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РОЛЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ МЕНЕДЖМЕНТ И ЛОГИСТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ И СВЯЗИ 
 

К.Т.Тайгашинова 1, В.Л.Назарова*2, С.Т.Мыржакыпова 3, А.А.Корженгулова4 

1,2,4 Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы, Казахстан 
3 Университет «Нархоз», г.Алматы, Казахстан 

e-mail: vnazarova@lenta.ru 
 

Аннотация. Квалифицированное управление затратами логистическим менеджментом 
способствует росту эффективности деятельности компаний и повышению ее 
конкурентоспособности. Для этого логистическому менеджменту необходимо изучение 
методов учета затрат, и методов исчисления себестоимости продукции, услуг и использования 
информации о затратах следует начинать с методов их классификации. Понятия затраты, 
расходы и себестоимость бухгалтерам-аналитикам, логистическому менеджменту 
работающим в компаниях реального сектора экономики принимающих управленческие решения 
на основе учетной информации, следует четк о различать расходы, от затрат и 
себестоимость. Все эти термины широко используются сегодня в различных изданиях 
российских ученых и ученых нашей страны.  

Ключевые слова: менеджмент, логистика, транспортная отрасль, связь, управление 
затратами. 

 
Введение. В логистическом менеджменте есть понятие «управление затратами», 

«управление себестоимостью» [1]. Информация о затратах полученная в нетрадиционном 
управленческом учете является основой внешней и налоговой отчетности. Вместе с тем 
определенное время роль такой информации в принятии управленческих решений 
недооценивалась казахстанскими менеджерами. Исчислению себестоимости продукции не 
придавалось особого значения. В этой связи авторы некоторых учебных пособий по 
управленческому учету, изданных в нашей стране за последние годы, не уделяли внимания 
«методам калькулирования себестоимости продукции, услуг, работ». А в мировой практике 
информация о затратах широко используется в методике управленческого учета, планирования, 
оценки эффективности и оптимизации затрат, одновременно его влияние на доход от реализации 
продукции.  

Методы. Информация о затратах за рубежом формирует не только себестоимость, но и 
влияет на достоверность формирования дохода не только от объема реализации, но на единицу 
продукции, услуг или работ. Квалифицированное управление затратами логистическим 
менеджментом способствует росту эффективности деятельности компаний и повышению ее 
конкурентоспособности. Для этого логистическому менеджменту необходимо изучение методов 
учета затрат, и методов исчисления себестоимости продукции, услуг и использования 
информации о затратах следует начинать с методов их классификации.  

Результаты и  обсуждение. Понятия затраты, расходы и себестоимость бухгалтерам-
аналитикам, логистическому менеджменту работающим в компаниях реального сектора 
экономики принимающих управленческие решения на основе учетной информации, следует 
четко различать расходы, от затрат и себестоимость. Все эти термины широко используются 
сегодня в различных изданиях российских ученых и ученых нашей страны.  

Формирование учета логистических издержек, вместе с тем, понятие «логистические 
затраты или расходы» стали только возрождаться, но вместе с тем сами «логисты», в своей 
логистической деятельности не совсем четко представляют себе, что это такое.  

Существуют цели учета логистических издержек – своевременный сбор, обработка и 
обеспечение информацией, логистический менеджмент, для контроля, планирования и 
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управления (в сфере деятельности) логистическими процессами. Основная задача учета 
логистических издержек – своевременно, правильно уловить суть экономических процессов 
логистических операций в любой компании и вовремя дать нужную информацию, а вместе с ней, 
и совет менеджеру, осуществляющему логистическую деятельность. Одним словом, цели учета 
логистических издержек в логистической деятельности – это система информационной 
поддержки эффективного управления логистическим менеджментом в системе рыночного 
механизма.  

Наши исследования направлены  на оказание сервиса логистических услуг. Выделение в 
нетрадиционном управленческом учете издержек сервиса логистических услуг – это и есть 
логистические издержки. Однако в современных условиях учет издержек логистических услуг 
пока не ведется. Дискуссионными остаются вопросы механизма формирования затрат на 
логистическую деятельность, методики определения оптимальной величины логистических 
издержек. Нуждаются в проработке вопрос раскрытия в нетрадиционном управленческом учете 
классификации логистических издержек. Причиной тому нужна методика поиска и реализации 
резервов прозрачности затраты использования и организации нетрадиционного управленческого 
учета логистических издержек. 

 Именно поэтому актуальность раскрытия классификации логистических издержек не 
вызывает сомнений.  

Сегодня проблемам классификации логистических издержек уделено немного внимания, 
более того проблема поиска направлений оптимального использования логистических издержек, 
раскрытия в исследования российских и наших ученых и практиков чрезвычайно мало, как 
отмечает, А.М.Гаджинский «Организация учета логистических издержек основная задача, 
которая стоит перед логистикой это минимизировать затраты, связанные с доставкой 
материального потока от производителя до конечного потребления. Именно с целью проследить 
за движением потоков была создана система учета издержек производства, она выделяет 
затраты, возникающие из-за применения функций логистики, формирует значимые затраты, а 
также показывает характер взаимодействия между ними. При соблюдении всех основных правил 
ведения управления потоками можно будет минимизировать издержки на протяжении всей 
логистической цепочки. 

 Логистика предлагает фиксирование учета на всем потоке, что позволяет показать 
изменения суммы издержек, как критерий эффективности решений, принимаемых в области 
управления материальными потоками.  

Эффективное управление происходит тогда, когда устанавливается оптимальное 
соотношение между затратами, повышением прибыли и качеством обслуживания потребителей.  

Все затраты можно разделить на две группы: затраты на взаимодействие и затраты на 
преобразование. Основным фактором, который действует на будущий стратегический успех это 
рыночная ориентация, то есть ориентация на потребности потребителя. Для обеспечения 
стабильной рентабельности необходимо правильно подобрать ресурсы, которые будут 
использоваться в данном процессе. Если придерживаться такой политики, то можно обеспечить 
конкурентные преимущества перед другими предприятиями.  

Учет расходов формируется из множества издержек, которые появляются на следующих 
этапах:  прием заказа;  обработка заказа;  подготовка документов к оформлению;   комплектация 
заказа;  хранение и доставка; экспедиторские услуги; выставление счета.  

Расходы по отдельным компонентам взаимосвязаны между собой. Например, если 
сэкономить на транспортных расходах, то можно увеличить затраты, которые будут вызваны с 
ростом складских запасов. А если произвести экономию на упаковке грузов, то это приведет к 
возникновению издержек, которые связаны повреждениями во время доставки груза» [2]. 
Соглашаясь с вышеизложенными мнением ученого мы попытаемся возразить так, как у автора 
нет точных границ «где затраты, а где расходы».  

И это важно в учете нашей страны, затраты формируют себестоимость, а расходы 
уменьшают доход.  

Н.К.Моисеева выражает свое мнение «Логистические затраты (издержки) – это сумма 
всех затрат, в частности затраты на складирование связанных выполнением ЛО: размещением 
заказов на поставку продукции, закупку, складирование поступающей продукции, 
внутрипроизводственную транспортировку, промежуточные хранение, хранение готовой 
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продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку, а также затраты на персонал, оборудование, 
помещение, складирование запасов, на передачу данных о заказах, запасах, поставках» [3].  

«Складирование запасов» в нашей стране не относят к затратам, это расходы.  
Р.С.Беспалов считает: «Таким образом, специфика учета издержек в логистике 

заключается: вопервых, в необходимости выявления всех затрат, связанных с конкретными 
логистическими процессами (принцип тотальных затрат); во-вторых, в группировке расходов не 
вокруг подразделений предприятия, а вокруг работ и операций, поглощающих ресурсы» 
[4,с.231].     

Мнение автора расплывчато, так как в нашей стране учет затрат имеет свои счета, а учет 
расходов свои счета [5, с.75-77]. В экономическом понятии затраты и расходы являются 
«издержками». Именно поэтому издержки относимые на логистическую деятельность, на наш 
взгляд, следует подразделить на логистические затраты и логистические расходы.  

Система развития управленческого учета: (Логистических затрат их классификация, ... 
Исследуя затраты, связанные с обеспечением логистической деятельности предприятия 
Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев, О.Г.Порошина раскрыли классификацию логистических затрат: 
«Логистические затраты представляют собой затраты трудовых, материальных, финансовых и 
информационных ресурсов, обусловленные выполнением предприятиями своих функций по 
выполнению заказов потребителей. Затраты предприятий, включаемые в состав логистических 
затрат, весьма разнообразны и подразделяются по элементам затрат, функциональным областям 
и центрам ответственности» [6,с.9].  

На наш взгляд, следовало бы, ученым по логистике писать вместо логистические затраты, 
«логистические издержки». В классификации логистических затрат по функциональным 
областям авторы пишут «Затраты на сбыт». Последнее в нашей стране будут расходами на сбыт, 
или расходы на реализацию. В Республике Казахстан в типовом плане счетов эти расходы 
учитывают на счете 7110 «Расходы по реализации продукции и оказанию услуг», независимо 
(сбыт) реализация продукции или реализации логистических услуг. 

 В современных условиях наши исследования показали, что достаточно разработаны 
классификации затрат на производство, а вот классификации логистических издержек не 
уделено должного внимания. В частности Ж.С. Раимбеков пишет: «- первый сегмент – 
логистические затраты и издержки на закупку и снабжение предприятия материальными и 
информационными ресурсами; – второй сегмент – логистические затраты в производственной 
деятельности и связанные с ними издержки; – третий сегмент – логистические затраты на сбыт 
готовой продукции и связанные с ними издержки». [7, с 114].  

Выше изложенные предложения страдают несколькими недостатками: 
 1. Раскрытие затрат необходимо осуществлять с позиции существующей системы учета 

затрат.  
2. В законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 28.02.2007 года №234-III 

нет понятия «предприятие», в этой связи следует писать компания, фирма, организация (или 
субъект) [8].  

3. Сбыт и реализация продукции (товаров) относят на расходы, поэтому в учете 
некорректно писать «логистические затраты» на сбыт готовой продукции» – это в учете является 
«логистическими расходами».  

Вместе с тем в Правилах ведения бухгалтерского учета (Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 6 мая 2015 года № 10954, с дополнениями от 16.03.2018 № 383) ясно 
выделены расходы и затраты [9]. 

 Да и в Типовом плане счетов утвержденной Министерством Финансов от 28.02.2007 года 
выделено для учета «расходов» раздел 7, счета 7000-7710 плана счетов, а для учета затрат раздел 
8 счета 8000-8400 плана счетов [10, с.7]. Просто автор статьи видимо не специалист организации 
учета затрат, т.е. не специалист по бухгалтерскому учету, который обязан знать эти особенности 
организации учета издержек. 

 В современных условиях в экономической литературе проблемы «учета логистических 
издержек» во всей сфере деятельности, мало исследованы. В этой связи актуальность 
размежевания укрупненного учета затрат, имеющие логистические направления своевременны и 
не вызывают сомнений.  
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Поэтому, на наш взгляд необходимо выделить систему учета логистических издержек, и 
их классификацию увязать с классификацией затрат в традиционном управленческом учете.  

Классификация затрат в традиционном управленческом учете весьма разнообразна и 
зависит от того, какую управленческую задачу необходимо решить. В этой связи к основным 
задачам управленческого учета относят  [85]: - расчет себестоимости произведенной продукции 
и определение размера полученного дохода;  

- принятие управленческого решения планирования;  
- контроль и регулирование производственной деятельности центров ответственности.  
Заключение. Решению каждой из поставленных задач соответствует своя 

классификация.  
Так, на наш взгляд можно рассмотреть классификацию 2-го и 3-го направления это 

принятие управленческого решения планирования, контроль и регулирование производственной 
деятельности центров ответственности, которая вполне может вписаться в классификацию 
логистических затрат.  

Затраты на закупку сырья и материалов являются важным центром сосредоточения 
затрат.  

За основу распределения логистических затрат принимается цепочка поставок, 
включающая логистические функции от закупок до потребления. Возможно два варианта 
отнесения затрат: 1- на заказ; 2-на процесс (снабжение, заготовление).  

Система отнесения затрат на заказ определяет затраты по каждому выделенному заказу 
по мере прохождения им логистического процесса. Это транспортно-заготовительные затраты 
(или ТЗЗ). Заказ является информационной единицей логистических операций, проходящей все 
стадии логистических трансакций. Технологический процесс выполнения заказа – это 
совокупность последовательно выполняемых операций. 
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ЛОГИСТИКА МЕН МЕНЕДЖМЕНТ ҒЫЛЫМЫНЫҢ КӨЛІК САЛАСЫНДА ЖӘНЕ 
БАЙЛАНЫСТАҒЫ РӨЛІ МЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ  

К.Т.Тайгашинова 1, В.Л.Назарова* 2, С.Т.Мыржакыпова 3, А.А.Корженгулова4 

1*,2,4  Алматы экономика және статистика академиясы,  
 3"Нархоз" университеті, Алматы қ., Қазақстан 

e-mail:  vnazarova@lenta.ru 
Түйін. Логистикалық менеджмент шығындарын білікті басқару компанияның қызметі 

мен бәсекеге қабілеттілігінің нәтижелілігін көтеруге әсер етеді. Ол үшін логистикалық 
менеджментке шығындар есебінің, өнім мен қызметтің өзіндік құнын есептеудің әдістерін 
және шығындар туралы ақпаратты қолдануды оларды жіктеу әдістерінен баптаған жөн. 

Түйін сөздер: менеджмент, логистика, көлік саласы, байланыс, шығындарды басқару. 
 

ROLE OF I VZAIMOSVYAZ NAUKI MANAGEMENT AND LOGISTICS IN THE 
TRANSPORT INDUSTRY AND COMMUNICATION 

K.T. Taygashinova 1, V.L. Nazarova* 2, S.T. Myrzhakypova3, A .A.Korzhengulova 4 

    1,2,4Almaty academy of economy and statistics, 
3University, Narkhoz, Almaty,Kazakhstan 

e-mail: vnazarova@lenta.ru 
Summary. The qualified management of expenses of logistic management promotes growth of 

efficiency of activity of the companies and increase in its competitiveness. For this purpose logistic 
management needs studying of methods of accounting of expenses, and methods of calculation of 
product cost, services and use of information on expenses it is necessary to begin with methods of their 
classification.  

Concepts of expense, expenses and prime cost to accountants-analysts, the logistic 
management working in the companies of the real sector of economy making management decisions on 
the basis of registration information it is necessary to distinguish accurately expenses, from expenses 
and prime cost. All these terms are widely used in various editions of the Russian scientists and 
scientists of our country today.  

Key words: management, logistics, transport industry, communication, management of 
expenses. 
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РОЛЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ НАУКИ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ И СВЯЗИ 
К.Т. Тайгашинова*1, В.Л.Назарова 2, А.М Даузова 3, А.К.Ержанов4 

1,2,3,4Алматинская академия экономики и статистики, 
г.Алматы, Казахстан 

e-mail: vnazarova@lenta.ru 
 

Аннотация. В обеспечении реализации государственной стратегии дальнейшего 
динамичного и стабильного развития экономики РК, ее интеграции в мировую  экономику 
особое место занимает транспортный комплекс республики. Исходя из этого, в статье 
рассматриваются вопросы научно-методических основ развития системы региональных 
транспортно-логистических центров с учетом специфики Республики Казахстан. В условиях 
рыночной конкуренции и глобализации мировой экономики важнейшим фактором 
экономического роста становится формирование интегрированных логистических систем, 
охватывающих как отдельные сферы предпринимательства, так и целые регионы и страны. В 
этой связи просматривается  взаимосвязь науки маркетинга и логистики в отрасли. Отмечены 
пути совершенствования логистики в обеспечении долгосрочной стабильной 
конкурентоспособности производства., обоснована необходимость ведения управленческого 
учета логистических издержек в целях управления ими и принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: логистика маркетинга, стратегия развития логистики, 
транспортно-логистические центры, логистический сервис услуг, управленческий учет. 
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Введение. В условиях конкуренции за рынки производственно-хозяйственная 

деятельность предприятий не может развиваться без устойчивых производственных связей с 
другими субъектами рынка, эффективного взаимодействия внутренних и внешних процессов. 
Возникает потребность в управлении взаимообусловленными процессами на рынках 
поставщиков и покупателей. Также в целях правильного и своевременного использования 
маркетинговой информации, и управления процессами продвижения материальных и 
информационных логистических потоков, для  обеспечения координации спроса и предложения 
на товары народного потребления. Необходимо отметить, что на протяжении более четверти 
века взаимодействие маркетинга и логистики было недооценено. 

Только в последние годы ученые  западной Европы обратили внимание на то, что 
логистика и маркетинг развивались, изолировано друг от друга и только некоторые их элементы 
применялись предпринимателями лишь частично, для принятия текущего экономического 
решения. 

Методы исследования.  По исследованию процессов маркетинга использовались 
методы и средства микро - и макроанализа — исследование конъюнктуры рынка и ее динамики. 
По логистике использовались синтез методов общей теории систем, кибернетики, исследования 
операций, прогностики микро-и макрологистики. 

Результаты и обсуждение. Во второй половине XXв. возникла наука «маркетинг»,  
которая способствовала изучению спроса и воздействию на спрос производимых продуктов, что 
способствовало  повышению конкурентоспособности и продвижению товаров на рынок.  Однако 
встала новая задача создания такой системы, которая будет способна управлять материальными 
потоками, но актуальности  в этом пока не находила, т.к. не было технических средств для ее 
реализации.  

Сегодня, когда имеются достаточно современные технические средства,  с помощью 
которых  можно добиться успеха в быстрой и точной доставке грузов («технология быстрого 
ответа»), которая может осуществляться только  при налаженной системе распределительной 
логистики (процесс реализации). Таким образом, логистика сегодня дополняет и помогает 
развиваться маркетингу. Хорошо организованная интеграция между логистикой и маркетингом  
способна успешно обеспечить продвижение товара от изготовителя до потребителя с 
минимальными затратами. 

Взаимодействие между собой логистики и маркетинга освещено в западной 
экономической литературе, где часто используют понятие маркетингового микса, или «четырех 
Р»: «price — product — pronotion — place» (цена — продукт — продвижение — место) (рис.1) 
 

«Четыре Р»  «Семь R» 
Продукт Потребитель 

Затраты 
Цена Количество 

Качество 
Место Место 

Время 
Продвижение Продукт 

 

 

Рис.1. Взаимодействие маркетинговых и логистических миксов 

 
Обсуждение и результаты. Логистика напрямую связана с маргетингом. В литературе 

имеются различные точки зрения о независимости маркетинга и логистики, о их 
вспомогательной роли друг для друга. Исследования показали, что ведущая роль отводится 
социальным отношениям.  

Удовлетворение запросов потребителя 
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В литературе существует различная трактовка маркетинга. Так, например Е.А. Голиков 
отмечает, что среди основных выделяется группа основополагающих понятий маркетинга – 
исходных идей маркетинга [1]. 

В основе социальных понятий маркетинга лежат такие понятия как нужда, потребность, 
запросы (спрос) на товар. Специалисты маркетинга призваны помогать товаропроизводителю, 
разрабатывать компоненты товара: 

− назначение товара; 
− возможные удобства в использовании товара; 
− упаковку товара; 
− дизайн оформление товара; 
− инструкцию употребление товара; 
− послепродажный сервис на товар. 

Соблюдение вышеизложенного обеспечивает конкурентоспособность 
товаропроизводителю и объему реализации его продукции. Маркетинг обязан проводить, 
изучать, выявлять важнейшие компоненты товара, за счет чего у продавца появятся 
конкурентные преимущества на товар. 

Обмен и сделка – следующие аспекты маркетинга. Рынок завершающий аспект 
маркетинга. Рынок подразделяется,  на рынок – покупателей, и на рынок – продавца. В случае, 
когда товаропроизводителей данного товара много,  цены на товар падают. Продавец ищет 
покупателя, производит сбыт товара – это рынок покупателей. 

А когда товаропроизводителей не много, товаров мало, а спрос на этот товар постоянно 
увеличивается, цены не снижаются, в этом случае это рынок продавца. 

Один из исследователей этой проблемы Е.А. Голиков отмечает, что «маркетинг как 
завершающая исходная идея его понятия - это работа субъектов рынка по удовлетворению свих 
нужд и потребностей путем обмена стоимостями [1]. 

Работа продавцов (системы маркетинга - используемая продавцами) – это поиск 
покупателей, выявление их нужд и потребностей, проектирование соответствующих товаров, 
продвижение их на рынок. 

В современных условиях, исходя из требований рыночной стратегии, имеют место 
новые направления, в области науки и знаний систем маркетинга и логистики (логистика 
маркетинга). 

Например, Л.С. Федоров в своей статье «Логистика в капиталистических странах» 
пишет: «Это – новое направление научно-практической деятельности, характеризующее в целом 
управление материальными потоками и соответствующими информационными потоками»[2, 
с23].  

С мнением автора можно согласиться, однако понятие логистики он раскрыл 
недостаточно. 

Американский совет по управлению логистикой отмечает: «Это – общая стратегия 
хозяйственной деятельности или одно из средств конкурентной борьбы; это перекрывающая 
отдельные области деятельности стратегия оптимизации материальных и информационных 
потоков в зависимости от ситуации на рынке и перманентного обеспечения экономической 
конкурентоспособности»[3, с.9]. Данное определение мы поддерживаем, так как оно более 
близко к определению логистики. 

Английский национальный совет по управлению материально-техническим 
распределением  логистики утверждает: «Это – направление в сфере экономики, в рамках 
которого решается проблема разработки и внедрения комплексной системы управления 
материальными и информационными потоками на производстве, транспорте, распределении для 
полного и своевременного удовлетворения спроса» [2, с.8]. Поддерживая данное определение, 
следует отметить, что логистика имеет неоднозначное определение. 

На уровне отдельных стратегий: во внутрипроизводственной стратегии 
транспортировки выбирается близкое по времени доставки в цеха размещение межцеховых 
складов с целью объединить управление производством и перемещением комплектующих в 
одном центре; в складировании выбирается стратегия дифференцированного промежуточного 
складирования с целью минимизации расходов на хранение; в производстве выбирается 
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стратегия одновременного производства и монтажа с целью  управления издержками и  их 
минимизация.  

В начале девяностых годов ученый России А.А.Смехов писал о логистике, как о новом 
научном направлении, что это «новая панацея» [4, с.11]. Некоторые авторы отмечают, что науку 
логистика, как новое научное исследование  необходимо вести и в Казахстане.  

Выражается общее мнение, о том, что возникает «необходимость поиска новых 
источников повышения конкурентоспособности деловых фирм в рамках самой компании и 
относительная  необходимость приводит к расширению зоны изыскания резервов, их поиску не 
только в подразделениях компании как производственных, так и непроизводственных, но и за ее 
пределами» [5.с,323] 

Заключение. Мы считаем, что для повышения конкурентоспособности в современных 
рыночных условиях компаниям необходимо снижение суммарных затрат на производство, 
доставку товаров и сырья, а также обслуживания потребителей. 

В этой связи  концепция логистики должна охватывать весь процесс от организации до 
управления. 

Поэтому основными направлениями и тенденциями в управлении логистикой можно 
определить: 

− сокращение количество складов; 
− усиление глобальной логистической стратегии; 
− увеличение объема услуг третьих участников; 
− интеграция логистической деятельности; 
− сосредоточение большей части логистических функций в рамках производственных 

функций; 
− увеличение роли управленческой информации; 
− система контроля место нахождения транспортных средств. 

Все это будет способствовать реализации логистической стратегии, обеспечению 
долгосрочного и стабильного роста конкурентных преимуществ и более того управлению 
логистическими издержками,  запасами и транспортным обслуживанием.  
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КӨЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТАҒЫ МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ 
ЛОГИСТИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ РӨЛІ МЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 

К.Т. Тайгашинова*1, В.Л. Назарова 2, А.М Даузова3, А.К.Ержанов4 
1,2,3,4 Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы, Қазақстан  

e-mail: vnazarova@lenta.ru 
Түйін. Қазақстан Республикасының экономикасын одан әрі серпінді және тұрақты 

дамытудың мемлекеттік стратегиясын жүзеге асыруда, оның әлемдік экономикаға 
интеграциялануын қамтамасыз етуде республиканың көлік кешені ерекше орын алады. Осыған 
байланысты, мақалада Қазақстан Республикасының ерекшелігін ескере отырып, өңірлік көлік-
логистикалық орталықтардың жүйесін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері 
қарастырылады. 

Түйінді сөздер: маркетинг логистикасы, логистиканы дамыту стратегиясы, қызмет 
көрсетудің логистикалық сервисі, басқару есебі. 

 
THE ROLE AND INTERRELATION OF SCIENCE MARKETING AND LOGISTICS 
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Summary. The transport complex of the republic occupies a special place in ensuring the 
implementation of the state strategy for further dynamic and stable development of the economy of 
Kazakhstan, its integration into the world economy. Based on this, the article discusses the issues of 
scientific and methodological foundations for the development of a system of regional transport and 
logistics centers, taking into account the specifics of the Republic of Kazakhstan. 
 Key words: marketing logistics, logistics development strategy, logistic services, management 
accounting. 
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ҚҰРЫЛЫС КӘСІПОРЫНДАРЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БЮДЖЕТТЕУ 
ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қ.Алайдарқызы1, Н.С Нуркашева*2, Г.Т.Ахметова3 
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3Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау, Қазақстан 
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Аңдатпа. Құрылыста бюджеттеу жобалардың тиімділігіне қажетті бақылау болып 

табылады. Тиімді басқарушылық шешім қабылдау үшін көп факторлы талдау жүйесі қажет. 
Құрылыс компаниялары күрделі ұйымдастыру құрылымы болып саналады және шығындардың 
бағасы баға белгілеудің заңды негіздемесін талап етеді. Бұл факт бастапқы мәліметтерді 
жинақтауды едәуір қиындатады. Сондықтан бірінші мәселе - компанияның ұйымдық 
құрылымын, жоспарлаушы сарапшының құрылымын, бюджетті қалыптастыру және 
бастапқы ақпаратты өңдеуді қамтитын бюджеттік модельді дайындау қажет болады. 

Құрылыс компанияларындағы басқаруды есепке алу мен бюджеттеудің ерекшелігі 
саланың ерекшеліктері ретінде жобалардың ұзақтығы мен бірегейлігі, жобаны мақұлдаудың 
көптеген кезеңдері, бағалауды жасау қажеттілігі және т.б. Сондықтан құрылыс бюджетін 
қалыптастыру процесі жобалау-сметалық қызметке байланысты болуы керек. Бұл, ең 
алдымен, бюджеттік баптардың құрамына және оларды жоспарлау әдістемесіне әсер етеді. 
Бұл мақалада құрылыс ұйымындағы бюджеттеу жүйесінің ерекшеліктері талқыланды. 
Бюджеттеудің бастапқы кезеңінде ұйымның алдында тұрған негізгі проблемаларды шешу 
жолдары қарастырылады. 

Түйінді сөздер. Бюджеттеу, бюджет, құрылыс, жоспарлау, бақылау, басқару 
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Кіріспе. Нарық жағдайы, өндірісті, маркетингті және басқа да бизнес-процестерді 
басқару қиындаған сайын, өз қызметін жоспарлап отырған құрылыс компаниясын басқаруда 
қиындықтар туындайды. Бұл басқарудың мақсаты мен міндеттерін іске асыру үшін әртүрлі 
қызметтер мен бірліктердің өзара іс-қимылының негізделген механизмін талап етеді. Құрылыс 
ұйымдарының тұрақтылығы тұрғысынан қарағанда бәсекелестікте барлық бөлімшелерді 
қамтитын және заманауи басқару әдістерін және заманауи ақпараттық технологияларды қолдана 
отырып, қалыптасқан бюджеттік жүйенің маңыздылығы барған сайын артып келеді. Соған 
байланысты республикамыздағы құрылыс саласында қызмет ауқымы өте жоғары ұйымдарды 
тиімді басқару мен қызметін бақылауда бюджеттеу жүйесінің маңызыдылғы мен орны өте 
жоғары болып саналады. Демек, бұл мақалада құрылыс саласына бағытталған кәсіпорындардағы 
бюджеттеу үрдісін ұйымдастырудың әдістемелік негіздерін қарастыру міндет болып отыр. 

Әдіснама. Ғылыми мақаланы орындау барысында алдыменен отандық және шетелдік 
тәжірибедегі құрылыс ұйымдары бойынша бюджеттеу жүйесінің теориялық аспектілеріне 
салыстырмалық талдау әдістерін қолдану арқылы зерттеу жүргізілді. Сонымен қатар зерттеу 
барысында бюджет құрудың қағидаларының артықшылықтарының салыстырмалық сипаттамасы 
логикалық ойлау мен тұжырымдама жасау арқылы негізделінді. 

Талқылау мен зерттеу нәтижелері. Бюджеттеу жүйесін енгізгенде, жобаны жүзеге асырудың 
алдында да негізгі талаптар мен қағидаттарды қалыптастыру өте маңызды. Жүргізілген жұмыс 
болашақтағы бюджеттік жүйеге қойылатын негізгі талаптарды тұжырымдауға мүмкіндік берді: 

- жоспарлау үрдісін ұйымдастыру алдын-ала нақты мәселелерді анықтауға және оларды 
шешу жөніндегі іс-қимылдарды жоспарлауға; 

- бюджеттік жүйе түрлі жобалардың бюджеттерін жалпы бюджетке біріктіріп, құрылыс 
ұйымының бөлімшелерінің қызметін үйлестіруге; 

- бюджеттік көрсеткіштерді іске асырудың нәтижелері жекелеген бөлімшелердің және 
тұтастай алғанда ұйымның қызметінің тиімділігін бағалау үшін негіз болуға; 

- көптеген қызметкерлерді жоспарлау мен бақылау үдерісіне тарту олардың 
жұмысының нәтижелеріне және тұтастай алғанда ұйымның қаржы-экономикалық 
көрсеткіштеріне деген қызығушылығын арттыруға; 

- бюджеттеу жүйесіндегі бақылау жоспарланған және нақты көрсеткіштерді салыстыру 
арқылы жүзеге асырылуына. 

Осылайша, қазіргі заманғы басқару жүйесінің сапалы құралы ретінде толыққанды 
бюджеттік жүйені енгізу: 

- біріншіден, құрылыс ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметiнiң тиiмдiлiгiн 
жоғарылатуға (өтiмдiлiктiң және төлем қабiлеттiлiгiнiң көрсеткiштерiн жақсартуға, қаржылық 
тұрақтылықты арттыруға); 

- екіншіден, басқару тиімділігін арттыруға, яғни сапалық көрсеткіштердің өсуі мен – 
ашықтығына және басқарудың икемділігін қамтамасыз етуге мүмкіндіктер беруі тиіс. 

Демек, бюджеттеу тұжырымдамалары 1-кестеде келтірілген қағидаларға негізделуі керек. 
1 кесте  

Бюджеттеудің негізгі қағидалары 
№ Бюджеттеудің 

қағидалары Мазмұны 
1 2 3 
1 Үздіксіздік 

қағидасы 
Бюджетті жоспарлау, есепке алу, бақылау, талдау және түзету процесі 
бекітілген бюджеттік ережелерге сәйкес үздіксіз жүзеге асырылуы тиіс. 

2 Жауапкершіліктерді 
бөлу қағидасы 

Бюджеттік процестің әрбір қатысушысы өз құзыреті аймағында жеке 
жауапкершілік алады. Бюджеттік процеске қатысушылардың жауапкершілігін 
бюджеттік процесті қолдайтын автоматтандырылған жүйелерде жеке 
қолжетімділікті орнатулар арқылы қамтамасыз ету. 

3 Түсініктілік 
қағидасы 

Пайдаланылатын терминдер мен түсініктерді түсіндірудің бірегейлігі - басқару 
есеп саясатының бірлігі мен келісімділігі, қолданылатын әдістер, деректерді 
ұсыну форматына сәйкес болуы тиіс. 

4 Оңтайлылық 
қағидасы 

Модельдеуге негізделген бюджеттеу және бірнеше ықтимал баламалы 
нұсқалардың ең жақсы нұсқасын таңдау қажет. 

5 Тиімділік қағидасы Қолданылатын ресурстардың қолданыстағы шектеулері бар құрылыс 
жобасының мұндай нұсқасын жасау ең үлкен экономикалық тиімділікті 
қамтамасыз етуі тиіс. 

Ескерту – кестені авторлар [1, 2] әдебиеттердің негізінде құрастырды 
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Бюджеттеу жүйесін тиімді іске асыру үшін бюджет процесіне қатысушылардың 
функцияларын қалыптастыру, орындау, түзету, бақылау және бюджеттердің орындалуын талдау 
кезеңдерін де нақты анықтау қажет. Құрылыс ұйымдарында бюджеттеудің толыққанды жүйесін 
енгізу үшін бюджеттеу жөніндегі үйлестіру органын, яғни экономикалық басқарманы 
қалыптастыру қажет. Оның құрамына экономистер мен бас экономист-орындаушылар кіреді. 

Ұйымның экономикалық бөлімі қаржы жөніндегі орынбасарға бектілген бюджеттің 
орындалу мерзімі туралы есеп беруі керек (1-сурет). Яғни, барлық уақытша сонымен қатар, 
соңғы нәтижелерді ұйымның қаржы директоры қадағалап отыруы керек. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 сурет –Ұйымның экономикалық бөлімі мен қаржы бөлімінің өзара байланысы 
 
Бюджеттеу жүйесін жетілдіру кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің 

барлық маңызды аспектілерін, қаржылық жауапкершілік орталықтарындағы құрылымдық 
бөлімшелердің қызметін толық көрсету және бақылау үшін бюджеттің қажетті жаңа 
формаларын дамытуды және дамытуды көздейді. Соған орай ұйымның операциялық 
бюджеттердің қалыптасуы мен үйлестірілуіне әртүрлі бірліктер қатысуы керек (2-кесте). 

 
2 кесте 

Құрылыс ұйымдарындағы операциондық бюджет 

Бюджеттің аттары 
Бюджеттің 
құрылуына 

жауапты бөлім 

Мәліметтер ұсынатын 
бөлім 

Келісу 

Келіскен тұлға Келісу 
мерзімі 

Функционалдық бюджеттер 

Басқару 
шығындарының 
бюджеті 

Экономикалық 
бөлім 

Есеп бөлімі, 
экономикалық бөлім 

Бас бухгалтер 10 күнге 
дейін 

Бас экономист 20 күн 
дейін 

Коммерциялық 
шығыстардың бюджету 

Экономикалық 
бөлім 

Сату немесе маркетинг 
бөілім 

Сату немесе маркетинг 
бөлімінің бастығы 

10 күнге 
дейін 

Салықтар бюджеті Қаржы бөлімі Есеп бөлімі Қаржы директоры 
немесе Бас бухгалтер 

10 күнге 
дейін 

Банктермен есеп 
айырысу бюджеті 

Қаржы бөлімі Есеп бөлімі Қаржы директоры 
немесе Бас бухгалтер 

20 күнге 
дейін 

 

 

 

 

 

Экономикалық 
бөлім 

Есеп берулерді реттеу 

Бөлімнің жұмысын бақылау 

Бюджеттерді түзету бойынша 
ұсыныстар беру 

Бюджеттерді бекіту 

 

 

 

 

 

 

Қаржы директоры 
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Ағымдағы жобалардың бюджеттері 

Құрылыс объектісінің 
бюджеті 

Экономикалық 
бөлім 

Есеп бөлімі, жобалау-
сметалық бөлім, бас 
энергетик, бас инженер, 
көлік бөлімі, дамыту 
бөлімі, құрылыстық 
бақылау бөлімі, заң 
бөлімі  

Бас бухгалтер 10 күнге 
дейін 

Құрылысты бақылау 
бөлімінің бастығы 

10 күнге 
дейін 

Бас энергетик 10 күнге 
дейін 

Бас инженер 10 күнге 
дейін 

Жобалау бөлімінің 
басшысы 

10 күнге 
дейін 

Заң бөлімінің басшысы 10 күнге 
дейін 

Көлік бөлімінің 
басшысы 

10 күнге 
дейін 

Дамыту бөлімінің 
бастығы 

10 күнге 
дейін 

Бас экономист 10 күнге 
дейін 

Инвестициялық бюджеттер 

Дамыту бюджеті Дамыту бөлімі Дамыту бөлімі Дамыту бөлімінің 
бастығы 

10 күнге 
дейін 

Бас экономист 10 күнге 
дейін 

Қаржылық жауапкершілік орталықтарының бюджеті 

Қойма бюджеті Экономикалық 
бөлім 

Қойма Қойма меңгерушісі 10 күнге 
дейін 

Бас экономист 20 күнге 
дейін 

Сату бюджеті Экономикалық 
бөлім 

Сату бөілім Сату бөлімінің 
басшысы 

10 күнге 
дейін 

Бас экономист 20 күнге 
дейін 

Материалдық-
техникалық 
қамтамасыздандыру 
бюджеті  

Экономикалық 
бөлім 

Материалдық-
техникалық 
қамтамасыздандыру 

Материалдық-
техникалық 
қамтамасыздандыру 
бөлімінің басшысы 

10 күнге 
дейін 

Бас экономист 20 күнге 
дейін 

Ескерту: кестені авторлар [3, 4] әдебиеттердің негізінде құрастырды 
 
Бюджеттік кезеңді барлық бюджеттердің айлық бөлінуімен (бюджетке тоқсан сайын 

бөлінуі тиіс) қоспағанда, 12 айдың бюджеттік кезеңін (барлық жобалар бойынша бюджеттік 
кезеңмен ағымдағы жобалар бюджетін қоспағанда) қолдану ұсынылады. 
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Бюджеттердің орындалуы туралы есептер ай сайын жасалады. Бюджеттерде оны 
дайындағандардың қолдары болуы тиіс, олармен келісілген және оны мақұлдаған, бұл 
жоспарлау сатысында сенімділіктің деңгейін арттырады. 

Операциялық бюджеттер ұсынылған ақпарат негізінде бюджеттік кезеңнің алдындағы 
айдың 10-нан кешіктірілмей жасалады. Сол айдың 20-на дейін экономикалық бөлім бюджетті 
жасайды және осы бюджеттерді бас экономистпен үйлестіреді. Операциялық бюджеттердің 
негізінде экономистер кірістер мен шығыстар бойынша шоғырландырылған бюджет пен 
бағаланатын балансты қалыптастырады. Экономикалық департамент ақша ағынының бюджетін 
де жасайды. 

Шоғырландырылған бюджеттер бюджеттік кезеңнің алдындағы айдың 25-нен 
кешіктірілмей және бас директордың қаржы жөніндегі орынбасарына бекітуге ұсынылған 27-ші 
күнге дейін жасалады. 

Кірістер мен шығыстардың бюджеті - белгілі бір жоспарлы (бюджеттік) кезең үшін 
шығындар мен қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижелерінің қатынасын көрсететін құжат. 

Кірістер мен шығыстар бюджетінің негізгі мақсаты - кәсіпорын басшыларына 
экономикалық белсенділіктің тиімділігін анықтау, пайда мен пайда алу жолдарын талдау және 
анықтау, сондай-ақ бюджетке төленетін салықтық жеңілдіктерді оңтайландыру болып саналады. 

Кірістер мен шығыстар бюджетінің кейбір баптары ақшалай емес шығындар немесе 
кірістерді көрсетеді, мысалы, ақшалай қаражаттардың қозғалысы үшін бюджетте амортизация 
көрсетілмейді. 

Ақшалай қаражаттың қозғалысының бюджеті, ең алдымен, компанияның өтімділігі мен 
төлем қабілеттілігін басқару үшін арналған. Қаржы ресурстарының тапшылығына жол бермей, 
керісінше, ақша массасының артық болмауын қамтамасыз етукерек, өйткені қаржылық 
операциялардан қосымша пайда алу мүмкіндіктері қалыптасады. 

Балансты бюджеттеу бюджет жүйесінің ең күрделі элементі болып табылады. Егер 
баланстық бюджеттегі активтер мен міндеттемелердің мәндері бірдей болса, онда салынған 
модель толық берілгенін және есеп айырысу қателіктерінің болмайтына кепіл бере алады. 

Модельде маңызсыз сипаттағы қателіктер болуы мүмкін, бірақ, бюджеттерді біріктіру 
тәртібі дұрыс қалыптасқан болады. Бюджеттің орындалуын бақылау және талдау үшін 
талдаудың жоспар-нақты талдау сияқты салыстырмалы  әдістерін қолдануға болады. 

Бюджеттің орындалуын жоспарлы талдау әр айдың соңында барлық қаржылық және жеке 
операциялық бюджеттерге (ағымдағы жобалардың бюджеттеріне) арналады. Мұндай жүйелілік 
ағымдағы тапсырмалардың орындалуына мониторинг жүргізуге және жоспардан кез келген 
ауытқуларға дереу жауап беруге мүмкіндік береді. Оның басты мақсаты - ауытқулардың 
себептерін анықтау, атап айтқанда, көрсеткіштер мен бюджеттік баптардың қайсысы 
компанияның бюджетінің іске асырылуына әсер еткенін анықтау болып саналады. 

Нарық ортасында жұмыс істейтін компания үшін мүлдем нақты жоспар жасау мүмкін 
емес. Бірақ бұл бюджеттеудің мақсаттарының бірі емес. Әрбір жаңа жоспарлау циклында 
дәлдіктің жоғары болуын немесе төмен болмайтынын қамтамасыз ету қажет. 

