES WITHOUT 

COMMON CURRENCY
Yu.K. Shokamanov*, A.A. Demesinova

Eurasian economic commission
Moscow, Russia

e-mail: shokamanov53@mail.ru
Summary. Analysis of the economic development of regional associations of countries 

that do not have a common currency, causes certain difficulties, since the statistics of 
individual countries are not comparable, as expressed in national currencies. Presenting 
the data in any single currency (the U.S. dollar, Euro, etc.) do not give confidence in 
the objectivity of the composite indices for the Union as a whole, because the indexes 
calculated on their basis, differ. We propose a methodological approach that makes it 
possible to obtain the same results for aggregate indices and deflators of the volume of 
cost indicators in current and comparable prices, regardless of the choice of a single 
currency.

Key words: index analysis, index system, common currency, purchasing power 
parity.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы статистического наблюдения 
за уровнем и качеством жизни лиц с ограниченными возможностями, в том 
числе инвалидов. Ограниченные возможности и инвалидность оказывают 
многостороннее влияние на социально-экономическое развитие общества, которое 
испытывает потери комплексного характера: демографические (повышенная 
смертность людей с плохим здоровьем), экономические (ранний выход с рынка 
труда, абсентеизм и пр.), социальные (социальная напряженность, депривация и 
пр.). Статистика инвалидности играет важную роль во всех областях политики 
и экономики. Об этом свидетельствуют и устремления Конвенции ООН о 
правах инвалидов. Статистика инвалидности - это не просто подсчет людей, 
которые делятся на определенные группы, с целью определения лиц, имеющих 
право на социальные пособия. Статистика инвалидности и лиц с ограниченными 
возможностями может дать большое  количество информации об их жизненном 
опыте и может быть экстраполирована на все население и учтена в дальнейшем 
при разработке демографической, социальной политики страны.  

Ключевые слова: инвалидность, статистика инвалидности, лица с 
ограниченными возможностями, статистический учет, права инвалидов, 
качество жизни, индекс человеческого развития.

Введение. Задача сбора статистических данных является функционалом 
отдельных ведомств, с целью принятия решений по отдельным задачам. И 
это мешает с одной стороны, аккумулировать статистические данные в  виде 
источника информации при подготовке государственного аналитического доклада 
о положении инвалидов в свете реализации Конвенции о правах инвалидов. В 
то же время присутствует общая методологическая проблема и затруднения в 
совмещении результатов деятельности ведомств, разобщенность подходов к 
оценке численности контингентов обслуживаемых инвалидов в разбивке по 
возрастам и отчетным периодам, непрозрачности методик дооценки итоговых 
значений, трудоемкости сбора исходных данных.  

В целом, необходим детальный и глубокий анализ обследования статистических 
форм учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на 
достаточно продвинутое законодательство, касающееся инвалидов в Казахстане, 
формы отраслевого статистического наблюдения с ним мало сопряжены. 

Методы исследования. Для изучения проблемы необходимо знания 
действующей методики сбора, обработки и анализа статистических данных, а 
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именно, методов статистического наблюдения, группировки, относительных 
величин, динамических рядов и других, которые в ходе  анализа рассматривались 
с точки зрения полноты их применения, охвата и недоучета  изучаемых  явлений 
и процессов.

обсуждения и результаты. В повседневной жизни от свойств и источника 
информации зависит экономическое развитие общества, жизнь и здоровье людей. 
Несмотря на большие достижения Казахстана в сфере человеческого развития, 
регламентированные нормативно-правовыми и законодательными реформами 
рост числа заболеваний и инвалидов, неутешительная статистика смертности в 
нашем обществе является одной из актуальных задач государственной значимости. 
Казахстан подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов 11 декабря 2008 года [1]. 
В ответ на решение страны ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов 
в 2012 году Министерство труда и социальной защиты населения РК приступило 
к реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 
жизни инвалидов на 2012 - 2018 годы. В дополнение к разработке более целостной 
и всеобъемлющей законодательной базы, Казахстан внес ряд нормативных 
изменений в законодательные акты, основной целью которых являются оказание 
медицинской, юридической, социальной и экономической поддержки лицам с 
инвалидностью. 

Инвалидность во всем мире является серьезной проблемой, и лица с 
инвалидностью остаются одной из наиболее маргинальных и уязвимых групп 
общества. Точные данные о количестве людей с ограниченными возможностям 
получить трудно, но в рамках Всемирного исследования по вопросам охраны 
здоровья подсчитано, что в 2012 году в мире насчитывалось около миллиарда 
людей с инвалидностью, из них до 190 млн. человек испытывали трудности в 
функционировании, около 150 млн. составляли дети в возрасте до пяти лет [2].

Более 400 миллионов людей с инвалидностью живут в странах с низким 
уровнем доходов и находящихся за чертой бедности, что составляет примерно 
18% населения, чем в странах с высоким уровнем дохода, где эта цифра составляет 
около 11,8% населения людей с инвалидностью [2]. По мнению Шнайдера, Леба 
и др. ученых число лиц с инвалидностью могут быть еще более серьезными из-
за ограниченности глобальных и сравнительных исследований [3]. Различия в 
определениях, ограничения переписей и исследований широкого спектра методик, 
которые используются для идентификации и измерения инвалидности являются 
основными проблемами в учете лиц с инвалидностью. Характер статистических 
данных той или иной страны определяется также уровнем ее цивилизованности, 
качеством медицинской, социальной и педагогической помощи в ней.  

Статистика инвалидности является одним из источников информации о 
состоянии человеческого развитии лиц с ограниченными возможностями в той или 
иной стране. Она опирается на административные данные различных министерств, 
а также результаты специальных статистических наблюдений национального 
статистического офиса страны. В Казахстане к таким государственным органам 
относятся Министерство здравоохранения и социального развития (МЗСР РК), 
Министерство образования и науки (МОН РК), Министерство труда и социальной 
защиты населения (МТСЗН РК), а также Комитет по статистике министерства 
национальной экономики (КС МНЭ РК).

В Национальном отчете Республики Казахстан о человеческом развитии за 
2009 год лицами с ограниченными возможностями определена общепризнанная 
законодательством РК категория – инвалиды (или лица с инвалидностью), к 
которым в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов относятся лица с 
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
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нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими 
[4].  

Статистика инвалидности согласно Конвенции «О правах инвалидов» [6] 
должна удовлетворять требованиям, сформулированных международным 
сообществом и предъявляемых  к сбору и статистической разработке данных, а 
также к их распространению и доступности. 

К сожалению, имеющиеся административные данные различных 
государственных органов дают представление о ситуации с инвалидностью в 
республике, оцененной с использованием медицинской модели инвалидности, 
что не позволяет увидеть полную картину о количестве лиц с ограниченными 
возможностями и условиях их жизни. Для оценки и мониторинга уровня 
жизни инвалидов, включая жилищные условия и условия быта, экономическое 
благосостояние и занятость инвалидов, доступность им услуг здравоохранения и 
образования необходимо проводить выборочные обследования.

Главная цель сбора данных о лицах с инвалидностью, состоит в том, чтобы 
выработать стратегию по улучшению их положения, а также имеет социально-
экономическую значимость. Социально-экономические и демографические 
характеристики инвалидов важны не только для определения их потребностей и 
положения в обществе – они нужны для изучения закономерностей, тенденций и 
другой информации о «подгруппах» людей с инвалидностью. 

Статистические данные, а также методы и средства измерения инвалидности 
являются основными инструментами для проведения анализа положения людей 
с инвалидностью, их доступа к социальным услугам и выплатам. Показатели 
инвалидности, разрабатываемые Комитетом по статистике, являются важнейшим 
источником данных о распространении инвалидности в РК. Так, по данным  
Комитета по статистике министерства национальной экономики РК на 1  января 
2017 года более 651,9 тыс. казахстанцев, в том числе 79,7 тысяч детей имеют 
инвалидность, что  составляет 3,7% от общей численности населения. За 2016 год 
количество инвалидов увеличилось на 14,7 тысяч (на 01.01.2016 года 637,2 тысяч 
инвалидов, а удельный вес инвалидов в общей численности населения по итогам 
2015 года – 3,6%) [5].

Четкие рекомендации по использованию статистики инвалидности содержатся 
в трех важных документах ООН: Всемирная программа действий в отношении 
инвалидов (1982), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (1993), Конвенция о правах инвалидов и Факультативный Протокол к 
ней (2006). Основными требованиями, установленными ООН является детальность 
разработки собранных данных и их доступность. Во всех методических документах 
ООН, затрагивающих вопросы системы статистики инвалидности, чрезвычайная 
важность придается распространению и доступности статистики инвалидности 
для различных групп пользователей [6]. 

Система статистики инвалидности – это система сбора, разработки 
распространения и предоставления данных об инвалидности различным группам 
пользователей, которая включает все источники и методы сбора информации 
об инвалидах (административные регистры, переписи и обследования на 
основе единой концептуальной модели Международной классификации 
функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ)); отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к статистике инвалидности; предназначена для решения широкого 
круга практических задач и является информационной базой для проведения 
мониторингов инвалидности. 

МТСЗН РК является одним из основных правительственных органов, который 
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непосредственно вовлечен в выявление, интеграцию, защиту и мониторинг 
лиц с инвалидностью. Одной из первых функций в этом отношении является 
(раннее) выявление инвалидности. Текущая информация о всех случаях 
впервые установленной инвалидности, а также о всех случаях изменения ранее 
установленной группы инвалидности (степени утраты здоровья) и потребностях 
инвалидов индивидуальной программе реабилитации регистрируются 
в Централизованном банке данных системы учета инвалидов (ЦБДИ) 
сотрудниками медико-социальной экспертизы (МСЭ). Служба МСЭ проводит 
освидетельствования на основе медико-клинических показателей и собирает 
разнообразные сведения о демографических, социальных, экономических 
характеристиках освидетельствуемых, обстоятельствах условий их жизни. 

В ЦБДИ содержится персональная информация на каждое лицо, прошедшее 
освидетельствование в МСЭ: персональные данные (фамилия, имя, отчество, 
место жительство, пол, возраст и т.д.); оценка состояния инвалидности до 
освидетельствования; объем реабилитационных мероприятий, проведенных 
до направления на освидетельствование; медицинский статус пациента 
(временная нетрудоспособность, клинико-функциональный диагноз заболевания, 
ограничения жизнедеятельности); результаты освидетельствований; сведения о 
рекомендуемых мероприятиях медицинской, профессиональной и  социальной 
реабилитации; сведения о сроках пребывания на инвалидности и причинах снятия 
с учета по инвалидности; индивидуальная программа реабилитации и сведения 
об оказанной и рекомендуемой социальной, психологической и педагогической 
помощи. 