Жоспардың дұрыстығын арттыру үшін компания бизнесіне елеулі әсер ететін 
факторларды бақылау үшін жүйелі жұмыс жүргізіп, сонымен қатар компанияның бюджетінің 
қаржылық-экономикалық көрсеткіштеріне бюджеттердің орындалу нәтижесін дұрыс бағалауды 
үйрену қажет. 

Қорытынды. Осылайша, егер құрылыс ұйымында негізгі бюджеттердің толық жүйесін 
қалыптастыратын болсақ, онда басшылар ешқандай операцияны назардан тыс қалдырмайды, 
өйткені ол міндетті түрде үш негізгі бюджеттің біреуінде көрініс табуы керек және жеткілікті 
түрде ұзақ мерзім үшін қарастырылса, онда барлық үш негізгі бюджеттерде міндетті түрде 
көрісінс алады. Бюджетті басқаруда қаралған кез-келген процестердің болмауы немесе олардың 
жұмыс істеу шарттарын бұзуы басқару циклының бұзылғанын және тиімсіз болғанын көрсетіп 
қана қоймайды, тұтастай алғанда құрылыс кәсіпорындары да басқару үрдісінің дұрыс жолға 
қойылмағанын көрсетеді. 
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Резюме. Бюджетирование в строительстве - это необходимый контроль 

эффективности проектов. Для принятия правильного решения необходима система, 
позволяющая проводить многофакторный анализ ситуации. Для строительных компаний 
естественна сложная организационная структура, а сметное дело требует правового 
обоснования ценообразования. Данный факт значительно осложняет сбор первоначальных 
данных. Поэтому на первое место встает вопрос разработки бюджетной модели, которая 
включает в себя организационную структуру компании, структуру аналитик планирования, 
регламенты формирования бюджетов и обработки первичной информации. 

Специфика управленческого учета и бюджетирования в строительных компаниях 
объясняется такими особенностями отрасли, как продолжительность и уникальность 
проектов, многочисленные стадии согласования проекта, необходимость составления смет и 
т. д. Поэтому процесс формирования бюджета строительства должен быть связан с 
проектно-сметной деятельностью. Это отражается в первую очередь на составе статей 
бюджета и методике их планирования.  В данной статье рассматриваются особенности 
системы бюджетирования в строительной организации. Рассматриваются основные 
проблемы и пути их решения, с которыми организация может столкнуться на начальном 
этапе составления бюджета. 

Ключевые слова. Бюджетирование, бюджет, строительство, планирование, 
контроль, управление. 

 
PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE BUDGETARY PROCESS IN THE SYSTEM OF 

MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 
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Summary. Budgeting in construction is the necessary control over the effectiveness of 
projects. To make the right decision, a system is needed that allows for a multifactorial analysis of the 
situation. For construction companies, a complex organizational structure is natural, and the cost 
estimate requires a legal justification for pricing. This fact greatly complicates the collection oалшынбf 
initial data. Therefore, the first question is the development of a budget model, which includes the 
organizational structure of the company, the structure of the planning analyst, the regulations for the 
formation of budgets and the processing of primary information. 

Specificity of management accounting and budgeting in construction companies is explained 
by such features of the industry as the duration and uniqueness of projects, the numerous stages of 
project approval, the need for drawing up estimates, etc. Therefore, the process of building a 
construction budget should be related to design and estimate activities. This is reflected primarily on 
the composition of budget items and the methodology for their planning. This article discusses the 
features of the budgeting system in the construction organization. The main problems that the 
organization may face at the initial stage of budgeting are considered. 

Key words. Budgeting, budget, construction, planning, control, management. 
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Аңдатпа. Қазіргі таңда мемлекет қаржысы мен активтерін басқару бойынша 

қызметті тиімді ұйымдастыру, қаржылық тәртіп деңгейін жақсарту  және аудиттелетін 
объектілердің барлық бағыттары бойынша сәйкестікке бақылауды жүзеге асыратын 
сәйкестік аудиті, мемлекеттік аудиттің  типі ретінде  ерекше маңызға ие. Мақалада 
халықаралық тәжірибеде сәйкестік аудитін жүргізу ерекшеліктері және Қазақстанда 
сәйкестік аудитінің даму бастамасы зерттелген.   

Мақаланың мақсаты – Қазақстан Републикасында сәйкестік аудитін жүргізу жаңа 
қалыптасу үстіндегі бағыт болып табылатындықтан халықаралық тәжірибені зерттей 
отырып, оны отандық тәжірибиеде қолдану мүмкіндіктерін қарастыру. Бұл орайда жетекші 
шетелдік жоғарғы аудит органдарының  нормативті-әдістемелік базасына, оның ішінде  
Жоғарғы мемлекеттік аудит органдарының халықаралық стандарттарының (ISSAI) 
қолданылуына, талдау жүргізілді. Сәйкестік аудитінің теориялық  аспектілерін терең зерделеу 
нәтижесінде сәйкестік аудитіне авторлық сипаттама беріліп, оны жүзеге асыру нұсқалары 
анықталды.    

Түйінді  сөздер: сәйкестік аудиті, мемлекеттік аудит, сыртқы мемлекеттік аудит, 
тиімділік аудиті, қаржылық есептілік аудиті,  квазимемлекеттік сектор субъектілері. 

 
Кіріспе. Қазақстанда мемлекеттік аудит институты елбасының «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
Қазақстан халқына Жолдауынан бастау алады [1]. Аталған саяси бағытқа сәйкес 2015 жылғы 12 
қарашада №392-V «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды [2].    

Жалпы мемлекеттік аудиттің негізгі мақсаты әлеуметтік-экономикалық саясаттың 
табысты іске асырылуына қолдау көрсету, елдің, өңірдің, саланың, ұйымдардың және т.c.c. 
өндірістік әлеуетін тиімді пайдалану болып табылады. Әсіресе, аталған мақсатқа жету жолында  
мемлекеттік қызметтің, қаржы операцияларының және мемлекеттік аудит объектілерінің барлық 
өкілеттіктеріне қатысты ақпараттарының заңдар мен басқа да нормативтік құқықтық актілер, 
ережелер мен қағидаларға сәйкестігін бағалайтын сәйкестік аудитін жүргізу ерекше мәнге ие. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында жалпы ғылыми және арнайы таным әдістері, оның 
ішінде жүйелік талдау және синтез, индукция және дедукция, теориялық жалпылау, ғылыми 
абстракция, экономикалық-статистикалық әдістері қолданылды.   

Талқылау мен нәтижелер. Аудит пен қаржылық бақылаудың даму мәселелері 
шетелдік және отандық ғалымдармен белсенді түрде қарастырылып, олардың тұрақты 
назарында. Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың нормативті-құқықтық, теориялық, 
әдіснамалық және әдістемелік мәселелеріне арналған әдебиеттердің ішінде Р.П. Булыганың, 
М.В. Мельниктің, А.Б.Зейнельгабдинның, С.Н.Нөгербековтың, А.А.Дубицкийдың және т.б. 
еңбектерін атап өтуге болады [3-7]. Десе де, белгілі теориялық қордың болуына қарамастан, 
аталған саладағы қазіргі жағдай,  әсіресе, мемлекеттік аудиттің типтері бойынша, әлі де тиісті 
деңгейде зерттеліп, зерделенбеген. Сондықтан, мемлекеттік аудитті еңгізудің әлемдік 
тәжірибесін қарастырып, оның озық тұстарын елімізде қалыптасып келе жатқан мемлекеттік 
аудит жүйесінде пайдалану мүмкіндіктерін анықтау бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі.     

Мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың жаңа түрлерін дамытуға айтарлықтай 
ықпал етуші, БҰҰ-дағы  елдердің Жоғарғы мемлекеттік аудит органдарын (ЖМАО)  біріктіретін 
Жоғарғы мемлекеттік аудит органдарының  халықаралық ұйымы (ИНТОСАИ) болып табылады.  

ИНТОСАИ қабылдаған стандарттар бойынша сәйкестік аудиті - тексеру пәнінің 
критерийлер ретінде анықталған биліктің ағымдағы талаптарына сәйкестігін тәуелсіз бағалау 
болып табылады [8]. Соған сәйкес, сәйкестік аудиті тексерілетін ұйымның қызметін реттеуші 
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биліктің талаптарына қызметтердің, қаржылық операциялар мен ақпараттардың барлық 
маңызды аспектілері бойынша сәйкестігін бағалау арқылы жүзеге асырылады.    

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында сәйкестік аудитіне келесідей анықтама беріледі: «Сәйкестік аудиті дегеніміз – 
мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ 
оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін 
сақтауын бағалау, тексеру»[2]. Көріп отырғанымыздай, заңда берілген сипаттама жалпы алғанда 
халықаралық стандарттар шеңберінде болғанымен, сипаттама нақтылауды қажет етеді. 
Сипаттамаға квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қатысты бөлігі орынсыз енгізілген деп 
санаймыз. Біріншіден, аталған заңның өзінде мемлекеттік аудит объектілері қатарына 
квазимемлекеттік сектор субъектілері жататыны анық аталған: «мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау объектілері... - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, 
квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар»[2]. Екіншіден, 
заңнама түсінігі квазимемлекеттік сектор субъектілері қабылдаған актілерді де қамтиды. 
Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» заңына сәйкес «Қазақстан 
Республикасының заңнамасы – белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық 
актілер жиынтығы» болып табылады [9].  Сонымен қатар, бағалау міндетті түрде тексеруді талап 
ететіндіктен, оны сипаттамада бөлек атап өтуді де артық деп есептейміз. Сондықтан, сәйкестік 
аудитінің келесі нақтыланған сипаттамасын ұсынамыз:  «Сәйкестік аудиті – мемлекеттік аудит 
объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларына сәйкес сақталуын тәуелсіз 
бағалау».  

Жүргізілген зерттеулер, әлемдік тәжірибеде қазіргі таңда сәйкестік аудитінің бірнеше 
концепциясы қалыптасқандығын көрсетті. Сәйкестік аудиті оның мақсаттарына қарай:қаржылық 
есептілік аудитімен бірге, тиімділік  аудитімен бірге, жеке аудиторлық тапсырма ретінде 
өткізілуі мүмкін. 

ИНТОСАИ басшылығы қабылдаған аудит стандарттарында жоғарыдағы жағдайлар 
келесі стандарттармен реттеледі:   

• ISSAI 4100  - сәйкестік аудиті дербес аудиторлық тапсырма немесе тиімділік 
аудитімен бірге, бірақ қаржылық есептілік аудитінен бөлек өткізілген жағдайларда 
қолданылады; 

• ISSAI 4200 стандарты сәйкестік аудиті қаржылық есептілік аудитімен бірге 
жүргізілген жағдайда қолданылады [10; 11]. 

Ғылыми және арнайы әдебиеттерді зерделеу ИНТОСАИ басшылығы қабылдаған аудит 
стандарттарын тәжірибеде пайдаланудың проблемалық тұстары да бар екендігін  көрсетті.   

Мәселен, С.Жамышева өз зерттеулерінде сәйкестік аудитін  өткізуде ISSAI 
халықаралық стандарттарын енгізудің келесідей проблемаларын тізбектеп көрсеткен. Олар: 
халықаралық стандарттардың теориясы және практикасы арасындағы жеткіліксіз байланыстың 
болуын, бұл аудит типі бойынша дұрыстылығын анықтаудың қиындықтары,  басшылық 
принциптері сот функциясына толыққанды және жеткілікті негіз бермейтіндігі және сәйкестік 
аудиті кезінде  сенімділікті анықтау бойынша басшылықтың болмауы [12]. 

Әлемдік тәжірибені зерделеу алыс және жақын шет елдерде мемлекеттік аудиттің 
халықаралық стандарттары кеңінен қолданылатындығын және оларды пайдалану әртүрлі 
нұсқада жүзеге асырылатындығын көрсетті. Мысалы, Ұлыбритания, Канада, Германия, 
Австралия, Үндістан,  Нидерланды, Әзербайжан, Ресей және Армения сияқты мемлекеттерде  
сәйкестік аудитін өткізу үшін ИНТОСАИ басшылығы қабылдаған аудит стандарттары негізінде 
тиісті ұлттық стандарттары құрылып, пайдаланатылындығы анықталды. Ал, Швеция, Сингапур, 
Эстония, Украина сияқты елдер ISSAI 4100  «Қаржылық есептілік аудитінен бөлек өткізілетін 
сәйкестік аудитін өткізу жөніндегі басшылық» және ISSAI 4200 «Қаржы есептілігінің аудитімен 
бірге өткізілетін сәйкестік аудитін өткізу жөніндегі басшылық» стандарттарын тікелей 
пайдаланады. Сонымен қатар, кейбір елдерде тек өздерінің ұлттық стандарттарын қолдану 
тәжірибесі де бар. Бұл орайда, АҚШ – да аудит жүргізу барысында аудиторға шешім 
қабылдауға, жұмыс тәртібі мен шешімді нұсқайтын аудиттің жалпы қабылданған стандартын  
атап өтуімізге болады.  

Шет ел тәжірибиесінде де ISSAI стандарттарын  қолдану барысында кейбір қиындықтар 
туындаған.  Мәселен, шет ел сарапшыларының  зерттеу нәтижелері көрсеткендей  ISSAI 
стандарттарының ИНТОСАИ-ға мүше елдердің ең жоғары мемлекеттік аудиторлық органдары 
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арасында жылдам таралуына негізгі кедергілер – бұл  шектеулі кадрлық ресурстар, қаржылық 
қиындықтар және тілдік кедергілер [13].      

Халықаралық стандарттардың негізінде ұлттық стандарттарды құрудың басымдығы – 
жоғарыда аталған проблемаларға жол бермеу мен қатар сәйкестік аудитін ұйымдастыруда 
отандық ерекшеліктерді ескеру мүмкіндігінде. Мысалы, Австралияда ISSAI стандарттарының 
негізінде әзірленген ұлттық стандарттар пайдаланылады. Және бұл елде аралық аудитті 
пайдалану тәжірибесі бар, яғни бұл тәжірибе  аудиторға осы ұйым қолданатын ішкі бақылауды 
қоса алғанда, ұйымның қызметі мен ауқымын дұрыс түсінуіне және аудит қызметіне (ішкі аудит) 
ұйымның қаржылық есептілігінде елеулі қателіктер тудыратын тәуекелдерді алдын-ала 
бағалауға және аудит тәуекелдерін қолайлы деңгейге дейін азайтуға мүмкіндік беретіндей  етіп 
жоспарлауға мүмкіндік береді [14].  

Сонымен, халықаралық тәжірибеде мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарын 
тікелей немесе жанама түрде негізінен келесі нұсқаларда пайдалану қалыптасқан: 

• ұлттық стандарттар ретінде қолдану (Швеция, Сингапур, Эстония, Украина); 
• ұлттық стандарттарды даярлау негізі ретінде қолдану (Ұлыбритания, Канада, 

Германия, Австралия, Үндістан,  Нидерланды, Әзербайжан, Ресей және Армения).  
Қазақстанға келетін болсақ, 2016 жылы отандық мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау  мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер мен халықаралық мемлекеттік 
аудит стандарттарының қолайлы негізінде 200-ші Сәйкестік аудитін жүргізу бойынша сыртқы 
мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарты қабылданып, қолданысқа 
енгізілді[15]. Стандарттың ерекшелігі-оның дербес өткізілетіндігінде де, тиімділік аудиті мен 
қаржылық есептілік аудитінің құрамдас бөлігі ретінде де өткізілетін сәйкестік аудитін қамтуы. 
Соңғы аспект сәйкестік аудитінде қызу талқыланатын мәселелердің бірі.  

Ресей сарапшыларының пікірінше, қаржылық аудит мемлекеттік активтердің қалыптасу 
және қолданылу заңдылығының қаржылық бақылау типі ретінде, ал тиімділік аудиті 
мемлекеттік активтердің  қалыптасуы мен қолданылу нәтижелерінің  қаржылық бақылау типі 
ретінде қарастырылуы тиіс. Яғни, мұндай көзқарас, бұл елдердің ЖМАО пікірі бойынша, 
кідірістері мен кемшіліктерін азайтуға мүмкіндік береді. Шет ел тәжірибиесіне сүйене отырып, 
біздер Қазақстан үшін осындай тұрғыдағы ұстаным қолдануды қолайлы деп санаймыз, себебі 
сәйкестік аудитін бюджеттік үдерістің барлық кезеңдерінде өткізуге мүмкіндік ала аламыз.  

Сәйкестік аудитін жеке өткізетін мемлекеттер құрамына Сингапур, Эстония, Украинаны 
жатқызамыз. Бұл ретте Сингапур мен Украинада сәйкестік аудиті қаржылық аудиті және 
тиімділік аудиті шеңберінде жүргізіледі. [16,17]. 

Сингапурдың ЖМАО тәжірибесі оның негізгі функциясы тікелей аудитті өткізу, ал 
сәйкестік аудиті мемлекеттік аудитінің құрамдас бөлігі болып табылады. Сәйкестік аудитін 
өткізуді салыстырмалы талдауда Қазақстан және Сингапур арасында белгілі бір ұқсастықты 
байқауға болады. Сингапур сәйкестік аудитін жеке өткізеді, сондай-ақ ол қаржылық  аудит және 
тиімділік аудитімен де бірге өткізеді.  

Сәйкестік аудитін өткізуде Қазақстан және Украинаның арасында да белгілі бір 
ұқсастықтың бар екендігін аңғардық. Мысалы, Украина, Канада және Ұлыбританияға қарағанда, 
сәйкестік аудитін жеке немесе қаржылық аудиті мен тиімділік аудитімен бірлесе өткізеді [17].  

Қазақстаннның мемлекеттік аудит саласында қалыптасып келе жатқан тәжірибесіне 
келетін болсақ еліміздегі аудиттің жоғарғы органы - Есеп комитетінің тәжірибесінде сәйкестік 
аудитін жеке немесе тиімділік аудитімен бірлесе өткізу басымдыққа ие. Мысалы, мемлекеттік 
аудит объектілерінің 2018 жылға арналған тізбесіне  сәйкес  өткізілетін сәйкестік аудитінің 
жалпы саны 213 құрап отырса, оның ішінде 204 (95,8%)  тиімділік аудитімен бірге, ал 9 (4,2%) 
дербес жүзеге асырылуы жоспарланған  [18].   

Бүгінгі күнге, Қазақстанның  сыртқы мемлекеттік аудит органдары үшін, оның ішінде 
жоғарғы мемлекеттік аудит органы үшін де, бұл жол неғұрлым қолайлы болса да, болашақта 
сәйкестік аудитін қаржылық есептілікпен кеңінен ұштастырған дұрыс деп есептейміз. Бұл 
мәселені шешуге мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер тұлғаларды сертификаттау 
барысында  олардың міндетті түрде халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттары (ХҚЕС) 
бойынша бухгалтерлік есеп және қоғамдық сектордағы халықаралық қаржылық есептіліктің 
стандарттары (ҚС ХҚЕС) бойынша бухгалтерлік есеп пәндерінен емтихан тапсыратындығы оң 
ықпалын тигізетіні сөзсіз.  
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Сонымен, әлем елдері тәжірибесінде сәйкестік аудиті тиімділік және қаржылық 
аудитпен бірге немесе дербес жүргізіледі. (1-сурет) 

 

 
Cурет  1 - Сәйкестік аудитін тиімділік және қаржылық аудитпен қатар жүргізетін 

және жеке жүргізетін елдер (авторлармен құрастырылған) 
 
Сәйкестік аудитін жүргізуде оны тиімділік және қаржылық аудиттерімен немесе дербес 

жүргізу тәжірибесінің Қазақстан үшін екі жағдайы бар. Олар:  
1) дербес жүргізілген сәйкестік аудиті бақылау материалдарымен толықтай танысуға 

және бақылау объектісі операцияларының заңға сәйкес жүргізілуін, қаражаттың бюджетке түсуі 
және оларды  дұрыс пайдалану жолдарын егжей - тегжейлі  тексеруге мүмкіндік береді; 

2) кешенді сәйкестік аудитін (тиімділік немесе қаржылық аудитпен бірге) жүргізу, 
әртүрлі тәсілдерді үйлесімді біріктіруге, мәселені тұтастай қарастыруға, қаржыландыру 
тұрғысынан кешенді көзқарас қалыптастыруға, заңнамалық қолдауды, тартылған механизмдерді 
және ұйымдастырушылық құрылымдарды дамытуға мүмкіндік береді. 

Жалпы алғанда, сәйкестік аудитін өткізуде барлық мемлекеттер басшылық 
әзірлемелеріне назар аударады. Осы бағыттарында олар мемлекеттік саясатпен байланысты 
салалар мәселелері және мемлекеттік бағдарламалар әзірлемелері бойынша тиісті зерттеулер 
өткізеді. Нәтижесінде барлық мемлекеттерде сәйкестік аудитін өткізу принциптері, әдістері, 
сатылары бірдей болғанымен, оларды әр мемлекет өзінің нормативтік құжаттарына  
сәйкестендіре отырып  жүзеге асырады.  

Қорытынды. Мемлекет қаржысы мен активтерін басқару бойынша қызметті тиімді 
ұйымдастыру, қаржылық тәртіп деңгейін жақсарту және барлық бағыттар бойынша сәйкестікке 
бақылауды жүзеге асыратын сәйкестік аудиті мемлекеттік аудиттің маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде әлі де көп зерттеуді талап етеді. Сондықтан, елімізде мемлекеттік аудиттің бұл типін  
қалай жүргізудің тиімділігін анықтауда шет ел тәжірибиелеріне үңілуі өте орынды.  

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде сәйкестік аудитінің сипаттамасы нақтыланып, 
жүзеге асырылу концепциялары анықталды. Қазақстан Республикасында сәйкестік аудитін 
жүргізу енді қалыптасып келе жатса да, мемлекеттік аудиттің бұл типі әлемдік үрдістер аясында 
дамып келе жатқандығын көрсетті. Сыртқы мемлекеттік аудит органдарының қызметінде казіргі 
таңда, негізінен қадрлық қамтамасыздандырылуға байланысты, сәйкестік аудитін жеке немесе 
тиімділік аудитімен бірлесе өткізу басымдыққа ие. Болашақта шет ел тәжірибиесі дәлелдегендей 
Қазақстанда сәйкестік аудитін қаржылық есептілік аудитімен бірігіп өткізудің өзіндік 
перспективалары бар екендігін көрсетеді.   
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АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ  
Б.А.Алибекова*1, Л.З.Бейсенова2, Ә.Н.Әкімбергенова3 

1,2,3 Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казақстан  
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Резюме. Аудит соответствия, предполагающий эффективную организацию 
деятельности по управлению государственными финансами и активами, улучшение финансовой 
дисциплины и контроль соответствия во всех направлениях деятельности аудируемых 
объектов, приобретает в республике особую значимость. В статье рассмотрены особенности 
реализации аудита соответсвия в международной практике и его начало развития в 
Казахстане. В этом контексте проведен анализ нормативно-методологической базы высших 
органов государственного аудита ведущих зарубежных стран, в том числе опыт внедрения 
Международных стандартов для высших органов финансового контроля (ISSAI) для проведения 
аудита соответствия. Исследование теоретических аспектов аудита соответсвия позволили 
дать авторское определение термину «аудит соответстия» и выявить варианты реализации 
данного типа аудита.   
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Ключевые слова: аудит  соответствия, государственный аудит, внешний 
государственный аудит, аудит эффективности, аудит финансовой отчетности, субъекты 
квазигосударственного сектора. 

 
COMPLIANCE AUDIT  IN FOREIGN PRACTICE 
Б.A.Alibekova*1, L.Z.Beisenova2, A.N.Akimbergenova3 

1,2,3  Euroasian national university of L.N. Gumilev, Astana,  Kazakhstan  
e-mail: alibekova_ba@enu.kz   

Summary. Audit of compliance, which is conjectural to the effective organization of activities 
for the management of public finances and assets, improvement of financial discipline and compliance 
control in all areas of audited entities, acquires special significance. Features of realization of 
conformity audit in the international practice and beginning of its development in Kazakhstan are 
considered in the article. In this context, the normative and methodological base of the highest 
governmental audit bodies of leading foreign countries were analyzed, including the experience of 
implementing International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) for compliance audit. The 
study of the theoretical aspects of compliance audit allowed to give the authorial definition of the term 
"compliance audit", and identify options for implementing this type of audit. 

Key words: compliance audit, state audit, external state audit, performance audit, financial 
reporting audit, subjects of the quasi-public sector. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

М.К. Аяжанова 
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, 

г. Талдыкорган, Казахстан 
e-mail: king_bara@mail.ru 

 
Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы управления инновационным 

развитием компании. Особенности инновационного развития, принципы и методы, лежащие в 
основе управления изменениями в организациях в условиях глобализационного воздействия на 
индустриально – инновационное развитие, как в организациях, так и в государстве в целом. 
Охарактеризованы проблемы управления инновационным процессом на предприятии. Выявлена 
классификация инноваций, а так же рассмотрены этапы управления инновациями. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, управление организационной 
системой, классификации нововведений, эффективная работа предприятия в основе управления 
инновационным процессом. 

 
Введение. Управление изменениями - это структурный подход к переводу индивидов, 

команд и организаций из текущего состояния в желаемое, будущее состояние [1]. 
Моделированием процессов управления изменениями занимались еще в первой 

половине 20—го века. Модели управления изменениями затрагивают различные аспекты 
процесса внедрения инноваций: 

1. Ключевые образующие управления изменениями: «Треугольник изменений», 
опирающийся на лидерство и спонсорство, проектный менеджмент и руководство изменениями, 
подразумевает не только наличие всех трех компонентов, но и их тесное согласованное 
взаимодействие и координацию между собой [2]. 

2. Причины изменений в организации: 
– «Модель ограниченных изменений» предполагает, что источниками изменений 

являются два типа событий: запланированные изменения («эксперименты») и 
незапланированные события приводящие к необходимости изменений («раскалывающие лед»). 
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– «Силовое поле изменений» Курта Левина предполагает анализ сил и факторов, 
способствующих внедрению изменений или противодействующих им. 

3. Алгоритм проведения изменений: 
– Концепция Курта Левина «Разморозь, Измени, Заморозь» появилась в 1947 г. Автор 

разбивает процесс управления изменениями на три этапа, первый из которых подразумевает 
поиск стимулов и побуждений к внедрению изменений, второй – непосредственное внедрение, и 
третий – восстановление стабильности [3]. 

– Модели «Переходного периода» и «Постепенного наращивания» в целом отражают 
суть революционного (прорыв) и эволюционного проведения изменений соответственно [4]. 

–  «Восемь шагов управления изменениями» Джона Коттера появилась несколько 
позже, в 1995 г. Восемь этапов содержат процессы от формирования атмосферы безотложных 
действий до институциализации конечных подходов [5]. 

Материал и методы исследования. 
В процессе исследования были использованы общие методы исследования: теоретико – 

практического изучения и концептуальные подходы. 
Для изучения, рассмотрения и описания аспектов разработки и управления, влияния 

инновационного развития на предприятия были использованы методы математических расчетов, 
прогнозирования данных, эмпирических исследований, статистического наблюдения и 
зарубежный опыт. Теоретической базой послужили труды местных и зарубежных ученых 
исследователей. 

Результаты и обсуждение. Инновации на предприятии — форма проявления научно-
технического прогресса на микроуровне. Они способствуют обновлению номенклатуры 
выпускаемой продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения потребностей 
потребителей и максимизации прибыли организации [6]. 

В своем развитии НТП проявляется в двух взаимосвязанных и взаимозависимых формах 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Формы научно-технического прогресса 

Форма НТП Срок и сущность Характеристика 

Эволюционная Может длиться достаточно долго и 
обеспечивать существенные 
экономические результаты (особенно на 
начальных этапах) 

Постепенное и непрерывное 
совершенствование традиционных технических 
средств и технологий; накопление базы для 
коренных преобразований 

Революционная Происходят качественные изменения в 
материально-технической базе 
производства в относительно короткие 
сроки. Способствует быстрому развитию 
производств, определяющих техническое 
перевооружение национальной экономики 

Базируется на достижениях науки и техники. 
Характеризуется использованием новых 
источников энергии, широким применением 
электроники, новых технологических 
процессов, прогрессивных материалов 

Примечание: составлено автором на основе изученного материала. 
 
Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию успешно 

функционировать в уже освоенных областях и открывают возможности выхода на новые 
направления [7]. На успех реализации инноваций в организации влияют: 

 научно-технический потенциал; 
 производственно-техническая база; 
 основные виды ресурсов; 
 крупные инвестиции; 
 соответствующая система управления. 
Среди общих социально-экономических целей второго уровня можно отметить [8]: 
 рост масштабов производства; 
 рост доли рынка; 
 стабилизацию положения на рынке; 
 освоение новых рынков [9]. 
Основные направления инновационного развития предприятия в современной 

экономике: 
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 комплексная механизация и автоматизация; 
 химизация; 
 электрификация; 
 электронизация производства; 
 внедрение новых материалов; 
 освоение новых технологий.  
Инновационный менеджмент включает в себя несколько этапов, которые можно 

представить в виде таблицы [10]: 
 
Таблица 2 

Этапы управления инновациями 
Этап Краткое описание 
Прогнозирование Позволяет спрогнозировать изменения в применяемой технологии 

и продукции и как это скажется на конкурентоспособности фирмы. 
Планирование В план включаются самые перспективные направления инноваций 

из прогноза. 
Анализ ситуации Сбор данных о состоянии факторов воздействия внешней среды, а 

также о состоянии дел в фирме. 
Идентификация потребности в 
новшестве 

Ее определение и правильное формулирование, а так же 
разработка мер, повышающие эффективность работы предприятия. 

Выявление критериев выбора 
альтернатив 

По выбранным критериям сопоставляются альтернативы. 

Разработка альтернатив На данном этапе  менеджер должен выбирать наиболее 
подходящий вариант инновации.  

Выбор наилучшей 
альтернативы 

Сравнение плюсов и минусов каждой альтернативы и анализ 
вероятности их применения. 

Разработка и согласование 
управленческого решения 

Сотрудничество инновационного отдела с другими отделами 
организации и управленческим персоналом. 

Управление реализацией 
управленческого решения 

Определение комплекса работ, ресурсов, исполнителей и сроков. 
Далее разрабатывается программа реализации инновации. 

Контроль и оценка результатов По мере  необходимости оказывается помощь специалистов, при 
обнаружении ошибок вносятся поправки.  

Примечание: составлено автором на основе изученного материала. 
Инновации — своеобразный объект управления, требующий больших вложений, 

квалифицированного персонала, масштабных маркетинговых мероприятий [11]. 
Взаимосвязь двух форм выражается в научно- техническом прогрессе, являясь основой 

коренных преобразований в области науки и техники, постоянно совершенствует 
революционные изобретения, т.е. способствует научно-технической революции [12]. 

Заключение. Таким образом, инновационное развитие организации тесно связано с ее 
инвестиционной деятельностью. Значительные инвестиции требуются как для того, чтобы 
довести результаты научно—исследовательских работ до промышленной готовности, так и для 
покупки готовой промышленной технологии. Инновации, тем не менее, требуют не только 
значительных инвестиций, но и эффективного управления в целях получения положительного 
результата от их применения. 

На  настоящий  момент  место  Казахстана  в  мировых  инновационных  процессахне  а
декватно  имеющемуся  в  стране  интеллектуальному  и  образовательному  потенциалу.  Для  то
го,  чтобы  приостановить  растущее  отставание  Казахстана  от  ведущих  стран  по  уровню  ин
новационной  деятельности,  необходимо  существенно  увеличить  удельный  вес  инновационн
ой  промышленной  продукции  и  это  возможно  лишь  только  при  условии  успешно  функцио
нирующей  национальной  инновационной  системы.  И  первый  шаг  в  этом  направлении  сост
оит  в  выработке  правильной  инновационной  стратегии,  намечающей  цели  и  крупные  долго
срочные  задачи,  а  также  обеспечивающей  средства  для их  решения.  Определенный  интерес 
для этого может представлять изучение подходов к 
формированию национальных  инновационных  систем  в  передовых  развитых  странах. 
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Түйін .Бұл жұмыста компанияның инновациялық дамуын басқару мәселелері 
қарастырылды. Инновациялық дамудың ерекшеліктері, ұйымдарда да, тұтас мемлекетте де 
индустриялық – инновациялық дамуға жаһандық әсер ету жағдайында ұйымдардағы 
өзгерістерді басқару негізінде жатқан принциптер мен әдістер көрсетілген. Кәсіпорында 
инновациялық үдерісті басқару мәселелері сипатталған. Инновациялардың жіктелуі 
анықталды, сонымен қатар инновацияны басқару кезеңдері қарастырылды. 

Түйінді сөздер: инновациялық даму, инновация, ұйымдастыру жүйесін басқару, жаңа 
енгізілімдерді жіктеу, инновациялық үдерісті басқару негізінде кәсіпорынның тиімді жұмысы. 
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Summary. This paper deals with the problems of management of innovative development of 

the company. Features of innovative development, principles and methods underlying the management 
of changes in organizations in the context of globalization impact on industrial and innovative 
development, both in organizations and in the state as a whole. Problems of management of innovative 
process at the enterprise are characterized. Classification of innovations is revealed, and also stages of 
management of innovations are considered. 

Key words: innovative development, innovations, management of organizational system, 
classification of innovations, effective work of the enterprise at the heart of management of innovative 
process. 
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Аннотация. В статье описаны ключевые теоретико - методологические и 

практические аспекты управления человеческими ресурсами организации. Выделяются 
основные тенденции управления человеческими ресурсами на современном этапе, доказывается 
актуальность для казахстанских компаний применения мировой практики HR (Human Resource) 
управления. Проводится анализ актуальных исследований организаций. Актуальным вοпрοсοм в 
сфере менеджмента на предприятиях  исследуется вοзмοжнοсть применения сοвременных 
технοлοгий в управлении человеческими ресурсами.  

Ключевые слова: HR тренды, корпоративный университет, человеческие ресурсы, 
человеческий капитал, персонал, развитие и обучение человеческих ресурсов, управление 
талантами 

 
Введение. Мир стремительно меняется. Как часть организации, Управление 

человеческими ресурсами (HRM) должны быть готовы иметь дело с последствиями изменения 
мира работы. Для HR-специалистов это означает понимание последствий глобализации, 
разнообразия рабочей силы, меняющихся требований к квалификации, корпоративного 
сокращения, непрерывных инициатив по улучшению, реинжиниринга, контингентной рабочей 
силы, децентрализованных рабочих мест и участия сотрудников. Рассмотрим каждый из них по 
отдельности [1]. 

Управление людскими ресурсами должно также разработать механизмы, которые 
помогут многокультурным людям работать вместе. В прошлом HRM было значительно проще, 
потому что наша рабочая сила была поразительно однородной [2]. 

Несмотря на то, что инициативы по постоянному улучшению являются позитивным 
началом во многих наших организациях, они, как правило, сосредоточены на текущих 
постепенных изменениях[3]. Такое действие интуитивно привлекательно-постоянный поиск, 
чтобы сделать вещи лучше. Тем не менее, многие компании функционируют в динамичной 
среде, где происходят быстрые и постоянные изменения[4]. 

В долгосрочном плане способность понимать сущность поведения людей в организации и 
умение управлять им обязательны для любого действующего или потенциального менеджера [5]. 

Материал и методы исследования. В процессе изучении темы и исследования 
материалов авторами  были использованы методы изучения правового обеспечения данной 
проблематики; аналитические методы изучения материала, применение статистических расчетов 
и т.д. 

Информационно-эмпирическая база состоит из данных официальной статистики в 
области занятости и экономически активного населения, фактических данных, имеющих место в 
монографических исследованиях и публикациях отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, материалов научных конференций, интернет -ресурсов, материалов периодических 
изданий, а также данных, полученных лично автором в процессе исследования. 

Результаты и обсуждение. На  современном этапе система управления талантами 
организации является неотъемлемой частью HR менеджмента и выступает одним из основных 
инструментов решения задач  управления человеческими ресурсами организации[6]. 

В 2017 году компанией Deloitte было проведено исследование — Global Human Capital 
Trends 2017, в котором ряд специалистов HR менеджмента провели обширный анализ, изучив 
опыт более чем 7000 компаний из 130 стран мира. Таким образом, было выявлено 10 основных 
трендов развития человеческого капитала в современных компаниях. 
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Одним из ключевых трендов в управлении человеческими ресурсами является 
неразрывность бизнес стратегии со стратегией обучения и развития.  

Отдельную роль в организационной структуре играет формирование сети команд, 
отвечающих следующим принципам: 

1. Формирование команды вокруг определенного рынка, сегмента, продукта с 
дальнейшим функциональным разделением; 

2. Передача ответственности за постановку целей и задач в соответствии с текущей 
стратегией компании на команды; 

3. Объединение информационных потоков изолированных структур в единый 
информационный центр; 

4. Ротация персонала между подразделениями [7]. 
Для наиболее эффективного выявления и оценки потенциала сотрудника, компании 

используют собственные и адаптированные модели потенциала. По данным исследований The 
Talent Strategy Group 2015, одними из ключевых критериев оценки потенциала в международных 
компаниях являются: 

1. Скорость обучения (62%); 
2. Амбиции (51%); 
3. Ценности (43%); 
4. Мобильность в ближайшей перспективе (42%). 
Примером казахстанской компании, обладающей конкурентоспособной моделью HR 

управления, является, по мнению автора, — «Жетысуский государственный университет им. И. 
Жансугурова». 

Корпоративный дух университета ЖГУ — это крупномасштабный корпоративный 
учебный центр. Он разработан для повышения квалификации сотрудников компании всех 
уровней. Программ обучения разработаны как для специалистов научно – технического, 
педагогического направлений, так и для высших руководителей компании. В университете было 
разработано 42 различных программ развития лидерских, управленческих и профессиональных 
компетенций. Лекции читают лучшие преподаватели региона, республики, дальнего и ближнего 
зарубежья. Партнерами университета являются компании наиболее известных бизнес - школ в 
мире. 

Университет ЖГУ — единственный университет в Алматинской области, Республики 
Казахстан, вступивший в 10 ведущих глобальных ассоциации корпоративных университетов — 
ECLF, ATD, EFMD, CorpU. Территория кампуса университета составляет 5  гектар и находится в 
городе Талдыкорган, Алматинской области[6].  

Согласно разработанной системе профессионального обучения и развития программы 
разделяются на следующие сегменты: бакалавриат, магистратура, докторантура PhD. 

В практике ЖГУ был разработан ряд принципов, которые позволяют решать задачи 
формирования и развития человеческого капитала. 

Университетом ЖГУ разработан ряд критериев, по которым оценивается человеческий 
капитал образовательного учреждения и его прирост. Далее представлен перечень критериев 
(таблица 1): 

Таблица 1 
Основные критерии оценки человеческого капитала университета и его прироста 

Качественный состав Удельный вес категорий персонала (ра- бочие, руководители, 
специалисты, преподаватели) 
Средний возраст персонала 
Доля молодых сотрудников (до 30 лет) Уровень образования 
персонала 

Компетенции Лидерство, как стиль руководства Стратегическое мышление 
Нацеленность на результат Управление эффективностью 
Управление развитием 

Примечание: составлено автором на основе изученного материала [5,6] 
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На основе нижеследующего (рисунок 1), основными целями Жетысуского 
государственного университета им. И. Жансугурова, как объекта HRM являются: 

Рисунок 1 
10 трендов развития человеческого капитала на базе Университета ЖГУ 
Примечание: составлено автором по результатам проведенного исследования [2,7]. 
 
— формирование у слушателей единых подходов к управленческой деятельности; 
— формирование эффективных управленческих команд, работающих в ключевых 

направлениях образовательной деятельности; 
— опережающее обучение новым управленческим технологиям и лучшим практикам; 
— становление единого стиля управления, основанного на лидерских качествах; 
— формирование системного развития менеджмента холдинга и ускоренное развитие 

перспективных молодых ученных и управленцев. 
— формирование целевой корпоративной культуры; 
— подготовка конкурентоспособных специалистов новой формации [8]. 
Заключение. В Республике Казахстан  формируется особая политико – правовая и 

экономическая  элитная верхушка, которая не способна к принятию глобализационного влияния, 
действует на «корыстных программах», и поэтому не только не способствует принятию решения 
о достойных выходов из кризисных ситуаций, глобальных мировых изменений, а своими 
некомпетентными действиями гораздо повышает  число возникающих трудностей, которые 
требуют адекватного и своевременного решения. 

Новая система управления должна быть направлена максимальное раскрепощение 
человеческой личности, создание возможностей для развития творческого потенциала человека. 
Ибо только при этих условиях страна может справиться с вызовами истории.  

Принципиальные изменения требуются в системе оплаты труда. Сегодня для нее 
характерны в основном черты XX века. Основная масса работников по современным стандартам 
находятся в состоянии нищеты. Падает уровень образования народа. Как известно, 
необразованный человек не может использовать технологии, даже если их ему продадут, а 
бедное общество не удержит достаточное количество образованных людей. Это создает 
объективную основу для дальнейшего отставания страны.  
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Описание исследования,  приведенное выше, говорит о системе планирования 
управления человеческими ресурсами. Как видим, не избежать ни одного этапа, поскольку все 
они взаимосвязаны и имеют решающее значение для развития человеческого потенциала в 
условиях глобализации. 
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Түйін.Мақалада ұйымның адам ресурстарын басқарудың негізгі теориялық - 
әдіснамалық және практикалық аспектілері сипатталған. Қазіргі кезеңде адам ресурстарын 
басқарудың негізгі үрдістері ерекшеленеді, қазақстандық компаниялар үшін HR басқарудың 
әлемдік тәжірибесін қолданудың өзектілігі дәлелденеді. Ұйымдардың өзекті зерттеулеріне 
талдау жүргізіледі. Кәсіпорындарда менеджмент саласындағы өзекті мәселе адам 
ресурстарын басқаруда заманауи технологияларды қолдану мүмкіндігі зерттеледі. 
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Түйін.Мақалада агроөнеркәсіп орындарындағы өндірілетін өнімді бағалау мәселесі 
аталып  оның маңыздылығы ашылып қарастырылған. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің 
бухгалтерлік есеп және ақпараттық жүйелерін дамытудың мәселелері туралы агроөнеркәсіп 
секторында қолданылатын бухгалтерлік есептің әдістері мен ұйымдастыру жолын есепке ала 
отырып, Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты 41 «Ауыл шаруашылығы» және 
биологиялық активтердің «әділ құны» тұжырымдамасының экономикалық мәні сондай-ақ 
бухгалтерлік және қаржылық есептіліктің мазмұны, ұйымдардың биологиялық активтерінің 
құнын қалыптастыру және көрсету маңыздылығы ашып көрсетілген. Нәтижесінде 
биологиялық активтерге қатысты ұйым бірқатар ақпаратты ашып көрсетуі жолдарын 
атаған. 

Түйінді  сөздер: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары(ҚЕХС) , 
шығындар, әділ құн, биологиялық активтер, ауыл шаруашылығы өнімдері, биотүрлендіру. 

 
 Кіріспе. Бүгінгі күні халықаралық деңгейде бухгалтерлік есептің ықпалдасу үдерісінде 

ҚЕХС қолдану мәселелері өте маңызды. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 
талаптарына сәйкес дайындалған есептілік агроөнеркәсіп кешендерінің инвестициялық 
тартымдылығын арттыруға, сондай-ақ олардың халықаралық және ауылшаруашылық 
өнімдерінің нарығына енуіне мүмкіншілік береді.   Сондықтан  әлемдік экономикалық 
үдерістерді біріздендіру және стандарттау, атап айтқанда, оларды есепке алу және салық салу 
ауыл шаруашылық ұйымдарының бухгалтерлік және қаржылық қызметіне аса назар аударуды 
талап етеді.  

Сонымен қатар ДСҰ-на мүшелік отандық тауар өндірушілердің халықаралық нарыққа 
шетелдік контрагенттермен тең жағдайда қол жеткізуге мүмкіндік береді. ДСҰ-ға кірудің оң 
аспектілерінің бірі - қосымша инвестицияларды тарту мүмкіндігі, оның ішінде ауыл 
шаруашылығы өндірісі. Бұл бағытты іске асыру үшін тек экономика саласында, әлеуметтік 
салада ғана емес, сондай-ақ экономикалық дамыған елдерде ХҚЕС қағидаттарында жалпы 
қабылданған талаптарға сәйкес үдемелі және үйлесімді дамуды көздейтін есепке алу жүйесін 
жетілдіру және жетілдіру тұрғысынан қайта құру қажеттілігі туындайды. 

Зерттеу әдістері. Мақалада қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 
талаптарын орындау және салалық ерекшелігіне қарай қолдану арқылы ауылшаруашылығы 
өнімдерін бағалау жолдары әдістері қолданылған. 

Нәтижелері және талқылау.  Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде  халықаралық 
стандарттарды қолданатын  ұйымдардың инвестициялық тартымдылығын арттыру және 
олардың халықаралық және ауылшаруашылық өнімдерінің нарығына енуіне, сондай-ақ шетелдік 
инвесторлардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталғандықтан биологиялық 
активтерді ұзақ мерзімді және ағымдағы уақытқа бөлу белгілі ережелерге сәйкес жүзеге 
асырылады: 12 айдан асатын мерзімге экономикалық пайда әкелетін барлық ұзақ мерзімді 
биологиялық активтерге жатады және керісінше, оларды пайдаланудан экономикалық пайдасы 
бір жыл ішінде алынатын активтер ағымдағы болып табылады. Алайда, биологиялық активтер 
тұтынуға және өнім беруге, сондай-ақ жетілген және жетілмеген болып бөлінеді.Себебі, дайын 
өнім түріне немесе тауарға айналу мерзім аралығы ұзақ болғандықтан. Сонымен қатар, белгілі 
бір өлшемде   олардың мақсатына сай пайдаланылатын биоактивті өнімдер тұтынуға,  ал 
өнімдерді үнемі жинауды қамтамасыз ететін биоактивті заттар өнім  берушілер  болып 
табылады. 

Яғни, ауылшаруашылық өнімдерінің санаты - биологиялық өнімдердің  ауыл 
шаруашылығы өнімдері ретінде танылатын туындылары бар. Егер 41 ХҚЕС талаптарынан 
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сәйкес өндіру, күтіп баптау және жинау кезінде ауылшаруашылық өнімдеріне   тікелей қатысты 
болса да, біз бұл активтерді келешекте ауылшаруашылық өнімдері түрлеріне бөлеміз.  Олар: 

- тұтынылатын биологиялық активтер -  ірі қара мал, тірі салмақта немесе   сатуға 
арналған мал еті немесе құс еті, жасанды су қоймаларындағы балық, ағаш дайындау мақсатымен 
өсірілген орман, егін алқабындағы егу мен егін жинауға дейін күздік дақылдар; 

- биоактивтері:  ірі және ұсақ мал, жұмыс істейтін ірі қара мал, жұмыртқа бағытындағы 
құс фабрикасы, жеміс ағаштары мен бұталары, жүзімдіктер; 

- ауылшаруашылық өнiмдерi:  қайта өңдеудiң кезеңдерiндегі ет, шикi сүт, астық, 
жұмыртқа, жүн және өсiмдiктер мен жануарлардан алынатын басқа да өнiмдер[1]. 

Дегенмен, ауыл шаруашылығының материалдары ретінде танылған өнімдер  41 (IAS) 
ХҚЕС-да қай санатқа жататыны ашылып көрсетілмеген. Мысалы, күзгі тұқым - бұл өз 
өнімдерінен алынатын болса,  дайын өнімдер болып табылады және олар пайдалану 
мақсаттарына қарамастан: отандық өндірісте тыңайтқыштар мен тұқым ретінде немесе олар оны 
сатуға арналған болуы мүмкін. Егер мұндай активтерді тараптар   сатып алса, онда 41 ХҚЕС 
бойынша оларды қамтымайды және тек 2-ҚЕХС ғана басшылыққа алынады. 

Қазіргі уақытта қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын отандық 
бухгалтерлік есепке біртіндеп енгізу және трансформациялаумен байланысты  ауыл 
шаруашылығы ұйымдарының активтерінің ақшалай құнын айқындау әдісі әділ құны бойынша 
жүзеге асырылады[2]. Әділ құн мәміле жасауды талап ететіндіктен бір-бірінен тәуелсіз тараптар 
арасында жасалған мәміле бойынша активтер мен міндеттемелерді айырбастауға болатын құн 
мөлшерін білдіреді. Біздің пікірімізше, әділ құн ХҚЕС-ымен анықтау үшін активті 
ақпараттандырылған тараптар арасында  жүзеге асыруда айырбастауға болады. 

Әлбетте, әділ құн - бұл сатуға, айырбастауға немесе мәміледе міндеттемені орындауға 
болатын активтің бағасына теңестірілген  нарықтық құн болғандықтан  ауыл шаруашылық 
өнімдері оларды жинау кезінде  және кейбір мемлекеттік субсидиялар  алуда аса маңызды.   

Ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алу үшін олар жиналғаннан кейін 2 ҚЕХС 
«Қорлар» немесе басқа да тиісті стандарттар қолданылады. Бірақ ХҚЕС (IAS) 41   ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдеуді қарастырмайды Себебі ауылшаруашылық өнімдерін және 
оларды өңдегеннен кейін ауыл шаруашылығы өнімдерінің нәтижесі болып табылатын дайын 
өнімдердің түрлерін  көрсетеді. Дегенмен өндірілген өнімнің өзіндік құнына әсер етуші 
факторлар: 

- табиғи, экономикалық және ұйымдастыру бойынша; 
- мамандандыру мен және қажетті техникамен қамтамасыз ету бойынша; 
- ауылшаруашылық өнімдерін өндірумен сату үдерісінде; 
- межеленген жоспарды орындауды талдауда әділ құнын қалыптастыру мақсатында 

пайдаланатын әдіске тәуелді болады[3].  Немесе төмендегі 1 суретте көрсетілгендей: 
Жалпы, биологиялық активтердің, ауыл шаруашылығы өнімдері мен оларды 

жинағаннан кейін ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімдер 
ҚЕХС бойынша  биологиялық активтерді сатуға, өндіруге, ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндіруге, қосымша биологиялық активтерді өндіруге арналған биотүрлендіру (биологиялық 
активтің сапалық немесе сандық өзгеруін тудыратын өндіріс пен көбею процестерін өзгерту) 
процестерін басқару болып табылады. Демек, биологиялық активтерді немесе ауыл 
шаруашылығы өнімдерін тану және есепке алу үшін төмендегі жағдайлар ескерілу керек:  

- ұйымның активтері немесе онымен байланысты болашақ экономикалық пайданы 
бақылау; 

 - активтердің құнын немесе әділ құнының сенімді бағалануы. 
Осылайша, биологиялық активтер немесе ауыл шаруашылығы өнімдері жинауға дейін 

немесе сатуға дейін есепке алынады. Олар сондай-ақ әр есепті күнге бағаланады. Бастапқы тану 
кезінде және әрбір есептік күнде биологиялық актив «күтілетін сату шығындарын шегергендегі 
әділ құн» бағаланады[4]. 

8 ҚЕХС (IFRS) ұйым қызметінің қаржылық нәтижелесіне әсер ететін маңызды оқиғалар 
мен құбылыстарды ашатын талаптарды қамтиды. Тауар өндірушілер мемлекеттік субсидиялар 
туралы ақпарат алуда 41 IAS Халықаралық стандартына сәйкес мыналарды қамтуы тиіс:  
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- қаржылық есептілікте көрсетілген субсидиялардың сипаттамасы мен көлемін; 
 - субсидиялармен байланысты орындалмаған жағдайлар және басқа да күтпеген 

жағдайларын;  
- субсидиялар деңгейінде айтарлықтай қысқарту күтілуін.   
Шартты гранттар барлық талаптар сақталған кезде кіріс ретінде танылады. Шартсыз 

субсидия есептік кезеңнің табысы ретінде танылады, онда ол (яғни, алынуына байланысты) 
дебиторлық берешекке айналады [5]. Сонымен бірге, егер субсидияны пайдалану шарттары 
бесжылдық кезеңде субсидияны өтеу мерзіміне тең мөлшерде өтемеуге мүмкіндік берсе, 
субсидия пропорционалды түрде есепке алынады.  

Ауыл шаруашылығы ұйымдары үшін бірыңғай стандарттарды есепке алудың шетелдік 
тәжірибесін қолдануда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің қаржылық есеп 
ұйымдастыру  үдерісін айтарлықтай жеңілдетеді.  

Қазіргі уақытта аграрлық сектордағы нарықтық қатынастар мен экономиканы дамыту 
ауылшаруашылық ұйымдарының қызметін басқарудың тиімді жүйесін әзірлеу қажеттілігін 
туындатып отыр. Ауыл шаруашылығы ұйымдарын басқарудың ең маңызды ақпараттық базасы 
болып табылатындықтан, ол басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ұйымдардың және ішкі 
пайдаланушылардың қаржылық есептілігінің сыртқы қажеттіліктерін қамтамасыз етуі тиіс. 

 Ауыл шаруашылығы барлық уақытта өзгеріп тұратын және әрқашан басқаруға  
жатпайтын ресурстармен айналысатындықтан, осы салада 41 «Ауыл шаруашылығы» IAS 
практикалық қолдану үшін аса маңызды болып табылады. 41 «Ауыл шаруашылығы» ХБЕС-ын 
елімізде қолданудың алдағы мақсаты белгілі бір зерттеулерді талап етеді, оның нәтижелері 
белгілі бір дәрежеде бізге жақындастыруға мүмкіндік береді, кейіннен халықаралық қаржы 
есептілігінің стандарттарының талаптарына сәйкес еліміздегі биологиялық активтердің 
әдістемелік қағидаларымен мен есепке алу ережелерін келтіруге мүмкіндік береді. Дегенмен, 
бухгалтерлік есептің негіздеріне,  активтерді бағалауға, ауылшаруашылық қызметінің қаржылық 
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нәтижелерін айқындауға және биологиялық активтер бойынша қаржылық есептілікте 
ақпараттарды ашуға негізделген жаңа тәсілдер анықталуы керек. Сондықтан талдамалық есепте 
биологиялық активтер ақшалай және сандық тұрғыда көрініс табады[6].  

Мал шаруашылығының биологиялық активтерінің жекелеген түрлеріне (ірі қара мал, 
шошқа және т.б.) қосымша сипаттамалар қарастырылған - баланстық күнде оны сенімді түрде 
анықтауға болатын тірі салмақ. 41 ХҚЕС-қа (IAS) сәйкес биологиялық активтер жеке баптарда 
көрсетілген.   ХҚЕС талабымен  дайындалған бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктегі 
биологиялық активтер олардың биологиялық сипатына сәйкес топтарға бөлінуі тиіс. Бұл 
мәселелерді қазіргі уақытта ХҚЕС аясында қаржылық есептілікті трансформациялау кезінде 
биологиялық активтер туралы ақпаратты қосымша жүйелеу және топтастыру арқылы шешуге 
болады. 

Қорытынды. Осылайша, агроөнеркәсіп саласындағы биологиялық активтерді есепке 
алу агроөнеркәсіптік кешенде есепке алу мен есеп беруді реттеудің барлық жүйесін жетілдіруді 
талап етеді деген қорытынды жасалуы тиіс, бұл нәтижесінде 41 ХҚЕС (IAS) негізгі аспектілерін 
ұлттық жағдайларға бейімдеуге мүмкіндік береді. 41 «Ауыл шаруашылығы» ХҚЕС-ын талдау 
және нормативтік құжаттарды қолданып ауыл шаруашылығында есепке алу үшін бірыңғай 
нормативтік құжатты қабылдау қажет деп қорытынды жасауға болады. Сондай-ақ, «әділ құн» 
санатын отандық тәжірибеге енгізу басымдыққа ие болады, өйткені бағалаудың қазіргі түрлері 
нарықтық экономикадағы заманауи есепке алу талаптарына сәйкес келмейді. 

Биологиялық активтерден алынған ауылшаруашылық өнімі егін жинау немесе өндіру 
кезінде белгіленген әділ құн бойынша бағаланады  Биологиялық активтерді биотүрлендіруді 
басқару нәтижесінде қосылған құнды қалыптастыру әдістемесі бұрыннан бар есеп айырысуда  
жаңа шоттар енгізу жолымен іске асырылуы мүмкін. Осылайша, 41 ХҚЕС-ының (IAS) 
ережелеріне сәйкес ауыл шаруашылық өнімдері белгілі бір ерекшеліктерді ескере отырып есепке 
алу керек. Биологиялық активтерге қатысты ұйым келесі ақпаратты ашып көрсетуі тиіс: 

- ағымдағы кезеңде пайда болатын пайданың немесе залалдың жиынтық сомасы; 
- биологиялық активтердің әрбір тобын сипаттау; 
- биологиялық активтердің әрбір тобына қатысты сандық ақпарат; 
- активтерінің әрбір тобы бойынша оның қызметінің сипаты және бағалауы; 
- пайдаланудағы белгілі бір шектеулер бар активтердің, сондай-ақ кепілге қойылған 

активтердің баланстық құны; 
- ауыл шаруашылық қызметімен байланысты қаржылық тәуекелдерді басқару 

стратегиясы; 
- сатуға шыққан шығындар шегерілген әділ құнның өзгеруінен, активтерді сатып алу 

немесе иеліктен шығару нәтижесінде активтер құнының ұлғаюы немесе азаюы, бизнесті 
біріктіру нәтижесінде бағамдық айырмашылықтар, айырбастау айырмашылықтары пайда мен 
залалға қатысты активтердің баланстық құнындағы өзгерістерді салыстырып тексеру. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

А.К.Бейсенбаева 
Казахский Национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан 

e-mail:azhar.kakimovna@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки производства продукции 

агропромышленных предприятий и ее значимости. Также освещены проблемы развития 
бухгалтерской учетно-информационной системы аграрных экономических субъектов на основе 
Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 41 «Сельское хозяйство» и 
экономической сущности понятия «справедливая стоимость» биологических активов с учетом 
существующих в аграрном секторе методологии и организации бухгалтерского учета и 
содержания бухгалтерской и финансовой  отчетности, а также формирования и отражения  
себестоимости  биологических активов организаций. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, 
управленческий учет, стоимость, справедливая стоимость, биологические активы, 
сельскохозяйственная продукция, биотрансформация.  

 
THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF EVALUATION METHOD OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION VALUE IN ACCORDANCE WITH IFRS  
A.K.Beysenbaeva 

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 
e-mail:azhar.kakimovna@mail.ru 

 Summary. The article deals with the assessment of production of agricultural enterprises and 
its importance. And problems of development of accounting information system of agricultural 
economic entities on the basis of International financial reporting standard (IAS) 41 "Agriculture" and 
economic essence of the concept of "fair value" of biological assets, taking into account existing in the 
agricultural sector of methodology and organization of accounting and maintenance of accounting and 
financial reporting, as well as the formation and reflection of the cost of biological assets of 
organizations.  

Key words: international financial reporting standards, management accounting, cost, fair 
value, biological assets, agricultural products, biotransformation. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АУДИТ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 
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 Аннотация.  В статье представлен анализ проблем развития ресторанного бизнеса в 

Казахстане. Авторами проведен маркетинговый анализ деятельности предприятий ресторанного 
бизнеса на основании глубинного интервью и вторичной информации. В результате проведенного 
анализа определены основные проблемы в деятельности предприятий ресторанного бизнеса и 
структурированы по видам деятельности. В статье систематизированы результаты аудита и 
проблемы в системе управления персоналом, внутреннем маркетинге, позиционировании предприятий 
и по комплексу маркетинга. Выявленные слабые стороны позволили сформировать комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение  системы управления персоналов с помощью применения 
тренингов  и постреннингового сопровождения деятельности предприятий ресторанного бизнеса.  
Авторами предлагается решить вопросы внутреннего маркетинга с помощью дифференцированной 
системы аттестации персонала и организации общего завтрака с руководством. Для улучшения 
маркетинговой деятельности рекомендуется расширить ассортимент блюд и повысить их качество, 
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внедрять систему комплимент от повара и улучшать продвижение услуг, связывать 
позиционирование ресторана с видом кухни и предлагаемой тематикой учреждения.   

Ключевые слова: ресторанный бизнес, маркетинговый анализ, потребители, стратегия, 
продвижение. 

 
Введение. Как показали исследования, в ресторанном бизнесе наблюдаются изменения, 

которые связаны с реформированием методов и форм организации предприятий общественного 
питания. При этом в ресторанном бизнесе используются минимальный спектр маркетинговых 
инструментов, практически не проводятся исследования, что связано с решением тактических задач 
владельцев бизнеса. Маркетинговая политика  большинства ресторанов направлена  то, чтобы клиентам 
предоставлять определенный перечень скидок, создать привлекательные  рекламные проспекты и 
каталоги. Но после посещения ресторанов очень часто потребителей ждет разочарование из-за того, что 
он не получил того, что ожидает. Поэтому необходим комплексный маркетинговый анализ 
деятельности ресторанов и кафе. 

Методы. При проведении анализа и исследований была использована вторичная информация, 
результаты глубинного интервью экспертов ресторанного бизнеса, метод группировок и ранжирования. 
Теоретической основой для проведения исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых. 

Результаты и обсуждение. В отечественной и зарубежной литературе есть много 
определений понятия ресторана. Так, по мнению российского ученого Белошапка М.И. «ресторан 
определяется как предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 
приготовления, с большим ассортиментом вино-водочных, табачных и кондитерских изделий» [1,с. 34]. 

Сложность определения комплекса услуг в ресторанной индустрии, объединенных с целью 
создания для клиентов наиболее комфортных условий, обусловлена их неоднородностью.  Предприятия 
общественного питания имеют разные форматы и позиционирование, разнообразные назначения и 
формы бизнеса[2]. 

Предприятия общественного питания - это многопрофильными предприятия, которые 
удовлетворяют самые разнообразные потребности населения. Начиная с базовых в пище, и заканчивая  
потребности в проведении досуга, коммуникативные потребности, потребности в определенных 
культурных благах[3]. 

Предприятия общественного питания выполняет функции не только связанные с 
удовлетворением определенных  потребностей, но и ряд функций, которые присущи другим отраслям 
экономики (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 –  Основные потребности и функции предприятий питания 
Примечание-составлено автором на основании источника [3,4] 
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Как видно из представленного рисунка, основные потребности предприятий питания: 
физиологические, социальные, культурные и досуговые. Из этих потребностей можно сделать 
вывод, что с одной стороны удовлетворяются базовые потребности, такие как питание,  а также 
и иррациональные потребности в развлечении, гедонизме, релаксации, общении и отдыхе[4]. 
Функции предприятий питания обеспечивают полноценные  разнообразные потребности и 
направлены на решение социальных и коммуникативных задач. В свете данного анализа, можно 
сделать вывод, что с  социально-экономической точки зрения, предприятия общественного 
питания более значимые, выполняют широкий спектр задач.  

Для оценки уровня развития рекламного бизнеса и с целью выявления основных слабых 
сторон было проведено глубинное интервью экспертов результаты проведенного исследования 
позволили выявить системные проблемы и проблемы, которые возникают в период кризиса 
(таблица 1) 

 
Таблица 1  

Системные проблемы в ресторанном бизнесе и их влияние на эффективность 
деятельности предприятий 

Проблемы Системные проблемы Проблемы возникающие в 
период кризиса 

Влияние на 
показатели 

Качество блюд Не всегда свежие продукты: не выполнение 
стандартов и условий хранение продуктов 
питания, отсутствие контроля продуктов 
питания на выходе, повторное использование 
продуктов питания. 
Напитки и блюда часто не соответствуют 
вкусовым ожиданиям  
Не выдержаны стандарты по качественным 
характеристикам. 

Маленькие порции 
Альтернативная замена 
сырья и материалов на 
более дешевые и с более 
низкими показателями 
качества. 

Уровень 
загрузки  
ресторана 
Степень 
удовлетвореннос
ти клиентов 

Разрыв между 
ожиданием и 
реальным 
исполнением 

Обещание с помощью рекламных 
проспектов, сайтов и книги меню  красивых 
привлекательных блюд и получение  при 
реальном посещении ресторанного заведения 
не соответствия обещанному  
Разрыв между интерьером и музыкой 

Обещание того, что 
напитки включены в меню, 
но при этом они не учтены  
 

Лояльность 
потребителей 

Атмосфера Антисанитария 
 Наличие посторонних неприятных запахов, 
практически не используется 
аромомаркетинг. 
Интерьер не соотвествует 
позиционированию 

Не привлекательная 
входная часть, обветшалая 
мебель и состояние 
каотдельных кафе и 
ретсоранов 

Имидж  
ресторана 

Обслуживание Рекомендации официантов не соответствуют 
ожиданиям потребителей  
Жалобы на администратора 
Некомпетентность персонала  
Медленное обслуживание 
Не внимательный персонал и как следствие 
неудовлетворенный клиент 

Постоянная текучесть 
кадров и как следствие 
снижения уровня 
обслуживания 

Средний чек 
Неудовлетворен
ность клиентов 

Технология Не правильная подача порядка блюд 
Не всегда соблюдены стандарты сервировки  
Не соблюдения технологии приготовления 
блюд 

Поиск более дешевого 
сырья , что приводит к 
несоответствию 
стандартов и технологий 

Репутация и 
имидж ресторана 

Цены Завышенные 
Не соответствуют качеству обслуживания и 
блюд 
 

Скидки в ресторанах чаще 
всего не способствуют 
привлечению клиентов  и 
носят бессистемный 
характер. 

Степень 
удовлетвореннос
ти посетителей 

Примечание - составлено автором на основании источников [5] 
 

Маркетинговый анализ позволил понять основные проблемы, которые сложились на рынке 
по нескольким причинам: 

- национальный и менталитет,  базовый подход  на рынке труда; 
- низкий уровень заработной платы обслуживающего персонала и как следствие низкая 

лояльность к предприятиям. 



 
 

41 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

Современное развитие массового питания в национальном масштабе находится на такой 
стадии развития, что сейчас с учетом того, что этот рынок один из наиболее развитых дает 
основания предполагать, что процесс дифференциации предприятий питания зависит от мотивов 
потребителей. В то же время, не смотря на разные форматы предприятий общественного 
питания разнообразны, у большинства из них схожие проблемы[6]. 

Для выбора стратегии развития ресторанных заведений на основе системных проблем по 
каждому виду предприятия разработает план мероприятий и выбор конкурентной стратегии. 

Первоначально начнем с  анализа  общих проблем кафе и ресторанов, затем рассмотрим 
особенности  проблем, которые возникают у предприятий общественного питания, 
специализирующихся  на национальных кухнях разных народов мира. 

Первая и основная проблема, которая является одной из определяющей на отечественном рынке 
предприятий общественного питания - это проблема качества блюд. Масштабы данной проблемы 
таковы, что ресторанные заведения,  предлагающие качественные блюда не и многочисленны. Не 
смотря на то, что в Казахстане в настоящее время сектор ресторанного бизнеса считается одним из 
самых доступных и привлекательных и их число постоянно растет, что ведет к увеличению 
конкуренции, но вопросы качества блюд остаются самыми актуальными. 

Рассмотрим системные проблемы в предоставление качественных блюд в ресторанных 
заведениях: 

- не всегда свежие продукты: не выполнение стандартов и условий хранение продуктов 
питания, отсутствие контроля за продуктами питания на выходе, повторное использование 
продуктов питания в течении нескольких дней.; 

- не всегда напитки и блюда соответствуют вкусовым предпочтениям потребителей, часто 
имеют места предоставление низкосортных напитков в связи с тем, что ресторанам выгодно 
продавать дешевые напитки, часто не отслеживаются сроки и условии хранения;  

-  как показывают многочисленные исследования и мониторинг оценки потребителей, не 
всегда выдерживаются стандарты качества, технические условия и другие нормативы, 
направленные на сохранение свойств и характеристик продуктов питания; 

-  порции блюд иногда не соответствуют стандартам и на много меньше, чем предполагают 
нормы; 

- особое внимание уделено запахам блюд, которые то же не всегда вызывают 
положительные эмоции у потребителей; 

- эстетической оформление блюд также не соответствуют требованиям посетителей и 
международным стандартам. 

Первоначально обратим внимание на решение тактических проблем, которые могут 
улучшить конкурентное  положение ресторанов и кафе. Для этого любое кафе и ресторан должен 
разработать план по решению поставленных  проблем и формированию эффективной работы[7]. 
Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Рекомендации по улучшению системы управления персоналом  

Мероприятий  Характеристика 
Тренинги для официантов и 
администраторов по сервису 

1. Изучение методов ведения переговоров.  
2. Психология переговоров 
3. Применение вербальных и невербальных форм  
4. Психология продаж 
5. Формирование позитивной атмосфере в зале ресторана 

Дальнейшее сопровождение 
после проведения тренинга 

1. Разработка, апробация, внедрение результатов обучения 
2. Контроль за деятельностью обслуживающего персонала 

Оптимизация зарплаты 
обслуживающего персонала 

Пересмотр методики начисления зарплаты персонала (введение 
дифференцированно оплаты или дополнительно % от продаж) 

Персонал играет одну из определяющих ролей в развитии и эффективности 
функционирования ресторанов и кафе. Улучшение вопросов управления персоналов должно 
быть направлено в первую очередь на создание эффективной системы обучения, мотивации и 
контроля деятельности контактного персонала. 
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Для предприятий ресторанного бизнеса также значимым являются вопросы внутреннего 
маркетинга. Внутренний маркетинг нацелен на звено ресторан - контактный персонал и его 
основная задача стимулировать персонал на эффективную работу с контактным персоналом. 
Поэтому целесообразно сформировать комплекс мероприятий, который позволил бы улучшить  
показатели внутреннего маркетинга (таблица 3). 

Таблица 3 
Рекомендации по улучшению внутреннего маркетинга 

Мероприятий  Характеристика 
Разработка 
системы 
аттестации 
персонала 

Система аттестации будет содержать 4 категории (A, B, C, D), в зависимости от 
работоспособности и результатов работы.  
А- перевыполнение плана за более короткие сроки более эффективно, качественно. 
В- выполнение поставленных задач полностью 
С- выполнение работы не в полном объеме, не вовремя, с ошибками. 
D-несоответствие квалификационным требованиям. 
В соответствии с выделенным временем, качеством и количеством сделанной 
работы, каждый сотрудник получает балы по которым определяют  премию по 
итогам года или полугодия, и увеличивает уровень заработной платы. 
Планирование работы и программа аттестации- продолжающийся и открытый 
коммуникационный процесс. 

Формирование 
традиции 
общего 
завтрака 

Раз в месяц организация завтрака топ-менеджеров с обслуживающим персоналом. 
(с10 - до11 часов). 
Работники отдела маркетинга могут с полученной информации изучать проблемы 
и актуальные вопросы стоящие перед кафе 

 
Наибольший потенциал для более результативного функционирования предприятий 

ресторанного бизнеса имеет  в маркетинговой деятельности. Маркетинг может решить базовые и 
более глубокие проблемы[8]. Решение проблем можно систематизировать с учетом комплекса 
маркетинга, а именно цены, продукта, места, продвижения, персонала, процесса предоставления 
услуг и физического окружения. 

В целом комплекс мероприятий, направленных на улучшение деятельности ресторанов  
представлен в таблице 4. 

Таблица 3 
Рекомендации по улучшению маркетинга в ресторанном бизнесе 

Мероприятий  Характеристика 
Пересмотр всех 
промо-акции 

Провести анализ эффективности проводимых акция, влияние на посещение заведений 
Отбор акций , которые повышают продажи и способствуют повторному посещению 
клиентов 

Разработка акции 
«комплимент от 
шеф-повара»  

Отследить средний чек и продажи до ведения акции 
Всем посетителям в выходные дни и вечернее время включать бесплатно 
дополнительное блюда: десерт. 
Проанализировать средний чек после введения акции 
Реклама для акции не нужны, что создает интригу и способствует улучшению 

Ассортимент Расширить ассортимент вечером и в выходные дни 
Ежемесячно включать определенные блюда и определять их влияние на продажи и 
средний чек 

Позиционирован
ие ресторана 

Дополнение событийных мероприятий по праздникам, оценка их влияние на 
посещаемость ресторана 
Связывать тематику событий с кухней и концепцией ресторана 

Атмосфера  Постоянный контроль санитарного состояния подсобных помещений (туалетов и др.) 
При оформлении ресторанов добавить национальной атрибутики. 

Кухня Улучшение оформления блюд 
Соответствие оформления заявленным в меню картинкам 
Разработка способа смягчения мяса говядины, либо с помощью маринадов или других 
средств 

Предложенные мероприятия в конечном итоге решат ряд проблем, в частности создадут 
более четкое позиционирования, оптимизируют ассортимент продуктов, сформируют общую 
концепцию, повысят привлекательность и узнаваемость ресторанного заведения  и в конечном 
итоге обеспечат при ток посетителей.  



 
 

43 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

Работа в данном направлении должна быть планомерной, в ходе реализации 
мероприятий желательно проводить пробные мероприятий с целью оценки их на деятельность 
предприятия ресторанного бизнеса. 

Заключение. В результате проведенного анализа рынка ресторанных услуг Казахстана  
выявлены основные слабые стороны, которые сгруппированы по следующим направлениям: 
качество блюд, разрыв между тем, что ожидает потребитель и тем, что он реально получил, 
атмосфера  и технология деятельности ресторанов и уровень цен. 

Для усиления деятельности ресторанов и решения возникших проблем предложено 
улучшение системы управления персоналом, внутреннего  и классического маркетинга. В 
рамках повышения эффективности системы управления персонала усилия должны быть 
нацелены на совершенствование системы подготовки кадров, применение дифференцированной 
более мотивирующей системы оплаты труда контактного персонала. 

Для совершенствования системы внутреннего маркетинга предлагается введение 
аттестации персонала, позволяющей определить реальный вклад каждого сотрудника. 
Целесообразно расширение коммуникативных мероприятий, позволяющие улучшить атмосферу 
и создать позитивный климат в ресторанном заведении. 

С учетом проведенного анализа предложен ряд рекомендаций для ресторанов по 
комплексу маркетинга, а именно оценивать эффективность проводимых мероприятий по 
продвижению и учитывать их при планировании, оценивать соответствие позиционирования 
ожиданиям клиентов, расширять ассортимент блюд с учетом концепции ресторана. 

Комплексный подход в деятельности ресторанных заведений позволит повысить их 
имидж и в конечном итоге улучшить его экономические показатели. 
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Түйін. Мақалада Қазақстанда мейрамхана бизнесін дамыту проблемалары талданады. 
Авторлар тереңдетілген сұхбат және қосымша ақпарат негізінде мейрамхана бизнесі 
кәсіпорындарының қызметін маркетингтік талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде ресторандық 
бизнес-кәсіпорындардың қызметіндегі негізгі мәселелер қызметтің түрлері бойынша 
анықталады және құрылымдалады. Мақала аудиттің нәтижелерін және персоналды басқару 
жүйесіндегі мәселелерді, ішкі маркетингті, кәсіпорындарды орналастыруды және 
маркетингтік қоспаларды жүйелейді. Белгіленген кемшіліктер кадрларды басқару жүйесін 
жетілдіруге бағытталған оқу-ағарту және ағартудан кейінгі қолдау арқылы кешенді шаралар 
жасауға мүмкіндік берді. 

 Түйінді сөздер: мейрамхана бизнесі, маркетингтік талдау, тұтынушылар, стратегия, 
жылжыту. 
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MARKETING AUDIT OF RESTAURANT BUSINESS IN KAZAKHSTAN 
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Summary. The article analyzes the problems of restaurant business development in 
Kazakhstan. The authors conducted a marketing analysis of the activities of restaurant business 
enterprises on the basis of in-depth interviews and secondary information. As a result of the analysis, 
the main problems in the activity of the restaurant business enterprises are determined and structured 
according to the types of activity. The article systematizes the results of the audit and the problems in 
the system of personnel management, internal marketing, positioning of enterprises and the marketing 
mix. The revealed weaknesses allowed to form a complex of measures aimed at improving the personnel 
management system through the use of training and post-enlightening support. activity of restaurant 
business enterprises. The authors suggest solving internal marketing issues with the help of a 
differentiated system for attestation of personnel and organization of a common breakfast with 
management. To improve marketing activities, it is recommended to expand the range of dishes and 
improve their quality, introduce a compliment from the chef and improve the promotion of services, to 
link the positioning of the restaurant with the type of cuisine and the proposed subject of the institution. 

Key words:  restaurant business, marketing analysis, consumers, strategy, promotion. 
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Аңдатпа. Қазіргі қаржы нарығының тұрақсыздық уақытында банктік тәуекелдерді 

тиімді басқару өзекті мәселе болып отыр. Тәуекелдерді басқару саясаты тәуекелдерді 
анықтауға, талдау мен басқаруға, тәуекелдерді шектеуге, сонымен қатар тәуекел деңгейін 
және оның орнатылған шектеулерге сәйкес болуын үнемі бағалауға бағытталған.Теориялық 
мәселелер мен тәжірибелік ұсыныстар, банктік тәуекелдерді басқарудың банктегі 
қабылданған стратегиялық басқару мен дамыту деңгейінің жеткіліксіз әзірленгені байқалады. 
Тәуекелді басқару құрылымын жоғарылату мен дамыту банктердің ішкі бақылауының өте 
қажетті элементі болып табылады. Екінші деңгейдегі банкктердің тәуекелін басқарудың 
негізгі міндеті тәуекелдерді басқару жөніндегі тәртіпті, сондай-ақ оны бағалау модельдерін 
әзірлеп енгізу маңызды әрі қажетті болып табылады.Сондықтан тәуекелді басқару 
құрылымын жоғарылату мен дамыту банктердің ішкі бақылауының өте қажетті элементі 
болып табылатыны анық. 

Түйін сөздер: тәуекел,несие,корреляция-регрессия, модель, стратегия, ресурс,тренд 
 
  Кіріспе.Елдің экономикалық және әлеуметтік өмірін тиімді ұйымдастыруда банктің 

алатын орны ауқымды. Банк қызметінің табыстылығы қаржы ресурстарын пайдаланудың 
тиімділігіне тікелей байланысты. Бұл мәселенің өзектілігі,  көп қырлы екендігі, ғылыми 
жетілдірілмеуі, практикалық маңыздылығы туралы куәландырады, сондықтан осындай мәселені 
талдап, мақала жазуға түрткі болды. Қазіргі уақытта тәуекелдерді бағалаудың көптеген 
технологиялары бар. Бәсекелестік нарық салыстырмалы белгісіздік жағдайында, шешімдер 
қабылдау арқылы сипатталады, сондықтан ықтимал шығындардың барынша азайтылуы үшін 
пайда болатын тәуекелдерді басқаруға қабілетті, банктер үшін тәуекелдерді жан-жақты талдау, 
қазіргі банктер үшін қиын уақытта аса  бағалау және тәуекелдерді басқару жүйесін 
ұйымдастыру, банк және қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді[1]. Банктің 
тәуекелдерді бағалау саясаты тәуекелдерді анықтауға, талдау мен басқаруға, тәуекелдерді 
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шектеуге, сонымен қатар тәуекел деңгейін және оның орнатылған шектеулерге сәйкес болуын 
үнемі бағалауға бағытталған. Тәуекелдерді басқару және банк саласында жалпылама тәжірибе 
мен жан-жақты зерттеулердің жоқтығы шығындарға және коммерциялық банктердің жұмыс 
істеу тиімділігінің төмендеуіне әкеледі. Банкке төнетін қауіптің ең маңызды құрамдас бөлігі 
несиелік тәуекелмен байланыстыТеориялық мәселелер мен практикалық ұсыныстар, ішкі 
банктік тәуекелдерді басқарудың банктегі қабылданған стратегиялық басқару мен дамыту 
деңгейінің жеткіліксіз әзірленгені байқалады[2]. Сондықтан тәуекелді бағалау құрылымын 
жоғарылату мен дамыту банктердің ішкі бақылауының өте қажетті элементі болып табылады. 

Авторлық зерттеу мақсаты – екінші деңгейдегі банктік тәуекелдерді басқарудың және 
ішкі тәуекелдерді бағалаудың қазіргі уақыттағы заманауи тәсілдерін, әдістері мен модельдерінің 
қысқаша сипаттамасы және олардың тәжірибелік маңыздылығын сыни бағалау болып табылады.  

Мақалада осы мәселені теориялық тұрғыдан қарастыра отырып, екінші деңгейдегі 
банктердің қаржылық көрсеткіштері негізінде тәуекелдерді басқару бойынша процедуралардың 
нарықтағы жағдайлардың өзгеруін есепке алып, банктің қаржылық статистикалық мәліметтері 
негізінде  талдау жүргізіледі. 

Банк секторында тәуекелге негізделген тәсілді пайдалану бұрыннан бар. Алайда, 
банктердің қаржылық жағдайын бағалаудың қолданыстағы әдістері мен модельдері әрқашан 
заманауи талаптарға сәйкес келмейді және оларды жетілдіру қажет.  Банк саласында болып 
жатқан қазіргі қиын уақытта банктік тәуекелдерді тиімді басқару өзекті мәселе болып тұр.  

Әлемдегі банктердің тәжірбиесіндегі сәтсіздіктер қарыз алушының несиелерін 
қайтармауына және тәуекелдерді басқару саласындағы банктердің қате саясатымен тығыз 
байланысты, бұл өз кезегінде ақшалай қаражаттардың қозғалысы мәселелеріне апарып соғуы 
және банктің өтімділігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Бүгінде банктер қиын  жағдайға тап болып 
отыр, сондықтан да  тәуекелдерді тиімді басқару өзекті мәселе болып отыр.  

Зерттеу әдістері. Мақалада қаржы нарығындағы екінші деңгейдегі банктердің 
қаржылық көрсеткіштері бойынша алынған мәліметтерге талдау жасалынды.ҚР банк секторы 
несие портфелінің және берешегі бар қарыздарының динамикасы мен тәуекелі жоғары 
несиелерге талдау жасалынды. Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін пайдалана отырып, 
қазіргі жағдайындағы талдау бойынша тәуелсіздік коэффициенті мен қаржы леврижі 
шығарылды. Сонымен қатар, банктердің  қызметі бойынша салыстырмалы түрде ұсыныстар 
беріліп, отандық  банктерге тәуекелдерді  басқарудағы заманауи ұсыныстар беріліп және оны 
жетілдіру жолдары қарастырылды.Банк қаржылық даму стратегиясында, қаржы нарығында 
әсіресе банкте сласында болып жатқан өзгерістерді ескергені дұрыс,сонымен қатар бәсекелестік 
ортаны да елеп,тәуекелдерді басқарып бағалауда  заманауи модельдерді қолдану қажет. 