По данным МТСЗН РК в 2016 году медико-социальную экспертизу в 
Казахстане осуществляли 126 территориальных подразделений, из которых 16 
отделов методологии и контроля медико-социальной экспертизы, 110 отделов 
МСЭ. Ежегодно в отделах МСЭ проходят освидетельствование порядка 250 тыс. 
чел., из них более 18% дети. Согласно оперативным данным ЦБДИ в 2016 году 
37,5 тыс. детей до 18 лет признаны инвалидами, из них 32,9 тыс. детей-инвалидов 
до 16 лет. По итогам 2016 года по республике отмечается рост интенсивного 
показателя первичной инвалидности на 0,9 (28,5 на 10000 населения за 2015 год и 
29,4 за 2016 год, численность население на 1 мая) [7]. 

Медицинские центры, подчиняющиеся МЗСР РК, также отвечают за 
выявление и определение степени инвалидности (психической/ физической) и 
несут ответственность за выявление инвалидности, начиная с ранних этапов 
жизни. В 2016 году для реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 
годы  МТСЗН РК и МЗСЗ РК провели интеграции информационных систем 
«ЦБДИ» и «Поликлиника», на первом этапе реализована автоматизация бизнес 
процесса по передаче направления на МСЭ в электронном формате. 

Применительно к сфере образования статистический учет детей с инвалидностью 
проводится по посещаемости образовательных учреждений. МОН РК является 
ответственным за обеспечение детей с инвалидностью надлежащим образованием 
в соответствии с их потребностями. От образовательных организаций, психолого-
медико-педагогических комиссий (ПМПК), региональных департаментов 
образования в АО «Информационно-аналитический центр» (ИАЦ МОН РК) для 
статистического учета об образовании детей с ограниченными возможностями 
и детей-инвалидов поступают первичные сведения, которые заполняются через 
Национальную образовательную базу данных (НОБД). ИАЦ МОН РК ежегодно 
издает информационно-статистический Национальный сборник «Статистика 
системы образования Республики Казахстан» [8]. Важно отметить, что ведомства 
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МОН РК помимо термина «дети с инвалидностью» используют термины «дети 
с ограниченными возможностями в развитии» (ОВР) или с 2015 года «дети с 
особыми образовательными потребностями» (ООП). Группа ООП укрупненная, 
и не все дети, входящие в нее, имеют инвалидность, однако они могут иметь 
определенные особые образовательные потребности. Для специального обучения 
детей с ограниченными возможностями, обусловленным состоянием здоровья 
функционирует дифференцированная сеть специальных организаций. В 2016 году 
действовало 97 таких организаций. Из них для детей с нарушением интеллекта - 
51, слуха - 18, зрения - 10, речи - 7, опорно-двигательного аппарата - 3 и для детей 
с задержкой психического развития - 8. Контингент этих школ составлял 14 215 
человек [9].  

Так, по данным областных ПМПК за 2015 – 2016 год выявлено 141 821 детей 
с ООП, в том числе дети до 3-х лет – 6 831, дошкольного возраста – 37 818, 
школьного возраста – 97 172 [7]. А по данным МЗСЗ РК количество детей с ООП 
составило в 2016 году 40 018 (2015г. – 35 141 чел.). По данным МОН РК в 2016 
году 495 детских садов создали условия для детей с ООП. В 191 организации 
общего типа функционируют специальные группы. Дошкольным образованием 
от их общей численности охвачено 8 578 детей с ООП (35%). В Национальном 
докладе о состоянии и развитии системы образования РК указывается, что 26% 
детей с ООП из 92 тыс. охвачены инклюзивным образованием в школах, что на 
0,5% больше показателя 2015 г. и на 6,9% - 2011г. Более чем в 2 раза увеличилось 
количество школ, создавших условия для инклюзивного образования, с 1426 в 
2011 году до 3289 в 2016г.[9].

Все сводные статистические данные, предоставляемые Комитету по статистике 
МЗСР РК, МОН РК, МТСЗН РК размещаются в ежегодных статистических 
сборниках, характеризующих развитие Республики Казахстана и ее регионов, в 
публикациях по соответствующим отраслям статистики [5]. 

Однако статистические сборники КС МНЭ РК предоставляют лишь крохи всей 
информации, собранные соответствующими министерствами и ведомствами.  В 
доступной для общества статистических сборниках содержится информация лишь 
о лицах, имеющих инвалидность, в том числе детях-инвалидах как получающих 
социальные выплаты [3]. При этом отсутствуют статистические показатели с 
разбивкой по полу, по степени утраты здоровья инвалидов, по возрастным группам 
и показатели инвалидности в разрезе регионов и районов. 

К сожалению, доступная для пользователей статистика инвалидности не 
позволяет увидеть реальную картину по Казахстану о фактической численности 
лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в создании специальных 
условий для успешной и активной трудовой и общественной жизнедеятельности, 
не дает возможности решить ни одну из трех основных задач сбора данных 
об инвалидности в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов: оценку 
благополучия и равенства возможностей инвалидов в стране. 

Следует отметить, что реализация поэтапного плана мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике 
Казахстан на 2012 – 2018 годы является отправной точкой для дальнейшего 
развития статистики инвалидности в Республике Казахстан и обеспечит:

1) Полный учет инвалидов, в том числе детей-инвалидов, не зависимо от 
того, являются они получателями пенсии и социальных выплат, или по каким-
либо причинам не обращались в органы социальной защиты за ее начислением. 
Ответственным министерствам необходимо принять во внимание возможности 
недоучета людей с инвалидностью («скрытая инвалидность» т.к. учет в ЦБДИ 
построен на официальном обращаемости граждан в учреждения МСЭ) [8]. 
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2) Наличия полной учетной информации по каждому инвалиду, включая 
имеющих бессрочную инвалидность, не только по демографическим 
характеристикам, группе инвалидности, степени утраты здоровья, адресу места 
жительства, но и по информации о заболеваниях, приведших к инвалидности, по 
функциональному состоянию инвалидов, с использованием для их кодирования 
соответствующих международных классификаций, принятых ВОЗ, а также по 
мерам социальной защиты, реабилитационным мероприятиям, уровню доходов, 
образованию. 

3) Свободный доступ к сводным статистическим данным по статистическим 
показателям инвалидности для организации специальных, репрезентативных 
выборочных обследований инвалидов, в целях мониторинга выполнения в 
республике и ее регионах в соответствии с положением Конвенции ООН о правах 
инвалидов. Анализ динамики инвалидности по группам позволит выделить 
положительный, отрицательный, стабильный и переменный типы динамики по 
тенденциям показателей, характеризующих увеличение или уменьшение групп.

4) Свободный доступ пользователям не только к общим, но  и к разукрупненным 
статистическим данным о лицах с ограниченными возможностями, как на 
национальном, так и на региональном уровнях.

5) доступ отдельных категорий инвалидов к необходимой им информации 
через организацию ее распространения в специальных форматах. 

Выводы. В Казахстане система статистки инвалидности менее развита, но есть 
все необходимые предпосылки для ее совершенствования. Необходимо разработать 
статистические количественные и качественные индикаторы. Учитывая основные 
задачи Конвенции и статистики инвалидности, предлагается ввести детализацию 
данных по полу, возрасту (возраст - в одной из двух общепринятых группировок: 
1-летней или 5-летней), месту проживания(город-село), а также по социально-
экономическим и демографическим характеристикам(образование, занятость, 
брачно-семейное положение, тип домохозяйства и др.). 

К тому же в настоящее время в республике не систематизированы и не 
доведены до уровня инструктивно-методических стандартизованных методов 
материалы по вопросам оценки потребностей в поддержке детей с ограниченными 
возможностями, обучающихся в общеобразовательных организациях, качества 
надомного обучения, социальной, физической и образовательной среды, кадрового 
обеспечения специального и общего среднего образования и т.п. [11] . 
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ҚАЗАҚСТАнДА МҮМКІнДІКТЕрІ ШЕКТЕУЛІ ТҰЛҒАЛАрДЫҢ, 
СонЫҢ ІШІнДЕ МҮГЕДЕКТЕрДІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕБІн 
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Түйін. Мақалада шектелген мүмкіндіктері мен мүгедектердің өмір сүру 
деңгейлері мен сапасын статистикалық байқау мәселелері қарастырылады. 
Шектелген мүмкіндіктері мен мүгедектік қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
дамуына көп жақты әсер етеді: ол демографиялық (халықтың денсаулығы 
нашарлығы), экономикалық (еңбек нарығынан ерте шығуы және т.б.), әлеуметтік 
және т.б. Мүгедектік статистикасы саясат пен экономикадың барлық 
салаларында маңызды рөл атқарады. Бұған БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары 
туралы конвенциясының ұмтылысы дәлел.

Түйін сөздер: мүгедектік, мүгедектік статистикасы, мүгедектер, 
статистикалық есеп, статистикалық бақылау, мүгедектердің құқықтары, өмір 
сапасы, адам дамуының индексі.

ORGANIZATION IN KAZAKHSTAN OF STATISTICAL ACCOUNT OF 
PERSONS WITH LIMITED OPPORTUNITIES, INCLUDING DISABLED 

PEOPLE
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Summary. Limited opportunities and disability exert multilateral impact on social 

and economic development of society which experiences losses of complex nature: 
demographic (excess mortality of people with bad health), economic (an early exit from 
the labor market, an absenteeism and so forth), social (social tension, a deprivation and 
so forth). The statistics of disability plays an important role in all field of policy and 
economy. About it witness also aspirations of the Convention of the UN on the rights 
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of disabled people. Statistics of disability are not just calculation of people who are 
divided into certain groups, for the purpose of determination of the persons having the 
right to social benefits. The statistics of disability and persons with limited opportunities 
can give a large number of information on their life experience and can be extrapolated 
to all population and is considered further in case of development of population, social 
policy of the country.

Key words: disability, disability statistics, persons with disabilities, statistical records, 
the rights of persons with disabilities, the quality of life, the human development index.
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К ВоПроСУ оБЕСПЕЧЕнИЯ нАДЛЕжАЩИХ жИЛИЩнЫХ 
УСЛоВИЙ нАСЕЛЕнИЯ СТрАнЫ КАК ФАКТорА ЧЕЛоВЕЧЕСКоГо 

рАЗВИТИЯ
Г.А.Кожахметова

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева,  г. Астана, 
Казахстан
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Аннотация. В работе рассмотрена обеспеченность жильем населения 
Республики Казахстан как критерия повышения качества жизни и уровня 
человеческого развития. Рассмотрены различные подходы к определению 
категорий уровень жизни, качество жизни и человеческое развитие, критерии 
оценки. Проведен анализ целей тысячелетия,  значимость обеспеченности жильем 
населения. Проведен анализ статистических показателей обеспеченности 
жильем. Рассмотрен жилищный фонд страны по географическому признаку, праву 
собственности,  обеспеченность жильем по регионам Казахстана. Определена 
неравномерность распределения жилья. Отмечено, что количественные 
показатели распределения жилищной площади не отражают качество жилого 
фонда, комфортности условий проживания. Проведен анализ жилого фонда по 
качеству строительного материала, благоустройству, наличию коммуникаций, 
сроку износа и аварийности, выявлены проблемы  неформальных поселений, 
влияния миграции на повышение спроса на жилье. В заключение исследования 
представлены основные направления решения проблем обеспеченности жильем 
на основании докладов о человеческом развитии и международных рекомендаций 
для стран в   целях обеспечения надлежащих жилищных условий. 