 Нәтижелері және талқылау. Қазақстандағы топ ондық құрамындағы банк 
секторларына талдау жасау барысында ел экономикасын екінші деңгейдегі банктер арасында 
несиелеу, несие беру қарқынының дамып жатқандығын байқаймыз. Бірақ та соңғы жылдары 
бірнеше банк нарықтағы өзгерістерге төтеп бере алмай дефолтқа ұшырады, кей банктер қайта 
құрылып, басқа банктермен біріктірілді.  Банктер шығыстарын қысқартты, рентабельділігі 
төмен бөлімшелерін жапты және және босаған қаражаттарын заманауи банктік қызмет көрсетуді 
дамытуға бағыттады. 2018 жылдың басында ҚРҰБ пайыздық мөлшерлемелерді бақылауды қайта 
бастады және оларды 60%-дан 25%-ға дейін төмендетті. 2018 жылда нарыққа қатысушылар 
ақша-кредит саясатының жаңа режімін тестіледі және оған бейімделді.Несие тәуекелінің өсуі 
және банктердің оны сіңіру қабілетінің әлсіреуі несие ұсынысын тежеді [3]. Қазіргі уақытта 
тәуекелдерді бағалаудың көптеген технологиялары бар. Олардың арасында мыналарды бөліп 
көрсетуге болады: VAR (тәуекелдік құнының тұжырымдамасы), бета талдау теориясы, Стивен 
Россаның МАЦ (төрелік баға белгілеу моделі), МОДА (ұзақ мерзімді активтерді бағалау моделі) 
және басқа да бірқатар классикалық әдістер.Банктердің тәуекелін басқарудың негізгі міндеті 
тәуекелдерді басқару жөніндегі тәртіпті, сондай-ақ оны бағалау модельдерін әзірлеп енгізу 
маңызды әрі қажетті болып табылады[4].Қаржы нарығындағы екінші деңгейдегі несиелік 
тәуекелдердің пайда болуы банктерде берілген несиелердің көлеміне тікелей байланысты 
болғандықтан, 2016-2018 жылдардағы ҚР-ның ЕДБ  несие беру қарқынның өзгеруі бойынша 
талдаймыз.(1-сурет) 
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1-сурет – 2015–2018 жылдардағы ҚР-ның кейбір ЕДБ-нің несие беру көлемінің өзгеруі, % 

Ескерту:[5] дерек көзі  негізінде автормен құрастырылған 
 
Қаржы нарығындағы екінші деңгейдегі банктердің 2015 жылмен салыстырғанда 2018 

жылы несиелендірудің  өсуі және кемуі байқалады[5]. 
1. Каспий банкінің несие беру көлемі 22% көбейген.2.Сбербанк  30%  көбейген.3.АТФ 

банкі де 12,6% көбейген.4.Форте банкте  14%  көбейген.5.Қазақстан Халық банкі 8% 
көбейген.6.Цеснабанкте де  3,1% кеміген.7.Басқа да банктерде де 26,7 % кемігенін 
байқаймыз.8.Еуразиялық банкі 14,5 %  кемігенін байқаймыз.9. Банк Центр Кредит банкі 13,2 % 
көбейген.10.Казкомерцбанк  50% азайған.Көрсеткіштер бойынша төмендеуді ККБ (–56,8%) және 
Еуразиялық банк (-9%) көрсетті. 2018 жылы желтоқсанда сектордағы несиелер 5%-ға төмендеді, 
оның себебі bank өзінің қарыздарын есептен шығарып, несие портфелін 603 млрд. теңгеге 
кеміткен. Bank несиелерін қоспағанда несиелер айына 2,5% өсті. Қарыздардың қысқаруының 
басты себебі, БТА банкінің ККБ-ға 2,4 триллион теңге сомасына несиесін қайтару болып 
табылды. Сонымен қатар, кейбір банктер несие портфелін айтарлықтай жеңілдетті, бұл да 
экономикадағы несие мөлшерін азайтты[5].  

Банк үшін күмәнді қарыздар тоқсан күннен аса уақытта төлену керек қарыз болып 
табылатындықтан, олардың 2015 – 2018 жылдар аралығындағы динамикасын байқайық. (2-
сурет).    

Банктердің портфеліндегі нашар кредиттердің үлесінің күрт төмендеуі 2015 жылдың 
екінші жартысында басталды, 2015 жылмен 2016 жылды салыстырғанда  күмәнді қарыздар  - 
63,3% (2358,4 млрд. теңгеге) азайған[5].  

Басқа банктерге қарағанда 15 банк үздік көрсеткіште болды: «Үлкен банктер арасында 
бір жыл ішінде мерзімі өткен берешектің ең үлкен төмендеуі  ForteBank-да 40% болды , 
Алтынбанк 37% жаман қарыздардан, HomeCreditBank-дан 35% -дан құтылды. Алайда, «жаман» 
қарыздарды қайта құрылымдауды аяқтағаннан кейін, банктер жаңаларын белсенді таратуға 
кірісті. Бұл сондай-ақ Ұлттық Банктің көрсеткіштерімен дәлелденеді: жалпы мерзімі өткен 
берешек жыл ішінде 4% -ға, 2,23 триллион теңгеге дейін өсті.  

Ең көп күмәнді қарыздары бар банкердің үштігіне – БТА банкі (89,66%)  қарыздардың 
артуы жыл ішінді 44,64%  болып  – 2390,84 млрд.теңге, Альянс банк (4644%-дан 52,13%)  – 
240,65 млрд.теңге, АТФ банк (2%-ға кеміп  - 42,69%) – 339,51 млрд.теңге болғанын білеміз.2015 
жылмен 2018 жылды салыстырғанда жыл ішінде күмәнді қарыздарды ең көп 85%-ға қысқартқан 
біріккен Казком+БТА банктері болды. БТА банктің қарыздары ірі алпауыт Казкоммерцбанк АҚ 
да құрдымға кетіруде. «Халық банк» АҚ акционерлері Казкоммерцбанк АҚ акциясын сатып 
алды. Кезегінде  «Халық банк» АҚ «Казкоммерцбанк» АҚ иелігіне өтті десе де болады. АТФ 
банкі 72,8 %, Forte bank  55,5% күмәнді қарыздарынан құтылды. Негізінен  төмендетуді 35 
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банктің ішінен 9 банк көрсетті. Қалған банттерде керісінше, бұл проблема арта түсті.2016 
жылмен 2017 жылды салыстырғанда  күмәнді қарыздар  +19% (217,5  млрд.теңгеге) артқан. ҚҰБ-
нің деректері бойынша, күмәнді несиелердің үлесі жалпы несие портфелінің жалпы көлемінен 
9,9% -ке дейін азайып, 1,3 трлн теңгені құрады.   

 

 
2-сурет - 2015-2018ж. ҚР банк секторы несие портфелінің және тоқсан күннен аса уақыт 

өткен берешегі бар қарыздарының динамикасы, млрд.теңге 
Ескерту: [5] дерек көзі  негізінде автормен құрастырылған 
 
1 - кесте - ЕДБ төлем мерзімі 90 күннен асып кеткен тәуекелі жоғары несиелер,млрд.тг 

 
Қаржылық көрсеткіштер бойынша төлеу мерзімі 90 күннен асып кеткен несиелер 

барлық  ЕДБ бойынша жиынтық несие портфелінің 1,3 трлн тенге немесе 9,82% құрағанын 
көрсетеді. Еуразиялық банкінің 2017 жылы, 2016 жылмен салыстырғанда мерзімі 90 күннен 
асқан несиелердің -27,7% кемігенін байқаймыз. Ал 2018 жылы  2017 жылмен салыстырғанда 
мерзімі өткен несиелер санының 2,4% өскенін байқаймыз. Ал портфельдік үлес салмағы 
өзгеріссіз 9,5% құрап, 2017 жылмен сәйкес келген.«ForteBank» АҚ банктің мерзіменен асқан 
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286,3 545,6 466,6 90,6% 38,5% 88,0% 32,0% 

Халық банк АҚ 234,0 202,0 206,6 -13,7% 8,1% -7,8% 7,9% 
АТФ банкі АҚ 58,2 123,6 91,7 45,0% 15,2 -2,1% 8,0% 
Сбербанк АҚ 102,3 105,6 77,7 3,2% 9,2% -8,8% 9,9% 
Цеснабанк АҚ 87,1 73,8 75,9 -15,2% 4,3% 9,0% 4,5% 
БЦК АҚ 83,4 73,3 75,4 12,1% 8,2% 7,0% 7,9% 
Каспий банк АҚ 68,0 73,0 72,2 7,4% 8,1% -4,4% 7,9% 
Еуразиялық банк АҚ 83,4 60,3 58,5 -27,7% 9,5% 2,4% 9,5% 
Форте банк АҚ 37,9 41,1 43,7 8,3% 7,1% 11,9% 7,7% 
ТҚЖБ АҚ 1,4 1,2 1,3 -10,1% 0,3% 2,0% 0,3% 
Ескерту: [5] дерек көзінен алынған. 
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несиелері 2016 жылмен салыстырғанда, 2017жылы 8,3%-ға, ал 2018жылы 2017 жылмен 
салыстырғанда 11,9% өскен. Портфельдік үлес салмағы 2017 жыл мен 2018 жылды 
салыстырғанда  0,6% өскен.Коллекторлық қызметке жүгінген ЕДБ  арасындағы 3 ірі банктің, 
біреуі ғана өз портфелінің сапасын көтерді (АТФ банкі).  АТФ банкі жиынтық несие портфелін 
9,9%-ға дейін, яғни  85,3 млрд теңгені  77,7 млрд теңгеге  (-8,8%) қысқартқан[6]. Екінші 
деңгейдегі банктерге  қарыз алушының несие төлем қабілеттілігін анықтау үшін, жеткілікті 
ақпарат көлемін білу үшін, ішкі істер және әділет министрліктерінің және Салық комитетінің 
деректер базасына қосылуы қажет. 

3 - сурет  -  Бантердің қарыздың өтелу мерзіміне қарай тарифтері 
Ескерту: [6] дерек көзі негізінде автормен құрастырылған. 
 
Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін пайдалана отырып, қазіргі жағдайын 

талдау:Тәуелсіздік коэффициенті – ұйымның қарыз қаражаттарына қаншалықты тәуелсіз екенін 
көрсетеді.  

 
             Кқт = Капитал / Баланс валютасы                                            (5) , 

                            К 2017  =     25272037/ 58691790 =0,43 
                            К 2018  =    72789209 / 77961376 = 0,93 
 
Талдау бойынша бұл көрсеткіш 2017 жылы  0,43-ны, ал 2018 жылы 0,93-ті құрады. 2016 

жылы ұйым қарыз қаражаттарға тәуелді болған, себебі тәуелсіздік коэффициенті ≥ 0,5 -0,6 болуы 
керек.Қаржы тұрақтылығына баға беру коэффиценті - қаржы левериджі.  

                
 Кқл = Қарыз / Капитал                                                    (6), 

                               К 2015 =   82186330 /  25272037 = 3,25 
                               К 2016 =  148973088 / 72789209  =2,04 
 
Қаржылық тұрақтылығы жоғалған,себебі көрсеткіш тиісті мәні 1 ден жоғары болып тұр, 

берешектерді жабу меншікті капиталға байланысты. 
Қаржыландыру коэффициенті- ұйымның қаншалықты қарыз қаражаттарына міндетті 

екенін көрсетеді.                                
   Қк = меншікті капитал/ қарыз міндеттеме                     (7), 

Қк2017 = 25272037/  82186330  = 0,30 
Қк2018 = 72789209/  148973088 =0,48 

 
Бантің қаржылық жағдайы тұрақсыз, тиісті мәні ≥1 болу керек. Ұйым қарыз 

міндеттемелерге тәуелді, қаржылық жағдайы тұрақсыз,меншік капиталының жеткіліксіздігінен, 
болашақта зиян шегуі мүмкін.Банк қабылдайтын несие тәуекелінің мөлшерін, банктің несие 
портфелінің сапасын сипаттайды. Неғұрлым 1-ге жақын болса, соғұрлым банктің несие 
портфелінің сапасы жоғары. Бұл көрсеткіштің 2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 0,01% 
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азайғаны байқалады.Жалпы, Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктер несиелік тәуекелді 
басқарудың оңтайлы әдісі ретінде қарыз алушының несие қабілеттілігін және төлем 
қабілеттілігін талдау, қарыз алушының несие қабілеттілігінің деңгейін  анықтау, валюта бағамы 
тәуекелдерін хеджирлеу, несие портфелін стресс-тестілеу, лимиттер мен реттеуші талаптарды 
бақылау әдістерін қолданады. Ұлттық Банктің талдауына жүгінсек, берілген несиелердің ¼ 
бөлігінің  ғана, обекьтивті жағдайлардың себебінен  несиені төлей алмайды. Қарыз алушылар өз 
борыштық жүктемелерін шынайы бағалауға әрқашан қабілетті емес. Көптеген қарыз 
алушылардың, яғни 1/3 бөлігінде екі немесе  одан да көп несие жүктемелері бар. Тағы шамамен 
13% қарыз алушылар несие алу кезінде алаяқтық схемаларын пайдаланды, өз табыстарын жалған 
көрсетеді. Мұндай жайларға асыраушысынан айрылу, нақты табысының  шын мәнінде 
төмендеуі,  ауру туындағанда немесе өмірден өту жәйттары жатады. Бұл ретте Ұлттық банк 
өкілінің пікірі бойынша,  қарыз алушының 64% жай ғана жасырынып жүр. Олар өзінің 
кредиторына  жалған байланыс деректер көрсетеді, тұрғылықты жерлерін ауыстырғандарын 
ескертпейді.                                                                                      

Қорытынды. Әлемдік тәжірибеде тәуекелдерді бағалап оны төмендетудің және 
олардың алдын алудың барынша мүмкін әдістері әзірленген, оған карамастан банктерге қаржы 
нарығының түрлі секторларында жұмыс істей отырып, көптеген тәуекелдермен беттесуге және 
шығындар мен кірістер алып келетін тәуекелдер арасында таңдау жасауға тура келеді [7]. 
Банктердің тәуекелін басқарудың негізгі міндеті тәуекелдерді басқару жөніндегі тәртіпті, 
сондай-ақ оны бағалау модельдерін әзірлеп енгізу маңызды болып келеді. 2015-2018 жж ҚР 
екінші деңгейдегі банктердің берген несиелер көлемі,тәуекел деңгейі салыстырылды.Тәуекелді 
басқару бөлімі банкке қаржы нарығының барлық секторында тиімді жұмыс жағдайларын 
қамтамасыз етуді, сонымен бірге пайыздық ставкалардың өзгеруі, операциялық тәуекелдердің 
жағдайын, валюта бағамдарының төмендеуі, карыз берушілердің банкроттығы және т.б. сияқты 
қиындықтарды алдын ала уақытында болжап әрі оларға жол бермеуге тиіс. Екінші деңгейдегі 
банктердің несие портфелінің және берешегі бар қарыздарының динамикасы мен тәуекелі 
жоғары несиелерге талдау жасалынып ұсыныстар берілді. Екінші деңгейдегі банктердің ішкі 
тәуекелін алдын -алудың негізгі міндеті болып тәуекелдерді басқару кезіндегі процестерді, 
тәуекелді бағалау модельдерін әзірлеп енгізу болып табылады. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
K.М. Казбекова*, А. А. Адамбекова 

Университет Нархоз, Алматы, Казахстан 
e-mail: Karlygash.kazbekova@narxoz.kz 

Аннотация Эффективное управление банковскими рисками в условиях нестабильности 
текущего финансового рынка. Политика управления рисками направлена на выявление, анализ и 
управление рисками, ограничение рисков, а также постоянную оценку уровня риска и 
соблюдение его ограничений. Теоретические вопросы и практические рекомендации 
показывают, что стратегия управления банковским риском плохо развита. 

Создание и развитие структуры управления рисками является важным элементом 
внутреннего контроля банков. Основной задачей управления рисками банков второго уровня 
является внедрение и внедрение процедуры управления рисками, а также моделей оценки. 
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Поэтому увеличение и развитие структуры управления рисками является важным элементом 
внутреннего контроля банков. 

Ключевые слова: риск, кредит, корреляция-регрессия, модель, стратегия, ресурс, 
тренд 

 
PROBLEMS OF ESTIMATING BANKING RISKS AT THE MODERN STAGE 
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Summary The bank's risk management policy is aimed at identifying, analyzing and managing 

risks, limiting risks, and regularly evaluating the risk level and compliance with its limitations. 
Currently, effective management of banking risks remains a problem. Effective management of banking 
risks in the current financial market instability. The main task of banks' risk management is to develop 
and introduce risk management procedures as well as models for its assessment. That is why the 
promotion and development of risk management structure is an essential element of bank internal 
control. We can observe from the theoretical issues and practical recommendations the insufficient 
development of the strategic management and development level of the bank in internal bank risk . That 
is why the promotion and development of risk management structure is an essential element of internal 
control of banks. 

Key words: risk, credit, correlation-regression, model, strategy, resource, trend 
 

 
МРНТИ 06.35.31     
УДК  657: 624 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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e- mail: Tolegen1986@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности учетно-аналитической 
системы (УАС) бизнес-процессов в строительных организациях. Отмечается, что 
принципиальной особенностью формирования учетно-аналитической системы бизнес-процессов 
в строительстве должно стать формирование качественной информационно-аналитической 
базы, необходимой и достаточной для сравнения, анализа и оценки доходов и расходов 
деятельности организаций.  Данная проблематика актуальна, так как учетно-аналитическая 
система бизнес-процессов в строительных организациях имеет особое значение для принятия 
управленческих решений. Проанализирован механизм УАС  бизнес-процессов в строительстве. 
По этапам определено формирование УАС бизнес-процессов в строительных организациях. В 
заключение рассмотрены контрольные функции в  УАС строительных организаций. 

Ключевые слова: Учетно-аналитическая система,  строительная организация, 
строительно-монтажные работы, система внутреннего контроля. 

 
Введение. В настоящее время  строительство в Республике Казахстан  считается одной 

из главных отраслей,  которая  имеет значительное влияние на развитие большого  количества 
смежных отраслей экономики нашей страны. 

Строительная отрасль в Казахстане включает в себя множество самостоятельно 
хозяйствующих субъектов, которые обладают своими отраслевыми особенностями.  По итогам 
2016 года в строительной отрасли имеется 10,8 тыс. строительных и подрядных организаций, из 
них основная часть имеет частную форму собственности, а количество государственных 
компании 23 единицы [1].  

На начало 2016 года ситуация в строительной отрасли была довольно напряженной – 
многие строительные компании с осторожностью рассматривают новые строительные проекты, 
однако, главные направления развития организационных структур строительного производства 
остаются без изменений. 
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Междуе тем, в строительной отрасли общие требования к полноте раскрытию учетной 
информации и качеству информационно- аналитического обеспечения постоянно 
увеличиваются[1]. 

Учетно-аналитическая система имеет особое значение в обеспечении эффективной и 
полной работы строительных организаций, т.к. эффективная реализация функций управления 
невозможна без  полной и качественной информации, которая ориентирована на требования 
менеджмента. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости освещения особенностей 
учетно-аналитической системы бизнес-процессов в строительных организациях. 

Методы исследования.  В данной статье использованы методы теоретического 
обобщения, сравнения и конкретизации для уточнения сущности учетно-аналитической системы 
бизнес-процессов.  

Результаты и обсуждения. В трактовках ученых учетно-аналитическая система 
определяется по-разному: как система,  комплекс, подсистема, организация бухгалтерского 
учета, упорядоченная совокупность, обработка, сбор  и анализ информации и т.д. 

Большинство исследователей  определяют учетно-аналитическую систему, которая 
включает в себя взаимосвязанные подсистемы, другие исследователи последнее называют 
«элементы».   

По мнению Вандиной О.Г. она обычно строится на принципе координирования 
последовательности осуществляемых операций.  А деятельность строительной организации 
Вандина О.Г.   определяет как процесс, который содержит в себе  огромное количество 
операций, приводящих к изменениям бизнес-системы организации [2].   

По нашему мнению, бизнес- процесс - особый процесс, позволяющий  полностью 
достичь основных целей строительной организации и относящейся к сфере его деятельности.  

Характерной особенностью бизнес-процессов в строительной отрасли считается  факт 
близкого взаимодействия с бизнес-партнерами (заказчики, инвесторы, поставщики, 
субподрядчики и т.д.). Поэтому, для цели  формирования эффективного процессно-
ориентированного управления в строительных организациях становится необходимым основать 
учетно-аналитическую систему (УАС), которая принимала бы во внимание все особенности 
бизнес-процессов в строительстве. 

Главной целью учетно-аналитической системы  бизнес-процессов строительной 
организации является предоставление необходимых условий, которые требуются для реализации 
конкретной  бизнес-стратегии и тактических и стратегических  задач, выработки, а также 
принятия долгосрочных и краткосрочных управленческих решений в строительной организации 
на основании учета, анализа, внутреннего контроля и прогнозирования деятельности и ее 
развития.  

Строительная организация в современных условиях представляет собой систему,  
которая состоит из различных целей, а отдельные из этих целей  зависимы от реализуемых 
стратегий.  

С точки зрения системного подхода, строительная организация - вероятностная, 
открытая,  динамическая,  сложная, координируемая система с обратными связями,  составными 
элементами которой являются работники, средства труда, которые,  входят в строительную 
отрасль как в единую систему, превращающую все входящие ресурсы в готовый продукт, и 
дающие возможность получения чистой прибыли и создания добавочной стоимости продукта.  

Строительная организация как система  имеет ряд свойств, которые очень важно 
учитывать в УАС, в составе которой будет формироваться информация для лиц, принимающих 
управленческие  решения. 

Современная концепция УАС предполагает учет, анализ и контроль не только 
внутренних всех операций в строительной организации в разрезе бизнес-процессов, но и анализ 
различных параметров внешней макросреды.  

УАС должна полностью отражать как прямые, так и обратные связи, которые позволят 
подготовить всю систему к непрерывно меняющимся требованиям внешних и внутренних 
пользователей информации. 

В учетно-аналитической системе бизнес-процессов строительной организаций создается 
так называемая бухгалтерская, внешняя и управленческая  информация.  

Механизм учетно-аналитической системы бизнес-процессов строительной организации 
приведена на рисунке 1. 
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В УАС все функции учета, контроля, анализа бизнес-процессов осуществляются при 
условии формирования информации в разрезе бизнес-процессов. 

Для целей анализа и контроля за бизнес-процессами следует выделить конкретный 
критерий оценки их эффективности, он может быть количественным  или же качественным,  а 
также дающим общую характеристику результату и изменяемым параметрам функционирования 
процесса. 

В связи с тем, что совершенствование каждого отдельного бизнес-процесса обычно 
приводит к ухудшению другого, важно и необходимо использовать системный анализ 
информации о бизнес-процессах.  

Анализ описания бизнес- процесса дает возможность определить повторения 
технологических операций, неэффективное распределение должностных обязанностей между 
работниками и отделами и др.  

В процессе анализа информации о бизнес- процессах обычно разрабатываются 
рекомендации по устранению неэффективных операций в них, устранение параллельных работ, 
разграничению всех полномочий по принятию управленческих  решений,  разовое фиксирование 
информации о технологической операции в  общей учетной подсистеме в рамках учетно-
аналитической системы. 

 
 

 
 

Рисунок 1 -Механизм учетно-аналитической системы бизнес-процессов 
 
Общая структура и содержание бизнес-процессов полностью характеризует 

деятельность строительной организации, а их эффективность и результативность в полной мере 
определяют успешность строительной организации. Понятия эффективности и результативности 
занимают особо важную роль при анализе бизнес-процессов в строительной организации. 

Результативность бизнес-процесса строительной организации - вероятность того, что в 
процессе его выполнения будут достигнуты конкретные результаты. 

Эффективность – оценка  отклонений показателей процесса от их целевых значений, 
выраженная в  количественном виде. 

Параметрами эффективности процесса считаются скорость протекания, количество 
сбоев, общая трудоемкость и другие характеристики, специфичные для конкретного бизнес-
процесса.  

Показатели эффективности строительной организации характеризуют степень достижения цели 
бизнес-процесса, которая обычно выражается через целевые значения показателей. 
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Контроль бизнес-процессов в строительной организации необходимо проводить на 
основе формирования показателей, которые характеризуют конечный результат бизнес-процесса 
организации. Выделяют следующие способы определения показателей: 

1) эмпирический путь (выбор конкретных показателей путем проб и ошибок); 
2) применение сбалансированной системы показателей в строительной организации; 
3) установление матрицы корреляции для определения степени влияния процессных 

показателей на результат; 
4) комплексный метод, который предполагает комбинирование множества методов или 

способов. 
В условиях финансово-экономического кризиса существенно выросло значение 

информации о внешней среде, на данных которой в строительных организациях проводится 
анализ УАС бизнес-процессов.  В  результате этого он дает  возможность разработать 
стратегические решения, которые могут быть направлены на адаптацию стратегии к 
меняющимся условиям внешней макросреды, поддержку ее общего потенциала для успешной 
реализации используемой стратегии.  

Разработке методологических подходов к организации и анализу внешней информации 
предшествовало исследование понятийного аппарата, который обычно применяется в данной 
области для обеспечения его единства.  

Внешняя  информация характеризует параметры внешней макросреды, их изменения 
приводят к расширению или сокращению рынков, внедрению новых видов деятельности и т.д.  

Руководство строительной организации должно быть заинтересовано в изучении 
внешней информации, что дает возможность осуществлять процессы планирования, 
прогнозирования и адаптации проводимой стратегии к изменившимся условиям в нужное время, 
вплоть до полного изменения используемой стратегии. 

УАС в строительной отрасли очень важно ориентировать на: 
1) формирование финансовой отчетности; 
2) формирование налоговой отчетности; 
3) качественное исполнение всех  функций управления. 
Таким образом, в ее  границах должно осуществляться формирование бухгалтерской, 

стратегической (внешней), а также управленческой информации.  
Формирование УАС бизнес-процессов в строительной организации представляет собой 

несколько этапов (рисунок 2). 
 

Рисунок 2 - Этапы формирования учетно-аналитической системы 
бизнес-процессов в строительной организации 

 
При формировании информации о бизнес-процессах УАС в строительных организациях 

возникают нижеследующие проблемы: 
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1) применение строительными организациями в основном функционального подхода 
при формировании УАС; 

2) отсутствие системы документирования бизнес-процессов в рамках УАС в 
строительных организациях; 

3) сложная организационная структура при управлении крупными строительными 
организациями. 

Для решения данных проблемы необходимо строительной организации использовать 
общую концепцию УАС, что позволит избежать вышеотмеченные проблемы.  

Концепция формирования УАС в организациях строительного сектора должна 
основываться на учетной системе, учитывать ее организационную структуру, применяемые виды 
учета и организацию взаимосвязи между ними, что соответствует механизму учетно-
аналитической системы бизнес-процессов.  

В крупных строительных корпорациях осуществляется полностью независимое ведение 
управленческого и финансового  учета. В данном случае в аналитической системе очень важно 
четко разграничивать финансовый анализ, формируемый по данным финансового учета, и 
управленческий анализ, который  осуществляется на основе информации управленческого учета.  
В свою очередь, к финансовому и управленческому анализу важно добавлять и внешний анализ. 

Внутренний контроль необходимо рассматривать как процесс, осуществляемый и 
организуемый руководством или работниками организации строительной отрасли для того, 
чтобы дать необходимую уверенность в достижении надежности финансовой отчетности, 
результативности и эффективности операций и соответствия деятельности законодательству 
Республики Казахстан [3].  

Внутренний контроль должен быть направлен на предупреждение различных 
злоупотреблений,  сокращение риска появления бухгалтерских, налоговых и прочих ошибок, а 
также и на выявление и использование внутрипроизводственных резервов.   

На практике в строительных организациях  потери от неэффективной организации 
бизнес-процессов  могут превосходить потери, которые происходят из-за различных 
злоупотреблений и несоблюдения требований законодательства.  

Для строительных организаций  особое значение имеет увеличение инвестиционной 
привлекательности, что предполагает значительные перемены как в УАС, так и в организации 
внутреннего контроля в целом.  

Внутренний контроль – значимая, обязательная составляющая управления строительной 
организации. Контрольные функции в рамках УАС бизнес-процессов осуществляются с 
использованием методики  внутреннего контроля в строительной организации, которая 
определена в ее внутренних документах.  

По нашему мнению, контрольные функции в  УАС строительных организаций должны 
осуществляться: 

1) с помощью общей регламентации внутреннего контроля и аудита; 
2) с помощью реализации различных форм контроля (предварительного, текущего и 

стратегического) с использованием различных  методов и процедур по отношению к 
конкретным  объектам контроля; 

3) с помощью оформления выводов, которые были получены по результатам 
выполнения мероприятий контрольного характера и принятия на их  основе руководством или 
центрами ответственности управленческих решений, имеющим взаимосвязь, как с реализацией  
определенных внутрипроизводственных резервов, так и с утверждением мер  касательно лиц, 
допустивших  разнообразные злоупотребления или нарушения. 

Заключение. По результатам проведенного исследования можно сформировать 
следующие выводы и предложения. 

1. В результате систематизации существующих теоретических положений касательно 
трактовки категории «учетно-аналитическая система» установлено, что в строительству как  
сложному материальному производству свойственны тесные взаимоотношения с бизнес-
партнерами, поэтому  необходимо формировать учетно-аналитическую систему, которая бы 
последовательно учитывала все бизнес-процессы в строительстве.  Учетно-аналитическая 
система строительной организации позволяет проводить  анализ бизнес-процессов, выявлять 
причинно-следственные взаимосвязи и реализовывать меры по дальнейшей адаптации их к  
меняющимся условиям внешней среды.  



 
 

55 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

2. Для решения проблем формировании информации о бизнес-процессах УАС в 
строительных организациях особое значение имеет применения общей концепции УАС, которая 
будет иметь свои особенности в конкретной строительной организации, так как при ее 
построение будут учитываться ее организационная структура, применяемые виды учета, 
взаимосвязь между ними и учетную политику строительной компании. 
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Annotation. In the article some features of the accounting and analytical system (UAS) of 
business processes in construction organizations are considered. It is noted that а fundamental feature 
of the formation of an accounting and analytical system of business processes in construction should be 
the formation of a qualitative information and analytical base that is necessary and sufficient for 
comparison, analysis and evaluation of revenues and expenditures for existing segments of the 
organizations. This problem is topical, since the accounting and analytical system of business processes 
in construction organizations is of particular importance for the adoption of managerial decisions. The 
purpose of the study is consideration of the accounting and analytical system of business processes in 
construction. The mechanism of UAS business processes in construction is analyzed. The stages 
determine the formation of UAS business processes in construction organizations. In conclusion, 
control functions in the UAS of construction organizations are considered. 

Key words: Accounting and analytical system, construction organization, construction and 
installation works, internal control system. 

 
 ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМДАРДАҒЫ БИЗНЕС-ҮДЕРІСТЕРДІҢ  ЕСЕПТІ-ТАЛДАМАЛЫҚ 

ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   
Т.Б. Мукушев*1, С.С. Сапарбаева2, Б.Ж. Акимова3 

1,2, 3  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті 
e- mail: Tolegen1986@mail.ru 

Түйін. Бұл жұмыста  құрылыс ұйымдардағы бизнес-үдерістердің есепті-талдамалық 
жүйесінің  (ЕТЖ) ерекшеліктері қарастырылды. Құрылыстағы  бизнес-үдерістердің есепті-
талдамалық жүйесінің қалыптасу ерекшелігі ретінде салыстыруға, талдауға және қызмет 
бойынша табыстар мен шығыстарды бағалауға, қажетті сапалы ақпараттық-талдамалық 
негіздемесінің құрылуынан болуы  керектігі атап өтіледі. Осы мәселе өзекі болып табылады, 
өйткені, құрылыс ұйымдардағы бизнес-үдерістердің есепті-талдамалық жүйесі басқарушылық 
шешімдерді қабылдау үшін маңызды мағынаны алады. Зерттеудің мақсаты- құрылыстағы 
бизнес-үдерістердің есепті-талдамалық жүйесін қарастыру болып табылады. Құрылыстағы 
бизнес-үдерістердің ЕТЖ тетігі талданды. Құрылыс ұйымдардағы бизнес-процесстердің  ЕТЖ 
қалыптасу кезеңдері анықталды.  Қорытындылай келе құрылыс ұйымдарының ЕТЖ бақылау 
функциялары қарастырылады. 

Түйінді сөздер: Есепті-талдамалық жүйе, құрылыс-монтаждау жұмыстары, ішкі 
бақылау жүйесі. 
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Аннοтация. В даннοй статье рассмοтрены рοль и οсοбеннοсти глοбализациοнных 

прοцессοв  в менеджменте малοгο и среднегο бизнеса. Автοр οтмечает нефοрмальнοе 
испοлнение власти, вοзмοжные стили управления, характерные типы управленческοгο 
пοведения. Гοвοря ο малοм бизнесе уделяется пристальнοе внимание менеджменту в данных 
οрганизациях, так как менеджмент на малοм предприятии οтличается οт системы управления 
на крупнοм, мнοгοструктурнοм предприятии, где οбычнο фοрмируется разветвленная система 
менеджмента с рукοвοдителями различных урοвней. Οсοбеннοстью управления именнο малым 
предприятием οписывается именнο  тοт факт, чтο управленец пο свοей сути дοлжен быть 
универсалοм, имеющим οпыт сразу в нескοльких сферах менеджмента. Οхарактеризοванο 
влияние глοбализации на эффективный прοцесс управления малым и средним бизнесοм, кοтοрый 
спοсοбен сοздать выгοдные услοвия для дальнейшегο егο развития. Актуальным вοпрοсοм в 
сфере менеджмента на малοм и среднем  предприятиях  исследуется вοзмοжнοсть применения 
сοвременных технοлοгий.  

Ключевые слова: глобализация, малый и средний бизнес, управление в организациях, 
экономика, управление. 

 
Введение. Глοбализация представляет сοбοй сοциальный прοцесс, в хοде кοтοрοгο 

стираются границы сοциальных и культурных систем, прοцесс превращения мира в единοе 
целοе.  В Пοслании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева нарοду Казахстана οт 31 
января 2017 г. «Третья мοдернизация Казахстана: глοбальная кοнкурентοспοсοбнοсть» указанο 
чтο «οднοй из наших стратегических целей является οбеспечение к 2050 гοду вклада малοгο и 
среднегο бизнеса в ВВП страны не менее 50%.»[1]. 

Малый и средний бизнес играет οчень важную рοль в οбеспечении прοцветания 
экοнοмики, в сοздании рабοчих мест, развитии технοлοгических иннοваций. Пο этим причинам 
труднο переοценить значение менеджмента для сектοра малοгο и среднегο бизнеса.  Οчевидным 
фактοм является οбъективная неοбхοдимοсть всемернοгο развития в Казахстане малοгο и 
среднегο предпринимательства, кοтοрοе пο мнοгим параметрам οтстает οт малοгο и среднегο 
бизнеса ряда стран Еврοпы, США и Япοнии[2, с.99]. Сοвременная теοрия управления οтражает 
οбъективные услοвия развития прοизвοдительных сил и сοοтветственнο — прοизвοдственных 
οтнοшений [3].  

Анализ пοказал, чтο главный пοтенциал и в тο же время главная οпаснοсть для 
прοгрессивных изменений крοется в челοвеке, а тοчнее, в егο сοзнании, культуре, в тοм числе и в 
культурных стереοтипах пοведения οрганизации [4]. 

Материал и методы исследования.  
В процессе исследования авторы использовали методы сравнительного теоретико - 

практического анализа. 
Для изучения аспектов разработки и управления, а также влияния  глобализационных 

процессов на малый и средний бизнес были использованы следующие методы: 
- структурированное изучение нормативно – правовой базы; 
- использование аналитических методов; 
- изучение зарубежного опыта; 
- инструменты государственно – частного партнерства; 
- статистические методы; 
- экономико-математические расчеты, экономико-математическое моделирование. 
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Результаты и обсуждение. Глобализация имеет такое большое влияние, что Ларри 
Даунс упомянул ее в качестве одного из трех новых драйверов в деловой жизни в своей статье за 
пределами Портера[5]. Даунс говорит, что технологический прогресс в логистике и дистрибуции 
позволяет практически каждому бизнесу покупать, продавать и сотрудничать в глобальном 
масштабе. Точно так же клиенты имеют возможность сравнить цены по всему миру, чтобы 
найти лучшее предложение [6]. 

В результате даже более мелкие и ориентированные на местную специфику 
предприятия должны видеть себя в глобальном контексте, даже если они не намерены начинать 
свою собственную импортную или экспортную деятельность. Тем не менее, в свете сегодняшней 
бизнес-среды все МСП должны задавать себе некоторые вопросы, даже если они хотят 
продолжать свою местную стратегию и если бизнес за пределами своего традиционного региона 
не имеет стратегической логики [7]: 

* Может ли сотрудничество с международными партнерами / поставщиками позволить 
нам обеспечить нашим клиентам добавленную стоимость, которая свяжет их еще ближе к нам? 

* Повысит ли такое сотрудничество нашу прибыльность? 
* Есть ли шанс, что на наш местный рынок выйдет международный конкурент, который 

сможет предложить нашим клиентам тот же персонализированный сервис, что и мы, используя 
новые информационные технологии и сложные логистические решения? 

Многие типичные характеристики МСП определяются такими факторами, как размер 
организации или самостоятельная собственность (семья из небольшой группы людей). Эти 
характеристики могут привести к недостаткам и преимуществам в процессе глобализации [9] 
(Табл. 1): 

 
Таблица 1 
Влияние глобализационных процессов на менеджмент в малом и среднем бизнесе 

Характеристики Преимущества Недостатки 
  В связи с глобализацией 
Зависимость от 
ограниченного 
количества людей (часто 
собственниками и 
управляющими являются 
одни и те же лица) 

Долгосрочное мышление, перспективы 
Стабильность 
Отсутствие давления для 
недолгосрочного успеха  
Высокая идентификация с бизнесом, 
стабильная культура 
Высокая приверженность 

  Статическое мышление, ограниченное 
опытом и знаниями владельца(ов) 
  Трудности адаптации корпоративной 
культуры к новым ситуациям и 
проблемам 
  Потенциальные конфликты между 
корпоративными целями и личными 
целями собственника 

Тесные отношения с 
клиентами и деловыми 
партнерами 

 Стабильная основа для дальнейшего 
бизнеса 
 Способность успешно сотрудничать для 
взаимной выгоды 
 Способность и готовность к партнерству 

  Риск сосредоточить слишком много 
внимания на существующей основе 
бизнеса 

Простая структура  Высокая гибкость и адаптивность 
 Короткое время реакции 
Межфункциональная коммуникация и 
сотрудничество в рамках организации 

  Во многих случаях не подходит для 
комплексного планирования и 
осуществления международной 
деятельности 
  Низкая готовность к внедрению более 
сложных структур 

Небольшой размер  Основа для специализации, часто 
успешной с нишевыми (ниша) стратегиями 

Ограниченные ресурсы (с точки зрения 
финансовых средств и людских ресурсов): 
  Ограниченные средства для 
финансирования инвестиций и 
первоначальные операционные убытки 
для новых активов 
  Расходы на маркетинговые 
исследования и выход на рынок 
составляют гораздо большую долю общих 
расходов МСП, чем в крупных компаниях 
  Ограниченное число сотрудников для 
выполнения дополнительных задач 
  Нехватка сотрудников с 
международным опытом 

Примечание: составлено автором на основе изученного материала [10, с.42] 
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Эти особые характеристики МСП определяют некоторые предпосылки для успешного 
экспорта малых и средних предприятий:  

Для принятия решения о глобализации и выходе на экспортные рынки необходимо 
твердое видение, приверженность и решительное руководство со стороны владельцев и 
управляющих [11, 12]. 

Заключение. Таким образом, обобщая разработки в области менеджмента предприятия 
(организации) в условиях глобализации, можно сформулировать следующие принципиальные 
положения (основные характерные черты) современного управления. 

1. Постепенный отказ от управленческого рационализма классических школ 
менеджмента, согласно которому успех предприятия определяется, прежде всего, рациональной 
организацией производства, снижением издержек, развитием специализации, т. е. воздействием 
управления на внутренние факторы производства.  

2. Признание определяющего значения для будущего организации формирования и 
функционирования инновационного менеджмента, обеспечивающего восприимчивость 
предприятий ко всему новому, достижениям научно-технической мысли.  