Ключевые слова: обеспеченность жильем, жилищный фонд, благоустройство 
жилья, аварийные дома, уровень жизни, качество жизни, критерии качества 
жизни

Введение. Качество жизни населения это категория, характеризующая 
конкурентоспособность страны и нации. Несмотря на многообразие трактовок 
понятия «уровень жизни», «качество жизни», которое определяется как 
совокупность условий человеческого существования, обеспечивающих получение 
необходимых жизненных благ, материального богатства и духовных ценностей, 
современные исследования рассматривают процесс развития человеческого 
существования не как повышение материального или экономического 
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благосостояния, а как процесс расширения «возможностей» человека.  А, 
именно, возможности прожить долгую и здоровую жизнь, возможности иметь 
доступ к знаниям, возможности совершить больше дел и т.д. В связи с этим, 
одной из целей человеческого развития является необходимость обеспечения к 
2020 году значительного улучшения условий жизни населения. Обеспечение 
безопасным и отвечающим требованиям жильем имеет исключительно важное 
значение для физического, психологического и социально-экономического 
благополучия человека и должно быть основополагающей частью деятельности на 
национальном и международном уровнях. Право на надлежащее жилье является 
одним из основных прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав 
человека и международных пактах об экономических, социальных и культурных 
правах. Несмотря на это, согласно оценкам, в настоящее время по крайней мере 
1 миллиард человек не имеют безопасного и отвечающего требованиям жилья, 
и в случае непринятия соответствующих мер к концу нынешнего столетия и в 
последующий период их число значительно возрастет[1]. Малообеспеченные 
семьи проживают или переселяются в приватизированное ветхое жилье, а также 
в дешевое жилье в периферийных деревнях или неофициальных поселениях. 
Особыми группами риска становятся лица, длительное время не имеющие работы, 
большие семьи или семьи с одним родителем, лица с низком уровнем образования. 
По оценкам ООН-ХАБИТАТ и ЕЭК ООН, приблизительно 10% городского 
населения проживают в неблагоприятных условиях без доступа к основным 
услугам или в перенаселенных жилых помещениях. В Центральной Азии более 
половины городского населения проживает в неформальных поселениях (56% – в 
Таджикистане, 52% – в Кыргызстане и 51% – в Узбекистане). В других частях 
региона эти показатели составляют 30% – в Казахстане и Республике Молдова  
и 19% – в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Румынии и Бывшей Югославской 
Республике Македония[1].

Методы. Анализ литературных источников [2-10] показал, что накоплен 
значительный опыт оценки качества и уровня жизни, однако даже самые надёжные 
системы показателей устаревают с течением времени. Различают два базовых 
подхода к процедуре оценки качества жизни: субъективный и объективный. При 
этом ряд отечественных и зарубежных ученых считают, что создание методики, 
способной охватить весь комплекс показателей качества жизни населения и 
пригодной для любой территории, практически невозможно. Свою позицию 
они обосновывают тем, что различие предметов потребления, неодинаковые 
экономические и социальные возможности, климатические условия и природные 
ресурсы не позволяют привести их к единому показателю. 

В соответствии  с международными методиками жилье  оценивается по таким 
критериям, как жилая площадь, количество комнат на человека, количество 
квадратных метров на человека, жилищные условия, доля домохозяйств, не 
имеющих современных туалетов, структура собственности, доля домохозяйств, 
не имеющих собственного жилья, удовлетворенность жильем, воспринимаемая 
удовлетворенность жильем, окружающая среда, шум, загрязнение воздуха, 
отсутствие доступа к «зеленым зонам» и качество воды. При характеристике 
жилищных условий, прежде всего, выделяет владельца жилья. При исследовании 
качества жилья используются группировки по этажности, по материалу стен, 
по высоте потолков, по степени его оборудования коммунально-бытовыми 
удобствами. Для собственного жилья указывается размер принадлежащего ему 
участка земли. Для обобщающей характеристики обеспеченности населения 
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жильем применяют такие показатели, как численность населения, живущего 
в жилищах, не отвечающих установленному стандарту, и его доля в общей 
численности населения; количество комнат, приходящихся на одного жителя. 
При этом стандарт обеспеченности жильем в западных странах предполагает 
наличие одной комнаты на каждого жильца плюс одну общую комнату, а ООН 
применяют показатель, количество людей, проживающих в одной комнате. В 
данной статье проводится анализ качества жизни и человеческого развития в 
рамках обеспеченности населения страны надлежащим и доступным жильем по 
официальным статистическим данным и, несмотря на наличие многих указанных 
выше показателей, ряд показателей остается не охваченным, в связи с отсутствием 
необходимой информации. 

результаты и обсуждение. Весь жилищный фонд страны на начало 2017 
года составил 342,6 млн.кв. метров, из которых 216,1 млн. кв. метров, или 
63,1%, расположились в городах и других городских поселениях, а 126,5 млн. кв. 
метров (36,9%) – в сельских населенных пунктах. Наблюдается стабильный рост 
городского жилищного фонда. При этом, почти весь (97,6%) жилищный фонд 
ныне находится в частной собственности населения страны и 8,1 млн. кв. метров 
остались в государственной собственности и эта доля также имеет тенденцию к 
снижению.

Одним из наиболее важных показателей оценки жилого фонда является 
обеспеченность населения жильём. На начало 2017 года она составляет 21,4 кв. 
м на человека. Наибольшая доля обеспеченности жильем приходится в Астане 
29,6 кв.м, наименьшая 16,3 кв.м в Жамбылской области.   В настоящее время 
лишь в Астане этот показатель приближается к нормам в соответствии с 
рекомендациями  по обеспеченности граждан жильём, когда на человека должно 
приходиться 30 кв. м.  По данному показателю наша страна отстаёт от России 
(23.4 кв. м), Польши (25 кв. м), КНР (32 кв. м), Германии (39 кв. м), США 
(69.7 кв. м) и Великобритании (70 кв. м). Обеспеченность жилой площадью 
городских жителей составляет 24 кв.м  и сельских жителей 18,0 кв.м, наименьшая 
площадь сельского жилья в Жамбылской области -14,5 кв.м. При численности 
населения в 18 млн человек,  жилой фонд составляет около 342,6 млн кв. м, что 
на 190 млн кв. м меньше социального стандарта ООН, несмотря на значительный 
рост за период с 2007 года на 82 млн кв.м[11].  

Доля относительно новой жилой недвижимости равна 23 %. В Астане она 
составляет 70 %, в Алматы — около 26 %.   По данным акимата города Астаны, 
на 1 января 2017 года в очереди на жилье состоит 44 тысячи человека, при 
этом более 6 тысяч человек поставлено только в прошлом году. В 2016 году в  
порядке очереди и в рамках жилищных программ гражданам предоставлено 603 
квартиры. В рамках программы «Нурлы Жер» в 2017-2021 гг. будет введено более 
40 тысяч квартир в ценовом диапазоне до 1000$. Из них, за счет бюджетных 
средств через  Управление  строительства – 8247 квартир (арендное жилье –2307, 
кредитное -5940), в том числе в 2017 году - 1120 квартир (арендное жилье – 300 
квартир,  кредитное жилье- 820).   В 2017 году коммерческими застройщиками 
будет введено около 5000 квартир в ценовом  диапазоне от 220 тыс. до 300 тыс. 
тенге  за один квадратный  метр. 

При анализе обеспеченности жильем необходимо учитывать неравенство 
в распределении жилья. В целом по республике распределение жилого фонда 
на индивидуальные жилые дома (ИЖД) и многоквартирные жилые дома (МЖД) 
представлено в пропорции 48:52 %.  В целом по республике насчитывается 
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2 276 783 домов, из которых 1 954 792 — индивидуальных, 321990 — 
многоквартирных, 40 % жилых домов расположено в городской местности. Около 
52 % это индивидуальные жилые дома в сельских населенных пунктах, большая 
часть которых расположена в Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-
Казахстанской областях – 12,1, 12,3, 5,5 % соответственно. В городских поселениях 
максимальная доля ИЖД приходится на Южно-Казахстанскую область и город 
Алматы. В Алматы насчитывается 509 872 квартиры (80 %) в МЖС, 129 270 
(20 %) частных домов. В Астане 259 236 (89 %) и 30 476 (11 %) соответственно. 

Жилой фонд представлен в основном двух и трехкомнатными квартирами 
-30,2 % и 31,4% соответственно. На долю однокомнатных и четырехкомнатных 
приходится по 15 %. При этом одно, двух, трехкомнатные квартиры расположены 
во многоквартирных домах и составляют 90% жилого фонда этих домов. В то 
время как среди  индивидуальных домов преобладают трех и четырехкомнатные 
дома, составляющие 56 % всех домов. Пяти, шести и более комнатные жилые 
помещения представлены в целом в индивидуальном секторе. Вместе с тем, 
количество комнат также не отражает качество жилья. Так, 9,5 тыс.кв.м 
шестикомнатных квартир имеет площадь до 50 кв.м., основная часть которых 
расположена в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. Принимая во 
внимание, что по  данным статистики, комната, определяется как пространство 
жилища, ограниченное стенами от пола до потолка или до кровельного покрытия 
и имеющее размеры, достаточные для того, чтобы вместить кровать для взрослого 
человека (по крайней мере 4 кв.м), делать однозначные выводы об уровне качества 
жилья нельзя. В тоже время 7,1 тыс.кв.м  однокомнатных квартир имеет площадь 
от 150 до 250 кв.м. Однако по имеющимся данным статистики определить 
количество  квартир, количество, проживающих в них людей не представляется 
возможным. В однокомнатной квартире площадью до 250 кв.м. может проживать 
один-два человека, в то время как, в шестикомнатной до 12-15 человек. Средний 
размер площади однокомнатных квартир составляет 35,1 кв.м, двухкомнатных 
квартир – 49,7, трехкомнатных квартир -67,4, четырехкомнатных квартир- 89,8,  
пятикомнатных квартир -123,2, шестикомнатных квартир – 186,6 кв.м. В целом 
средняя площадь квартиры в Казахстане равна 56.8 кв. м. В Кызылординской 
области отмечен наибольший показатель — 65.6 кв. м., в Астане она составляет 
63.4 кв. м, в Алматы — 58.2 кв. м. Средняя площадь индивидуального дома 
в Казахстане — 84 кв. м, наибольшее значение зафиксировано в Астане — 
146 кв. м. Самые просторные квартиры расположены в Кызылординской области, 
наименьшие по площади — в Северо-Казахстанской. Что касается частных 
домов, то в первом случае — в Астане, во втором — в Восточно-Казахстанской 
области[11].  