Воплощение указанных в статье принципов управления требуют коренного пересмотра 
философии бизнеса, изменения психологии работающих (в том числе самих менеджеров), 
повышения их квалификации.  
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ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТЕГІ МЕНЕДЖМЕНТКЕ ЖАҺАНДАНУ 
ПРОЦЕСТЕРДІҢ ӘСЕРІ 

Ж. К. Сюбебаева 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 

Талдықорған қ., Қазақстан  
e-mail: king_bara@mail.ru 

Түйін. Бұл мақалада шағын және орта бизнес менеджментіндегі жаһандану 
үрдістерінің рөлі мен ерекшеліктері қарастырылған. Автор биліктің бейресми орындалуын, 
басқарудың мүмкін болатын стильдерін, басқарушылық мінез-құлықтың тән түрлерін атап 
өтеді. Шағын бизнесте осы ұйымдардағы менеджментке ерекше көңіл бөлінеді, өйткені шағын 
кәсіпорындағы менеджмент ірі, көпқұрылымды кәсіпорындағы басқару жүйесінен 
ерекшеленеді, онда әдетте әртүрлі деңгейдегі басшылармен тармақталған менеджмент 
жүйесі қалыптасады. Шағын кәсіпорынды басқарудың ерекшелігі-басқарушы өзінің мәні 
бойынша менеджменттің бірнеше саласында тәжірибесі бар әмбебап болуы тиіс. 
Жаһанданудың шағын және орта бизнесті басқарудың тиімді процесіне әсері сипатталған, ол 
оны одан әрі дамыту үшін тиімді жағдай жасауға қабілетті. Шағын және орта 
кәсіпорындарда менеджмент саласындағы өзекті мәселе қазіргі заманғы технологияларды 
қолдану мүмкіндігі зерттеледі. 

Түйінді сөздер: жаһандану, шағын және орта бизнес, ұйымдардағы менеджмент, 
экономика, басқару. 
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Summary. This article discusses the role and features of globalization processes in the 
management of small and medium-sized businesses. The author notes informal execution of the power, 
possible styles of management, characteristic types of administrative behavior. Talking about small 
business, close attention is paid to the management in this organization, as the management of a small 
enterprise is different from the management system in a large, multi-structural enterprise, where 
usually formed an extensive management system with managers at various levels. Feature of 
management of the small enterprise is described by the fact that the Manager in its essence should be 
versatile, with experience in several areas of management. The article describes the impact of 
globalization on the effective management of small and medium-sized businesses, which is able to 
create favorable conditions for its further development. A topical issue in the field of management in 
small and medium-sized enterprises is the possibility of using modern technologies. 

Key words: globalization, small and medium business, management in organizations, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие информационного обмена в 
информационной  инфраструктуре,  основанного на развитии общих процессов 
формирования мирового информационного сообщества охватывающего все виды 
информации, с получением  нужной информации в любом месте земного шара. Приведены 
возможности создания международных  информационных структур на основе  информации и 
знаний полученные обществом. Раскрыты направления работы международных 
информационных структур в области создание глобальной информационной  инфраструктуры, 
основные на принципах построение общей информационной инфраструктуры. Предложены 
пути распространения международной информации, в том числе программ, законов  и  путей  
развития информационной сферы, которые направлены на создание и совершенствование 
международного информационного обмена, что способствует выработке определенных правил 
обмена информации при работе в информационных инфраструктурах и глобальных сетях. 

Определены основные направления становления информационного обмена, принятые на 
законодательном уровне и учитывающие различные  уровни информационного взаимодействия 
стран в  современном информационном пространстве, в создании международных  
экономических  объединений, которые решают вопросы о развитии международных 
интегрированных информационных систем различной направленности, влияющих на глобальный 
информационный обмен. Рассмотрены возможности использования электронного обмена 
информацией, электронных документов в сфере электронного управления и 
совершенствования юридических действий, с учетом создание необходимых законных условий 
определявших, что в рамках создания единого мирового информационного пространства нужно 
обеспечить защиту интересов и прав субъектов. Данное направление активно влияет на 
дальнейшее развития цифровизации в обществе.   

Ключевые слова: Информация, обмен информации, развитие информации, 
информационная инфраструктура, информационные сети,  глобальные сети, международные 
объединения, информационное пространство, информационное взаимодействие. 
 

Введение. На современном этапе развития информационного общества необходим 
процесс производства информационного продукта, который связан с постоянно 
увеличивающейся роли информационной инфраструктуры и построением новых прогрессивных 
информационных технологий. Изменения в информационной области  активно влияют на 
принципы и методы сбора, обработки, предоставления информации, что в дальнейшем 
отражается на всей информационной инфраструктуре и  в дальнейшем на цифровизации 
экономических процессов. Массовое использование информационно-коммуникационных 
технологий активно влияет  на создание современных систем связи и передачи данных, что при  
развитии этих систем информационных коммуникаций  приводит к созданию определенных 
правил обмена информации внутри информационных инфраструктурах и международных сетях. 
Соответственно, чем выше уровень развития информационной инфраструктуры, тем больше 
проблем нужно решать в сфере информатизации и информационного обеспечения. 

 Сегодня с ростом технического уровня в развитии средств связи, происходит увеличение 
передаваемого объёма информации в инфраструктурных и международных сетях, где 
распределение внешних и внутренних сетевых ресурсов становится одним из важных 
показателей качества обслуживания пользователей, поэтому предоставление качественных 
информационных ресурсов пользователю - становится одним из основным направлением 
информационного обмена, который необходим для удовлетворения информационных  
потребностей пользователя и получения  им необходимых знаний. 
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       Методы исследования. При выполнении исследований по теме данной статьи  
использовались общенаучные методы, такие как сравнение, анализ развития инфраструктуры 
обмена информации на законодательном и техническом уровне, системный подход к анализу 
обмена информации.  

Результаты и обсуждение. Развитие инфраструктуры информационных сетей  связанно с 
созданием глобальной информационной  инфраструктуры GII (Global Information Infrastructure), 
которая активно повлияла на общие принципы обмена информации. Данная инфраструктура 
представляет набор коммутационных услуг, которые охватывают все виды информации и 
предоставляют  возможностью получатья  информации  в любом месте мира. Начальное 
создание глобальной информационной  инфраструктуры рассматривалось  на конференции 
стран "Большой семерки" (G7) в Брюсселе, в1995 году, где проводимой Комиссией по 
Европейскому экономическому содружеству (ЕЭС)  были приняты основные принципы 
создания глобальной информационной инфраструктуры [1]. Основные принципы глобальной 
информационной  инфраструктуры были основаны на: 

- обеспечение открытого доступа к сетям и услугам из различных мест мира; 
- гарантии  равных возможностей доступа пользователям, где учитывается культурное и 

языковое многообразие; 
-  развитие международных сетевых рынков услуг; 
-  разработка новых программных систем и приложений; 
-  гарантии  защиты данных и их безопасность; 
- защита интеллектуальной собственности. 

Данная направления определили государственную политику в области информационной среды, 
где она рассматривается не в масштабе одной страны, а становится глобальной. Соответственно 
единое информационная среда стала выступать как совокупность функционирования 
информационных баз, банков данных  информационно-телеком-муникационных  сетей и систем, 
на основе единых правил, которые обеспечивают информационное взаимодействие  всех 
организаций и населения, с возможностью удовлетворения потребности  в качественной 
информации. Дальнейшее развитие международного информационного обмена способствовали 
международные программы  в информационной сфере. Одна из них, программа  ЮНЕСКО 
«Информация для всех», была принятая в 2000 году на 180 сессии Исполнительного совета 
ЮНЕСКО, где предусматривала расширение доступа к информации путем ее оцифровки. 
Основное направление данной программы - это содействие непрерывному образованию в 
области информационных технологий и продвижение информационных стандартов в области 
информатики, где в стратегическом плане были определены следующие ключевые приоритеты 
[2]: 

- информация выступает как целевой показатель развития; 
- доступность информационной грамотности и этики; 
- доступность к информации, ее сохранность. 

Данная программа должна была помочь государствам-членам ЮНЕСКО в создании собственной 
политики в области информации и реализации направлений стратегии развития 
информационных знаний, с использованием информационно - коммуникационных технологий.  

В 2000 году, в Японии состоялась Окинавская Хартия мирового  информационного 
сообщества, направленная на помощь в создании информационного общества, которое способно 
обучению новым информационным технологиям, в том числе дистанционному обучению., 
Общество должно меть развитые систем и информационные сети объединяющие общественные 
учреждения. Окинавская Хартия обращалась ко всем организациям в мире, с призывом 
направленным  на ликвидацию международного разрыва в области информаций и знаний [3]. 
Основные предложения были сформулированы  по  направлениям развития политики в сфере 
информационных технологий и действий, таких как использование  возможностей цифровых 
технологий, преодоление электронно-цифрового разрыва, содействие всеобщему участию в 
процессе развития инфраструктуры и роста глобальной электронной торговли,  развитию 
мирового сотрудничества между всеми участниками мирового информационного сообщества. 
Дальнейшее развитие в области информационного обмена, повлияло и на Содружество 
Независимых Государств (СНГ), где  был принят Закон «О международном информационном 
обмене», который нацелен на создание определенных условий для эффективного участия в 
международном информационном обмене стран СНГ в рамках единого мирового 
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информационного пространства. Закон был призван защищать интересы стран СНГ, права и 
свободы физических и юридических лиц при международном информационном обмене, а 
международный обмен конфиденциальной и массовой информации осуществляется в порядке 
устанавливаемыми национальными законодательствами [4]. По данному закону были 
сформулированы  направления международного информационного обмена, такие как: 

- развития правовой ответственности при обмене информации; 
- ограничения при осуществлении обмена информации; 
- использование лицензий, сертификаций по обмену информацией; 
- использование общих информационных систем, сетей; 
-  доступность информационных программ; 
- обеспечение защиты пользователей от не достоверной информации; 
- контроль деятельности  обмена информации. 
В странах СНГ, с учетом развития информационной инфраструктуры и информации, 

интеграции в международный обмен информации, были принят ряд национальных законов, 
которые направлены на развитие и защиту всей системы информации обмена. В Российской 
Федерации,  в 2003 году был принят Закон «Об участии в международном информационном 
обмене», целью данного закона являлось создание необходимых условий для эффективного 
участия страны в международном информационном обмене. В законе определялось, что в 
рамках создания единого мирового информационного пространства нужно обеспечить защиту 
интересов субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, в частности 
предусматривалась защита интересов, прав, свобод физических и юридических лиц при 
международном информационном обмене [5]. 

 В Кыргызской Республики  был приняты ряд юридических документов, таких как  
Закон «Об электронном управлении», где предусмотрена возможность использования 
электронного обмена информации  в сере электронного управления и совершенствования 
юридических действий с использованием электронных документов или иной информации в 
электронной форме [6], Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении требований к защите информации, содержащейся в базе данных государственных 
информационных систем». Данный закон устанавливает государственное регулирование 
электронного управления и распределяет полномочия государственных органов в сфере 
электронного управления, а также регламентирует содержание, использование, распространение, 
доступ к различным категориям информации. Закон детально определяет виды информационных 
систем, устанавливает доступ к ним и защиту информации. Постановление Правительства 
Кыргызской Республики определяет в государственных органах и подразделениях этих органов 
задачи по информационным технологиям, где устанавливает требования по кибербезопасности, 
инсталляции и применения программных и аппаратных средств, содержит технические 
требования к средствам защиты информации. 

 В Республике Казахстан, была разработана «Государственная программа 
формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики 
Казахстан» определившая национальную информационной инфраструктуру, пути ее развития. 
Определялось создание нормативно-правовой базы, совершенствование механизмов 
регулирования в информационной сфере, обеспечения доступа населения к информации, 
внедрение информационных технологий, управление информационными ресурсами 
государством[7].  

Данные законы, постановления и госпрограммы определяли процессы обмена 
информации в национальных информационных инфраструктурах и сетях, с учетом мировой 
практики и потребностей в информационном обмене. 

 Создание  Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активно  повлияло на принятие 
ряда решений по обмену информацией между странами-участниками союза, а создание общих 
интегрированных информационных систем внутри ЕАЭС способствовало пересмотру ряда 
направлений в области информационного обмена и регламентировало использование баз данных 
документов, которые  оформлялись уполномоченными  органами государств-членов ЕАЭС,  при 
регулировании внешней и взаимной торговли. Данные документы задействованы при 
совершении таможенных операций для  определенных целей, таких как подтверждения 
соблюдения запретов и ограничений («Формирование, ведение и использование общего реестра 
резидентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон», 
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«Формирование, ведение и использование общего реестра мест прибытия товаров на 
таможенную территорию ЕАЭС и мест убытия товаров с такой территории») [8]. Принятие 
новых интегрированных информационных систем странами ЕАЭС, будут направлены на 
создание новых принципов информационного обмена и доставки информации внутри 
информационных систем обмена информацией. 

Заключение. В настоящее время, обмен информацией внутри сети опирается на 
приоритетные возможности развития информационного обмена в мировой  информационной 
инфраструктуре, исходя из приоритетных задач  влияющих на развитие самих процессов 
информационного взаимодействия, таких как: 

- обеспечение оперативного доступа к электронным ресурсам и документам в сети 
(производителей, продавцов и покупателей различной информации, с различных 
информационных платформ); 

- обеспечение предоставления населению и организациям услуг в электронном  виде 
(порталы  электронных услуг государственных органов и правительств).  

Сегодня предпочтение развития информационного обмена отдается новым платформам, 
формирующим общую информационную структуру обмена в инфраструктуре мирового 
информационного пространства, которые опираются на законы принятые в ряде стран на 
принципах международного обмена информацией. Обмен информацией  в информационных 
сетях постоянно совершенствуется и тесно связан  с  изменениями в законодательной, 
организационной и технической  базе. Происходит формирование новых информационных 
технологий обмена информации  ведущей к созданию новых информационных потоков, в том 
числе и для цифровой экономики, ставшей приоритетным направлением в области 
цифровизации общества. 
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Түйін. Бұл мақалада ақпараттың барлық түрлерін қамтитын жаһандық ақпарат 
қоғамдастығын қалыптастырудың ортақ үдерістеріне негізделген ақпараттық 
инфрақұрылымда ақпарат алмасудың дамуы, кез-келген жерде қажетті ақпарат алу арқылы 
талқыланады. Қоғамның ақпараты мен біліміне негізделген халықаралық ақпараттық 



 

64  
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

құрылымдарды құру мүмкіндіктері берілді. Бірыңғай ақпараттық инфрақұрылым құру 
принциптеріне негізделген жаһандық ақпараттық инфрақұрылымды құру саласындағы 
халықаралық ақпараттық құрылымдардың жұмыс бағыттары анықталды. Халықаралық 
ақпарат таратудың, оның ішінде бағдарламалар, заңдар мен ақпараттық саланы дамыту 
жолдары ұсынылатын халықаралық ақпараттық инфрақұрылымдар мен ғаламдық желілерде 
жұмыс істеу кезінде ақпарат алмасудың белгілі бір ережелерін дамытуға ықпал ететін 
халықаралық ақпараттық алмасуды құру және жетілдіруге бағытталған. 

Ақпараттық алмасуды қалыптастырудың негізгі бағыттары заңнамалық деңгейде 
қабылданған және қазіргі заманғы ақпараттық кеңістіктегі елдердің ақпараттық өзара іс-
қимылының әртүрлі деңгейлерін ескере отырып, ғаламдық ақпарат алмасуға ықпал ететін 
әртүрлі халықаралық интеграцияланған ақпараттық жүйелердің дамуын шешетін 
халықаралық экономикалық қауымдастықтарды құруда. Бірыңғай ғаламдық ақпараттық 
кеңістікті құру шеңберінде субъектілердің мүдделері мен құқықтары қорғалуы тиіс болатын 
қажетті құқықтық жағдайларды құруды ескере отырып, электрондық ақпараттық алмасу, 
электронды құжат айналымын қолдану және құқықтық әрекеттерді жақсарту мүмкіндіктері 
қарастырылды. Бұл бағыт қоғамда цифрландырудың одан әрі дамуына белсенді ықпал етеді.  

Түйінді сөздер:. Ақпарат алмасу, ақпарат алмасу, ақпараттық инфрақұрылым, 
ақпараттық желілер, ғаламдық желілер, халықаралық қауымдастық, ақпараттық кеңістік, 
ақпараттық өзара іс-қимыл. 
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Annotation. This article discusses the development of information exchange in the information 

infrastructure, based on the development of common processes for the formation of the global 
information community covering all types of information, with obtaining the necessary information 
anywhere in the world. The possibilities of creating international information structures based on 
information and knowledge obtained by the society are given. The directions of the work of 
international information structures in the field of creating a global information infrastructure, which 
are based on the principles of building a common information infrastructure, are revealed. The 
proposed ways of disseminating international information, including programs, laws and ways to 
develop the information sphere, are aimed at creating and improving international information 
exchange, which contributes to the development of certain rules for the exchange of information when 
working in information infrastructures and global networks. 

The main directions of the formation of information exchange, adopted at the legislative level 
and taking into account the various levels of information interaction of countries in the modern 
information space, in the creation of international economic associations that solve the development of 
international integrated information systems of various kinds that affect global information exchange. 
The possibilities of using electronic information interchange, electronic documents in the field of 
electronic governance and improvement of legal actions were considered, taking into account the 
creation of the necessary legal conditions that determined that in the framework of creating a single 
global information space, the interests and rights of subjects should be protected. This direction 
actively influences the further development of digitalization in society. 

Key words: Information, information exchange, information development, information 
infrastructure, information networks, global networks, international associations, information space, 
information interaction. 
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Annotation. The article deals with the research of the issues related to the analysis of the 
basics of the state policy of Kazakhstan concerning complex impact of the environmental factors on the 
processes of economic efficiency growth as well as social and environmental development of 
Kazakhstan. The subject of the analysis is the specifics of the structural reorganization of national 
economy conditioned by the transition to the “green” growth model. It is found that in the process of 
achieving goals of the sustainable development the “green” growth policy could lead to the long-term 
scaled redistribution of resources both within and between the sectors of the economy, regions and 
branches. Based on the specifics в чем of the national “green” growth model, the recommendations to 
create conditions contributing to the transition of Kazakhstan to the sustainable economic development 
were developed. 

Key words: sustainable development, “green” growth, “green” economy, public policy, 
investment.  

 
Introduction. The duration and depth of crisis phenomena in the economy faced by almost 

every country in the world in the last two decades have become powerful incentives to implement the 
principles of eco-efficient economy for the speedy achievement of the main goal - sustainable 
development, which provides for the economic growth, poverty overcoming and the reduction of 
negative impact on the environment. But often, especially in developing countries, the goals of social 
and environmental development are mixed with “economic” or “industrial” growth, and the public 
policy provides for “reindustrialization”, “economic modernization”, while environmental issues are 
replaced by purely economic ones, i.e. actions under the outdated concept of “catching-up growth” [1]. 

A comprehensive view of the range of development problems was reflected in the principles 
of up-to-date “green” economy concept aimed at improving the welfare of the society through a more 
efficient use of natural resources [2]. “Green” economic growth model include such tasks as the 
rationalization of consumption, the development and implementation of resource and waste 
management technologies, the use of alternative energy sources based on renewable resources, 
environmental accounting and valuation of cost of natural resources, public goods and services, change 
in the system of values and development priorities at both the individual and social level. 

For the post-Soviet countries, for Kazakhstan especially, the problem of the transition from 
resource-based economy to a sustainable development economy is particularly relevant since the timely 
implementation of the principles of “green” economy (hereinafter – GE, author’s note) can provide 
additional long run competitive advantages. Inevitability of this transition is determined by three 
factors: first, a departure from the economic growth model based on the raw materials sources; 
secondly, increased power consumption of current model of industrial development, and thirdly, 
reduction of the level of risks and environmental threats resulted from the obsolescence of fixed assets 
in industry, transport and energy sectors [3]. The main obstacle in the transition to sustainable 
development in developing countries is the need to attract large-scale investment, but a solution to this 
problem is able to provide a higher rate of economic growth and economic growth balance in the 
medium and long run [4]. 

Methodology of research based on analytical research, economic and statistical analysis, 
comparative assessment and methods of forecasting. The article aims at the development of 
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methodological recommendations to improve public policy in the field of GE based on the analysis of 
problems of social, economic and environmental development of Kazakhstan. 

Research findings. Today, Kazakhstan as the leading economy in Central Asia is largely 
based on the resource sector, in particular, production of hydrocarbons with export revenues which 
make up 55% of tax revenues [5]. The internal contradiction of economic development of the country is 
primarily in the lack of effective tools and viable regulatory mechanisms for the state oriented towards a 
long-term sustainable development. 

Therefore, we draw attention to the significant differences between the concepts of 
“sustainable economic development”, “green” growth (GG model) and “green” economy (GE). Most 
policy documents in Kazakhstan are focused on “sustainable economic development”, while “green” 
growth is a transition model adapting traditional “industrial” economic model based on the introduction 
of new environmentally oriented mechanisms for creating value added, i.e. more efficient use of 
resources. In turn, the United Nations Environment Programme (UNEP) provides the following 
definition of “green” economy: “an economy with a high level of quality of life, careful and rational use 
of natural resources for present and future generations” [6]. 

An important distinguishing feature of GE is its focus on the economic and environmental 
sustainability, balance of distribution and use of social benefits that go beyond the classical model of 
economic growth. At the same time, GE itself based on the GG model is interim and not final concept 
(see Figure 1). From the perspective of sustainable development economy the new “green” economy is 
a dynamic complex of structural transformation of an existing economy in the process of its transition to 
sustainable economic development. In other words, GE is transformational, transitional form, and GG is 
a successful transition mechanism that takes into account a wide range of environmental, technological 
and social development imperatives. 

GE principles developed by the United Nations in cooperation with government agencies, 
environmental, social and business organizations provide for: 1) improving the welfare of society: ensuring 
employment, health care, human freedoms and increasing personal and public revenues; 2) compliance with 
environmental restrictions: reducing emissions of carbon dioxide, sulfur, nitrogen, etc.; 3) promoting 
economic growth in sectors where it is most needed to improve the well-being; 4) sustainable management of 
natural resources, increasing their productivity; 5) increasing the flexibility of the economy: climate change 
adaptation, diversification, risk management, implementation of effective institutions, creation of additional 
competitive advantages as well as attracting investment [7; 8; 9]. 

 
 

Figure 1. Transition from the economic growth to sustainable development economy 
Source: Developed by the author on the basis of [8; 10, 12] 
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Thus, both GG and GE models as a result of their implementation for a specific country (and 
its economy) should be included in the context of initial state and the common goals of long-term 
development. Success of the transformations, in turn, depends on: 

1) the complex reasons behind the need for such a transition; 
2) specific problems facing the country in connection with the restructuring and modernization 

of its economic, social and environmental systems; 
3) social and territorial peculiarities of development of the country; 
4) the needs, volumes and conditions for attracting long-term investment, including public and 

private investment; 
5) the nature, consistency and effectiveness of the implementation of public policy activities in 

the areas related to GE development [8; 10]. 
Among the reasons behind the need of transition of the Kazakh economy to the GG model a 

particular attention should be paid to the following. First, the state and rates of economic growth in 
Kazakhstan are critically dependent on exports of raw materials resources, that means it is open to all 
the risks associated with fluctuations in the prices of world raw materials market, and that of 
hydrocarbons above all. 

Secondly, in almost all basic sectors of the national economy there is a tendency to decrease in 
efficiency of resource use, which leads to loss of about $ 8.6 billion a year in the mining sector, $ 4.3 
billion in the energy sector, $ 2.4 billion in the agricultural sector , and, at the current pace , lost profits 
could reach $ 15-20 billion by 2030. 

Thirdly, there is a noticeable deterioration of the environment by the main environmental 
parameters: 27% of agricultural land is being degraded, more than 10 million hectares of arable land is 
not cultivated, water supply deficit is 9-10 billion m3. In general, Kazakhstan ranks second by 
environmental pollution in Central, Eastern Europe and Central Asia, there is no effective system of 
waste management and more than 90% of dumping places are located in the areas which do not meet 
sanitary standards, resulting in economic losses of about $ 4 -5 billion a year. 

Fourthly, the current system of pricing for goods and services, due to increased power 
consumption, does not create sufficient incentives for technical and technological re-equipment of the 
industrial sector.  

Fifthly, the level and rates of socio-economic development of Kazakhstan’s regions is very 
heterogeneous, which creates significant inequality in such indicators as investment, employment, per 
capita income, environmental conditions and generates social tensions [2; 11]. 

The evolutionary process of Kazakhstan's economy towards “green” growth is actively 
influenced by a number of internal and external factors, such as: 1) increase in economic 
competitiveness of “green” technologies - both in reducing costs and increasing revenues compared to 
the regular ones; 2) change of technological structure in the developed world reducing the relative 
competitive advantages of resource-oriented economies; 3) accelerating of infrastructure modernizing in 
Kazakhstan actively supported by the state; 4) the trend of rising costs and losses associated with the 
inefficient use of resources; 6) long-term price uncertainty in foreign raw materials markets. 

To date, strategic goals are at the forefront of public policy: by 2050 the share of alternative 
and renewable sources is expected to reach 50%; it is planned to reduce the energy intensity of GDP by 
10% by 2015 and by 25% by 2020, as well as to increase productivity of agriculture by 1.5 times by 
2020; absolute water supply to the population by 2020, and agriculture - by 2040 (Table 1) [2; 11]. 

Achieving such ambitious goals within the current model of economic development means, in 
fact, its modernizing towards increasing the efficiency to the level inherent in the OECD countries. 
Otherwise, Kazakhstan will face the challenge of falling international competitiveness of industry, 
agriculture and infrastructure, degradation of environmental conditions and worsening of social 
investment climate.  
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Table 1 
Targets and indicators of development of Kazakhstan’s GE for 2014-2050 [2] 

 
In connection with the transition to GE the priority tasks facing the government are: 1) 

improving management efficiency of all kinds of natural resources - land, water, biological resources 
etc.; 2) creation of favorable conditions and active participation in the modernization of the existing and 
construction of new common and municipal infrastructure; 3) development and implementation of 
balanced fiscal and pricing policies to improve profitability of products and services of ecological 
nature; 4) provision of effective social and environmental policies to increase employment, reduce 
poverty, improve quality of life and safety of citizens; 5) reducing of resource intensity of the national 
economy, particularly in the areas of export, energy and water resources. 

For Kazakhstan, the task of transition to GE is associated with the following approaches: 1) 
increasing of the overall resource productivity (GDP per unit of water, land, energy resources, etc.); 2) 
improving the quality of monitoring and control of resource consumption and the environmental 
conditions; 3) modernization of the economy through the introduction of new innovative technologies; 
4) increasing of the investment attractiveness of environmentally-oriented sectors, including by fiscal 
and price incentives [9; 10; 12]. 

Socio-economic aspects of the transition to GE are primarily related to the creation of new 
jobs in sectors conducive to structural changes of the economy of Kazakhstan. The priority areas in 
terms of long-term social development objectives may include: 

1) alternative power associated with the creation of jobs in the construction, modernization 
and operation processes of renewable energy sources; 

2) “green” agriculture through the expansion of cultivated arable land, growth of greenhouse 
agriculture, food production; 

3) “green” construction and related industry sectors (production of heat insulation materials, 
metal-plastic glass packs, natural building materials, machinery and equipment); 

4) management of water resources due to the expansion, renovation and operation of water 
supply and sanitation facilities; 

5) waste management based on the construction and operation of enterprise networks for the 
collection and processing of all types of waste. 

Sector Targets and indicators 
General goals 2020  2030  2050  

Economy in general Reducing energy 
intensity of GDP 

25% 30% 50% 

Energy sector Share of gas-fired plants 20% 25% 30% 

Increasing of share of 
alternative energy 

sources 

3% 30% 50% 

Reducing of carbon 
emissions 

-5% -15% -40% 

Agriculture Increase in productivity by 1.5 times by 2 times by 3 times 

Water resources Elimination of water 
supply shortage 

Elimination of 
drinking water 

shortage 

Covering of 
shortage by 

basins 

Elimination of 
water shortage 
for agricultural 

needs 
Atmospheric 

pollution 
Reduction of 

atmospheric emissions 
N/A N/A at the same level 

with EU 
countries 

Waste disposal Solid domestic waste 
collection 

N/A N/A 100% 

Sanitary waste storage N/A N/A 95% 

Increase in the share of 
recycled waste 

N/A 40% 50% 
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In the context of regional development GE will allow imbalances associated with the 
concentration of mining, industrial and agricultural production in the most developed areas. 
Introduction of “green” agricultural technologies will increase the performance of the industry by 
several times; the energy supply of backward regions through own renewable sources will promote the 
creation of new industries such as greenhouses or fisheries, and, thereby, increase employment and 
welfare. 

The total investment related to the implementation of GG model in Kazakhstan by 2050 is 
estimated at $ 115-120 billion, or an average of about $ 3-4 billion a year. At the same time at the initial 
stage its volume could reach $ 0.31 billion in 2014-2015, $ 0.44 billion in 2016-2017, $ 1.23 billion in 
2018-2019 with an increase to $ 1.79 billion in 2020-2024 and gradual reaching of a stable level of $ 
0.77 billion in 2025-2029 and about $ 0.6 billion in 2030-2050. The largest volume of investment 
corresponds to about 2% of GDP, and an average by 2050 - about 0.75% (Fig. 2) [2; 5]. 

Approach to the funding of GE programs and projects in Kazakhstan provides for 
diversification of sources with more than two thirds of investment is planned to be attracted from the 
private sector including through public-private partnership (Fig. 3).  

Analysis of the structure of long-term investment in GE shows that more than $ 90 billion 
(78% of the total volume) are intended for the projects in the field of reducing energy and resource-
dependence of the economy, while improving the environmental conditions, development of 
agriculture, water management and disposal make up in aggregate account for only about 20% of the 
total investment [2; 11]. It should be noted that this approach cannot be considered optimal, as funding 
of more important areas in terms of environment that are closely related to quality of life and 
environmental safety is planned to be carried out by the leftover principle.  

 

 
Figure 2. Investment requirements for the transition of Kazakhstan to GE by 2050 [2] 

 
Long-term cycle of modernization of the national economy of Kazakhstan will take more than 

three decades, and therefore, the implementation of the program of transition to sustainable economic 
development should be carried out in stages, taking into account the real financial and management 
capacities. At the first stage for 2014-2020 the priorities of government policy should be optimizing of 
the use of non-renewable resources and the effectiveness of their consumption, improving of the quality 
and effectiveness of monitoring and control in the field of environmental conservation, as well as 
establishing a common GE infrastructure. At the second stage (2020-2030) the changes associated with 
resource-saving projects - in the field of water resources, alternative and renewable energy, rising of 
national energy efficiency standards, as well as improving of the level and quality of life will become 
possible on the basis of the newly created infrastructure. The final stage of the transition of the Kazakh 
economy to functioning on the principles of sustainable development (2030-2050) requires the 
integration of social, economic and environmental components of social development on the basis of a 
complete change of technological structure, careful use of natural resources to ensure sustainable 
economic growth (see also . Fig 1) [2;11]. 

Conclusions. Transiting to GE, the Kazakh government has three main goals. In the short term - 
to provide post-crisis recovery of the national economy on a new technological and infrastructural base, 
maintaining the existing and creating new jobs, protecting the interests of the less secured groups. In the 
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medium-term it is planned to ensure long-term sustainable economic growth and reduction of resource 
consumption of the national economy as a whole. In the long term it is necessary to reduce the negative 
impact of the economy on the environment and, at the same time, improve the quality of life of citizens, 
and that would mean the creation of the economy of sustainable development in Kazakhstan. 

Based on the conducted research, we can provide five key recommendations:  
1. Transition to GE requires prioritization acting as the “locomotives” in relation to the overall 

strategy. For Kazakhstan, they should be: renewable energy resources, increasing of energy efficiency, 
water resources management and waste disposal management. 

2. Development and implementation of long-term funding of GE requires not only the 
assessment of the economic efficiency of investment, but also taking into account the social and 
environmental effects. Moreover, in the medium and long term, implementation of investment projects 
is impossible without a “green” tax and price reforms. 

3. An important component of the transition to GE is the improvement of mechanisms of state 
regulation, monitoring and control: environmental accounting and analysis of public expenditures, 
toughening of environmental regulations and requirements for business entities, goods and services. 

4. For successful coordination of ministries, departments and local authorities it is also 
required to create an inter-agency body (agency, commission) in GE area endowed with appropriate 
powers (under the President or the Government of Kazakhstan). 

5. To improve the regulatory framework, medium- and long-term national and regional 
programs in the economic sphere require to be revised in the context of changes in the system of 
development goals and objectives. On the other hand, the tools of public policy (e.g., incentives, quotas, 
rates, licenses, etc.) also require not only the review of the criteria and conditions of application, but 
also a more balanced approach as a “green” economic growth is not an end in itself but a tool to achieve 
sustainable economic development of Kazakhstan. 

In general, the transition of Kazakhstan to GE is a qualitative change in the concept of 
development: the environment and the population are not only “natural” or “labor” resources of the 
economy, but become the components of a single system in which the economy and society must take 
into account the opportunities and limitations of ecosystems, and the economic growth should become 
of environmental nature. 
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«ЖАСЫЛ» ӨСІМ ҮЛГІСІНЕ ӨТУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 
Р.Қ. Елшібаев  
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Түйін. Мақалада экономикалық тиімділікті арттыру процесіне қоршаған орта 
факторларының кешенді ықпалына қатысты мемлекеттік саясаттың негіздерін талдаумен, 
сондай-ақ Қазақстанның әлеуметтік-экологиялық дамуымен байланысты мәселелер 
қарастырылған. «Жасыл» саясаттың  өсімі тұрақты даму мақсаттарына жету процесінде 
экономика секторлары, аймақтар мен салалар ішінде, сондай-ақ олардың арасында 
ресурстарды ұзақ мерзімді масштабты бөлуге алып келетіндігі көрсетілген. Өсімнің ұлттық 
«жасыл» үлгісінің ерекшеліктерін ескере отырып Қазақстанның тұрақты экономикалық 
дамуға өтуіне мүміндік беретін жағдайлар жасау бойынша ұсыныстар әзірленген.   

Түйінді сөздер: тұрақты даму, «жасыл» өсім, «жасыл» экономика, мемлекеттік 
саясат, инвестициялар.  
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ПЕРЕХОДЯЩЕЙ В «ЗЕЛЕНЫЙ» МОДЕЛЬ РОСТА 
Р.К. Елшибаев  

Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан  
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом основ государственной 
политики Казахстана в отношении комплексного воздействия факторов окружающей среды на 
процессы роста экономической эффективности, а также социально-экологического развития 
Казахстана. Установлено, что в процессе достижения целей устойчивого развития «зеленая» 
политика роста может привести к долгосрочному масштабированному перераспределению 
ресурсов как внутри секторов экономики, регионов и отраслей, так и между ними. Исходя из 
специфики национальной «зеленой» модели роста, были разработаны рекомендации по 
созданию условий, способствующих переходу Казахстана на устойчивое экономическое 
развитие. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленый» рост, «зеленая» экономика, 
государственная политика, инвестиции. 
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Abstract. Investment activity in Kazakhstan is still in a state of formation, and this process 

lags behind the needs of economic reforms. This manifests the interdependence of the entire economic 
system and investment activities that are the source of financing for any economic mechanism. Retails 
investments make up a relatively small slice of the market in Kazakhstan and involves a small number 
of retail investors. The government stimulates the increase in the number of investors and the economy 
growth by allowing the general public to acquire shares of the country’s leading companies. Political, 
economic, financial and social factors directly affect the public’s participation rate in investing in the 
stock market. Some of the most crucial financial factors are profitability of financial instruments, 
inflation and taxation.  

The IPO market in Kazakhstan has a potential as well the increase in the number of retail 
investors. As the government supports the development of innovative technologies and the 
modernization of major funds, small and medium-sized businesses receive substantial support, and thus, 
have every reason for further growth, which should lead them to the stock market 

Key words: stock market, retail investor, securities, liquidity, stock index. 
 
Introduction. Throughout the years of independence, Kazakhstan has developed a new model 

of economic and social relations. Financial resources management has been adjusted towards to the 
adopted rate of the development of market economy.  

As the state recognizes the benefits of Anglo-Saxon states’ financial systems with well-
developed securities markets, it takes measures to develop the country's stock market. The stock market 
acts as a carrier of the market ideology, which postulates a broad liberalization of the economy; as a 
social institution, stock market is able to capitalize the savings of economic entities and the population 
by turning them into investments. 

Investment activity in Kazakhstan is still at the stage of formation, and this process lags 
behind the needs of economic reforms. This reveals the interdependence of the entire economic system 
and investment activities that are the source of financing for any economic mechanism.  The 
predominant reason for the weakness of investment activity in Kazakhstan is not just the legislative and 
legal frameworks, but also the economic crisis, the decline in production. The strategic prospects for the 
development of Kazakhstan's economy  will largely be predetermined by the effectiveness of the 
deployment of country’s financial resources in real sector investments. 

The development of the stock market, which possesses ample opportunities to raise capital 
through the circulation of liquid securities of the large domestic companies, plays an important role in 
the economic development strategy of Kazakhstan. Securities market allows collective investors to form 
an optimal portfolio with a given volume of risk and profitability, direct investors - to directly invest 
and receive income from enterprises. 

Despite the indisputable advantages of the securities market, its liquidity remains problematic. 
The development of the securities market, which began as early as the beginning of the 1990s, to date, 
did not lead to the formation of a full-fledged market of shares, bonds, and derivative securities in the 
Republic of Kazakhstan. The Republic remains in the position of the country with a low investment 
level. KASE trades shares of more than 90 issuers with shares of only 7 issuers being representative, 
constituting a narrow segment of the economy. These are banks, telecommunications and copper 
mining companies, operators of cellular, united electric power  and main oil pipelines of Kazakhstan 
[1]. Many companies that are recognized by the society and have a good reputation prefer a different 
organizational and legal form - LLP.  

 At present, large investors are interested only in famous joint-stock companies as the 
mechanism of their operations is simple, transparent and well-practiced. Thus, the following question 
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arises: is the Kazakh population ready to invest today, when People’s IPO program is over? The authors 
attempted to answer this question through a sociological survey of citizens of Almaty and Astana. 

Methodology. The methodological basis of the research conducted is general scientific 
research methods, qualitative and quantitative analysis, methods of systemic, comparative analysis, 
grouping method, surveys. 

Results and Discussion. Developed stock market  provides operational inter-branch capital 
flows of finance at the corporate level, increases the opportunities for effective and dynamic economic 
development, which positively impacts the country's competitiveness. The current level of the stock 
market development significantly hinders the processes of modernization of the economy, thus the 
discussions of the Republic’s global competitiveness are premature. Economic sanctions against 
Russian companies negatively affect the financial condition of Kazakhstani enterprises and have a 
negative impact on the liquidity of the country's stock market. In general, taxes in Kazakhstan are paid 
by more than 200 thousand legal entities; 90% of taxes in 2017 are brought by 4,920 companies, and by 
4,976 companies in 2016 [2]. 

   JSC Kazkom, that throughout all the years of state independence was one of the three main 
banks, and whose shares were included in the representative list, has ceased to exist as an independent 
entity of the financial system of the country. 

   Changes in stock quotes both in general and of shares from the representative list is  a 
natural market process. Intraday volatility on KASE (excluding currency trading) is not as high as at 
American exchanges, but is sufficient to profit from. And the results of the "People's IPO" program 
showed that the shares yield may even be significantly higher than the bank deposits yield. In addition 
to financial prospects, this program carried an educational component as beginning investors became 
familiar with investment mechanisms, the concept of the securities market conjuncture, the effects of 
internal and external factors on  the behavior of shares of issuers,etc. 

 The state decided to stimulate retail investors to enter the stock market by conducting the 
following activities:  

1. Within the framework of the third stage of privatization of state property (1996-1998), 10% 
of the preferred shares of national companies were traded among members of the work collective; 

2. Although the "People's IPO" program did not revive the securities market, it stimulated the 
growth of retail investors.  At the end of the second stage of the placement of  JSC KEGOC’s shares on 
KASE the number of retail investors exceeded  34.5 thousand people.  

Meanwhile, there was no mass outflow from bank deposits of individuals to the securities 
market. What are the reasons? 

1. The population only holds strictly targeted savings in bank accounts. Securities of national 
companies today are more attractive for investment funds, banks, insurance companies and foreign 
investors. 

2. There is no single database on the dividend policy of the companies. Such information is 
not provided neither by the state regulator, the Kazakhstan stock exchange or its subsidiary - the Irbis 
news agency. This infringes upon the rights of potential investors for obtaining information and causes 
distrust in the stock market institutions. Many private investors prefer to trade on foreign exchanges. 
One of the arguments for "leaving" for foreign markets is the responsibility of foreign issuers / brokers 
and regulators to investors and respect for property rights. 

3. According to the respondents, factors such as the quality and standard of living, the level of 
investment culture of companies, national traditions, the yield of securities determine the activity of the 
investors on the market. The overwhelming majority of the respondents (89% of 500 respondents) do 
not yet see themselves as investors in the securities market, although national companies are 
financially attractive for them. 

They noted that when buying shares they will focus on the parameters of fundamental 
analysis, and consider the purchase of shares not simply as a source of additional profit, but the 
purchase of a successful business that is behind these shares. This is seen as a long-term investment. 

4.Weak management in national companies. The high market value of the listed companies is 
an outcome of the state activities that granted these enterprises relevant assets and privileges. Therefore, 
according to respondents, the positive dynamics of the companies nowadays does not originate from 
high professional competence of the management. As a result, ‘national’ brand only attracts investors 
on emotional level; thus, as pragmatism guides further actions and decisions, the demand shifts towards 
simpler and more understandable financial instruments, such as bank deposits or government securities. 
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5. Pricing. Respondents were not satisfied with the prevalence of property based on the 
dominance of large corporate and family owners, which reduces the number of shares in free circulation 
and therefore affects pricing processes not in favor of a simple investor. 

6.External risks. The domestic economy is dependent on the oil price fluctuations, and the 
state is not able to guarantee its stability. 

One of the leading estimates of investment attractiveness is rankings. Rankings help to 
familiarize investors with the composition of the industrial potential of any area, using various objective 
indicators. Publicizing the rankings of the enterprises is the most universal and widely available form of 
distribution of "corporate" information for the investors. 

Below we have listed the ranking of the companies, previously included in the "People's IPO" 
program,  and which enter the IPO within the international financial center at market start prices.  
        Table 1  

Ranking by the degree of "recognizability" of companies * 
Company Recognizability      Would consider buying 

shares 
JSC KazMunaiGas 100% 24% 

JSC Kazakhstan Temir Zholy 100% 26% 
JSC KazTransGas 92% 21% 

JSC Samruk Energy 54% 7% 
JSC KazAtomProm  100% 25% 
JSC KazTemirTrans  39% 5% 

   Source: *Survey among the residents of Almaty and Astana 
Table 2  

Ranking of companies in terms of attractiveness 
Company Score in points (1 - 5) Attractive Qualities 

JSC KazAtomProm  5 strategic raw materials, brand 
JSC KazMunaiGas 5 assets, brand 
JSC KazTransGas 5 assets, brand 

JSC Kazakhstan Temir 
Zholy 

5 assets, brand 

JSC Samruk Energy 1 assets 
JSC KazTemirTrans  1 assets 

   Source: *Survey among the residents of Almaty and Astana 
The question of participation of a retail investor in the IPO of the companies represented 

above remains open to this day: much depends on the level and quality of life of the population. Today, 
consumer spending is dominated by expenses on food,  the prices of which continue to grow. The index 
of real money income in 2017 in relation to 2016 was 97.5% [3]. 

The IPO develops in different ways. The activity of the IPO market in each country is 
determined by the adopted investment model and the traditions of building financial systems. The IPO 
in the Anglo-Saxon countries focuses on the stock market as a source of investments. The situation is 
different in the countries of the continental Europe where the IPO concentrates more on bank lending. 
The IPO industry in Kazakhstan still tries to resolve the problem of developing the stock market based 
on the growth of the number of issuers and expansion of the investor base, including retail investors. 
For the latter, Kazakhstan Stock Exchange (KASE) conducts free seminars aimed at increasing the level 
of awareness of the population about the domestic stock market and its opportunities.   

Kazakhstani practice of doing business in terms of innovative approaches is not stellar. While 
there is nothing shameful, it should be more active in adapting best practices. Neither the stock market 
nor the banking system succeeds in accumulating savings and transforming them into investments. The 
main investors are the manufacturing enterprises themselves, which account for more than 60% of the 
total investment. On the contrary, there are statements that pension money is invested in banks [4]. 

Only recently securities such as mutual funds that dramatically increase the liquidity of the 
stock exchange market started being offered for trading, while in Russia they have been quoted and 
maintain a good reputation for many years.  The involvement of mutual funds in the Kazakhstani stock 
exchange makes it possible to turn it into a full-fledged financial instrument and raise the liquidity of 
the securities market as a whole. In addition to Kazakhstani asset management companies, SSGA 



 
 

75 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

(US_SPY_) is registered at KASE. American business in this respect is a pioneer in the securities 
market of Kazakhstan. Previously, shares of Bank of America were listed on KASE as well. 

 The investment unit is similar to a share as it implies the partial ownership in the mutual fund 
property, but unlike a share, it does not entitle the investor to participate in the management of 
authorized capital. The only exception is investment units of closed-end mutual funds, whose owners 
are likened to shareholders in the collection of their rights and are able to elect a trustee. 

The number of investment units issued by the management companies of open and interval 
mutual funds is not limited, but is mentioned in the regulatory documents which also confirm the 
availability of capital. Investment units of these funds can be issued and repaid continuously and 
independently, and, as a result,  have liquidity and freely access the stock market. 

The experience of the developed countries shows that venture industries attract all types of 
investors. Although venture business is the most effective tool for supporting and developing the real 
sector of the economy, its’ presence on Kazakhstani market is very limited.  Around the world, venture 
capital is applied mainly in such industries as semiconductor electronics, computer technology, 
information technology and biotechnology. 

This form of financing in Kazakhstan does not meet the stated goals and objectives. Without 
an effectively functioning financial market, the venture industry in Kazakhstan, even with the active 
support of the government, is impossible. According to the experts, the active development of venture 
capital funds, for example, in the United States was largely due to the level of development of the stock 
market. 

In all countries the system of basic values which is comprised of three main "natural" laws - 
the stability of property, the transfer of the property through a treaty, the fulfillment of promises - 
generate the motivation for investment, especially the long-term ones. The new system of values for 
Kazakhstani society became a norm, and the mass domestic investors anticipate non-monopoly 
companies to go public.  

In the Address to the people of Kazakhstan in January 2018, the president emphasized that the 
epoch of "oil abundance" has almost come to an end. The country needs a new quality of development 
and it must be primarily based on the elements of The Fourth Industrial Revolution [5]. The 
development of an innovative economy is no longer the prerogative of high-income countries, 
developing countries increasingly develop policies aimed at increasing innovation capacity and create a 
favorable economic climate for the innovation development. 

The innovation index of the economy is largely determined by the structure the stock indices. 
The absolute values of the indexes are not as important as the change in the indexes over time, because 
it allows us to judge the general development trend of the market. The dependence of  how the shares of  
innovative companies  affect the overall representative structure of the stock market indices reflect the 
level of technological development of the country.  Kazakhstani index reflects the quotes of shares in a 
narrow segment of the economy and reveals its vulnerability. 

Conclusion. The securities market is one of the key mechanisms for attracting financial 
resources. The availability of equity for the investor leads to increased employment, for example, the 
average annual growth in employment in UK listed companies was 14%, while in unquoted companies 
it was 1.3% [6]. 

The problem of expanding the investor base in the domestic practice means can be solved by 
increasing the liquidity of securities, which requires the development of the exchange market for 
derivative financial instruments, assistance in attracting foreign non-government securities, etc. 

The role of a stock market for a society includes an important social component. Many 
companies and professions in the country exist only because there is a stock market including 
investment banks, investment advisory, financial institutions, brokers and financial analysts. 1.4% of all 
employees work in the financial and insurance sectors, and their number is projected to grow to 2%. [7]. 

The potential of the IPO market in Kazakhstan exists since small and medium-sized 
businesses, with the support they receive from the state to develop their innovative and technological 
potential, have every reason for further growth, which should bring them to the stock market. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ БАҒАЛАУ 
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Аңдатпа.  Инвестициялық қызмет Қазақстанда әлі күнге дейін қалыптасуда, әрі бұл 

экономиканы реформалау процессінің қажеттіліктерінен артта қалып келеді. Бұл көріністен 
шаруашылық механизмін қаржыландыру көзі ретіндегі, бүкіл экономикалық жүйенің және 
инвестициялық қызметің өзара іс-қимылы байқалады. Қазақстанда бөлшек инвестициялаудың 
нарықта шағын үлесі бар және инвесторлардың аздаған санын қамтиды. Жетекші 
кәсіпорындардың акцияларын халыққа сатып алу мүмкіндігін ұсына отырып, мемлекет 
инвесторлардың шеңберін кеңейтіп, бүкіл экономиканың дамуына оң әсер етіп отыр. 
Халықтың қор нарығындағы инвестицияларға белсенді қатысуына саяси, экономикалық, 
қаржылық және әлеуметтік факторлар әсер етеді. Қаржылық факторлар арасында мынадай 
көрсеткіштерді бөледі: қаржы құралдарының табыстылығы, инфляция және салық салу. 
Қазақстанда IPO нарығының әлеуеті бар,  жеке инвесторларды ұлғайтудың да әлеуеті бар, 
өйткені шағын және орта кәсіпкерлік нысандары инновациялық технологияларды дамытуға 
және негізгі қорларын модернизациялауға мемлекеттен алып отырған қолдау, одан әрі өсуіне 
және оларды қор нарығына әкелуге негіз болады. 

Түйінді сөздер:  қор нарығы, бөлшек инвестор, бағалы қағаздар 
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         Резюме. Инвестиционная деятельность в Казахстане до сих пор находится в 
состоянии становления, причем этот процесс отстает от потребностей реформирования 
экономики. В этом проявляется взаимозависимость всей экономической системы и 
инвестиционной деятельности, которая является источником финансирования хозяйственного 
механизма. Розничное инвестирование в Казахстане имеет малую долю рынка и охватывает 
небольшое количество инвесторов. Предоставляя населению возможность приобрести акции 
ведущих предприятий, государство расширяет круг инвесторов и  позитивно влияет на 
развитие всей экономики. На активность участия  населения в инвестициях на фондовом рынке 
влияют политические, экономические, финансовые и социальные факторы. Среди финансовых 
факторов выделяются такие показатели как: доходность финансовых инструментов, 
инфляция и налогообложение. 

Потенциал рынка IPO в Казахстане есть, есть и потенциал увеличения  розничных 
инвесторов, поскольку малые и  средние формы предпринимательства  при той поддержке, 
которую получают от государства для развития инновационных технологий и 
модернизацииосновных фондов,  имеют  все основания  к дальнейшему росту, который должен 
привести  их на фондовый рынок 

Ключевые слова:  фондовый рынок, розничный инвестор, ценные бумаги 
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Abstract.Today is very important to support domestic producers. The President of RK N. 
Nazarbayev in his address to 2017 focuses on the third modernization of the economy. In addition, in 
2017, released a new article of President of Kazakhstan «Look into the future: the modernization of 
public consciousness». It is necessary to bring new markets for the products of domestic companies and 
to provide them with comprehensive support. 

The article considers the problems and ways of their decisions the domestic manufacturers on 
the basis of a new national brand. For the analysis applied a regression approach, a mathematical 
model is constructed. On the basis of the study developed ways of solving the existing problems of the 
enterprise. 

Key words. Social politics, social modernization, enterprise, strategy, factor analysis, 
marketing, marketing research, marketing environment. 

 
Introduction. In his Message of 2017, «The Third Modernization of Kazakhstan: Global 

Competitiveness», President of the Republic of Kazakhstan, Nation's Leader N.A. Nazarbayev said: «In 
parallel with the creation of new industries, we should give impetus to the development of traditional 
basic industries ... It is necessary to continue industrialization with an emphasis on the development of 
competitive export industries in priority industries» [1]. 

Methodology. In the process of research, system analysis, expert assessments, general 
scientific methods were used: analysis, synthesis, comparison. The solution of the tasks set was carried 
out with the use of process, system and situational approaches in marketing. 

Results and discussion. The company «TsinKaz» is an enterprise operating in the field of 
light industry. «TsinKaz» is one of the most actively developing enterprises in Kazakhstan and Central 
Asia. One of the best aspects of the company is the availability of highly professional staff and its own 
base for upgrading the skills of production workers. 

The company follows the latest trends at the largest international industry exhibitions, 
establishes contact with the world's best producers of equipment and materials, chooses a strategy for 
further development. 

Analysis of the marketing environment is focused on increasing the market share of the 
enterprise, which is part of the total sales of any product attributable to the enterprise [2]. 

To study the marketing environment of the brand «TsinKaz», the following studies were 
carried out: questioning consumers. Questioning is one of the survey methods. It is carried out with the 
help of a questionnaire. The analysis of the results of the survey will allow you to orient yourself in the 
wishes and preferences of consumers in the choice of goods and help shape the pricing policy; 

- explanation of the frequency of visiting the shopping mall, where the boutiques «TsinKaz» 
are located. This kind of research will help to conclude the effectiveness of the location of outlets in this 
or that mall; 

- investigation for the further compilation of a polygon of competitiveness. 
The object of marketing is the market. 
By applying the correlation analysis, the factors that have the most significant effect on the 

result of the enterprise's activity will be selected. 
Regression analysis is part of the theory of correlation. In the process of regression analysis, 

the problems of selecting independent variables that significantly affect the dependent quantity, 
determine the shape of the regression equation, and evaluate the parameters are solved [3]. 

The analytical advantages of regression models are that: 
-the exact factor is determined according to which the reserves of increasing the effectiveness 

of the economic activity of an enterprise 
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- indicators with a higher level of efficiency are revealed 
- there is an opportunity to quantify the economic effect of the introduction of best practices, 

organizational and technical measures. 
With the help of regression analysis, a correlation was found between the income from sales of 

products and consumers, the income from the profitability of sales and the price per unit of output. 
During the identification of the relationship between the indicators, the seasonality index was 
calculated, which was subsequently used to predict the next period. 

We conducted a correlation-regression analysis of the enterprise «TsinKaz» based on the 
indicators: the number of consumers, income, average price, labor intensity, average number of workers 
and temperature. Statistical monthly data of indicators for 2014 -2016. We present in Figures 1-3. To 
illustrate the relationship between the economic indicators studied, the graphic method [4] is applied. 

Considering the graphs (figure 1) of the indicators of income and the number of consumers, 
you can identify a very high correlation between them, if more consumers, then the income also 
increases. From this follows the conclusion "an increase in the number of consumers leads to an 
increase in income» 

 

 
 
Figure 1 - Schedule of income and quantity of consumers 
Note - source - organization data [4] 
According to the graph, both indicators have a pronounced seasonal character, and therefore 

seasonal dynamic models can be used for research. You can determine the periods in which the number of 
consumers more closely coincide with income. A more accurate coincidence of these indicators is in 2016. 

Figure 3 shows the correspondence between the growth rates of prices and the number of 
buyers, this is all determined by the quality of the products. It was noted that the price increase is due to 
the increase in the quality of raw materials and materials. Thus, it was revealed that the rise in the price 
of goods does not lead to a decrease in the number of consumers, since consumers are interested in 
quality products and the price so far meets demand. Proceeding from this, it can be concluded that 
indeed «the price is acceptable». 

 

 
 
Figure 2 - Charts the number of consumers and the average price 
Note - source - organization data [4] 
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In addition, we examined the graphs of such indicators as the number of consumers and the 

average monthly temperature by quarters. The figure shows that the colder the more buyers. The above 
considered indicators refer to the seasonal process. 

 

 
Figure 3 - Graphs the number of consumers and average temperature 
Note - source - organization data [4]           
Thus, to determine their interdependence, we constructed a correlation table. 
The relationship between such variables is correlative, reflecting the mutual dependence, the 

variability of one indicator is in accordance with the variability of the other. 
The findings of the computer solution show that, (R = 0.96) confirms the close dependence of 

income on consumers. The value of the multiple coefficient of determination R 2 = 0.926 suggests that 
by 92.6% the variation in income levels is due to the factor of the number of consumers included in the 
model. 

The resulting regression model is adequate (F = 126.7). Based on this, we can form a 
regression equation, where Y is the revenue, X1 is the number of consumers. 

The regression equation: 
 
Y = -353324,43 + 4223,61X1                                                                                                                                                 (1), 
Where, Y is the income; 
X1 is the number of consumers. 
 
Regression parameters are statistically significant (t = 11.25). Thus, the obtained equation can 

be used for analysis and forecasting. If the number of consumers increases by 1 buyer, then the income 
increases by an average of 4223.6 tenge.The accuracy of the forecast is shown in Figure 4. 

 

 
Figure 4 - Charts of input data (revenue) and forecast calculations (revenue-forecast) 
Note - source - organization data [4] 
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Carrying out the correlation-regression analysis, we can draw the following conclusions: 
- correlation connection between the indicators is close, we can say that the economic 

development of the enterprise is seasonal tendentious; 
- in the long term, the price does not influence the income, so the price should not be raised; 
- income is more affected by the quality and quantity of products, rather than price. 
It was revealed that the production of hats is seasonal, the number of consumers depends on 

the temperature of the fluctuations and consumers tend to increase in the winter and decline in the 
summer. Based on the data of the correlation and regression analysis, a forecast for 2017 was made, 
which promises to be lucrative and profitable, and a significant reduction in the company's costs and 
expenses is expected. 

Findings. Based on the results of marketing research, the following conclusions can be drawn: 
in the company you need to open a marketing department. The responsibility of the marketing 
department includes the development of a clear marketing plan and its implementation. A well thought-
out marketing plan will help reduce costs, and redistribute resources in the right direction, thereby 
increasing revenue. In the department there should work one full-time marketer and several freelance 
assistants - a marketer. The staff member will be engaged in promotion and promotion of the brand 
«TsinKaz» in the market of Kazakhstan and beyond. Also one of the main task will be the creation and 
implementation of an advertising company, event events. Freelancers will be engaged in field work: 
conducting a questionnaire of consumers, a survey in the form of focus groups, monitor the 
development of competitors, monitor trends in the fashion world. 
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МАРКЕТИНГТІК ОРТАНЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ 
НЕГІЗГІ ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУ 

Вэй Пэн 
Университет Нархоз, Алматы, Қазақстан 

e-mail: weipeng@mail.ru 
Түйін. Қазіргі кезеңде отандық өндірушілерді қолдау өте маңызды. 2017 жылғы 

Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев экономиканы үшінші 
жаңғыртуға баса назар аударады. Бұдан басқа, 2017 жылы ҚР Президентінің «Болашаққа 
қарау: қоғамдық сананы модернизациялау» жаңа мақаласы шығарылды (жарық көрді). 
Отандық компаниялардың өнімдерін жаңа нарықты шығарып, оларға жан-жақты қолдау 
көрсету қажет. 

Мақалада отандық өндірушілердің жаңа ұлттық брендінің негізінде проблемаларды 
шешу жолдары талқыланды. Талдау үшін регрессиялық әдіс қолданылды, математикалық 
модель құрылды. Зерттеу негізінде кәсіпорынның қолданыстағы мәселелерін шешу жолдары 
әзірленді. 

Түйінді сөздер. Әлеуметтік саясат, әлеуметтік жаңғырту, кәсіпкерлік, стратегия, 
факторлық талдау, маркетинг, маркетингтік зерттеулер, маркетингтік орта. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПОДДЕРЖКА ГЛАВНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Вэй Пэн 

Университет Нархоз, Алматы, Казахстан 
e-mail: weipeng@mail.ru 

Резюме. Сегодня очень важно поддерживать отечественных производителей. 
Президент РК Н. Назарбаев в своем обращении к 2017 году фокусируется на третьей 
модернизации экономики. Кроме того, в 2017 году была выпущена новая статья Президента 



 
 

81 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Необходимо вывести 
новые рынки для продукции отечественных компаний и оказать им всестороннюю поддержку. 

В статье рассматриваются проблемы и пути их решения отечественными 
производителями на основе нового национального бренда. Для анализа применен регрессионный 
подход, построена математическая модель. На основе исследования разработаны пути 
решения существующих проблем предприятия. 

Ключевые слова. Социальная политика, социальная модернизация, 
предпринимательство, стратегия, факторный анализ, маркетинг, маркетинговые 
исследования, маркетинговая среда. 
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АСПЕКТЫ  ГЕОМАРКЕТИНГА, КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
А.М. Алшынбай 1, М.У.Дуйсемалиева* 2 

1,2Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан 
e-mail: madinauraz@mail.ru 

 
         Аннотация. В статье анализируется развитие геомаркетинга, как 

инструментария управления маркетингом. Геомаркетинг, должен стать одним из инструментов 
менеджмента в современных рыночных условиях. В качестве основных факторов геомаркетига, 
возникающие непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия, выделены 
источники, связанные с процессами управления маркетингом. Эти факторы отражают 
пространственные взаимоотношения между производителями или производителем и 
продавцом/дистрибьютором, оптимизируются в системе принятия управленческих решений. 
Технология принятия решений использует пространственные данные в процессе осуществления 
деятельности в области сбыта продукции и управлении пространственно распределёнными 
объектами, определяющие потребителя, конкурентную ситуацию и инфраструктуру территории. 

Ключевые слова: география, экономика, маркетинг, геомаркетинг, среда, геотовар,  
предпринимательство. 

 
Введение. Гео-направление в экономике возникло, на стыке наук  географии и 

экономики привело к появлению научных направлений, как экономическая география, 
региональная экономика, и т.д. Взаимодействие этих двух наук продиктовано комплексным 
подходом при рассмотрении объектов, процессов и явлений реальной действительности, а 
также  практической необходимостью. Взаимоотношения между  географии и экономики можно 
охарактеризовать следующим образом: «это конструктивный диалог равноправных партнеров». 

Прикладной характер классического маркетинга - одно из направлений комплекса 
экономико-управленческих дисциплин, обладающий значительным междисциплинарным 
контактным потенциалом и устойчивыми связями с социологией, психологией, менеджментом. 
Длительный период недооценивался контактный потенциал географии и маркетинга, так же как 
и роль территории в маркетинге: маркетинг был недостаточно «географичным».  

Основные положения геомаркетинга сформулированы в работах Эпплбаума У., 
Харриса Ч., Флиппоно М., Криммо Ж.-Ж. ,Роланда М., Афонсо П., Гомеса М., Абрантеса М., 
Березович И.,   Голубкова Е. П., Орловой Г. М.,  Панкрухиной  А. П.  и др. 

Геомаркетинг  можно  рассматривать  как  технологию управления экономическими 
издержками, рациональным распределением маркетинговых ресурсов, принятия на их основе 
маркетинговых решений в стратегическом и тактическом планировании.  

Методами исследования являются,  как аналитические и эвристические методы, 
основанные на мыслительной деятельности специалистов. Описан понятийный аппарат и 
проблемы современного развития геомаркетинга. 
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Результаты и обсуждение. Одной из объективных форм существования фирмы как 
объекта материального мира является пространство. А одной из объективных форм существования 
фирмы как объекта географической оболочки (геообъекта) является геопространство. Каждый 
географический объект обладает своим собственным физическим пространством, как и любое 
материальное образование, а также пространством  взаимодействия, или географическим 
полем.  Собственное физическое пространство объекта и его географическое поле в совокупности 
образуют географическое пространство данного объекта [1].  

 Одним из факторов успешного функционирования фирмы в рыночных условиях 
является маркетинг. Он представляет собой вид человеческой деятельности, направленный на 
организацию взаимовыгодных отношений (контактов) между производителями и 
потребителями. Так как производители  (владельцы товара) и потребители в рамках рыночной 
системы представляют собой пространственно несопряженные географические объекты, то 
для  осуществления каких-либо отношений (контактов) в пределах географической оболочки им 
необходимо преодолеть геопространство. Контакт обеспечивают геопространственные 
вещественные, информационные, энергетические потоки, возникающие в процессе 
маркетинговой деятельности и формирующие особый вид географического пространства — 
геомаркетинговое. Геомаркетинговое пространство — это геопространство, в пределах которого 
фирма реализует свою маркетинговую функцию, форма существования экономических 
субъектов в рамках рыночной экономики. С точки зрения маркетинга наиболее значимыми 
характеристиками геопространства являются его протяженность и неоднородность. 

Протяженность выступает в качестве лимитирующего фактора маркетинга.  Это связано 
с тем, что преодоление протяженности сопряжено с определенными издержками. Субъект 
экономической деятельности  всегда стремится минимизировать свои издержки, в том числе и 
те, которые направлены на преодоление протяженности геопространства. Принимая во внимание 
этот факт, следует отметить актуальность идентификации и делимитации геомаркетингового 
пространства, отвечающего критерию минимальности издержек. Оптимальное геомаркетинговое 
пространство согласно этому критерию представляет собой  окружность с радиусом, 
стремящимся к нулю, центром которой является производитель (владелец товара), а периферией 
— равнозначные потребители, при этом издержки на преодоление протяженности равны. 
Величина радиуса, равная нулю, свидетельствует об отсутствии геомаркетингового 
пространства, так как производитель (владелец товара) и потребитель совмещены в одной точке 
(центре окружности) и представляют собой один и тот же экономический субъект — это признак 
ведения натурального хозяйства. 

 Однако критерий минимальности является индикатором оптимальности в случае 
однородности геомаркетингового пространства. Однородное геомаркетинговое пространство — 
это геопространство, в каждой точке которого равнодействующая всех маркетинговых сил 
одинакова. Другим важным критерием, которым часто следует руководствоваться, 
является  максимальность общей прибыли. Если с точки зрения критерия минимальности 
издержек оптимальность геомаркетингового пространства предполагает совокупность таких 
территориальных отношений между производителем и потребителем, которые бы совершались с 
минимальным преодолением протяженности геопространства, то согласно критерию 
максимальности общей прибыли — это совокупность геопространственных отношений, не 
зависящих от протяженности, но в результате, которых общая прибыль фирмы максимальна. 
Учитывая оба критерия при идентификации и делимитации геомаркетингового пространства, 
следует отметить,  что оптимальное геомаркетинговое пространство — это совокупность таких 
отношений, опосредованных территорией, которые сопряжены с минимальным преодолением 
протяженности геопространства, но при этом привносящих максимум в общую прибыль фирмы. 

Комплекс методов анализа внешней среды, объектов геомаркетинга и 
функционирования самой организации, дающие предоставление оперативной информации 
руководству организации и выявление чрезвычайных ситуаций. Следует подчеркнуть, что 
основным инструментом мониторинга окружающей среды в настоящее время являются гео-
информационные системы и технологии, что определяет преимущество геомаркетинг по 
сравнению с обычным маркетингом. Сравнение основных функций геомаркетинга, мониторинга и 
маркетинга [2] представлены на рисунке 1. 
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Основные функции маркетинга 
 

Анализ Производство 

Сбыт Управление 

Основные функции геомониторинга 
 

Наблюдение Анализ 

Контроль Управление 

Основные функции геомаркетинга 
 

Наблюдение Анализ Производство 
Контроль Управление Сбыт 

Рисунок 1.Сравнение основных функций геомаркетинга, мониторинга и маркетинга 
 
Для организации определенных видов  человеческой деятельности в пределах 

географической оболочки необходимо наличие вполне определенных географических условий. 
Степень благоприятности тех или иных из них во многом обусловливает успех этого процесса. 
На фоне постоянного предложения благоприятных географических условий (связанного с 
предельностью географической оболочки) и растущего спроса на них (являющегося следствием 
безграничных человеческих потребностей) возникает дефицит, редкость этих условий. Редкость 
условий порождает их стоимость. То, что имеется в изобилии и доступно для всех желающих, не 
имеет какой-либо экономической стоимости, насколько бы это благо ни было желательным по 
моральным, эстетическим или иным причинам. Прекрасный закат или чистый воздух не имеют 
никакой экономической стоимости до тех пор, пока они свободно доступны для всех. В тот 
момент, когда они прекращают быть свободно доступными, они приобретают потенциальную 
экономическую стоимость [3]. 

Организация определенных видов человеческой деятельности обычно сопряжена с 
конкретной (конкретными) территорией (территориями). Территория является носителем 
конкретно-географических или территориальных условий [4]. Экономическая стоимость этих 
условий позволяет рассматривать ее как специфический товар — геотовар. Предельным 
материальным носителем географических условий и связанной с ними экономической стоимости 
является географическая оболочка. Географическая оболочка — предельный геотовар. 

Необходимо отметить, стоимость геотовара связана с редкостью благоприятных 
географических (территориальных) условий, то величина стоимости зависит от степени их 
благоприятности для организации того или иного вида человеческой деятельности. 

Географические (территориальные) условия формируют свойства и пространственные 
отношения территории и расположенных на ней территориальных объектов. Степень 
благоприятности условий, а значит, и величина стоимости геотовара определяются 
количественными и качественными характеристиками этих свойств и отношений[5]. 

Кроме стоимости важным аспектом геотовара являются его границы. Пространственная 
дифференциация географической оболочки обусловила различие и разнообразие геотоваров и их 
стоимостей. Поэтому возникает вопрос о делимитации геотоваров. Важно знать не только то, на 
сколько различаются величины стоимостей геотоваров, но и где заканчивается одна стоимость и 
начинается другая. Делимитация геотоваров представляет собой сложную методологическую 
задачу и требует отдельного рассмотрения. 

Концепция геотовара обладает значительным прикладным потенциалом, находящие 
применение как в области государственного управления, так и в сфере бизнеса. В сложившихся 
сегодня рыночных отношениях государство играет двуединую роль: выступая в качестве одного 
из важнейших регуляторов этих отношений, оно одновременно является активным рыночным 
агентом, своеобразным предпринимателем. Однако, в отличие от обычных предпринимателей, 
государство руководствуется таким установочным принципом, как «общественная или 
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социальная прибыль» («общественная или социальная прибыль» — совокупность 
положительных социальных эффектов, являющихся следствием деятельности государства). Ее 
можно рассматривать в качестве одного из альтернативных методологических базисов 
государственного управления. 

Основными направлениями применения концепции геотовара являются 
налогообложение и различные сборы, лицензирование, приватизация,  привлечение инвестиций 
и т.д. Для осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности на определенных 
территориях необходимо наличие разрешения — лицензии. Лицензирование, как известно, — 
это прерогатива государства[6]. Покупая лицензию у государства, предприниматель фактически 
«покупает» геотовар (территорию), а точнее, те блага (территориальные условия), носителем 
которых он является. Лицензирование в этом смысле представляет собой ни что иное, как акт 
купли-продажи геотовара. Величина стоимости геотовара (величина стоимости лицензии) 
зависит от степени благоприятности территориальных условий для данного вида 
предпринимательской деятельности. Различие геотоваров влечет за собой различие их 
стоимостей. Как государству, владельцу геотовара, так и предпринимателю, потребителю 
геотовара, важно знать величину его стоимости: первому для того, чтобы не продать дешево, 
второму — чтобы не купить дорого. Применение такого территориально-дифференцированного 
подхода при лицензировании дает возможность государству не только объективизировать 
процесс выдачи лицензий, но и позволяет использовать его в качестве одного из 
вспомогательных инструментов при осуществлении региональной политики. 

Заключение. Меняющаяся  экономическая ситуация вызывает значительный интерес к 
геомаркетингу, как универсальному аналитическому инструменту маркетинга и способу 
повышения эффективности предпринимательской деятельности. Характер воздействия является 
функцией места, времени и вида предпринимательской деятельности, то есть в зависимости от 
места, времени и вида предпринимательской деятельности одни и те же факторы могут 
оказывать как стимулирующее, так и дестимулирующее влияние. В зависимости от величины 
фирмы и охвата территории она (фирма) может оказывать то или иное влияние на 
геомаркетинговую среду, а посредством обратных связей и на саму себя, то есть, иными 
словами, способна регулировать состояние геомаркетинговой системы. Позиционирование 
территориального продукта даст территории определенной позиции среди территорий-
конкурентов, которая наедет обозначения в иерархии ценностей, созданной в сознании 
потенциального покупателя, с целью помочь потребителю различать, узнавать, отдать 
предпочтение той или другие территории. 
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 ГЕОМАРКЕТИНГ АСПЕКТІСІ БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 
А.М. Алшынбай 1,М. O. Дуйсемалиева*2 

1 ,2 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан 
e-mail: madinauraz@mail.ru 

Түйін. Мақалада геомаркетингтің дамуы маркетингті басқарудың құралы ретінде 
талданады.Геомаркетинг қазіргі нарықтық жағдайда менеджменттің құралдарының бірі 
болуы тиіс. Геомаркетингтің кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тікелей саласындағы 
туындайтын негізгі факторлары ретінде маркетингті басқару процестерімен байланысты 
деректер бөлініп көрсетілген. Бұл факторлар өндірушілер немесе өндіруші және 
сатушы/дистрибьютор арасындағы кеңістіктік өзара қарым-қатынастарды көрсетеді, 
басқарушылық шешімдер қабылдау жүйесінде оңтайландырылады. 

Түйінді сөздер: география, экономика, маркетинг, геомаркетинг, орта, геотовар, 
кәсіпкерлік. 

 
ASPECTS OF GEOMARKETING AS A MODERN TOOL OF MANAGEMENT                                             
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Summary: The article analyzes the development of geomarketing as a marketing management 
toolkit. Geomarketing should become one of the management tools in the current market conditions. As 
the main factors of geomarketing, arising directly in the field of economic activity of the enterprise, the 
sources associated with the marketing management processes are highlighted. These factors reflect the 
spatial relationship between the producers or the manufacturer and the seller / distributor, are 
optimized in the system of management decisions. The decision-making technology uses spatial data in 
the implementation of activities in the field of product sales and management of spatially distributed 
objects that determine the consumer, the competitive situation and infrastructure of the territory. 

Key words: geography, economics, marketing, geomarketing, environment, geo-products, 
entrepreneurship. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАСТАР ЖҰМЫССЫЗДЫҒЫН ТАЛДАУ 
 

Ж.Қ. Әбжан*1, Т.Қ Бекжанова2 

1,2 Қазақ Экономика Қаржы және Халықаралық Сауда Университеті 
Астана қ., Қазақстан  

e-mail: Zhanetta.kalieva@mail.ru 
 

Аңдатпа. Жастар жұмыссыздығының ерекшеліктерін зерделеудегі келесі кезең 
жастарды жұмыспен қамтудың қазіргі үлгісін талдау болып табылады, бұл халықтың осы 
санаты үшін қолайлы еңбек жағдайларын жасауға бағытталған және жастардың 
жұмыссыздық деңгейін төмендетуге ықпал ететін жастарды жұмыспен қамту моделін 
қалыптастыру үшін қажет.  Мақалада ҚР Статистика комитетінің материалдары  негізінде 
15-24 жастағы жұмыссыз халықтың жағдайына  талдау жасалған, жастарды жұмысқа 
орналастыру үшін негізгі мәселелер қарастырылған. Жұмыссыздықтың өсу мәселелері, 
сонымен қатар оның Қазақстан үшін салдары анықталған.  Мақалада жастар арасындағы 
жұмыссыздық көлемін азайтуға бағытталған мемлекеттік саясаттың шаралары айтылған. 

Түйінді сөздер: жұмыссыздық; жастар жұмыссыздығы; жұмыссыздықтан әлеуметтік 
қорғау; жастар саясаты; жұмыссыздық салдары. 

 
Кіріспе. Қазіргі кездегі жастар үшін ең маңызды толғандыратын мәселелер: жұмысқа 

орналасу, тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, қоғамдық қатынастардың жаңа жүйесіндегі бастапқы 
капиталдың жоқтығы, осының барлығы бірнеше кедергілер, қиындықтармен ұшырасып 
отырады. Сонымен қатар еңбек нарығындағы төмен бәсекелестік жағдайлары, кәсіби  білімдер 
мен тәжірбиенің жетіспеуі, осының салдарынан еңбек нарығындағы тұрақты орындарын таба 
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алмай жастар ортасындағы девитанттық мінез-құлықтың өсуі мен жұмыссыздық мәселесінің бел 
алуы таң қалдырарлық жәйт емес. Қоғамдағы қалыптасқан вакуумдағы моральдық 
құндылықтардың жоғалуы мен қатар, орындарын таба алмай жас тұлға ішімдікке, нашақорлықка 
әуестене бастайды, өздерін қоғамдық ағымға қарсы коюмен жол табуға үйір бола бастайды [1].  

Елдегі, аумақтағы, облыстағы, қаладағы  және т.б. жердегі еңбек  нарығында  болып 
жатқан  процестер  әлеуметтік - экономикалық жүйелердегі жиі болып тұратын оқиғалар  мен  
тенденциялардың көрініс нәтижелері.  

Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері, ҚР-
ың нормативтік-құқықтық актілері, Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы, ҚР 
Статистика Комитетінің ақпараттық мәліметтері және т.б. пайдаланылды. Зерттеу жұмысын 
орындау барысында жүйелік талдау, салыстырмалы және статистикалық талдау, себеп-салдарлы 
байланыс, болжау әдістері қолданылды. 

 Талқылау мен нәтижелері.  Халықаралық интеграцияның дамуы және Қазақстандағы 
бәсекелестіктің күшеюі жағдайында жастарды жұмыспен қамту мәселелері бойынша 
проблемалар туындауда. Халықаралық еңбек  ұйымының (ХЕҰ)  мәліметтері бойынша, жастар 
арасындағы  жұмыссыздықтың қысқаруы әлемдік жалпы өнімнің екі есе өсімін қамтамасыз етер 
еді. Осы аспектіде, жастардың үлес салмағы жалпы халықтың шамамен 25,0% құрайтын 
Қазақстандағы жастарды жұмыспен қамту мәселесі ерекше өзекті болып отыр. 

Жастар халықтың әлеуметті-экономикалық белсенді,   инновациялық және 
шығармашылық потенциялға ие бөлігі, дегенмен өзінің жастық күшінде осы немесе басқа да 
кәсіби қызмет саласында тәжірибесінің жеткіліксіздігіне ие екені белгілі.  Сондықтан еңбек 
нарығында жұмыспен қамту, жастардың кәсіби бәсекеге қабілеттілігін қолдау және 
дамыту мәселелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының стратегиялық 
басымдықтары болып табылады. 

Жастардың қандай да бір топтарын еңбек саласына «кіргізу» барысында жұмыспен 
қамту аспектілеріне әсер ететін ең маңызды критерийлер білім беру деңгейі, қажет кәсіптік 
білім мен дағдылардың болуы, еңбек, жұмыс құндылығына қатысты құндылықтық мақсаттар, 
бағдарлар мен болжамдар жиынтығы, жұмыс берушілердің жүріс-тұрысы, еңбекақы төлеу 
шарттары мен төленуі боп табылады. Осы факторлардың барлығының жиынтығы жастардың 
еңбек нарығындағы белгілі бір жүріс-тұрысын шарттайды, бұл қандай да бір мамандықты, білім 
беру стратегиясын таңдауға, кәсіптік тұрғыдан дағдылар қалыптасуына, жұмыс іздеу 
барысында белсенді не пассивті жүріс-тұрыс болуына көмектеседі. 

  Алайда бір жағынан, жастар экономикалық белсенді халықтың ең белсенді әрі 
перспективалы бөлігі және белгілі бір әлеуетке ие. Оны дамытсақ, жастардың еңбек 
нарығындағы жағдайын жақсартуға көмек бола алады, бұл да мемлекет тарапынан қосымша 
назардың қажет болуын және халықтың осы санатын жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
бойынша өзгеше және мақсатқа бағытталған шараларды дайындауды шарттайды (1 кесте). 

Кесте 1  
Жұмыспен  қамту жүйесінің артықшылықтарын қамтамасыз ететін жастардың 

еркешеліктері 
№ Жастардың ерекшеліктері Сипаттама 

1 Инновациялығы Жастар инновациялық қызмет бағыттарындағы жұмыспен 
қамтудың инновациялық нысандарын  белсенді қабылдайды 

2 Үйлесімділік, икемділік Халықтың осы санаты жаңа талаптар мен шарттарға  оңай 
бейімделеді. 

2. 
Ақпараттық ресурстарға 
кеңінен қолжетімділік, оқуға 
қабілеттілік 

Жастар танымдылық  процесті қамтамасыз ететін ақпарат 
көздерінің белсенді пайдаланушылар болып табылады. 
 

4 Қабілеттілік  Жастар, әсіресе еңбек қызыметінің басты кезеңдерінде, 
талаптар мен өзгерістерге оңай бейімделеді 

Жастардың жоғарыда аталған бірқатар ерекшеліктері салдарынан кәсіпкерлік саласы 
жастардың кәсіптік дамуы үшін кең перспективаларға ие. Алайда бірқатар кедергілер мен жалпы 
әлеуметтік-экономикалық жағдай аталған әлеуетті тежейді. 2017 жылғы қыркүйек айында 
Қоғамдық пікір қоры жүргізген сауалнама деректеріне сүйенсек, 18-29 жастағы жастардың 12%-
ы кәсіпкерлік әлеуетке ие, бұл ретте «Георейтинг» мегасауалнамасы деректеріне сәйкес, аталған 
жас ерекшелік санатында 4% ғана жеке бизнеске ие.  
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Жастардың сипаттамаларын, ерекшеліктерін, әлсіз қырларын ескерумен әлеуетін 
дамыту, жастарды жұмысқа орналастыру кезінде жұмыс берушілердің талаптарын зерттеп-
білу (2 кесте), білім беру саласын үйлестіру, құқықтық аспектіде еңбек нарығындағы 
жастардың жағдайының өзгешелігін ескеру – осының бәрі жастарды еңбек саласына 
«кіргізуге» көмектесетін болады. 

 
Кесте  2  

Жұмыс беруші үшін маңызды, ізденуші үшін қажетті дағдылар мен жеке қасиеттер 

№ Қалалық  жұмыс берушілермен 
анықталған дағдылар 

Аймақтық жұмыс берушілермен 
бағаланған дағдылар 

1 Корпоративтік мәдениетті білу  Шетел тілін білу  
2 Байланыс дағдылары Бейімді жұмыс тәжірибесі. 
3 Стресстік төзімділік  Нарықты білу  

 4 Үлкен ойлауға көмектесетін жалпы 
теориялық дайындық  

 
Алайда, жұмыс берушілер алғаш рет жұмыс іздеп жүрген жас мамандарды жұмысқа 

орналастыруға  аз дәрежеде мүдделі, бұл, бірінші кезекте, оқытуға кететін қосымша 
шығындармен байланысты. Кейбір зерттеулер бойынша батыстық бизнес мамандарды «үстеме 
оқытуға» және қайта оқытуға шамамен 20 млрд. доллар жұмсайды. Басқа деректер бойынша 
жұмыс берушілер іскерлік қызметтер секторында жұмысқа алынған түлектердің 43-54%-ын  
қайта оқытады, өнеркәсіпте - 24-38%[2]. 1 суретте 2001-2017 жж Қазақстан  жастарының  
жұмыссыздық  деңгейінің  өзгеруі келтірілген. Диаграмма  астындағы көрсеткіштер әрбір жылғы 
1-4 бағаналарға ретімен сәйкес. 