Жилая площадь жилищного фонда страны составляет 65,3 %, в городских 
населенных пунктах -63,7%,  в сельских населенных пунктах – 68,5%. Жилищный 
фонд, и в частности его жилая площадь расположена в Алматы и Астане по 20,1 и 
8,6 % соответственно, в Южно-Казахстанской и Карагандинской областях – 12,7 
и 10,9 %. В сельской местности  также в соответствии с численностью населения 
наибольшая доля  жилой площади жилищного фонда представлена в Южно-
Казахстанской, Алматинской областях.

Индивидуальные дома из кирпича, монолитного бетона и крупно-панельные, 
каркасно-панельные, крупно-блочные составляют лишь 30 %, остальные  70 % 
домов построены из других стеновых материалов, если учесть что 55% из этих 
домов расположены в Южно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской  областях 
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и городе Алматы можно предположить, что это саманные дома. Многоквартирные 
дома  36,5 %  выстроены из кирпича,  18 % из монолитного бетона, 31 % из других 
стеновых материалов. Однако в сельских населенных пунктах из других стеновых 
материалов построены 48%, из кирпича около 40 % всех многоквартирных 
домов. Стеновой материал влияет на степень и время износа домов, отдельные 
стеновые материалы имеют срок эксплуатации 25-50 лет, что приведет к скорой 
аварийности и ветхости домов, построенных в 60-70-х годах прошлого столетия. 
Многие многоквартирные дома в сельской местности построены именно в это 
время, в эпоху освоения целинных и залежных земель в Казахстане.

На сегодня  в аварийном состоянии находится 3606 домов, общей площадью 
1590,7 тыс.кв.м, в котором проживает  77 947 человек. Высокая доля – 52% 
аварийного жилья с общей площадью в 72 % находится в городе Алматы, в котором 
проживает 63 % всех проживающих в аварийном жилье. Анализ показывает, что 
в аварийных домах на каждого человека приходится около 20 кв.м. По данным 
управления жилья Астаны за период с 2013 по 2016 год в городе было снесено 117 
аварийных домов, переселены 1 570 семей. 

Недостаточность жилья усугубляется миграцией населения. Казахстан 
является второй после России  страной приема трудовых мигрантов, которые 
в последующем остаются на постоянное проживание и нуждаются в жилье 
и пополняют ряды уязвимых в жилищном плане людей.  По данным переписи 
населения 2009 года, в начале 2009 года 12,0 тысячи домохозяйств проживали 
в общих коммунальных квартирах, 75,4 тысячи – в комнатах, приспособленных 
под семейные квартиры в общежитиях, 46,9 тысячи – в дачных домах (домиках) 
дачных поселков близ городов (всего 134,3 тысяч семей). Почти 2,1 млн. кв. метров 
наличного жилья, где проживают свыше 25 тысяч семей, официально, признаны 
аварийными. Кроме того, при переписи были зарегистрированы 4253 (в том 
числе в городах - 4084) граждане, не имеющие постоянного жилища (бездомные). 
Усиливается проблема неформальных поселений, которыми является любой 
населенной пункт, где жилье построено без необходимого права собственности 
на использованные земли. Жители неформальных поселений не имеют законных 
прав на землю и жилое здание и являются уязвимыми к выселению. В таких 
жилых помещениях зачастую отсутствуют средства первой необходимости, такие 
как канализационная система и водопроводная вода.

Вместе с тем, за годы реализации «Дорожной карты занятости» 19 тысяч 
человек переехали из южных регионов в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, 
Павлодарскую области. В четырех южных регионах страны (Кызылординская, 
Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области) живет 38 процентов 
населения, в северных регионах живет около  17 процентов. Переселенцам в 
рамках программы было построено и предоставлено жилье, всего 5,4 тысячи 
служебных квартир и комнат в общежитиях. В новой Программе занятости 
предусматривается возможность оплаты арендуемого переселенцами жилья, 
субсидирование аренды жилья. Вводится дифференцированная, в зависимости от 
количества членов семьи, субсидия по найму жилья от 34 тысяч до 68 тысяч тенге 
на каждого члена семьи. Кроме того, предусмотрена возможность строительства 
жилья за счет местных бюджетов.

Сравнительно благополучная картина по площади жилищ, 
приходящейся на одного жителя в Казахстана, выглядит иначе, если 
учитывать качественные характеристики жилого фонда, в том числе 
благоустройство, средний возраст жилища, его благоустройство 
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(оборудование водопроводом, канализацией, душем или ванной, горячим 
водоснабжением). Около 1/3 домов в стране нуждаются в ремонте, еще больше 
зданий требуют термомодернизации, так как не соответствуют современным 
требованиям теплозащиты. Удельный вес общей площади всего жилищного фонда 
оборудованной водоснабжением составил 98 %, канализацией  67 %, центральным 
отоплением  41%, газом  88%, центральным горячим водоснабжением  36%, 
ванной или душем  42 %. Обращает внимание, что благоустройство жилого 
фонда либо не изменяется, либо изменяется незначительно, кроме обеспечения 
водоснабжения и канализацией, которые повысились с 56 и 46% соответственно 
в 2007 году. Относительно высокие показатели благоустройства жилого фонда 
страны обеспечиваются за счет городского фонда, в то время как сельский фонд 
имеет низкие показатели благоустройства.

В стране слабо развит рынок арендного жилья, в силу чего необходимо 
формирование национальной политики в сфере аренды жилой недвижимости 
путем обеспечения нормативно-правовой базы защиты, как собственников, так 
и нанимателей. Рассмотреть вопрос необходимости изменения налоговых ставок 
на арендуемое жилье по сравнению с собственным жильем для стимулирования 
развития рынка жилья. На сегодня когда стоимость арендной платы (в отдельных 
случаях теневой) настолько высока, что равна стоимости ежемесячного взноса 
за ипотечный кредит или взносов долевого участия, население склоняется в 
сторону приобретения в собственность жилья и выплачивая двойную, а порой 
и тройную цену в течении 20-30 лет не может не улучшить жилье, не сменить 
район проживания и пр. Развитие рынка арендного жилья позволить снизит его 
стоимость, и обеспечить мобильность населения.

Заключение. В соответствии с международными рекомендациями для 
стран в   целях обеспечения надлежащих жилищных условий следует принять 
незамедлительные меры по обеспечению жильем бездомных и обездоленных 
слоев населения.  Ставится задача повышения эффективности национальных 
жилищных стратегий, направленных на облегчение доступа городской и сельской 
бедноты, безработных и групп населения, не имеющих источников дохода к 
земле, финансовым ресурсам и недорогостоящим строительным материалам. 
Политика должна содействовать упорядочению и улучшению неофициальных 
поселений и городских трущоб; следует способствовать ослаблению воздействия 
процесса ухода населения из сельских районов в города путем улучшения условий 
жизни в сельской местности. Решение проблем обеспечения жильем городского 
населения необходимо решать за счет обеспечения занятости городской бедноты, 
путем создания, совершенствования и эксплуатации городской инфраструктуры 
и сектора услуг и поддержки экономической деятельности в неформальных 
секторах. Необходимо содействовать развитию жилищных условий на селе, 
обеспечить возможность получения доходов и стимулирования проживания в 
сельских районах, способствовать сокращению различий между городскими и 
сельскими условиями жилищных условий.

Модернизацию старых районов и неформальных поселений проводит  за 
счет повышение защищенности права собственности, путем упорядочения прав 
на землю и жилище, создание новой или усовершенствование существующей 
инфраструктуры (водоснабжения, санитарии и утилизации отходов и др.) до 
приемлемого уровня.  Необходимо включить вопросы социального жилья в другие 
стратегии, в частности в те из них, которые связанны с занятостью, городским 
планированием и транспортом и учитывать в социальных жилищных стратегиях 
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фактор быстрого старения населения. Учет международных рекомендаций 
позволить поднять работу по обеспечению населения надлежащими жилищными 
условиями на более результативный уровень. В Казахстане будет продолжена 
работа по обеспечению населения надлежащими жилищными условиями, 
модернизация имеющихся жилых помещений. В Послании Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 г. 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 
поручено внедрить в строительстве и коммунальном секторе  современные   
технологии, применять новые методы строительства, современные материалы, 
принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской 
застройки, установить повышенные требования к качеству, экологичности и 
энергоэффективности зданий. 
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АДАМ ДАМУЫ ФАКТорЫ рЕТІнДЕ 
ЕЛ ХАЛҚЫнЫҢ ТИІСТІ ТҰрҒЫн  ҮЙ жАҒДАЙЛАрЫн 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕЛЕрІ
Г.А.Қожахметова

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
e-mail: gkozhakhmetova@mail.ru

Аңдатпа. Жұмыста Қазақстан Республикасы халқын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету өмір сүру сапасын арттыру мен адамның даму деңгейін 
жоғарылату критерийі ретінде қарастырылған. Өмір сүру деңгейі, өмір 
сүру сапасы мен адам дамуы категорияларын анықтауға әр түрлі әдістер, 
бағалау критерийлері берілген. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз етудің 
маңыздылығына, мыңжылдық мақсаттарына талдау жасалынды. Тұрғын үймен 
қамтамасыз етудің статистикалық көрсеткіштеріне талдау жасалынды. 
Географиялық белгісіне, меншік құқығына қарай елдің тұрғын үй қоры, Қазақстан 
аймақтары бойынша тұрғын үймен қамтамасыз етілуі қарастырылды. 
Тұрғын үйдің әркелкі бөлінуі анықталды. Тұрғын үй алаңын бөлудің сандық 
көрсеткіштері тұрғын үй қорының сапасын, өмір сүру жағдайларының 
жайлылығын көрсетпейтіндігі анықталды. Құрылыс материалының сапасына, 
абаттандандыруға, коммуникацияның болуына, тозу және апаттық мерзіміне 
қарай тұрғын үй қорына талдау жүргізілді, бейресми қоныстардың мәселелері, 
көші-қонның тұрғын үйге сұраныстың артуына әсері анықталды. Зерттеу 
қорытындысында тиісті тұрғын үй жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында 
адам дамуы туралы баяндамалар және елдерге арналған халықаралық ұсыныстар 
негізінде тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелерін шешудің басты бағыттары 
ұсынылды.          

Түйін сөздер: тұрғын үймен қамтамасыз ету, тұрғын үй қоры, тұрғын үйді 
абаттандыру, апатты үйлер, өмір сұру деңгейі, өмір сүру сапасы, өмір сүру 
сапасының критерийі.