 

 
 

Сурет 1 – 2001-2017 жылдары Қазақстан  жастарының  жұмыссыздық  деңгейінің  
өзгеруі  

 
Осылайша, жастар арасында оқу орны түлектері топшасы жұмысқа орналастыру 

тұрғысында жекелеген өзіндік мәселелерге ие, бұл, бірінші кезекте, көбінесе осы топшада 
жұмыссыздықтың өсуінен көрінеді (1 сурет). Берілген диаграммадан көріп отырғанымыздай, 
2001 жылы жұмыссыздық деңгейі 10,4 % құраған, соның ішінде: жастар жұмыссыздығы деңгейі 
19,1 % (15-24 жастағылар)  және жастар жұмыссыздығының деңгейі 16,6 % (15-28 жастағылар). 
2001 жылдан бастап Қазақстан халқының жалпы жұмыссыздық деңгейі жыл сайын азаюда және 
2017 жылы 4,9 % құрады [3]. Бұл Қазақстанның мемлекеттік саясатының дұрыс таңдалғанын 
көрсетеді.  

2014 жылға дейін жастар жұмыссыздығының деңгейі төмендеу тенденциясына ие болды 
және ҚР Статистика комитеті 3,8% деп тіркейді, ал 2015 жылы 4,2% дейін өсті. Соңғы екі 
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жылда жастардың жұмыссыздық деңгейі өзгеріссіз қалып отыр және 3,8% құрады. 15-24 
жастағы жастар жұмыссыздығы деңгейі мен 15-28 жастағы жастар жұмыссыздығы деңгейінің 
өзгеру тенденциясын салыстырайық. Сонымен, 2006 жылға дейін 15-24 жастағы жастар 
жұмыссыздығы деңгейі 15-28 жастағы жастар жұмыссыздығы деңгейінен 2,6-0,6% артық 
болған [4]. 

2007 жылдан бастап 15-24 жастағы жастар жұмыссыздығы деңгейі 15-28 жастағы жастар 
жұмыссыздығы деңгейімен салыстырғанда азайды. 15-24 жастағы жастар жұмыссыздығы 
деңгейі төмендеуінің негізгі екі себебін атауға болады: 

1) Президенттің 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауында Президент «Біздің ірі 
кәсіпорындар әкімдіктермен бірлесе отырып, тиісті жол карталарын әзірлеуге және онда 
қысқартылатын жұмысшыларды қайта даярлау, оларды әрі қарай жұмыспен қамту үшін бірлесіп 
инвестиция салуға нұсқау берді, бұл қазақстандық жастарды жұмысқа тұруға ынталандырды; 

2) «Болашақ» Халықаралық стипендиясы бойынша білім алған жастардың (ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылғы 5 қарашадағы Жарғысымен тағайындалды) елге 
қайтып оралу және бес жылдық еңбекпен өтеу міндеттерін бекітетін шарт жасау базасы 
дайындалып қазіргі таңда іске асырылуда.  

2 суретте экономикалық қызмет түрлері бойынша Қазақстанның жұмыспен қамтылған 
халқының үлесі берілген. 

 
* Басқа қызметтергеі: тұру және тамақтану қызметтері; ақпарат және байланыс; қаржы және сақтандыру 

қызметі; өнер, ойын-сауық және демалыс; қызметтердің басқа түрлерін ұсыну; үй жұмысшылары қызметі, жеке 
тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіру және үй қызметкерін жалдау; экстерриториалдық ұйымдар мен 
органдардың қызметі кіреді. Жоғарғы жолақ-2017 жвылдың көрсеткіштері. 

 
Сурет 2 – Экономикалық қызмет түрлері бойынша Қазақстанда жұмыспен қамтылған 

халықтың бөлінуі 
 
Жеке және қоғамдық мәселелер бойынша  жұмыс іздеу қиыншылығына әсер ететін, 

көптеген факторлардың ішінде ең маңыздылары төменде келтірілген:  
1.  Әлемдегі жалпы экономикалық жағдайлар. Алты жыл қатарынан,  2016 жылды қоса 

алғанға дейін, әлемдік экономика қанағаттанарлықсыз деңгейде өсті. Ал қазір үміт пайда 
болғанымен, айқын келешектің нашарлау тәуекелі қалады да, жаһандық экономикалық өсу 
жалғасатын болады. Оларға мыналар жатады: саяси белгісіздік, оның ішінде Еуропада; әлемдік 
саудада, протекционистік қайшылық сонымен қатар әлемдік қаржылық жағдайдың қатаңдануы,   
нарықты қалыптасушы және дамушы елдерден тұрақсыз қаражаттың ағымын шақыруы мүмкін. 
ХЕҰ есептеуі бойынша: егер өнімділіктің өсу тренді  2008 жылғы  дағдарысқа дейінгі деңгейінде 
қалса, бүгін экономикасы дамыған елдерде ЖІӨ көрсеткіштері 5% жоғары болар еді [5]. 
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2017 жыл  
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2. Жастар үшін қажетті ақпараттардың  болмауы, әсіресе  елеулі әлеуметтік қаржыға 
иеленбеген отбасындағы жастарға. Көптеген жастарға өзінің  мансабын қалыптастыру  бойынша 
дұрыс шешім жасауға мүмкіндік беретін, казіргі еңбек нарығы туралы білім жетіспейді. Мектеп 
шынайы мансап жолдарын таңдауға тиісті түрде дайындамайды. 

3. Қол жетімді жұмыс орындарына қажетті,  шеберліктің болмауы.  Тіпті олардың көбісі, 
білім алғандарының өзі,  көбінесе олар жұмыс кезінде  кезігетін, өзекті мәселелерді шешуге аз 
бейімдейтін,  теориялық білімдерге ғана ие. Бұл мектептің оқу бағдарламасының кінәсінен және  
білім беру жүйесі мен жұмыс берушінің арасындағы байланыстың төмендігі. Жастар сонымен 
қатар ынтымақтастық, қарым-қатынас, критикалық ойлау,  шығармашылық көзқарас 
дағдыларының жетіспеушілігін сезеді.  

4. Жұмыс берушының көзқарасы бойынша тәжірибенің жоқтығы. Олар бұл 
жетіспеушілікті көре тұра жастардың білім алуына инвестиция қосқылары келмейді, осы 
уақытта  тәжірибелі ересек қызметкерлер жұмыссыз қалуы мүмкін және  оларды жалдау үшін 
қол жетімді болып келеді [6]. 

5.  Бастапқы деңгейдегі дағдыларды қалыптастыру үшін қолайлы, келісім-шартты жұмыс 
орнының болмауы. Кейбір еңбек нарықтарында, әсіресе дамушы елдерде, жұмыс іздеуші 
жастардың саны мен жергілікті экономикалық белсенділік деңгейінің арасындағы 
демографиялық сәйкессіздіктің болуы. 

Қорытынды.  Зерттеулер көрсетіп отырғандай, қазіргі күні жұмыспен қамту саласы 
ауылшаруашылық саласында кадрлық жетіспеушілікті бастан кешіп отыр, бұл ауылдық жердегі 
жастардың республикалық және облыстық дәрежедегі қалаларға кетуімен байланысты. 

Қаржы секторында 25-29 жастағы жұмысбасты жастардың үштен екісі еңбек етуде, 
мемлекеттік басқаруда, әлеуметтік сақтандыруда және жылжымайтын мүлікпен операцияларда 
жастардың 50%-ға дейінгі үлесі еңбек етіп жатыр. Сонымен қатар, материалдық өндіріс, ауыл 
шаруашылығы, орман шаруашылығы, өңдеуші өнеркәсіпте, әлеуметтік инфрақұрылымда – білім 
беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру салаларында жастарды жұмыспен қамтудың 
көрсеткіштері төмен. Қазіргі уақытта ғылыми секторға түлектердің 2%-дан аз бөлігі келеді, бұл 
ғылыми жұмысшылар беделінің төмендігінен хабар береді. Осы тенденциялардың барлығы өсіп 
келе жатқан жұмыссыздықпен бірге байқалып отыр. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы занятости населения в республике. На 
основании материалов Комитета по статистики РК проведен анализ состояния безработного 
населения в возрасте 15-24 лет, выявлены основные препятствия для трудоустройства 
молодежи. Рассматриваются причины роста безработицы, а также ее последствия для 
Казахстана. В статье изучены меры государственной политики, направленной на снижение 
уровня безработицы, в т.ч. среди молодежи.  

Ключевые слова: безработица, молодежная безработица Республики Казахстан, 
социальная защита от безработицы, причины, последствия безработицы.  
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Аннотация. Как известно, глобализация и интеграция охватывают  все стороны 

социальных и экономических процессов, происходящих в той или иной стране. Естественно, что 
они касаются и системы образования. Вузы все больше становятся вовлеченными в процессы 
интернационализации, требующие новых подходов не только в образовательной среде, но и в 
сфере управления. Интеграционные процессы не могут осуществляться сами по себе. 
Руководство вузов, принимая во внимание острую необходимость подключаться к неизбежным 
процессам интеграции, охватывающим абсолютно все стороны высшего образования, должно 
осознавать, что в этих условиях старые и изжитые подходы к управлению не смогут 
справиться. Новые условия образования  требуют новых способов управления, принятия 
качественных и своевременных решений в постоянно изменяющихся условиях рынка.  

В результате особую актуальность приобретают вопросы качества управления 
процессами интеграции в вузах. Зачастую, стремясь внедрить новые способы управления, 
руководство совершенно забывает о том, что данные нововведения могут не способствовать 
развитию интеграционных процессов, а, наоборот, препятствовать их эффективному 
распространению.  

В статье авторы предлагают методику оценки эффективности управления 
процессами интеграции в вузах, что позволит в последующем определить направления развития 
вуза с целью интеграции в международное образовательное пространство. 

Ключевые слова: интеграция в системе высшего образования, оценка эффективности, 
управление вузом, менеджмент процессов интеграции. 

 
Введение. Термин «интеграция» произошел от латинского слова «integratio», 

означающего «вставка» или integer  (полный, цельный). Первоначально данное понятие 
применялось в математике для обозначения операции интегрирования функций[1]. В 
последующем этот термин приобрел статус универсальной общенаучной категории.  

Термину «интеграция» уделяется достаточно большое внимание в научной литературе, 
как отечественной, так и международной. Основоположником внедрения данного термина 
называют Альфреда Уайтхеда, который говорил о том, что «Ничто не изолировано. Все зависит 
друг от друга. Все в этом мире каким-то образом связано с любой другой вещью в этом мире. 
Каждая вещь является частью целого» [2].  

В настоящее время вопросы интеграции охватили все сферы деятельности человека, 
включая высшее образование. Согласно И.Д.Зверева и В.Н.Максимовой интеграция в сфере 
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образования осуществляется путем слияния учебных дисциплин в единый интегрированный 
курс, комплексирования основ наук [3].  

И.А. Тагунова считает, что интеграция высшего образования – это процесс сближения 
национальных образовательных систем, их взаимосвязанность, преобразование высшего 
образования в мировую социальную систему [4].  

И.Б.Стукалова пишет, что интеграция в сфере высшего образования является 
результатом углубления и развития процесса интернационализации и интеграции национальных 
образовательных систем [5]. 

Е.Ю. Смородникова представляет интеграцию в виде внутреннего процесса 
перемещения от обычной совокупности национальных систем к целостной системе мирового 
образования [6].  

В любом случае, как бы не трактовали понятие интеграции в высшем образовании, 
совершенно ясно, что в целом она рассматривается как совершенно закономерный и 
естественный процесс. При этом постоянно подчеркивается эффективный результат как 
качественная необходимость реализации интеграционных процессов в системе высшего 
образования, которая становится возможной только при соответствующем эффективном 
менеджменте. 

Естественно, что процессы интеграции популяризируются повсеместно совершенно 
объективно. Однако, вместе с тем, совершенно абсурдно пускать данные процессы на самотек. 
Каждое совершаемое действие, если от него ожидается положительный результат, должно 
подвергаться соответствующему управлению. При этом, менеджмент должен быть 
эффективным, таким, который направит процессы в нужном русле и будет способствовать 
квалитативной мультипликации. 

В результате, интеграционные процессы затрагивают все вузы. Однако, одни из них 
больше подвержены интеграции, такие вузы становятся более конкурентоспособными, 
повышается их имидж, что соответственно приводит к остальным положительным последствиям 
для развития университета. В вузах, наиболее охваченных процессами интеграции, как правило, 
наблюдается более эффективный менеджмент. В других вузах, в которых данные процессы 
протекают достаточно медленно и не приносят качественных положительных преобразований, 
как показывает практика, слабое и неэффективное управление интеграцией.  

Таким образом, возникает необходимость, в первую очередь, оценки эффективности 
управления интеграционными процессами в вузах.  

Методы. В качестве методологии нами предлагается методика, основанная на 
квалиметрической оценке качественных показателей количественными методами. Кроме того, 
данная оценка построена на коэффициентном моделировании, где отдельные показатели 
отображены в виде соотношения определенного показателя к какому-то интегрированному 
значению. 

Для удобства анализа мы разделили все рассматриваемые показатели на три основные 
категории: обучение (teaching), исследование (research) и инфраструктура (обслуживание – 
service). 

Общий показатель по каждой категории будет оцениваться по следующей формуле:  

Э𝑖 =  �Э𝑖𝑗 ∗ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
где 
Эi – эффективность по i-й категории (teaching, research или service); 
Эij – j –й показатель по i-й категории; 
qi – значимость i-го показателя эффективности интеграции. 
 
В свою очередь, эффективность управления процессами интеграции в целом 

оценивается следующим образом: 
 

Э =  �Э𝑖

3

𝑖=1
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Результаты и обсуждение. Каждая категория разбита на определенное количество 
соответствующих показателей, отражающих действенность определенной категории эффективности. 
В частности, по первой категории teaching обозначены следующие показатели (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели эффективности по категории teaching 

 
Как видно из таблицы 1, в первую категорию включены только те факторы, которые 

отражают положение в вузе в сфере интеграции по процессу обучения. Это программы двойных 
дипломов, входящая и исходящая академическая и студенческая мобильность, разработка 
массовых онлайн курсов на международных образовательных платформах. 

По второй категории исследования (research) нами были обозначены следующие 
коэффициенты (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели эффективности по категории research 

 
Как видно из таблицы 2, показатели второй категории охватывают значения, 

характеризующие степень развития научной составляющей в вузе. При этом, показатели 
указывают на уровень развития публикаций с импакт-фактором, участия исследователей вуза в 
научных исследованиях, проводимых совместно с зарубежными вузами-партнерами. 

Третья категория показателей также является не менее важной, поскольку отражает 
степень развития инфраструктуры вуза: образовательной, научной, материально-технической. 
Именно развитие среды создает необходимые предпосылки для стимулирования развития 
интеграции. В данной категории отображены следующие показатели (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели эффективности по категории service 
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Как уже было сказано выше, каждый показатель умножается на коэффициент 
значимости. Значимость показателей осуществляется методом экспертных оценок. При этом 
значимость оценивается в пределах от 0 до 1. Если рассматриваемый показатель очень важен для 
данного вуза, ему присваивается 1, если нет, то 0. В зависимости от важности каждого 
показателя ему присваивается значение, находящееся между 0 и 1. Кроме того, по каждой 
категории сумма значимостей составляет 1. 

Для определения значимости был проведен опрос представителей вуза Казахстанско-
американского свободного университета (КАСУ). Выборка составила 398 человек, среди 
которых руководство вуза, ППС и студенты. Средневзвешенная оценка полученных данных 
респондентов позволила выявить значимость по каждому показателю. Для определения 
значимости показателей определенных нами категорий был проведен опрос среди 
представителей управления вышеуказанных вузов, ППС и студенческого состава. 

Для оценки полученных результатов нами предложена соответствующая шкала 
интерпретации полученного коэффициента эффективности управления. Данная шкала 
разработана на основе вербально-числовой шкалы Харрингтона [7]. Таким образом, шкала 
интерпретации результатов оценки эффективности управления процессами интеграции выглядит 
следующим образом (таблица 4). 

Таблица 4 
Шкала интерпретации результатов оценки 

 
 
Необходимо отметить, что предлагаемая шкала интерпретаций лишь в целом отражает 

ситуацию в вузе. Для получения полной картины необходимо проведение дополнительного 
анализа факторов для определения проблемных точек, которые следует активировать. 

Предлагаемая нами методика оценки эффективности управления процессами 
интеграции в вузе состоит из следующих этапов: 

− определение наиболее важных и значимых показателей развития интеграционных 
процессов в вузе; 

− расчет показателей по каждой категории: teaching, research и service; 
− нахождение значимости каждого показателя в каждой категории; 
− суммирование всех категорий с целью нахождения общего показателя эффективности 

управления интеграционными процессами в вузе. 
Данная методика была апробирована на полученных данных КАСУ, результаты чего 

отражены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Результаты оценки эффективности управления интеграционными процессами в КАСУ 

Показатели   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Teaching 0,05684 0,06014 0,05881 0,05866 0,07156 
1 0,0288 0,0288 0,0272 0,0272 0,0272 
2 0,025 0,025 0,024 0,024 0,034 
3 0 0 0 0 0,00126 
4 0,0022 0,0055 0,0044 0,0044 0,0055 
5 0 0 0,00144 0,00099 0,00099 
6 0,00084 0,00084 0,00072 0,00072 0,00096 
7 0 0 0,00105 0,00135 0,00165 

Research 0,2731 0,3697 0,3486 0,2905 0,38295 
1 0,095 0,0893 0,0627 0,0703 0,076 
2 0,08 0,08 0,096 0,096 0,08 
3 0 0 0 0 0,00045 
4 0,0441 0,0924 0,0819 0,0252 0,1239 
5 0,054 0,108 0,108 0,099 0,1026 

Service 0,3477 0,3639 0,3639 0,3396 0,3774 
1 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
2 0,1377 0,1539 0,1539 0,1296 0,1674 
3 0 0 0 0 0 
Э 0,6776 0,7937 0,7713 0,6888 0,8319 

Уровень Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично 

Примечание: составлено автором на основании расчетов 
 
Как показывают результаты оценки, отраженные в таблице 5, в КАСУ эффективность 

управления интеграционными процессами на достаточно высоком уровне. Первые четыре года 
расцениваются как «хорошо» и последний рассматриваемый год как «отлично». При этом, 
наблюдается падение показателя в 2016-2017 учебном году, что было связано со снижением 
исходящей академической мобильности, уменьшилось число преподавателей, выезжающих в 
зарубежные вузы для чтения лекций. 

Неплохие показатели в отношении количества совместных образовательных программ 
при сравнительно низком общем количестве образовательных программ в вузе в целом. Кроме 
того, в КАСУ в 2017-2018 учебном году были разработаны МООС курсы на образовательных 
международных платформах, что также внесло вклад в увеличение показателя эффективности 
управления.  

Кроме того, в КАСУ имеется высокая материально-техническая оснащенность вуза при 
сравнительно невысоком контингенте обучающихся.  

Вместе с тем, для КАСУ характерно низкое количество научных исследований, которые 
к тому же являются инициативными, а не грантовыми.  

В результате получается, что КАСУ открыт для развития интеграционных процессов. 
Заключение. Проведенная оценка эффективности управления интеграционными 

процессами на примере КАСУ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, в КАСУ 
достаточно высокие показатели образовательного уровня ввиду высоких показателей 
мобильности, внедрения МООС курсов. Во-вторых, в КАСУ высокий уровень материально-
технического обеспечения. Именно внедрение элементов эффективного менеджмента как в 
сфере организации, так и финансового распределения ресурсов позволило КАСУ обеспечить 
более высокий уровень самообеспечения. 
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В-третьих, в КАСУ достаточно высокий уровень эффективности управления в вузе. 
Механизм управления реализуется достаточно полно, несмотря на возникающие пробелы в 
некоторых аспектах (в данном случае научной составляющей). Один из уровней интеграции 
слабо развит (научный). Необходимо определить проблемные точки в научной сфере и 
активировать их. А именно, совместные научные проекты представлять в МОН РК на грантовое 
финансирование, участвовать в международных грантах – Горизонт-2020, Эразмус и др. 
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 Түйін. Жаһандану мен бірігу қайсібір елде болып жататын әлеуметтік және 
экономикалық үдерістердің барлық жақтарын қамтитыны белгілі. Әрине, олар білім жүйесіне 
де қатысты. ЖОО тек білім беру ортасында ғана емес, сонымен қатар басқару саласында да 
жаңа тәсілдемелерді талап ететін интернационалдандыру үдерісіне көбірек қатыстырылуда. 
Бірігу үдерістері  өз-өзімен жүзеге асырыла алмайды. Білімдегі жаңа жағдайлар басқарудың 
жаңа тәсілдерін, үнемі өзгеріп отыратын нарық жағдайларында сапалы және уақытылы 
шешімдер қабылдауды талап етеді.  

Нәтижесінде ЖОО-да бірігу үдерістерін басқару сапасы мәселелері ерекше өзектілікке 
ие болады. Көбінесе, басшылық басқарудың жаңа тәсілдерін енгізуге ұмтылып, бұл 
жаңашылдықтар бірігу үдерістерінің дамуына көмектеспей, керісінше олардың тиімді 
таралуына кедергі жасайтынын мүлдем ұмытады.  

Мақалада автор ЖОО-да бірігу үдерістерін басқару тиімділігіне баға беру әдістемесін 
ұсынады, бұл халықаралық білім кеңістігіне бірігу мақсатында кейін ЖОО дамуының бағытын 
анықтауға мүмкіндік береді.                

Түйінді сөздер: білім жүйесіндегі бірігу (интеграция), тиімділікке баға беру, ЖОО 
басқару, бірігу үдерістерінің менеджменті. 
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Summary: As is known, globalization and integration cover all aspects of social and 
economic processes taking place in a particular country. Naturally, they also affect the education 
system. Higher education institutions are becoming increasingly involved in the processes of 
internationalization, requiring new approaches not only in the educational environment, but also in the 
management sphere. Integration processes can not be carried out by themselves. The management of 
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universities, taking into account the urgent need to connect to the inevitable integration processes, 
covering all aspects of higher education, should realize that under these conditions old and out-of-date 
approaches to management can not cope. New conditions for education require new ways of managing, 
making quality and timely decisions in the constantly changing market conditions. 

As a result, the issues of the quality of management of integration processes in higher 
education institutions acquire special relevance. Often, in an effort to introduce new ways of 
management, management completely forgets that these innovations may not contribute to the 
development of integration processes, but, conversely, to prevent their effective dissemination. 

In the article the author suggests a methodology for assessing the effectiveness of managing 
integration processes in higher education institutions, which will later determine the direction of 
development of the university for the purpose of integration into the international educational space. 

Key words: integration in the system of higher education, evaluation of efficiency, 
management of the university, management of integration processes. 
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Аннотация. За годы адаптации к рыночным условиям уровень наличия и оснащения 

сельскохозяйственной техникой превратился в острую технико-экономическую проблему, ее 
физический износ превышает критические показатели. Тяжелое финансовое положение 
сельхозтоваропроизводителей не позволяет в необходимом количестве приобретать новую 
технику. Развитие современной экономики повышает значимость технического обеспечения 
агропромышленного комплекса (далее АПК), способного гарантированно обеспечивать 
минимальную стоимость и высокое качество сельхозпродукции, что является главным условием 
увеличения конкурентоспособности сельхозпроизводства на мировом рынке.  

Недостаточная обоснованность направлений развития рыночной экономики и методов 
осуществления преобразований и реформ в аграрном секторе привело на начальном этапе к 
системному кризису отечественного сельхозпроизводства. Техническая деградация и 
отсталость отечественных сельхозтоваропроизводителей являются главными факторами, 
сдерживающими развитие и повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на мировом 
рынке. Отсюда вытекает главная цель даной статьи: рассмотреть данный вопрос и показать 
современные пути развития сельхозтоваропроизводства в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: аграрный сервис, производственно-техническое обслуживание, 
сельхозтоваропроизводители, технические ресурсы, сельхозпродукция. 

 
Введение. В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 
указывает, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение 
производительности труда. Беспилотная техника позволяет значительно сократить 
себестоимость земледелия, минимизируя человеческий фактор. Внедрение новых технологий и 
бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК усиливают необходимость кооперации 
хозяйств. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам [1].  

В настоящее время кризис в аграрном секторе особенно сказывается на механизации 
процессов производства. В условиях, когда государство не в состоянии оказать действенную 
финансовую поддержку всему сельскому хозяйству,  одной из важнейших задач стабилизации, а 
затем и роста технического обеспечения АПК  является развитие машинно-технологических 
станций (далее МТС), способных повсеместно стать интенсивным производителем 
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сельхозпродукции, надежным партнером сельчан при выращивании и переработке 
сельскохозяйственных культур[2].  

Одним из направлений совершенствования развития аграрного сектора является 
широкое применение льготных основ агролизинга, что позволяет освоить и распространить 
новые интенсивные виды технологий и повысить эффективность сельхозпроизводства. При этом 
система агролизинга требует совершенствования механизма государственного регулирования.   

Совершенствование развития сервисных структур в аграрном секторе выступает 
важным фактором стабилизации и устойчивого роста производства сельскохозяйственной 
продукции, перевода аграрного сектора на современную индустриальную основу. 

Методы исследования. При изучении данной проблемы был проведен анализ 
сравнения производительности труда по показателям в двух сельскохозяйственных структурах: 
МТС «Агросервис Яссы» и сельскохозяйственное предприятие (далее СХП) «Ак Макта» и было 
определено, что оснащение агросервисных структур необходимыми техническими ресурсами - 
главный показатель, влияющий на результативность их деятельности. Эффективность может 
быть получена только в том случае, когда она будет иметь полный расчетный состав тракторов, 
комбайнов, сельхозмашин и транспортных средств. В этих целях в работе предлагается 
формировать МТС по моделям, размеры и состав  технического парка которых должны 
соответствовать потребностям производителей сельхозпродукции определенной зоны.     

 Обсуждение и результаты.  Реформирование аграрной сферы экономики в регионах 
страны началось с коренного изменения организационно-экономического механизма 
функционирования агропромышленного производства в целом. Наличие по всем видам 
сельхозтехники  сократилось. Учитывая тот факт, что за последние годы обновление 
технических средств аграрного сектора южного региона происходило в незначительных 
размерах, можно предположить, что недалек тот критический момент, когда сельские 
товаропроизводители не смогут выполнять свои функции [3].  

Развитие агросервисных структур, как формы концентрации производства и капитала, 
создает необходимые условия для вывода аграрного сектора из кризисного состояния. В этих 
целях по стране были созданы МТС, обеспечивающие агротехнический сервис. Однако их 
развитие сопровождалось значительными трудностями, вызванными отсутствием достаточных 
финансовых средств, недостаточным экономическим анализом деятельности МТС, что сказалось 
на увеличении стоимости выполняемых ими работ при низкой платежеспособности 
сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим ряд существующих МТС не смогли показать 
удовлетворительные результаты [4].  

Наиболее экономичными путями выхода из создавшегося кризисного положения на 
перспективу являются: 

- применение высоконадежной и высокопроизводительной техники нового поколения 
через агросервисные структуры, обеспечивающей освоение новых высокорентабельных 
технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

- организация новых и поддержка созданных эффективных агросервисных структур 
производственно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства, как МТС.  

На современном этапе существуют  МТС двух моделей, работающих: 
- в составе агропромышленных предприятий (агрофирм, агрокомбинатов и т.п.), 

выполняющих полный цикл производства сельхозпродукции; 
- на подряде, выполняющих агротехнические работы и услуги производственно-

технического обслуживания по заказам сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Характерным представителем первой модели является МТС «АгроСервисЯссы», 

которая входит в состав областного агрохолдинга АО «Яссы», представляющий собой на данный 
момент группу компаний, содержащих два хлопкоочистительных завода, маслозавод, 
трейдерскую компанию по закупу и реализации хлопка и сеть автозаправочных станций. В МТС 
«АгроСервисЯссы» рентабельность производства хлопка в 2017 г. выше в 1,9 раза и техника 
используется в 1,4 раза эффективнее, чем в  СХП «Ак макта»  Производительность техники МТС 
за анализируемый период превышает, чем в хозяйствах, а выработка на 1 эталонный трактор на 
34% и сезонная выработка на 1 хлопкоуборочный комбайн на 48% выше (табл.1). 
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Таблица 1  
Эффективность производственно-технической деятельности МТС   в сравнении с СХП 

по производству хлопка за 2017 год 

Показатели Ед. 
изм. 

МТС 
«АгроСерв

исЯссы» 

СХП 
«Ак 

макта» 

Эффективность 
МТС, % 

(+) выше, 
(-) ниже 

Посевная площадь га 1  1  
Урожайность  ц/га 25 17 +47 
Производство хлопка   т. 2,5 1,7  
Сезонная выработка на1 комбайн  га 370 250 +48 
Выработка на 1 у.эт.трактор у.эт.га 1100 820 +34 
Уборка хлопка в расч.1 комбайн  тыс.т. 4,6 3,2 +43 
Коэфф. использования земли % 0,87 0,64 +36 
Полив посевной площади куб.м 10 18 -80 
Себестоимость хлопка за 1 т. тыс.тенге 31,68 38,2 -20,5 
Цена к реализации за 1 т. хлопка тыс.тенге 41 44 -7,3 
Производств.затраты на 1 га.  тыс. тенге 79,2 64,9  
Стоимость хлопка с 1 га.  тыс.тенге 102,5 74,8  
Прибыль с 1 га.  тыс.тенге 23,3 9,9  
Рентабельность % 29,4 15,2 93,4 
Примечание – рассчитана авторами на основе материалов Департамента сельского хозяйства 
Южно-Казахстанской области 

 
Увеличению выработки тракторов и комбайнов способствовало наличие в МТС 

«АгроСервисЯссы» большого количества зарубежной техники, доказывающее, что МТС 
является проводником испытаний высокопроизводительной зарубежной сельхозтехники в 
отечественных  агроклиматических условиях. В связи с этим МТС имеют очевидные 
преимущества с точки зрения эффективности вложений в развитие технической базы аграрного 
производства. 

Изучая зарубежные научные разработки ученых агросервиса Karl A. Fox, B. L. Gardner, 
C. Ford Runge [5-7]   в современный период развития сельхозпроизводства мы можем 
предположить, что производственно-техническое обслуживание  в аграрном секторе 
осуществляется  агросервисными структурами и представляет собой приоритетное оказание 
широкого спектра производственно-технических и других услуг сельхозтоваропроизводителям 
на договорных основах, структура которого включает функциональную, обслуживающую и 
обеспечивающую блоки от начальной до конечной операции производственного цикла. Блоки, в 
свою очередь, содержат механизированные, снабженческие, информационно-маркетинговые, 
организационно-правовые, кадровые, коммуникационные, инфраструктурные и др. функции 
производства, переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции.  

Задача развития экономически взаимовыгодных отношений между агросервисными 
предприятиями и сельхозтоваропроизводителями является актуальной проблемой на данное 
время.  Выбор рациональной организационно-правовой формы, являющейся одним из 
основных условий удовлетворительного развития в агросекторе, обусловлен вариантами 
создания МТС и источниками формирования их технической базы. Проведенный в работе 
анализ показывает, что наиболее перспективным может быть МТС, работающий в составе 
агропромышленных предприятий (агрофирм, агрокомбинатов и т.п.), выполняющий полный 
цикл производства сельхозпродукции на примере МТС «АгроСервисЯссы». Поэтому для 
создания и укрепления технической   базы  агросервисных структур необходима 
государственная поддержка по оказанию льготных агролизинговых услуг на приобретение 
сельхозтехники.             

В республике поставка техники по лизингу, получив наибольшее развитие в 1996-2000 
гг., в дальнейшем пошла на спад. По причине низкой платежеспособности 
сельхозтоваропроизводителей и неполной загрузки высокоинтенсивной техники им 
неприемлемы условия и порядок приобретения техники по лизингу. Этому способствовали 
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причины, как значительное удорожание сельхозтехники за счет многочисленных посредников, 
обеспечивающих залог, страхование имущества и т.п. В результате у 
сельхозтоваропроизводителей возникли проблемы с возвратом лизинговых платежей и в целом 
поставки машин по лизингу стали терять свою привлекательность.  

Выводы и предложения. Совершенствование развития МТС  в аграрном секторе 
обусловлено формированием благоприятных организационно-экономических условий для 
функционирования различных форм агросервисных структур, как основного производителя  
широкого спектра производственно-технических услуг в сельском хозяйстве.  

Одним из приоритетных направлений совершенствования развития предприятий  в 
аграрном секторе является создание многофункционального МТС, строящем свою деятельность 
на оказании широкого спектра комплексных услуг по звеньям. Звенья выполняют 
механизированные, производственно-технические, материально-снабженческие, 
информационно-маркетинговые, организационно-правовые, транспортно-экспедиционные, 
ремонтно-прокатные, кадровые, коммуникационные, инфраструктурные и другие функции 
производства, переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции. Каждый из этих элементов 
предполагаемой системы в аграрном секторе имеет свою специфическую структуру 
саморазвития.    

Размеры и состав  технического парка агросервисных структур должны соответствовать 
потребностям производителей сельхозпродукции определенной зоны. При этом целесообразно 
производить оценку эффективности каждого вида техники, учитывающую как экономические, 
так и технические характеристики сельхозмашин, возможность их полной загрузки в течение 
года. С целью избежания лишних затрат при планировании и оптимальном функционировании 
агросервисных структур весь их спектр в полеводстве АПК предлагаем формировать по шести 
моделям: МТС- 25, МТС-50, МТС-100, МТС-150, МТС-200 и МТС-250.   

Предлагаемая типизация моделей МТС позволяет в каждом конкретном случае достичь 
наибольшей эффективности и осуществлять деятельность на подряде. В качестве основных 
переменных принимаются объем механизированных работ и площадь обслуживаемой пашни, в 
связи с чем, далее по нормам нагрузки рассчитывается необходимое количество сельхозтехники 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Проектные показатели типовых агросервисных структур   по производственно-
техническому обслуживанию сельхозтоваропроизводителей 

Показатель Ед. 
изм. 

Модели МТС 

МТС-
25 

МТС- 
50 

МТС- 
100 

МТС- 
150 

МТС- 
200 

МТС- 
250 

Площадь обслуживаемой  
пашни  тыс. га до 6,6 6,6- 

12,8 
12,8- 
18,4 

18,4- 
25,5 

25,5- 
61,10 

свыше 
61,0 

Количество тракторов  
(среднее)  у.э. тр. 14 31 50 84 117 163 

Количество зерноуборочных  
комбайнов (среднее)  шт. 7 14 30 40 55 65 и 

более 
Количество кормоуборочных 
комбайнов  шт. 1 2 3-4 5-6 7-9 св.9 

Примечание – рассчитана авторами 

 
Решение о выборе типовой модели МТС принимают с учетом хозяйственных и 

экономических особенностей в аграрном секторе.  
В основу моделей агроструктур положены трудозатраты, достаточно тесно связанные с 

количеством основных производственных работников и количеством машинистов, за которыми 
закреплены технические средства. Трудозатраты достаточно легко подсчитываются как при 
производственной деятельности, так и при технической эксплуатации машин. Например, принимая в 
качестве наименьших 25 тыс. часов, обозначают МТС, выполняющую такую работу, как МТС-25.  

В мире известны множество разновидностей лизинга, как лизинг зерна, лизинг рабочей 
силы и т.д., и именно лизинг для нужд аграрного сектора мы определили, как агролизинг. 
Агролизинг расширяет доступ к дорогостоящей сельхозтехнике, снижает время хозяйств на 
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содержание собственного парка машин, особенно сезонного использования и сопровождается 
фирменным сервисом. Агролизинг является в последнее время основной формой 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Государственная поддержка в 
рыночных условиях и многоукладности аграрного сектора необходима, т.к. важно не разрушать, 
а сохранять производственно-технический потенциал. Поэтому проблема развития агролизинга, 
как механизма совершенствования развития  агросектора является ключевой проблемой [8].  

Такая финансовая поддержка государством сельхозтоваропроизводителей на условиях 
агролизинга должна способствовать сокращению доли иностранных фирм на рынке зерноуборочной 
и хлопкоуборочной  техники путем приобретения на условиях государственного лизинга только 
отечественной сельхозтехники. Необходимые финансовые средства можно сократить, 
сконцентрировав оптимальное количество техники в агросервисных центрах.  

Таким образом, услуги предоставления техники по агролизингу - одна из наиболее 
эффективных мер государственной поддержки АПК и машиностроительных заводов-
изготовителей.  

Таким образом, предложенные методы совершенствования развития МТС в аграрном 
секторе являются перспективными путями повышения энергообеспеченности аграрного 
производства, которое создает условие для производства жизненно важной для общества 
сельхозпродукции, имеющей стабильный и гарантированный сбыт на внутреннем и внешнем 
рынках. Исследованный спектр проблем показывает, что, несмотря на некоторые 
неблагоприятные условия, оно в перспективном периоде имеет достаточно надежные пути 
повышения технического обеспечения аграрного сектора и в целом сельхозтоваропроизводства.  
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МТС ҚҰРУ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН АГРОӨНЕРКӘСІП САЛАСЫН  

МЕМЕЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ЖОЛДАРЫ  
Н.Т.Батырова*1, Г.Р.Момбекова2  
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Аңдатпа. Нарықтық жағдайларға бейімделу жылдарында ауылшаруашылық 
техникасымен жабдықтау және жабдықталу деңгейі күрделі техникалық және экономикалық 
проблемаға айналды, оның физикалық тозуы шекті көрсеткіштерден асып түсті. Ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілердің төмен қаржылық жағдайы оларға қажетті мөлшерде 
жаңа жабдықты сатып алуға мүмкіндік бермейді. Заманауи экономиканың дамуы 
агроөнеркәсіптік кешенді техникалық қолдаудың маңыздылығын арттырады, ол әлемдік 
нарықта ауылшаруашылық өндірісінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі шарты 
болып табылатын ауылшаруашылық өнімдерінің ең төменгі құны мен жоғары сапасына 
кепілдік бере алады. 
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Нарықтық экономиканы дамыту бағыттары мен аграрлық сектордағы реформалар 
мен реформаларды жүзеге асыру әдістерінің жеткіліксіздігі бастапқы кезеңде отандық ауыл 
шаруашылығы өндірісінің жүйелік дағдарысын айқындады. Отандық ауылшаруашылық тауар 
өндірушілерінің техникалық деградациясы мен артта қалуы әлемдік нарықта ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және дамытуға кедергі 
келтіретін негізгі факторлар болып табылады. Сондықтан осы мақаланың басты мақсаты: 
осы мәселені қарастыру және Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылық тауар 
өндірісін дамытудың заманауи жолдарын көрсету. 

Түйінді сөздер: аграрлық қызмет, өндірістік және техникалық қызметтер, ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндірушілер, техникалық ресурстар, ауыл шаруашылығы өнімдері 

 
STATE SUPPORT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION OF KAZAKHSTAN 
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Summary.   Over the years of adaptation to market conditions, the level of availability and 
equipping with agricultural machinery has become an acute technical and economic problem, its 
physical wear exceeds critical indicators. The difficult financial situation of agricultural producers 
does not allow them to purchase new equipment in the required quantities. The development of modern 
economy raises the importance of technical support of the agroindustrial complex, which is the main 
condition for increasing the competitiveness of agricultural production in the world market. 
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Түйін. Бұл мақалада кәсіпорындағы маркетинг пен логистика бөлімдерінің интеграция 

мүмкіндіктері қарастырылады. Маркетинг пен логистикаға ортақ болып келетін өткізу 
саясатына аса мән беріледі. Бұл жұмыстың мақсаты – логистика мен маркетингтің өткізу 
саясатында түрлі жүйелерді қолдану мүмкіндіктерін нақтылау. Мақаланы дайындау кезінде 
талдамалық зерттеулер, салыстырмалы бағалау, болжам жасау әдістері қолданылды. 
Кәсіпорындағы маркетинг пен логистика қызметінің интеграциясы көрсетілген. Маркетинг 
пен логистика өзара ұқсас, себебі екеуі де тұтынушылардың қажеттіліктері мен 
сұраныстарын қалыптастыру мен құрылымдау үрдістеріне қатысады. Сондай-ақ олар бір 
бірін толықтырушы - маркетинг сұраныстың қалыптастуына ықпал етеді, логистика өткізу 
қызметі арқылы сұранысты қанағаттандырады. Маркетинг нарық тиімділігінің потенциалын 
анықтау және компания табыстылығын жоғарылату секілді нақты мақсатты көздейтін 
барлық іс-әрекеттер мен құралдарды қамтиды. Логистика компанияның нарықтық бағдарын 
қолдауға байланысты тиімді жүйені қалыптастыру мен қолдануға бейімделген. Логистика 
интеграциясы тұтынушыларға қызмет көрсету деңгейін арттыруды көздейді. Авторлар 
зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып «логистикалық жүйелер» мазмұнын талдайды. Өткізу 
саясатындағы логистиканың қолданылу аясы мен оның тиімділігіне әсер ететін факторлар 
қарастырылады. 