TO THE ISSUE OF PROCUREMENT OF APPROPRIATE 
ACCOMMODATION CONDITIONS TO THE COUNTRY POPULATION AS A 

FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
G.Kozhakhmetova

L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
e-mail: gkozhakhmetova@mail.ru

Summary. The paper considers the provision of housing for the population of the 
Republic of Kazakhstan as a criterion for improving the quality of life and the level 
of human development. Analyzed millennium goals, the importance of the provision 
of housing for the population was carried out. Analyzed statistical indicators of the 
provision of housing is carried out. Considered the country’s housing stock by geography, 
ownership, housing by regions of  Kazakhstan. Uneven distribution of housing is 
defined. It is noted that the quantitative indicators of the distribution of housing space 
do not reflect the quality of the housing stock, the comfort of living conditions. Study 
concludes, the main directions of solving the problems of security at the level of human 
development reports and international recommendations for countries with a view to 
ensuring safe housing conditions are presented.

Key words: housing provision, housing stock, housing improvement, emergency 
houses, standard of living, quality of life, quality of life criteria
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАн оБЛЫСЫ АУЫЛ ШАрУАШЫЛЫҒЫ 
ӨнДІрІСІнІҢ КӨЛЕМІн УАҚЫТ ҚАТАрЫ ТАЛДАУЫ 

нЕГІЗІнДЕ БоЛжАУ
А.Ж.Байгужинова 

Нархоз университеті, Алматы қаласы, Қазақстан 
e-mail: аlma.baiguzhinova@narxoz.kz

Түйін. Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысы бойынша басты экономикалық 
көрсеткіштерге талдау жасалынып, аймақтың жалпы ауыл шаруашылығы өнімін 
болжауға қатысты сұрақтар қарастырылды. Себебі өнеркәсіптің дамуымен 
қатар аймақтың табиғи-климаттық әлеуеті агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 
да өте бейім келеді. Сондықтан аймақтың аудандары мал шаруашылығы мен 
өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруге маманданған. Осыған орай болжамды 
жасау үшін экономикада өте жиі қолданылатын эконометрикалық әдістердің 
бірі - уақыт қатары талдауы пайдаланылған. Уақыт қатары талдауының 
негізгі мақсаты – зерттеліп отырған жағдайлар динамикасының тұрақты 
құрамын есептеу  және бағалау арқылы болжам жасай отырып ұтымды басқару 
шешімдерін қабылдау болып табылады. Мәліметтерге сүйене отырып, өңірлік 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі есептелінген. 
Алынған нәтиже бойынша өңірлік ауыл шаруашылығы өнімінің көлеміне келесі 3 
жылға болжам  жасалған.

Түйін сөздер: уақыт қатары, жалпы өңірлік өнім, аймақтың ауыл 
шаруашылығы, болжам. 

Кіріспе. Шығыс Қазақстан облысы - еліміздің дамыған индустриялы-аграрлық 
аймағының бірі. Өңірдің үстемдік саласы болып табылатын түсті металлургиядан 
басқа, машина жасау, энергетика, химия және ағаш өңдеу, жеңіл және тамақ 
өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндіру салаларыда жұмыс істейді.

Мал шаруашылығының ерекшелігі оның көп салалы сипатта болуында. 
Облыстың табиғи-климаттық жағдайына және шаруашылық қызметіне 
байланысты сүт және сүт өнімдерін, ет өнімдерін, яғни ірі қара мал шаруашылығын, 
жіңішке және ірі жүнді мал бағуына, сонымен қатар жылқы, шошқа, құс, марал 
мен бұғы өсіруге, ара шаруашылығын дамытуға мүмкін болып отыр. Марал 
мен бұғы шаруашылығын дамыту мен панты өнімдерін өндіруде шығыс аймағы  
республикадағы жалғыз өңір болып табылады.

Ауыл шаруашылығы жануарларының құрылымында  ірі қара малдың негізгі 
үлесі - 53,4 пайызды құрайды. Одан кейінгі біршама үлеске қой мен ешкі - 20,2 
пайыз және жылқы - 17,4 пайызға ие. 

Облыстың өсімдік шаруашылығы жалпы ауыл шаруашылық өнімі өндірісі 
көлемінің 40 пайызға жуығын құрайды. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру 
алты ауыл шаруашылық аймағында жүзеге асырылады. Облыс республикада 
майлы дақылдардың ішінде күнбағыс өндіретін негізгі өндірушісі болып табылады 
- мұнда осы өсімдік шаруашылығы түрінің  60 пайыздан астамы өсіріледі. ШҚО 
ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметіне сүйенсек өңірде өндірілетін 
күнбағыс майлы дақылдардың көлемі халықтың өсімдік майына деген сұранысын 
толығымен қанағаттандыруға мүмкіндік береді, өндірістің айтарлықтай бөлігі, 
атап айтқанда 70% дейін өңделген өнім өңірлерден тыс жерлерге сатылады.

1-ші кестеде 2007 және соңғы 2016 жылдағы негізгі көрсеткіштердің серпіні 
көрсетілген.
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Кесте 1 
Соңғы 10 жылдағы аймақ дамуының нәтижелері (2007, 2016 жж.) 

№ Негізгі көрсеткіштер 2007 жыл 2016  жыл Абсолютті 
ауытқу

Өсу қарқыны, 
%

1 Жалпы өңірлік өнім, млрд. 
теңге 800,5 2793,9 1993,4 249,02

2 Өнеркәсіп өндірісінің көлемі, 
млрд. теңге 485,9 1437,3 951,4 195,8

3 Ауыл шаруашылығының 
жалпы өнімі, млрд. теңге 97,1 415,1 318 327,5

4 Сыртқы сауда айналымы, млн.
АҚШ долл. (кеден одағынсыз) 3385 2512,8 -872,2 -25,76

5 Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар, млрд. теңге 126,5 436,5 310 245,06

6 Тіркелген кәсіпорындар саны, 
бірлік 11232 15678 4446 39,58

7 Жұмыс жасап тұрған 
кәсіпорындар саны, бірлік 7891 8542 651 8,25

8 Меншік кірістерінен түскен 
табыс , млрд. теңге 43,4 92,3 48,9 112,67

Ескерту: http://www.stat.gov.kz сайтының мәліметтері негізінде автор құрастырған [1].

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 2016 жылы 415,1 млрд. теңгені 
құрады. Өткен 2015 жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі - 105,1 пайызға 
тең. Талданып отырған  кезеңде 258,1 мың тонна ет (өсімі - 5,8 пайыз) және 836,4 
мың тонна сүт (өсімі - 5,9 пайыз) өндірілді. Ірі қара мал саны - 1,9 пайыз, жылқы 
- 4,4 пайыз, құс - 0,9 пайызға артты [2]. 

Шығыс Қазақстан облысы экономикасының негізін өнеркәсіп өнімдерінің 
өндірісі қалыптастырғанымен, агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға да көп көңіл 
бөлінеді, оның үлесі ішкі жиынтық өнімнің 10 пайызын құрайды. Мамандануы  
бойынша облыстың ауыл шаруашылығы дамыған өсімдік шаруашылығы бар мал 
шаруашылығы бағытында жұмыс жасайды. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 
құрылымындағы мал шаруашылығының үлесі 60 пайыз (Сурет 1).

Сурет 1 ШҚО ауыл шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жиынтық 
көлемі,2016 жыл [1]

http://sua.aesa.kz/
http://www.aesa.kz/
http://www.stat.gov.kz


222 Статистика, учет и аудит, 1(68)2018
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/

2017 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметке сай шағын және орта бизнес 
субъектілерінің саны (жеке кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтарын қоса алғанда) 
2015 жылғы деңгейден 0,4% -ға артып, 99,0 мың бірлікті құрады. Жалпы 
тіркелгендер санындағы шағын және орта бизнес субъектілерінің үлесі 85,7% 
-ды құрады. Республика бойынша жалпы көлеміндегі облыс инвестицияларының 
үлесі 5,6%-ды құрайды. ЖӨӨ жалпы көлеміндегі ауыл шаруашылығының үлесі 
2016 жылы 14,63% құрады. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жыл сайынғы 
көлеміне сәйкес тренд теңдеуін алып алдағы кезеңге болжам жасауға болады. Ол 
үшін экономикада жиі қолданылатын эконометрикалық әдістердің бірі – уақыт 
қатарын пайдалануға болады [3, 4].

Әдіснама. Уақыт қатары - кездейсоқ үрдісті байқау жинағы. Уақыт қатарындағы 
басты мүдде - олардың құрылымын сипаттау немесе модельдеу.

Уақыт қатарына қойылатын айқын талаптардың бірі байқау нәтижелерінің 
өзара салыстырмалы болуында. Салыстыруды қамтамасыз ету үшін уақыт 
аралығы айлар немесе күндер болған жағдайда талдауды бастамас бұрын 
кейбір кедергі жасаушы әсерлерді жою керек. Мысалы, экономикалық және 
әлеуметтік деректердің салыстырмалылығына айлардың әртүрлі ұзақтығы немесе 
мемлекеттік мерекелердің болуы әсер етеді [5].

Уақыт қатарларын өңдеуде қолданылатын әдістер математика-статистикалық 
әдістер мен сипаттамаларға негізделген. Дегенмен, уақыт қатарын (әсіресе 
экономикалық деректерді) зерттеу кезінде осы талаптардың орындалғанын тексеру 
көбінесе мүмкін бола бермейді. Сондықтан да, ресми статистикалық құралдардың 
негізінде алынған қорытындыларды сақтықпен қабылдаған жөн және мағыналы 
талдаумен толықтырылуға тиіс.

Жалпы статистикалық талдау сияқты уақыт қатары талдауының да түпкі 
мақсаты осы қатарлардың пайда болуына себеп болатын тетіктерді терең түсінуге 
қол жеткізу болып табылады.

Статистикалық деректерге сәйкес жоғарыда келтірілген көрсеткіштің кескінін 
тұрғызайық (2 сурет).

Сурет 2 ШҚО 2000-2016 жылдар аралығындағы ауыл щаруашылығы 
өнімдерінің (қызметтерінің) жиынтық шығарылымы 

нәтиже және талқылау. 2-ші суреттегі кескіндемеге екінші дәрежелі полином 
сәйкес келеді және  R2 = 0.99. Болжам жасау үшін алдымен 2016 жылға дейінгі 
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деректерді пайдалана отырып, 2016 жылға болжам жасап,  нақты деректермен 
салыстыру арқылы болжамның нақтылығын анықтайық.

2016 жылғы ауыл шаруашылық өнімдерінің жиынтық көлемі 415,1 млрд. 
теңгені құрады. Зерттеу үшін 16 кезең алынды, яғни 2016 жыл 17 кезең деп алып 
төмендегідей мәнге ие боламыз:

У(2016)= 1656,1*17^2 -7573,1*17+56218= 406,1 млрд.тг.
Осыған сәйкес болжамның орындалуы - 97,84 %.
Болжам 2017 жыл: У(2017)= 1656,1*18^2 -7573,1*18+56218= 456,5 млрд.тг.
              2018 жыл: У(2018)= 1656,1*19^2 -7573,1*19+56218= 510,1 млрд.тг.
              2019 жыл: У(2019)= 1656,1*20^2 -7573,1*20+56218= 567,2 млрд.тг.
Болжамның мәндері 3-ші суретте көрсетілгендей соңғы жылдары қалыптасқан 

тенденцияға сай келеді. 

Сурет 3  У және У* графигі

Қорытынды. Осылайша, өңірдің аграрлық секторының жұмыс істеу 
тұрақтылығын зерттеуде экономикалық және статистикалық әдістерді қолдану 
орташа мерзімді перспективада оның даму сценарийлерін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Оларды практикада қолдану аймақтық аграрлық секторды 
дамытудың басым бағыттарын негіздеуге мүмкіндік беретін қарама-қайшы 
деректер мен ақпараттың анықталмауының әсерін азайту арқылы басқару 
шешімдерінің сапасын арттыруға ықпал етеді.
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ПроГноЗИроВАнИЕ рАЗВИТИЯ СЕЛЬСКоГо ХоЗЯЙСТВА 
ВоСТоЧно-КАЗАХСТАнСКоЙ оБЛАСТИ 

А.Ж.Байгужинова 
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан

e-mail: аlma.baiguzhinova@narxoz.kz
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

прогнозированием валовой продукции сельского хозяйства региона. Для прогноза 
динамики объема используются временные ряды. На основании данных 
рассчитаны доля продукции сельского хозяйства региона в общем объема валового 
регионального продукта. По результатам данного прогноза разработана модель 
прогнозирования объема сельскохозяйственного продукта. 

Ключевые слова: временные ряды, валовый региональный продукт, сельское 
хозяйство региона,  прогноз. 

FORECASTING THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE 
EAST KAZAKHSTAN REGION

А.Zh.Baiguzhinova 
NarxozUniversity, Аlmaty, Kazakhstan
e-mail: аlma.baiguzhinova@narxoz.kz

Summary. The articles consider issues related to forecasting the Gross agricultural 
production. For predicting the dynamic of the volume had been used time series. Based 
on the data, the share of agriculture had been calculated. As a result of the this projection 
had been developed prediction model in agricultural product.

 Key words: time series, gross domestic product, region’s agriculture, projection.
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ИнФорМАТИКА И оБЩЕСТВЕннЫЕ нАУКИ
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оПТИМИЗАЦИЯ ПроЦЕССА оБжИГА СЫПУЧИХ МАТЕрИАЛоВ 
Во ВрАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

Б.Бурибаев1, Б.Т. Темирбеков*2,
1Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы, Казахстан

2КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
e-mail: temirbekkov@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены математические модели процесса 
обжига сыпучих материалов во вращающейся печи с учетом температурного 
режима, сфор му лированы основные теоретические и практические задачи 
исследования, приведены результаты предложенных схем и устройств для 
проведения исследований по физико-математическому описанию превращений 
при разложении сыпучего материала во вра щаю щейся печи. Анализированы 
важные характеристиик обжигаемого материала во вращаю щейся печи, при 
этом отмечена ведущая роль коэффициента внутреннего тре ния, значение 
которого существенно зависит от структурного состава и условий термо-
обработки материала, влияю щих на физические свойства. Полученная модель в 
работе показывают применимость предложенного способа для контроля процесса 
и возмож ность проведения обжига сыпучего материала в оптимальном режиме 
вращающейся печи. 

Ключевые слова: обжиг, вращающаяся печь, математическая модель, время 
пребывания, вытеснитель.

Введение. В условиях непрерывного роста цен на энергоносители, на 
предприятиях обработки сыпучих материалов, например, цемента, алюми ниевого 
комплекса остро ставится задача снижения топливно-энергетических расходных 
материалов. Ожесточившиеся экологические нормы, развитая конкуренция на 
рынке, обуславливают проведение реконс трукции и модернизацию, как отдельных 
переделов, так и всего производства в целом. 

Завершающей стадией производства цемента, а также глинозема — сырья для 
электролитического получения алюминия, является процесс кальцинации. Эти 
проблемы были рассмотрены и исследованы известными учеными В.В.Кафаровым, 
Е.Ходоровым, И.Гринманом и др. [1-3]. Они изучали  основные физико-химические 
свойства сыпучих веществ – цемента,  глинозема, оказывающие влияние на 
показатели электролизного производ ства, являющегося основным потребителем 
электроэнергии. Их исследования показывают, что необходимо дальше развивать 
это направление для снижения стоимости энергии и расходных материалов. 

Методами исследования являются термический анализ порошко образных 
веществ, разработка математических моделей процесса прока ли ва ния сыпучих 
материалов и оптимизация этого процесса с помощью получен ных данных. В 
первую очередь это касается основного оборудо вания. Конструктивные особен-
ности, применяемых в настоящее время трубчатых вращающихя печей, не 
позволяют эффективно провести их модернизацию. Поэтому идет развитие 
существующих и поиск новых методов исследования этих аппаратов,а также 
создание новых аппаратурно-технологических схем. 
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PROCESS OPTIMIZATION OF ROASTING OF BULKS IN                                                            
THE ROTATING FURNACE

B.Buribaev1, B.Temirbekov*2

1Almaty Academy of Economics and statistics. Almaty. Qazaqstan
2Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

e-mail: temirbekkov@mail.ru
Summary.In this article, the main theoretical and practical research tasks are 

formulated, the results of theoretical research on the physico-mathematical description 
of transformations during decomposition of aluminum hydroxide in a rotary kiln are 
presented. 

Key words: roasting, rotating furnace, mathematical model, stay time, displacer. 
АЙнАЛМАЛЫ ПЕШТЕГІ ҰнТАҚ МАТЕрИАЛДАрДЫ 
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Түйін: Бұл мақалада зерттеудің негізгі теориялық және практикалық 

мәселелері қарастырылып, айналалмалы пештердегі ұнтақ материалдарды 
қыздыру кезінде олардың түрленулерінің физикалық-математикалық сипаттама-
ларын теориялық тұрғыдан зерттеу мәселелері келтіріліп, солардың нәтижелері 
берілген. 

Түйін сөздер: күйдіру, айналмалы пеш, математикалық модель, ішінде болған 
уақыты, ығыстырғыш.
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ИнФорМАЦИонноЕ ПрАВо КАК оТрАжЕнИЕ 
ЕСТЕСТВЕнноГо ПрАВА

Н.С.Семенов
Международный Университет Кыргызстана, г.Бишкек, Кыргызстан
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Аннотация. В статье приводится изучение права на информацию, как одно 
из важных законов естественного права. Информационное право востребовано  
в современном мире, без необходимой информации право на информацию не 
может быть полностью применимо. Основой информационного права служит 
естественное право, выраженное в виде права на информацию. С ростом новых 
технологий информационное право развивается, но проблемы по систематизации 
информационного права до сих пор еще не решены. Перечень правовых проблем 
еще не завершен, так как имеет смежную среду правовых отношений. 
Международные соглашения в области Информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) стали стимулами развития экономики и образования, 
влияющего на создание и применение знаний,  нацеленных на сокращение 
разрыва в информационных технологиях между государственным и частным 
секторами. Создание и применение ИКТ в государстве и обществе создают 
условия направленные на проведение исследовательских работ по производству 
информационных систем с целью формирования информационного общества. 
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Информационное общество в соответствии с естественным правом позволит 
выстроить правовые отношения с позиции законов и морали права.

Ключевые слова: Естественное право, информация, информатизация, 
информационное общество, законодательство, информационное право,  информа-
ционно-коммуникационные технологии,  информационно-правовые отношения.

Введение. Естественное право было основано на постоянном обмене 
информации между субъектами права. Естественное право, сформированное из 
основ правовой морали, утвердило права человека, выраженные в индивидуальной 
свободе. Теоретик естественного права Сеитова Р.М. описывает, что важным 
законом естественного права служит – право на информацию. Право на жизнь 
есть фундаментальное право, но без необходимой информации (знаний, навыков, 
опыта) – это право может не полностью применимо, поэтому необходимо 
перейти от естественных норм к позитивным нормам и исследовать направление 
в юриспруденции под названием информационное право [1]. Сеитова Р.М. 
представляет анализ, по которому право на информацию делится на следующие 
элементы:

-поиск, получение, передача, распространение.
Информационное право – одна из отраслей права, направленное на регуляцию 

общественных отношений в сфере информации, где выявляются объекты и 
субъекты права. В дальнейшем применяются информационно-правовые нормы 
права, которые систематизируются и упорядочиваются.  

Информация – это форма общения, существующая в писанных и неписанных 
источниках, которые постоянно находятся в обращении. Информация делится 
на информацию закрытого и открытого доступа для государственного сектора 
и является ключевым аспектом безопасности. В частном секторе стараются 
обезопасить информацию, используемую как элемент собственности. 

Информационное право востребовано и в современном мире, где с ростом 
новых технологий оно развивается быстрыми темпами, но, к сожалению, из-за 
не сложившихся полностью правовых отношений, до сих пор еще не приняты 
конкретные шаги по систематизации информационного права. На примере 
Российской Федерации в 2014 году коллективом авторов под редакцией профессора 
Бачило И.Л. была предложена концепция «Информационного Кодекса», которая 
рассматривала правовые основы, функции и проблемы в информационном 
праве. Возникает новый термин «сетевое общество» – явление, основанное на 
политических, культурных, социальных, экономических традициях, направленных 
на распространение информации. Но существует и ряд проблем, таких как: [2]

-безопасность,
-трансграничность,
-авторское право,
-соотношение частного и публичного правовых пространств;
-достоверность, доступность информации;
-правовая ответственность;
-право на факт;
-субъективность и анонимность в интернете.
Данный перечень правовых проблем еще не завершен, так как имеет 

смежную среду правовых отношений. Не установлены и конкретные принципы 
информационного права, где некоторые авторы предлагают использовать 
принципы гражданского права. В данной концепции принципы информационного 
права были предложены как вероятная модель развития правовых отношений как 
определенность предмета регулирования, обеспечение наибольшей концентрации 
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правовых норм, практическое удобство, соблюдение требований процесса 
законности и развития процессов формирования информационного общества и 
информационных отношений.  

Методы исследования. В процессе выполнения исследования по теме данной 
статьи и ее написания использовались такие общенаучные методы познания как 
сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация и системный 
подход.

 результаты и обсуждения. В 2000 году главами государств и главами 
правительств была принята Окинавская Хартия Глобального информационного 
общества. Главными особенностями Окинавской Хартии стала выработка 
факторов и признание их в развитии общества в XXI веке. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) стали стимулами развития экономики 
и образования, влияющего на создание и применение знаний,  нацеленных на 
сокращение разрыва в информационных технологиях между государственным 
и частным секторами, что стимулируют конкуренцию и приводят к снижению 
затрат на технологии и общему доступу к ним. Взаимодействие между 
электронными сетями, поощрение производства и роста технологий – все это 
главные направления развития технологий в мировом сообществе. Приоритетным 
направлением  данной хартии является формирование защитного механизма 
частной жизни субъекта права, защита личных данных и обеспечение свободного, 
непрерывного потока информации.  Это позволит в будущем давать гарантии 
защиты информации личного характера. Открытость доступа к ИКТ обеспечит 
получение информации любому пользователю. Стратегическое направление 
Окинавской Хартии предлагает обеспечить доступ к информации для всех, как 
возможность получения прогнозирования и модуляция развития общества [3] .

Юрист Российской Федерации Попов Л.Л., описывает информационные 
нормы права, связанные со следующими отношениями [4]:

-с поиском, передачей, производством, распространением,  получением, 
защитой информации;

Предлагает норму информационного права считать как целостное 
информационное образование, выражающиеся в одобрении государством с 
содержанием обязательного предписания для субъектов права. Структура нормы 
информационного права состоит из гипотезы (юридический факт),- диспозиции 
(определение поведения и обязанностей сторон) и санкции (мера воздействия).  
По назначению норма информационного права состоит из материальной и 
процессуальной норм права.

В рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) был создан и 
«Модельный информационный кодекс СНГ», который в статье третьей 
сформировал общие принципы информационного законодательства:

-открытое получение, и распространение информации;
-доступность  информации;
-определение прав и обязанностей субъектов права;
-ограничение на основании законодательства к информации;
-снижение негативного воздействия на ИКТ;
-ограничение на применение информации в рамках законодательства;
-получение электронных услуг в государственных и муниципальных органах.
Основными правами пользователя являются поиск, получение, создание, 

распространение информации любыми законными средствами, но существуют 
и ограничения. В статье 6 данного Кодекса есть ограничения по информации 
в вопросах конституционного строя, общественного порядка, разжигание 
ненависти (межнациональной, межрелигиозной, межэтнической и расовой), 
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антиморальности, нарушение прав и репутации лиц, по отношению к тем, кто 
имеет персональную информацию о себе.

В Кыргызской Республике информационный кодекс еще не принят, и не носит 
проектных решений. Правовыми актами, регулирующими информационные 
отношения в республике являются международные договора, Конституция, 
законы, указы президента, постановления правительства, акты министерств, 
ведомств и органов местного самоуправления (ОМСУ). Конституция Кыргызской 
Республики статья 33 п.1 гласит, что любой субъект обладает правом на поиск, 
получение, хранение информации в устной, письменной и иной формах, в том 
числе  п.2-4 в данной статье дается разъяснение , что любое лицо имеет право 
на запрос информации о деятельности государственных и ОМСУ, о себе, о 
формировании бюджета, о деятельности должностных лиц [5].

Статья 3 Закона Кыргызской Республики «Об информатизации» гласит, 
что должна проводиться государственная политика, направленная на создание 
условий по предоставлению информационных услуг для населения по работе 
с государственными органами и ОМСУ, но, к сожалению, «электронное 
правительство» до сих пор не введено. Сдача документов в государственных 
органах происходит в основном ручным способом, применение электронных 
ресурсов задействовано слабо.

На сегодня термин информатизация носит обширный характер, что означает 
– разработка, создание и применение ИКТ в государстве и обществе, что сможет 
удовлетворить потребности граждан по получению и обработки информационных 
потоков (информации). Статья 39 данного закона, описывает, что государство 
создает условия, направленные на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ по производству информационных систем с целью 
формирования информационного общества[6].

Закон «О парке высоких технологий Кыргызской Республики» в статье 2 
описывает значение Парка высоких технологий (Парк), где Парк  представлен как 
специальный, правовой режим, освобождающий от налогов для резидентов парка, 
на срок 15 лет. Резидентом Парка  может быть – физическое/юридическое лицо, 
которое будет зарегистрировано в качестве резидента КР. Задачами данного закона 
выступают – развитие рынка программного обеспечения, предоставление услуг 
Call-центров, формирование системы поддержки государством отечественного 
бизнеса программных услуг, увеличение экспорта разработки программного 
.обеспечения и предоставления услуг ИКТ, стимулирование и развитие науки, 
внедрение мировых стандартов программного обеспечения, привлечение 
инвестиций. Данный закон на сегодня не функционирует в полной мере .

Закон «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» 
регулирует отношения между представителями государственных органов, ОМСУ 
и гражданами КР, но не рассматривает действия граждан в области предложений, 
обращений, заявлений, жалоб в государственные органы и ОМСУ, находящихся 
в ведении других органов, а также и по закрытой информации. Закрытость 
информации обуславливается секретами государства, конфиденциальной 
информацией (частная, служебная, коммерческая тайна). Предоставление данной 
информации (информационный запрос) происходит посредством письменной/
устной формах.  Устная форма выражается как обращение или телефонный 
разговор. Письменная форма запроса – это письмо (бумажное или электронное). 
Ответ происходит на основании статьи 10 в течение двухнедельного срока [6].    

Проект концепции информационной безопасности Кыргызской Республики 
разрабатывался в 2004-2005 гг. и подразумевал создание механизмов по защите 
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интересов личности, общества, государства в информационной сфере. В 
2008 году разработан проект концепции и начата его реализация. В проекте 
концепции информационной безопасности впервые предложены) и обозначены  
информационные угрозы для государства и его граждан[7]:

-ведение информационных войн с применением информационного оружия 
(совокупность физических, программных, информационных, радиоэлектронных 
способов воздействия) с целью разведки;

-увеличение технологического отрыва, что создает зависимость государства от 
других стран;

-деятельность международных экстремистских и террористских группировок;
-усложнение создания собственных программных средств и технологий;
-рост факторов транснациональной преступности.
В задачах информационной безопасности Кыргызской Республики 

предполагаются: разработка системных, целевых программ, создание необходимых 
условий по повышению внутреннего кадрового и информационного потенциала 
(внедрение государственного заказа на получение профессиональных кадров в 
области информационной безопасности страны), проведение фундаментальных 
исследований в области информационной безопасности.

Следующее направление информационного развития в стране - Национальная 
стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-
2017 гг., которая главой 3 п. 3.3. установила основные направления. Например: 
обеспечение свободы слова и формирование информационной политики в 
государстве, предполагает защиту конституционных прав граждан (свободу 
слова, печати, личного мнения, повышения доступа к информации, запрет на 
распространение ненависти - национальной, этнической, расовой, религиозной, 
доступ к телерадиовещанию, развитие интернета) [8].

В 2014 году Правительство Кыргызской Республики приняло Постановление 
«О Программе Правительства Кыргызской Республики по внедрению 
электронного управления («электронное правительство») в государственных 
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской 
Республики на 2014-2017 годы», в котором утверждалась программа по 
внедрению «электронного правительства» и план реализации программы [9]. 
Этапами достижения программы «электронное правительство» подразумевалось 
следующее: 

1) Этап (2014 год) – подготовительный (анализ и проработка рынка 
информационных технологий, описание ответственности государственных 
органов, создание совета по координации, с целью формирования экспертных 
рабочих групп, выработка предложений и замечаний);

2) Этап (2015 год) – переходный (завершение предложений по «электронному 
правительству», внесение поправок в законодательные акты по информации и 
ИКТ);

3) Этап (2016-2017 гг.) – эксплуатационный (принятие законодательных 
актов по профилю, внедрение практической стадии – создание информационной 
инфраструктуры, информационно-программных сервисов, создание и 
объединение баз данных и их реестров в единый банк данных) [ 8].

В 2017 году, согласно разработанному плану, должны быть реализованы на 
100% электронные услуги, т.е. обращение через интернет сети на государственные 
сайты для получения электронных услуг. Предполагается, что эти услуги будут 
реализованы в виде: заполнение бланков, анкет, электронная оплата (налогов, 
сборов). В плане реализации предусматривалось выделение на данный проект 
конкретных финансовых средств :
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2014 год – 500 тыс. долларов США;
2015 год – 100 000 тыс. долларов США;
2016-2017 годы – 100 000 тыс. долларов США;
Итого: 2500 000 тыс. долларов США.
Но из-за нехватки финансирования и не выделения должных средств для 

реализации программы, сама программа «электронное правительство» не 
была полностью реализована. В ряде государственных органов была частично 
применена система обработки документов. Например: В Министерстве сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 
была введена Авторизированная система контроля исполнения документов 
и поручений (АСКИД). АСКИД – это многоуровневая система контроля по 
получению, обработки и исполнению электронных документов и связи с 
Правительством. Структура документооборота носит разделительный характер – 
от руководителя до исполнителя. Приоритетность имеет 5 уровней – от низкого 
до высокого. Статус поручения разделен на пункты: выполнено, на выполнении, 
отложено и закрыто. Возможности данного информационного продукта могут 
быть расширены в пользу адаптации современного Hardware и Software. Имеется 
применение модульных типов, что приводит к расширению  задач АСКИД. В 
дальнейшем возможно построение общей государственной сети, что позволит 
вовлечь все государственные структуры и организовать контроль над процессами 
электронного документооборота .   

Заключение. В настоящее время в стране принята программа «Таза Коом» - 
(чистое общество), направленная на трансформацию общества (информационную 
и технологическую), и будет служить одним из компонентов будущей стратегии 
развития страны до 2040 года. Целями «Таза Коом» являются: 

-формирование открытого государства (развитие гражданского сообщества);
-развитие инноваций и ИКТ (инвестиционная составляющая);
-создание единого информационного пространства (введение принципов 

электронной демократии – электронной отчетности государственных органов, 
ведение информационных блогов и открытости, ведение оценки качества работы 
государственных органов и руководства, отображение статистики в области 
решения проблем граждан и реализации целей, поставленных перед конкретным 
государственным органом);

-повышение уровня образованности среди граждан;
-создание страны как информационного хаба цифрового Шелкового пути. 
Информационные технологии – это новый этап развития человечества, 

позволяющий облегчить процесс работы с информацией (получение, обработка, 
анализ, передача, хранение) и снизить нагрузку на человека. Но информационные 
технологии представляют и угрозы, такие как воздействие коммуникаций, ведение 
игры на чувствах страха и раздражения, создание отрицательных виртуальных 
сообществ (наркоманов, самоубийц и других неустойчивых личностей), 
психологического давления на слои общества и т.д. Чтобы регулировать данные 
отношения и снизить частоту информационных угроз, необходимо принимать 
правовые меры, где за каждым действием в глобальной сети, необходима правовая 
ответственность. Информационное право в соответствии с естественным правом, 
позволит выстроить структурную связь данных правовых отношений с позиции 
позитивных норм, а естественное право с позиции морали и этики права. 

Автор считает, что изучение  представленной в статье проблемы имеет 
определенное значение в Республике Кыргызстан.
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Түйін. Мақала ақпарат алу құқығын табиғи заңдардың маңызды заңдарының 
бірі ретінде қарастырады. Ақпараттық құқық қазіргі әлемде талап етілмейді, 
қажет ақпаратсыз ақпаратқа деген құқықты толықтай қолдануға болмайды. 
Ақпараттық құқықтың негізі - ақпаратқа құқық түрінде көрсетілген табиғи 
заң. Жаңа технологиялардың өсуімен ақпараттық құқық дамып келеді, бірақ 
ақпараттық құқықтарды жүйелендіру проблемалары әлі қабылданбады.

Түйін сөздер. Заңнама, ақпарат, ақпараттандыру, ақпараттық қоғам, 
заңнама, ақпараттық құқық, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 
ақпараттық-құқықтық қатынастар

INFORMATION LAW AS A REFLECTION OF NATURAL LAW
N.S.Semenov

International University of Kyrgyzstan
Bishkek,Кyrgyzstan

e-mail: frindland@mail.ru
Summary. The article studies the right to information as one of the important laws 

of natural law. Information law is in demand in the modern world, without the necessary 
information, the right to information cannot be fully applicable. The basis of information 
law is the natural law, expressed in the form of the right to information. With the growth of 
new technologies, information law is developing, but problems on the systematization of 
information law have not yet been adopted. The list of legal problems is not yet complete, 
since it has an adjacent environment of legal relations. International agreements in the 
field of ICT have become incentives for the development of the economy and education, 
which influences the creation and application of knowledge aimed at bridging the gap in 
information technology between the public and private sectors. 

Key words: Natural law, information, informatization, information society, 
legislation, information law, information and communication technologies, information 
and legal relations.
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ПрАВИЛА ДЛЯ АВТороВ
журнала «Статистика, учет и аудит»

В журнале публикуются оригинальные статьи по научным направлениям 
статистики, учета и аудита, микро и макроэкономические вопросы международной 
и отечественной экономики, информатики и педагогики на казахском, русском и 
английском языках,также публикуются рецензии, хроники научной жизни и др.

Обязательными условиями для публикации являются:
1. Авторы обязаны предъявлять повышенные требования к изложению и языку 

статьи 
2.  Название статьи должно строго соответствовать ее содержанию. Текст 

статьи должен включать следующие разделы: введение, методы, результаты и 
обсуждение, заключение.

Все статьи, поступившие в редакцию, рассматриваются по направлениям 
статей членами редколлегии журнала. При необходимости статья может быть 
возвращена автору на доработку. Редакция оставляет за собой право внесения в 
текст редакторских изменений, не искажающих смысла статьи.

    3.ГрнТИ- Государственный рубрикатор научно-технической информации 
(Рубрикатор ГРНТИ-АО НЦ НТИ рекомендован использовать как МрнТИ) 
представляет собой универсальную иерархическую классификацию областей 
знания, принятую для систематизации всего потока научно-технической 
информации. На основе Рубрикатора построена система локальных (отраслевых, 
тематических, проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической 
информации.

   4.Аннотация публикуемой статьи на языке статьи. Аннотация должна 
включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели 
работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная 
статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 
Рекомендуемый средний объем аннотации 100-150 слов.

5. резюме (түйін,summary:) на двух не на языках статьи (казахском, 
русском и английском) языках.Например, резюме и summary на русском и 
английском языках (если статья написана на казахском) должны состоять из 
Ф.И.О. автора(авторов), названия статьи, полного названия учреждения, которое 
представляет автор(авторы) с указанием города и  страны, электронного адреса 
одного из (корреспондирующего)  авторов и перевода түйін (или же краткого 
изложения, состоящего из основных результатов исследования, которое должно 
отвечать требованиям информативности, содержательности и качества перевода).
Перевод ключевых слов (түйін сөздер – key words) просим повторить после 
каждого  резюме.

6.Ключевые слова (түйін сөздер – key words) – приводятся после аннотации 
и двух резюме. Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное 
раскрытие содержания статьи. Для каждого конкретного материала задайте 5-6 
ключевых слов (түйін сөздер – key words) в порядке их значимости, т.е. самое 
важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке. Небрежное или 
неправильное составление списка приведёт к тому, что по этим запросам на сайт 
будут приходить посторонние посетители, не заинтересованные в вашей работе. 

  7. Список литературы должен состоять не более чем из 20 наименований, 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных скобках (без 
цитирования [12], при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). 
Нумерация ссылок в статье производиться по порядковому номеру источника в 
пристатейном списке литературы. Архивные материалы в список не включаются, 
ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При использовании в статье: 
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источников законодательных, нормативно-правовых актов-ссылки на них делать в 
тексте сразу же после них, а источников из электронных ресурсов или удаленного 
доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись 
источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресурсу.

Список литературы предоставляется на языке оригинала. Для каждой статьи 
необходимо наличие полной библиографической информации на английском 
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9. Не допускается подача ранее опубликованных или одновременно 
направленных в другие журналы  статей.

10. Ответственность за содержание статей несут авторы.
11. К статье прилагаются заполненная форма для   наукометрической базы  
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Образец оформления статьи
МрнТИ 06.52.13
УДК 502.3:338
МЕХАнИЗМЫ ПЕрЕХоДА К УСТоЙЧИВоМУ рАЗВИТИЮ
ЭКоноМИКИ КАЗАХСТАнА В УСЛоВИЯХ ГЛоБАЛИЗАЦИИ  

Д.А. Айтжанова  1 (указать ученую степень) , А.К. Омаров*2(указать 
ученую степень)

1Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан

2Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  г. Алматы, 
Казахстан

e-mail: Akedil1981@mail.ru
Аннотация(100-150слов). В работе рассмотрены основные факторы 

и предпосылки перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию. 
Рассмотрены основные проблемы, препятствующие переходу Казахстана к 
устойчивому развитию. Отмечено, что несмотря на перечисленные проблемы, 
Казахстан имеет потенциал и необходимые предпосылки для реализации 
стратегии устойчивого развития. Приведены основные авторские определения 
и трактовки дефиниции устойчивого развития. Указаны основные тренды 
развития современного общества: экономический, экологический, социальный. 
Триединость Концепции устойчивого развития означает необходимость 
проведения комплексной оценки причинно-следственных процессов в системе 
человек-общество-окружающая среда. Авторами представлены основные 
векторы казахстанской модели устойчивого развития. Исходя из предложенной 
модели выделены основные направления экологической сферы национальной 
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политики. Отмечено, что механизм национальной модели перехода Республики 
Казахстан к устойчивому развитию должен обеспечивать сбалансированное 
социо-эколого-экономическое развитие. В заключение исследования представлены 
основные факторы обеспечения механизма перехода Казахстана к устойчивому 
развитию в условиях глобализации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая сфера, устойчивый 
экономический рост, диверсификация национальной экономики, интеграция  в 
глобальную экосистему.

ТЕКСТ
 (Поля: сверху, снизу - 2 см., слева -3 см., справа 

-1,5 см. Шрифт  Times New Roman.  Кегль-14 пт. Абзацный 
отступ-1,25 см., межстрочный интервал –  одинарный). 

В таблице 1 приведены …..
Таблица 1

Название таблицы      

Примечание: Источник данных таблицы 
Из таблицы 1 видно, что….

Казахстанская модель устойчивого развития должна, на наш взгляд, включать 
следующие векторы (рис. 2):

Рисунок 2-  Основные векторы национальной модели УР(разработано 
авторами)

Список литературы:
1 Бобылев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А., Крецу Н.С. Экономика устойчивого 
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жАҺАнДАнУ жАҒДАЙЫнДАҒЫ ҚАЗАҚСТАн ЭКоноМИКАСЫнЫҢ 
ТҰрАҚТЫ ДАМУҒА ӨТУДЕГІ ТЕТІКТЕрІ

Д.А. Айтжанова 1 (ғылыми дәрежесі), А.К. Омаров*2(ғылыми дәрежесі)
1 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 

Экономика институты, Алматы қ., Қазақстан
2 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан

e-mail: Akedil1981@mail.ru
Түйін. Осы жұмыста Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға өтудегі 

негізгі факторлары мен алғышарттары, сондай-ақ Қазақстаның тұрақты дамуға 
өтуіне кедергі болатын негізгі мәселелер қарастырылған. Аталып өткен мәселелерге 
қарамастан, Қазақстанда тұрақты даму стратегиясын іске асыру үшін қажетті 
алғышарттар мен әлеуеті бар екені туралы айтылады. Тұрақты даму мағынасының 
негізгі авторлық анықтамалары мен түсіндірмелері келтірілген. Қазіргі қоғам дамуының 
негізгі экономикалық, экологиялық, әлеуметтік трендтері көрсетілген. Тұрақты даму 
тұжырымдамасының үшбірлігі,  адам-қоғам-қоршаған орта жүйесіндегі себеп-салдарлық 
үрдістерді жан-жақты бағалау қажеттілігін білдіреді. Авторлар қазақстандық 
тұрақты даму үлгісінің негізгі векторын ұсынды.  Ұсынылған үлгіге сүйене отырып, 
ұлттық саясаттың экологиялық ортасының негізгі бағыттары белгіленген. Қазақстан 
Республикасының тұрақты дамуға өтуі  ұлттық үлгісінің тетігі үйлестірілген коғамдық-
экологиялық-экономикалық дамуды қамтамасыз етуі қажет. Зерттеудің соңында, 
Қазақстанның жаһандану жағдайындағы тұрақты дамуға өту тетігін қамтамасыз 
етуінің негізгі факторлары көрсетілген.

Түйін сөздер: тұрақты даму, экологиялық орта, тұрақты экономикалық өсім, ұлттық 
экономиканы әртараптандыру, ғаламдық экожүйеге бірігу.

MECHANISMS OF TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ECONOMY OF KAZAKHSTAN IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

D.А. Аitzhanova1 (indicate the degree),  А.K. Omarov*2(indicate the degree)
1Institute of Economics under the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan,Almaty, Kazakhstan
2Al -Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

e-mail: Akedil1981@mail.ru
Summary. The paper discusses the main factors and prerequisites of transition of Kazakhstan 

to sustainable development. The main problems impeding the transition of Kazakhstan to 
sustainable development. It was noted that, despite these problems, Kazakhstan has the potential 
and the necessary prerequisites for the implementation of sustainable development strategies. 
The main author’s definitions and interpretations of a definition of a sustainable development are 
given. The main trends of development of modern society are specified: economic, ecological, 
social. Triune Concept of the Concept of a sustainable development means need of carrying out 
a complex assessment of cause and effect processes for system of people - society-environment. 
Authors presented the main vectors of the Kazakhstan model of a sustainable development.  
Proceeding from the offered model the main directions of the ecological sphere of national policy 
are allocated. It is noted that the mechanism of national model of transition of the Republic of 
Kazakhstan to a sustainable development has to provide balanced social, ecological and economic 
development. In conclusion of research major factors of providing the mechanism of transition of 
Kazakhstan to a sustainable development in the conditions of globalization are presented.

Key words: sustainable development, ecological sphere, sustainable economic growth and 
diversification of the national economy and integration into the global ecosystem.
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