Түйінді сөздер: маркетинг, логистика, маркетингтік логистика, өткізу, логистикалық 
жүйе. 
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Кіріспе. Тұтынушыға бағытталған нарықтық концепция 1950-ші жылдардан бастап кең 
тарала бастады. Өндіруші кәсіпорындар үшін мақсатты нарыққа бағытталу, сатып алушыға бет 
бұру және барлық әрекеттерді өндірілген өнімді сатуға емес, сатылатын өнімді өндіруге жұмсау 
тән болды. Сол себепті, маркетинг маңызды бизнес-құралға айналды. 1970-ші жылдары 
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете алатын жаңа концепцияның қажеттілігі 
қалыптасты. Біріншіден, маркетингтің тауарлық қағидаға бағытталған құрылымын 
толықтыратын нақты тұтынушыға бағытталу қағидасы пайда болды. Бұл, өз кезегінде, жаңа 
ғылым мен кәсіпкерлік саласының пәніне айналған логистиканың туындауына әкелді. 
Екіншіден, 1970-ші жылдардың басында орын алған энергетикалық дағдарыс кәсіпорынның өмір 
сүруі мен дамуының негізгі факторы ретінде ресурстық факторды анықтап берді, өндіріс пен 
айырбас саласында жаңа ресурстық технологиялар ендіріле бастады [1]. Өндірушілер нақты 
тұтынушылардың сұранысын ең аз шығындармен қамтамасыз етуге маманданды. Логистика 
концепциясы кең таралды, шешім қабылдаушы тұлғалар оған жалпы және өндіріс шығындарын 
қысқартуға мүмкіндік беретін тиімді басқару құралы ретінде қарайды. 

Әдістері. Маркетинг те, логистика да ғылым ретінде, функционалды менеджменттің 
түрі ретінде эмпирикалық табиғатқа ие: олардың пайда болуына қалыптасқан жағдайды 
классикалық әдістермен шешу мүмкін болмаған кездегі жаңа эвристикалық жолдарды табудың 
қажеттілігі әсер етті. Ғылым ретінде екеуінің де теориялық мазмұны қалыптасқан. Қазіргі кезде 
жаңа мәселелерді шешу үшін жауапты екі ғылымнан ғана емес, олардың ұштасқан тұсынан табу 
мәселесі пайда болды. Аталған жаңа саланы маркетингтік логистика ретінде анықтауға болады 
және оны маркетингтік қызметпен қатар жүретін ағымдардың барлық түрлерін оңтайландыру 
үрдісінің әдістемесі, теориясы, тәсілдері мен алгоритмдері бар кәсіпкерлік логистикасының бір 
бөлімі ретінде қарастырған жөн. 

Заманауи нарық жағдайында кәсіпорын дамуының табысты кепілі жабдықтау мен 
өткізуді басқаруға кешенді әдісті қолдану болып табылады. Сондықтан бүгінгі күні неғұрлым 
дамыған компанияларда маркетингті-логистикалық парадигма қолданылады. Бұған 
логистиканың әскерді қару-жарақпен қамтамасыз ету ғылымынан пайда болып, қазіргі кезде 
жабдықтауға мамандануы мен маркетингтің өткізу мәселелерін шешуге бағытталуы әсер етеді, 
екі ғылым біріге отырып бірыңғай коммерциялық үрдісті қамтиды. 

Талқылау мен нәтижелері. Кәсіпорын қызметінде логистика мен маркетинг құралдары 
көбінесе жеке-жеке қолданылады. Аталған бөлімдердің бірі тасымалдау мен қорды басқаруға 
жақын болса, екіншісі компанияның аналитикалық және өткізу қызметін қамтиды. Алайда 
маркетинг пен логистика өзара тығыз байланысты – логистика маркетинг қалыптастырған 
сұранысты қанағаттандыруға тырысады, және керісінше, маркетинг компанияның логистикалық 
потенциалына тәуелді. 

Сонымен қатар, логистика мен маркетингте қолданылатын кейбір құралдар өте ұқсас, 
кейде тіпті бірдей болып келеді. Бірінші кезекте бұл аналитикалық қызметке қатысты. Мысалы, 
екі салада да аналитикалық талдау мен болжамдаудыңбірдей әдістері қолданылады. Бұл екі 
бөлімге де бір уақытта бір ақпарат, сатылым, жабдықтау және қоймадағы қор туралы бірдей 
мәлімет беріліп, жеке-жеке талданады [2].  

Өткізуді ынталандырудың маркетингтік әдістері кәсіпорынның логистикалық жүйесінің 
қажеттілігіне қолданылуы мүмкін. Бұл дәлелдеуді қажет етпейді: сатылым көлемі жабдықтау 
көлеміне тәуелді болады және керісінше – кәсіпкер өз қорынан артық сата алмайды және ол 
қорды сатылым көлеміне орай қалыптастыруы қажет. Сәйкесінше, әрбір компания 
маркетологтың да, логисттың да қызметін бірдей дәрежеде қажет етеді. Алайда екі қызметтің 
интеграциясы тұрғысынан көптеген мәселелер туындайды. 

Тәжірибе көрсеткендей, нарықта ең жоғары табысқа күш-жігерін тоғыстырып, барлық 
бөлімдер арасында «тігіссіз» интеграция қалыптастырған, барлық қызметтерді бір жүйеге 
біріктірген компания ғана қол жеткізе алады. Аталған жағдайда коммерциялық бөлім аясында 
маркетинг пен логистика қызметін біріктіруді айтуға болады. Мұндай интеграция кейбір 
үрдістердің қайталануын болдырмайды (сатылым талдауы, АВС-талдау, болжамдау), 
маркетологтар мен логистер арасындағы ақпарат алмасу тиімділігін арттырады және ең бастысы 
– екі тарап қызметкерлерінің бір мәселеге жұмылуына ықпал етеді (Сурет 1). 
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Сурет 1 – Маркетинг пен логистиканың интеграция үрдісі [1] 

 
Заманауи бизнес нарықта табысты қызмет етуі үшін компанияның маркетингтік және 

логистикалық құрылымдарын біріктіру қажет. Нарықтық экономика жағдайында компанияның 
ішкі және сыртқы ортасы әрдайым байланысты болады, сондай-ақ нарық компания үшін әрі 
ағымдық үрдістердің көзі(ресурстарды сатып алу), әрі ағымның түпкі мақсаты (дайын өнімді 
өткізу) болып табылады. 

Логистикалық жүйе, бұл – белгілі бір спецификалық функцияларды атқаратын, кері 
байланысты бейімделгіш жүйе. Бұл анықтама жүйелер мен кибернетиканың жалпы теориясына 
негізделген. Логистикалық жүйелердің қалыптасуына жүйелік тәсілдеменің қағидалары негіз 
болды [3]: 

− жүйені қалыптастыру кезеңдері бойынша жылжытудың кезектілігі; 
− жобаланатын жүйелердің ақпараттық, қаржылық, ресурстық және басқа да 

сипаттамаларының өзара келісімділігі; 
− жүйенің тұтастай және әрбір қосалқы жүйелердің мақсаттары арасында ешқандай 

кикілжіңнің болмауы.  
Әрбір логистикалық жүйе нақты міндеттерді шешу үшін толықтырулар мен өзгерістер 

енгізу арқылы құрылады. Соның нәтижесінде жаңа және өзгерген жүйелер пайда болады, олар 
белгілі бір уақыт аралығында қажет етілетін талаптарға жауап береді. Қазіргі кезде әлемде кең 
қолдауға ие болған бірнеше тиімді логистикалық жүйелер қалыптасқан. Олар келесілер[2]: 

1. MRP (Material Requirements Planning – материалдық қажеттіліктерді жоспарлау). 
2. MRP II (Manufacturing Resource Planning – өндірістік ресурстарды жоспарлау). 
3. ERP (Enterprise Resource Planning – кәсіпорын ресурстарын жоспарлау). 
4. ERP II (ERP концепциясының жаңа нұсқасы, оның құрамына мыналар кіреді: ERP, 

CRM (Customer Relationships Management – тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару) және 
SCM (Supply Chain Management – жеткізу тізбегін басқару), DRP (DistributionResource Planning – 
ресурстарды бөлуді басқару). 

5. JIT (Just-in-time – «дәл уақытында»). 
6. JIS (Just–in–seguence – «дәл кезегінде»). 
7. Lean production («үнемшіл/ұқыпты» өндіріс). 
8. Kanban (жапон тілінен аударғанда «карточка»). 
Аталған әрбір жүйене «итеруші» типке (Push system), не «тартушы» типке (Pull system) 

жатады. 
«Итеруші жүйе» материалдық ресурстарды логистикалық жүйенің бір буынан 

екіншісіне «итеріп жеткізуді» қамтиды. Сонымен қатар «итеру» алдын ала құрастырылған уақыт 
кестесіне сай, келесі буынның аталған материалдық ресурсты қабылдауға дайындығын 
ескерместен жүргізіледі. Соның арқасында кезекті логистикалық жүйенің буынында қор пайда 
болады, ол, бірінші жағынан, буфер рөлін атқарып, жүйенің икемділігін арттырады, ал екінші 
жағынан – қосымша шығындарды талап етеді. Қазіргі кезде дәстүрлі жүйемен жұмыс жасайтын 
көптеген отандық кәсіпорындар «итеруші» жүйе қағидасына бағытталған. Жалпы жоспарға 
қарай отырып, әрбір өндірістік тізбекке жоғарыдан графиктік жоспар беру қалыптасқан жағдай 
болып отыр. Аталған жүйенің негізгі кемшілігі –сұранысты ескермей сақтандыру қорларын 
үнемі ұстап отыру. Жүйенің «итеруші» типіне MRP/MRP II, ERP/ERP II жүйелері жатады.  
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«Тартушы» жүйе материалдық ресурстарды логистикалық жүйенің бір буынан 
екіншісіне «тартып жеткізуді» қамтиды. Сонымен қатар «тарту» қажет болған жағдайда ғана іске 
асырылады. Материалдық ағым қозғалысының қатаң графигі болмайды. Толықтыру сұраныс 
пайда болған кезде ғана жүргізіледі, сондықтан логистикалық тізбектің буынында қор жинақталу 
ең аз деңгейде болады. «Тарту» - нарық талап ететін қажеттілік қана емес, сонымен қатар бизнес 
үшін айтарлықтай мүмкіндік болып табылады. «Тартушы» жүйе негізгі потенциалы тұтынушы 
сұранысына сай болу және оны әрдайым ақтап отыруды мақсат ететін тұтынушыға бағытталған 
компанияларға арналған, қарым-қатынасты басқара отырып, алдымен тұтынушылар тұрақты, 
содан соң лоялды клиенттерге айналады. Жүйенің «тартушы» типіне JIT, JIS, Lean production, 
Канбан жүйелері жатады. Жүйенің «тартушы» типі мына логистикалық концепциямен жұмыс 
жасайды: қажеттілік туындамайынша, ештеңе өндірілмейді (Кесте 1). 

 
Кесте 1  

Маркетингтегі логистикалық жүйелердің орны 
 Маркетингтік өткізу типтері 

«Итеруші» «Тартушы» 

Л
ог

ис
ти

ка
лы

қ 
ж

үй
ел

ер
 

• MRP (Material Requirements Planning). 
• MRPII (Manufacturing Resource Planning). 
• ERP (Enterprise Resource Planning). 
• ERPII (ERP, CRM(Customer Relationships 
Management )және SCM(Supply Chain 
Management ), DRP (DistributionResource 
Planning). 

• JIT (Just-in-time). 
• JIS (Just–in–seguence). 
• Lean production. 
• Kanban 
 

Ескерту: [2] әдебиет негізінде автор құрастырған 
 
Іс жүзінде шығынды кәсіпорыннан үш-төрт жыл ішінде тиімді, табысты және 

айналымын арттыруға қол жеткізетін кәсіпорын қалыптасады. Аталған жүйені отандық 
кәсіпорындарға енгізу қиын жүруде. Негізгі мәселе – қызметкерлер арасында жүргізіліп жатқан 
өзгерістерді түсіндіру. Персоналдың қатысуы – «тартушы» жүйенің негізгі қағидаларының бірі. 
Персонал үшін шығындарды азайту, жұмыс істеу орнын жақсарту, қызмет көрсету уақытын 
қысқарту бойынша кайзен-ұсыныстарды беру процедурасын қалыптастыру қажет. Сондай-ақ 
«тартушы» жүйені енгізгеннен кейін өзгерістер бір-екі, кейде тіпті үш жылдан кейін өз жемісін 
бере бастайды. Тәжірибе көрсеткендей, өзгерістер жинақталуы қажет, сонда ғана ол оң 
өзгерістерге алып келеді. 

Логистика жанама түрде маркетингтің барлық бөлімдеріне әсер етеді, іскерлік 
келісімдердің орындалуын қадағалайды, себебі уақыт пен орын талаптарын сақтамай келісімге 
келу мүмкін емес. Логистиканың мақсатына жету кезінде өндіріс пен сауданы ұйымдастырудың 
жаңа әдісі «lean production» (үнемшіл өндіріс) кең қолданылуда. 

«Үнемшіл өндіріс» жүйесінің негізінде кәсіпорынның қызметкерлермен, 
жабдықтаушылармен және сатып алушылармен әріптестік қағидасы тұрады. Just-in-time (JIT) 
жүйесі үнемшіл өндіріс қағидасына жеңіл бейімделеді, бұл жерде қойма қорының орнына 
сақтандыру қоры қалыптасады. Бірақ көптеген жағдайларда кәсіпорын өзі қор сақтамағанымен 
бұл жұмысты жабдықтаушыларға артып қояды, жабдықтаушылар кәсіпорын қажет еткен 
жағдайға дейін шикізат немесе тауарды сақтауға мәжбүр болады.  

Дұрысында just-in-time жүйесі жабдықтаушыны логистикалық тізбекке қоса қарауы 
қажет – оған алдын-ала қажет болатын сұраныс көлемі туралы ақпарат берілуі тиіс. Ең 
маңыздысы, өндіріс пен жабдықтау үрдісінде болжамдаудың нақтылығы бойынша біріккен 
жұмыстар жүргізіледі. 

Канбан жүйесіне келетін болсақ, бұл жүйе жоғары сапалы өнім дайындайтын, жеткізуді 
«дәл уақытында» орындауды қамтамасыз ете алатын жабдықтаушылардың шағын тобын таңдау 
мен бағалау үрдісін қамтиды. Сондай-ақ жабдықтаушылар саны 2 есеге жуық қысқарады және 
қалған жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді байланыстар құрылады. Негізгі кәсіпорын 
жабдықтаушыларға жан-жақты көмек көрсетеді, бірінші кезекте ол жеткізілетін өнім сапасын 
көтеруге қатысты болып келеді [4]. 
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Канбан жүйесін енгізу сапаны жан-жақты басқару, өнім сапасын автономды бақылау, 
құрал-жабдықтардың жоғары деңгейдегі жұмысына қол жеткізу, сапа үйірмелерін ашу және т.б. 
үрдістерді қамтиды. Канбан жүйесін алғаш енгізген жапон машина құрастыру зауыттары 
айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді. Көптеген батыс мамандары жапондық өндіріс 
өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін осы канбан жүйесін қолданумен байланыстырады. Бұл 
жүйені «Дженерал моторс» (АҚШ), «Рено» (Франция) сияқты белгілі комапаниялар да 
қолданады. Канбан жүйесін енгізген Батыс Еуропа фирмаларының тәжірибесі көрсеткендей, бұл 
жүйе өндірістік қорды 50%-ға, тауарлық қорды  8%-ға қысқартуға мүмкіндік береді, сондай-ақ 
тауар айналымдылығы артып, өнім сапасы жоғарылайды [5]. 

Қорытынды. Бүгінгі күні заманауи логистикалық технологияларды енгізу келесі 
факторлармен анықталады: 

− тұтынушылардың жоғары талаптарын қанағаттандыру тенденциясы және 
өндірістің «итеруші» жүйесінен «тартушы» жүйесіне көшуі; 

− бәсекелік күрес шеңберінде логистикалық шығындарды азайту қажеттілігі; 
− отандық нарыққа жабдықтаушыларға сапа мен логистика бойынша қатаң талаптар 

қоятын шетелдік компаниялардың келуі. 
Жақын болашақта кәсіпорын қызметіне енгізуге болатын негізгі өзгерістер: 
− жабдықтау тізбегін басқару; 
− электронды коммерция; 
− JIT (дәл уақытында) және JIS (кезектілік дәлдігі) жүйелеріне модульді көшу; 
− өндірушілер мен жабдықтаушылар байланысын  индустриалды парктер 

концепциясын енгізу арқылы реформалау. 
Маркетингтік логистиканың тұтынушыларға қызмет көрсетуге қатысты барлық 

қызметті үйлестіруші сипатын ескере отырып, оны кәсіпорынның шаруашылық тәжірибесіне 
енгізу және оның жүйесін құру өте қуатты ақпараттық жүйенің болуын талап етеді, ол болмаған 
жағдайда бизнесті тиімді басқару мүмкін емес. Осылайша, экономикалық дамудың қазіргі 
кезеңінде маркетингтік логистиканы компанияның бәсекелік нарық стратегиясының шешуші 
элементі ретінде қарастыру қажет. Қорытындылай келе, қазіргі кезде отандық компанияларға 
маркетингпен қатар, логистикалық жүйелерге де аса мән беріп, екі саланы біріктіре пайдалануға 
көшу қажет. Сонда ғана олар ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті бола алады.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СБЫТОВОЙ 
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Аннотация.В данной статье авторами изучены проблемы интеграции маркетинга и 
логистики на предприятии. Особое значение придается сбытовой политике, общей и для 
маркетинга и для логистики. Цель этой работы - спецификация возможности применения 
разных систем в сбытовой политике маркетинга и логистики. Во время исследования были 
использованы следующие методы как: анализ, сравнительный подход, синтез и диалектический 
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сравнительный подход. Логистические системы в маркетинге были исследованы. Показана 
интеграция между маркетингом и логистикой в компании. Изучены их нормативные, 
оперативные и стратегические интеграции, их роль в долгосрочном планировании и в 
прогнозировании потенциала компании.Маркетинг не может существовать без логистики, и 
логистика не эффективна без маркетинга. На основании проведенных исследований авторы 
раскрывают сущность понятия «логистические системы» в маркетинге. Приводится сферы 
пользования логистических систем и факторы, влияющие на эффективность сбытовой 
политики. 

Ключевые слова: маркетинг, логистика, маркетинговая логистика, сбыт, 
логистическая система. 
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Summary. In this article authors studied problems of integration of marketing and logistics at 
the enterprise. Particular importance is attached to a marketing policy, that general both for marketing 
and for logistics. The purpose of this work is the specification of a possibility of use different systems in 
a distribution policy of marketing and logistics. During the research the following methods have been 
used as: analysis, comparative approach, synthesis and dialectical comparative approach. Logistics 
systems in marketing were probed. It is shown integration between marketing and logistics into the 
companies. Their normative, operational and strategic integrations, their role in long-term planning 
and in prediction of capacity of the company are studied. On the bases of the conducted researches 
authors open an entity the concept "logistics systems" of marketing. It is given spheres of use of 
logistics systems and factors influencing efficiency of distribution policy. 
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Андатпа. Мақала мақсаты кәсіпорында өндіріс тиімділігін жоғарылату негізі 
ретінде, еңбек өнімділігінің өсуін, яғни кәсіпорын персоналының еңбек тиімділігін жоғарылату 
факторларын қарастыру болып табылады. Мақалада еңбек өнімділігінің адам ресурсына 
қатысты, әлеуметтік-экономикалық, ынталандыру және т.б. факторлар әсерін жаңа 
көзқараспен, олардың маңыздылығын ғылыми-техникалық дамуды ілгері жылжыту, өндірістің 
материалдық негізін – техниканы, технологияны жетілдіру, сондай-ақ айтарлықтай күрделі 
ұйымдастырушылық, басқару ұсыныстарын дайындау тек адамдардың белсенді еңбегі 
нәтижесінде мүмкін болатынымен байланыстыра қарастырылған. Сонымен қатар, 
ынталадыру удерісінің адам ресурсына, яғни еңбек өнімділігінің өсуіне, нәтижесінде өндіріс 
сапасының және көлемінің жоғарылауына әсері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: еңбек тиімділігі, еңбек өнімділігінің, әлеуметтік-экономикалық, 
ынталандыру, адами капитал, еңбек сапасы, факторлар. 

 
Кіріспе. Мемлекет басшысы 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл – 

ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауында 
«... өмір сүру сапасының стандарттары адам капиталын дамытудың және Қазақстанды 
әлеуметтік жаңғыртудың тиімді нарықтық құралы болуы, сөйте тұра масылдық көңіл-күйдің 
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өсуіне әкелмеуі тиіс» деп атап өтті. Бұл елдегі адами капиталдың сапалық деңгейін, әлеуметтік 
инфрақұрылымның даму деңгейін, халық өмірінің сапалық параметрлерінің Еуропа елдеріндегі 
өмір сүру деңгейінің жалпыға бірдей қабылданған стандарттарымен салыстырмалылығын 
сипаттайтын бірқатар факторларға негізделген [1]. 

Яғни бұл жерде, өндірістің экономикалық тиімділігін арттыруда адам факторына, 
жоғары сапалы жұмыс күшіне баса назар аудару қажет деп түсінеміз. Сонымен қатар, жұмыс 
тиімді болуы үшін жұмысшылардың еңбегі тиімді ұйымдастырылып, олардың кәсіби 
дайындығы мен біліктілік деңгейіне сәйкес  әлеуметтік-экономикалық жағдайларды 
қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Сондықтан кәсіпорынның даму мүмкіндіктері, оның 
ішінде еңбек өнімділігінің адам капиталына оң әсер ететін, яғни еңбек өнімділігің 
жоғарылауының негізі болатын факторлар арқылы өсуін қарастыруға өте зор мән беру қажет.  

Әдістемесі – зерттеу жүргізуде теориялық және эмпирикалық ғылыми зерттеу әдістері 
пайдаланылды.  

Жұмыстың талқылануы мен нәтижелері. Кәсіпорынның өндірістік-экономикалық 
қызметінің маңызды міндеттерінің бірі – шығындар мен нәтижелердің арақатынасын талдау. 
Шығындар экономикалық ресурстарға қатынасымен анықталады. Нәтижелер өнім шығару 
көлемімен, қосылған құнмен, пайдамен, бәсекеқабілеттілік көрсеткіштерімен, еңбек сапасымен 
және т.б. сипатталады. 

Еңбек өнімділігі көрсеткіші еңбек өнімділігі мен нәтижелілігінің барлық спекторын 
көрсете алмайды, атап айтқанда, ол еңбек сапасын есепке алмайды және бұдан басқа еңбек 
ресурстарын ұтымды пайдалану қажеттілігін ескермейді. Бұл жағдайда ең аз еңбек 
шығындарымен  еңбек нәтижелілігінің деңгейін көрсететін «еңбек өнімділігі» деген неғұрлым 
кең түсінік қолданылуы қажет.   

Еңбек шығындары жұмысшылар санымен және еңбекақы төлеу шығындарымен 
өлшенеді. Ол екеуі де жұмыс уақытымен өлшенуі мүмкін. Сондықтан да талдау жасағанда еңбек 
тиімділігі, құрылымы есепке алына отырып, уақыт бірлігіне шаққандағы еңбек шығындары 
ретінде қарастырылады.  

Сонымен, еңбек тиімділігі өндірімді, жұмсалған уақытты және жұмыс сапасын, 
сонымен қатар бір жұмысшыға шаққандағы еңбек шығынын ескере отырып, еңбек ресурстарын 
пайдалану деңгейін сипаттайды. 

Экономикалық әдебиеттерде еңбек тиімділігі көрсеткішін есептеу әдістемесі туралы 
әзірге бірыңғай пікір жоқ, дегенмен кез келген нұсқада бұл әдістеме келесілерді: 

- еңбектің саны мен сапасы арасындағы байланысты; 
- нәтижелі еңбекке ынталандыруды; 
- еңбек тиімділігінің жеке және жалпы көрсеткіштерінің өлшемдестігін қамтамасыз 

етуі керек. 
Еңбек өнімділігінің жалпылауыш негізгі көрсеткіші ЕӨ келесі формуламен анықталады, 

(1): 
                                            ЕӨ = 𝑉п

ЖС
∙ КЕ  ,                                                                         (1) 

 

мұндағы: −пV уақыт бірлігіне шаққандағы өнім мен қызмет көлемі; ЖС   - жұмысшылар саны; 
КЕ- еңбек сапасының көрсеткіші. 

Еңбек тиімділігін есептегенде жұмыстың сапалық параметрлері еңбек сапасын бағалау 
арқылы анықталады. 

Еңбек сапасын бағалау – бұл жеке жұмысшының жанды еңбегі мен басқа 
жұмыскерлердің еңбегі, сонымен қатар эталонға алынған еңбек сипаттамаларын салыстыратын 
салыстырмалы баға. Әрбір кәсіпорын балмен немесе коэффициенттермен көрсетілетін, сандық 
бағасы бар, еңбек қызметтері түрінің ерекшеліктеріне сәйкес еңбек сапасының өз көрсеткіштерін 
әзірлейді.Бірлік ретінде еңбек сапасының қалыпты мәні алынады. Еңбек сапасын бағалау түпкі 
нәтижесінде ұжымның еңбек мақсаттарына жетуіне қажет болатын жұмыскердің кәсіби де, жеке 
де қасиеттерін дамытуға жағдай жасайды.  

Сондықтан экономикасы дамыған елдерде еңбек сапасын бағалау еңбек пен басқаруды 
ұйымдастыру барысын жетілдіру үдерісінің құрамды бөлігі ретінде қарастырылады [2]. 

Еңбек сапасын бағалау келесі мақсаттарда қолданылады: 
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− жұмыскерлердің кәсіби мүмкіндіктері мен кәсіби жарамдылығын бағалау және оның 
тиімді қолдану жолдарын анықтау үшін; 

− жұмыскерлердің еңбегін марапаттау құралы ретінде. 
Еңбек тиімділігінің негізгі жалпылауыш көрсеткіштерімен қатар кейбір жеке 

көрсеткіштердің де есептелу мүмкіндігі анықталған. Олардың қатарына келесілерді жатқызуға 
болады: 

− еңбек өнімділігі және оның өзгерістері; 
− еңбек өнімділігінің - интенсивті көрсеткіштің өзгеруіне байланысты өндірімнің 

өзгеру үлесі; 
− еңбек сапасы; 
− жұмыскердің біліктілігі; 
− алынған пайдаға кеткен жанды еңбек шығындары; 
− жанды еңбекті үнемдеу; 
− еңбекақыға кететін қаражаттарды үнемдеу; 
− жұмыс уақытын ұтымды пайдалану. 
Қазақстанда еңбек сапасын бағалау, негізінен еңбекті ынталандыру құралы ретінде, 

яғни жұмыскерлер арасында ұжымдық ағымдық сыйақыны тарату ретінде қолданылады.  
Сонымен қатар, экономикалық өсу капитал, техника, технология, басқару және еңбек 

өнімділігінің артуымен тікелей байланысты. Нақты жағдайларда ресурстардың жоғары 
өнімділігін алу тек олардың дамуына және потенциалды мүмкіндіктерін ұтымды пайдалануына 
әсер ететін факторлардың оңтайлы үйлесуі кезінде ғана мүмкін болады.   

Аталған факторлар іске асу мәніне ғылыми-техникалық үдерістің дамуы да, өндірістің 
материалдық негізі – техника, технологияның жетілдірілуі де себепші. Сонымен қатар аса 
күрделі ұйымдастыру, басқару ұсыныстарын жасау және енгізу адамдардың белсенді еңбек 
әрекетінің нәтижесінде мүмкін болып отыр.  

Сондықтан да, өндірістің экономикалық өсуінде адам факторы, яғни жоғары сапалы 
жұмыс күші маңызды орын алады. Бірақ оның тиімді іске асырылуы үшін, жұмыскердің еңбегі 
жақсы ұйымдастырылуы, оның кәсіби дайындығы мен біліктілік деңгейіне сәйкес келуі, 
қалыпты санитарлы-гигиеналық және әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасалуы тиіс.  

Осылайша, жұмыскерлердің жұмысқа деген ынтасын қалыптастыруда, оның өндірістік 
қызметте қайтарымдылығын жоғарылатуда кәсіпорынның әлеуметтік даму деңгейін көрсететін 
әлеуметтік саясатқа ерекше орын  беріледі [3].  

Кәсіпорын жағдайын әлеуметтік даму тұрғысынан да бағалау қажет, өйткені барлық 
әлеуметтік факторлар экономикалық факторлармен тікелей тығыз және кері байланыста болады: 
еңбекті ұйымдастыру мен өндірісті жетілдіру нәтижесінде қол жеткен әлеуметтік тиімділікті арттыру 
экономикалық нәтижелердің жетістіктерін қамтамасыз етеді және керісінше, экономикалық тиімділіктің 
артуы әлеуметтік саладағы барлық шаралардың іске асуына мүмкіндік береді.  

Сондықтан, осы мәселені зерттеу барысында еңбек өнімділігін арттырудың резервтерін 
айқындайтын, кәсіпорынның әлеуметтік даму деңгейін (әлеуметтік инфрақұрылымды) бағалау 
маңызды болып табылады. 

Экономикалық дағдарыс жағдайында кәсіпорынның әлеуметтік даму деңгейін зерттеудің 
қиындығы, әлеуметтік инфрақұрылымның барлық жиынтығын сипаттайтын құжаттық 
индикаторлардың жетіспеушілігінде, бірақ бұл олқылықты кәсіпорын ұжымы арасында анкеталық 
сауалнама өткізу арқылы орындалатын әлеуметтік зерттеу жүргізе отырып шешуге болады.  

Кәсіпорындарда әлеуметтік-экономикалық факторларымен байланысты еңбек 
өнімділігін арттыру резервтері төменде берілгендер арқылы  анықталады: 

- жұмыс істеушілердің еңбек жағдайларының бекітілген нормаларға сай келмеуінен, 
олардың еңбекқабілеттілігі және еңбек біліктілігі деңгейлерінің толықтай пайдаланылмауынан; 
еңбек пен демалыстың ұтымды режимдерінің сақталмауынан; жұмыс істеушілердің 
шығармашылық мүмкіндіктері толық пайдаланбауынан;  

- жұмысшыларды дұрыс іріктемеу және дұрыс орналастырмау салдарынан 
ұжымдардың тұрақсыздығы; 

- жалақы төлеу мен сыйақы беру жүйесіндегі кемшіліктер.  
Мотивацияның (қызығушылық) тиімділігі қызметкерлер мен ұйымдар қызметтерінің 

нәтижелері бойынша, сонымен қатар еңбекке деген қатынасын анықтайтын сипаттамалар (күш-
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жігер салу, тырысу, табандылық, мұқияттылық, адалдық, тіл тапқыштық) бойынша бағаланады 
[4]. 

Мотивацияның (ынталандырудың) екі негізгі нысаны бар: нәтиже бойынша және 
дәреже бойынша: 

а) нәтиже бойынша ынталандыру көбінесе бір қызметкердің немесе топ қызметінің 
нәтижелерін салыстырмалы түрде нақты анықтап, бөліп көрсетуге болатын кәсіпорындарда 
қолданылады. Бұл ретте ынталандыру сыйақысы нақты жұмысты орындаумен немесе жұмыстың 
жекелеген сатыларымен байланысты.  

ә) мәртебесі (дәрежесі) бойынша ынталандыру, адам мен ұйымның ерекше қызметімен 
айқындалатын, сонымен қатар қызметкердің біліктілігін, жұмысқа деген көз қарасын, еңбек 
сапасын және басқа да параметрлерін есепке алатын, қызметкер қызметін интегралдық бағалауға 
негізделген.  

Ұжым жұмыскерлері арасында жүргізілген әлеуметтік зерттеулер нәтижелері, 
келісімдер, бұйрықтар, бухгалтерлік есеп мәліметтері және т.б. мотивацияны (ынталандыру) 
анықтау үшін ақпарат көзі болып табылады;  

Мотвацияның (қызығушылықтың, ынталандырудың) қажетті түрін таңдау тек 
жұмыстың мазмұны мен ғана емес, сонымен қатар берілген ұйымның басқару принциптерімен, 
ұлттың дәстүрлерімен және корпоративтің мәдениетімен анықталады [5]. 

Жалпы алғанда адамның мінез-құлық мотивтерін эгоистік және альтруистік деп екіге 
бөлуге болады. Біріншісі жеке адамның әл-ауқатына, ал екіншісі отбасының, ұжымның, жалпы 
қоғамның қамын жасауға бағытталған. Ендігі кезекте экономикалық қызметтердің эгоистік 
мотивтерін талдаудың қарапайым мәселелеріне тоқталайық. Ең алдымен, мұндай мотивтерді 
(ынталануды) жұмыс барысы және жұмыс нәтижесінің бағдарлануына қарай екі топқа бөлуге 
болады.   

Бірінші жағдайда мотивтер жұмыстың мазмұнына, еңбек жағдайына, қызметкерлер 
арасындағы өзара қарым-қатынастар сипатына байланысты болады. Екінші жағдайда үш негізгі 
мотив болуы мүмкін: жұмыстың маңыздылығы, материалдық сыйақы алуы және бос уақыты 
болуы.  

Жұмыстың маңыздылығы жұмыс істеушінің өзінің отбасының, таныстарының 
пікірлерін ескерумен бағаланады. Көптеген адамдар үшін олардың қызметінің мәртебелілігі 
жеткілікті мотив болып саналады.  

Материалдық сыйақы әртүрлі формада болуы мүмкін, көбінесе ол ақшалай түрде 
болады. Ал бос уақыт шығармашылық тұлғалар үшін өте маңызды мотив болып табылады [6]. 

1990-1991 жж. Ресей ғылым академиясы мамандарының қатысуымен  (жетекшісі – 
профессор Р.Инглхарт, АҚШ) жүргізілген Бүкіләлемдік құндылықтарды зерттеу нәтижесі 
қызықты болып отыр. Оның негізгі шешімдері бойынша келесідей қорытынды жасауға болады:  
«еңбек бүгінде қызмет ретінде қарастырылады, оның басты мақсаты – жұмыскердің өзінің және 
оның отбасының тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады; жоғары 
жалақының еңбек құндылығы ретінде кеңінен таралуы Ресей мен зерттелген елдердің көпшілігі 
үшін де ортақ болып саналады» [7]. 

«Жоғары жалақы» мотиві 90-жылдары өте үлкен маңызға ие болды, бұл көптеген 
халықтың өмір сүру деңгейлерінің төмендеуіне және оның көп бөлігінің алға ұмтылу деңгейінің 
көтерілуіне байланысты болды. Әрбір қызметкердің жұмысының мотивтерін анықтау, осы 
мотивтердің кәсіпорын мақсаттарымен сәйкес келуі өндірісті тиімді басқарудың негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады.  

 Еңбекке деген мотивацияны (ынталадыруды) басқару, жалақы саясатына сүйенеді, яғни 
кәсіпорын қызметінде көзделген мақсаттарға жету үшін ағымдағы жұмыс жағдайларында ең 
тиімді жалақы формалары мен жүйелерін таңдау мен негіздеуге бағытталады. Жалақыны 
ұйымдастырудың түрлі нұсқалары мен элементтері: мөлшерлемелер, еңбекақы, кесімді үстеме 
ақы алу, қосымша ақы алу және үстеме төлемдер, сыйақы алудың әр алуан түрлері мен 
өлшемдерінің үйлесуі қолданылады. Еңбекақының ынталандырушы әсерінің деңгейі 
қызметкерлердің еңбек салымы мен еңбекақы мөлшері байланысын қамтамасыз етуіне, 
қызметінің нәтижелеріне қарай жоғарылауы немесе төмендеуі мүмкін. Жалақыны кәсіпорын 
нәтижелерімен байланыстыру тәжірибесі 30-жылдардан бері қолдынылып келеді.  
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В.Вейцманның «қатысу экономикасы» теориясы бойынша кірістерге қатысу тікелей, 
яғни жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы алу негізінде болуы және жанама, яғни кәсіпорын 
капиталына қатысуы негізінде болуы мүмкін. [8] 

Жұмыскердің әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі 
өндірілетін өнімнің саны мен сапасына әсер етеді, демек кәсіпорын кірісіне де әсерін тигізеді. 
Кіріс, өз кезегінде, еңбекақыны қалыптастыру деңгейіне әсер етуі тиіс. 

Жалақының ынталандырушы қызметінің күшеюімен бірге қызметкерлердің жиынтық 
табысындағы үлесін ұлғайта отырып, оның ұдайы өндірістік қызметін жоғарылату мәселесін 
қатар шешуге болады.  

Бүгінгі таңда барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар материалды ынталандырудың 
оңтайлы үлгілерін өз бетінше таңдай алады, жалақыны ұйымдастыру жүйелерін модельдеудің 
тиімді тәсілдерін жасай алады және меншіктен түсетін табыстарды бөле алады. Көп жағдайда 
экономиканың қазіргі жай-күйіне материалды ынталандырудың икемді жүйелері және 
сақтандыру кепілдемелерін, әлеуметтік жеңілдіктер мен төлемдерін пайдаланумен үйлестіре 
отырып, меншіктен түсетін табыстарды алу сәйкес келеді. Жалпы бұл үлгіні келесідей түрде 
көрсетуге болады, (2): 

 
Т =  (Ж𝑚𝑖𝑛 + ∆Ж) ∙ К + ҮТ + С + ДП + ӘЖ + СК,                                 (2) 

 
мұндағы: Т - жұмыскер табысы; Ж𝑚𝑖𝑛- төменгі жалақы мөлшері; ∆Ж- осы кәсіпорындағы 
бірінші разрядты жұмыскер жалақысының тарифтік бөлігінің ең аз мөлшерден асып түсуі; К – 
тарифтік тор бойынша жұмыскердің тарифтік коэффициенті; ҮТ - жұмыскерге үстеме ақылар 
мен төлемдер; С – төленетін сыйақылар; ДП - дивидендтер, акциялар бойынша төленетін 
пайыздар; ӘЖ - әлеуметтік жеңілдіктер мен төлемдер; CК – сақтандыру кепілдемелері. 

Келтірілген есептесу формуласы материалды ынталандырудың икемді жүйесінің әр 
түрлі нұсқаларын модельдеу негізіне салынған. Нақты өндіріс жағдайында қарастырылған 
формуланың модификациялары қолданылады, (3): 

 
Т =  (Ж𝑚𝑖𝑛 + ∆Ж) ∙ К + С + СК,                                                                                          (3)  

 
немесе: 

 
Т =  Ж𝑚𝑖𝑛 ∙ К + ҮТ + С + СК.  
 
Әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда табыстарды өндірісішілік реттеу 

ерекшеліктері әр элементтің нақты жағдайы үшін ең оңтайлы анықтаудың нұсқалары негізінде 
материалдық ынталандыру үлгісін құруды талап етеді. Жұмыскер табысының тарифтік бөлігі 
біршама тұрақты. Үлгі икемділігі табысты құрайтын қалған элементтердің есебінен қол 
жеткізіледі. 

Қорытынды. Сонымен, кәсіпорын қызметінің нәтижелік көрсеткіштерін жоғарылату 
үшін адам ресурсына жақсы жағдай жасауға зор мән беру, тиiмдi жұмысықа ынталандырушы 
факторлар жиынтығының әрбiр позициясының қайтарымын реттеу және бақылау қажет. Біздің 
ойымызша, осы жоғарыда аталғанғандарды толық есепке алған жағдайда ғана, кәсіпорыннның 
кадрлық және өндірістік әлеуетін толық пайдалануға, соңынан өндірістен мол табыс алуға  қол 
жеткізуге болады. 
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МОТИВИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Б.Бекбенбетова*1, М.О.Рыспекова2, Н.П.Құраш3 
1,2,3Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана, Казахстан 

e-mail: zara_52@mail.ru 
Резюме. Целью статьи является рассмотрение роста производительности труда, а 

значит, факторов влияющих на повышение производительности труда персонала предприятия, 
как основы повышения эффективности производства в целом, на предприятии.  

Также, в статье рассматриваются вопросы повышения производительностью труда в 
связи с человеческими ресурсами, такими, как социально-экономические, мотивационные 
(стимулирующие) и другие, с новым подходом. К тому же многие вопросы связанные, с 
провижением научно–технического развития в целом, и в частности, с совершенствованием 
материальной основы производства – техники, технологии, а также подготовка достаточно 
сложных организационных, управленческих рекомендаций, рассмотрены с точки зрения, что 
они возможны только лишь в результате активного труда людей.  

  Кроме того, рассматривается влияние стимулирующего процесса на человеческие 
ресурсы, а значит на рост производительности труда, что в конечном результате 
отражается на повышение качественных и количественных показателей производства. 

Ключевые слова: эффективность труда, производительность труда, социально-
экономические, стимулирующие, человеческий капитал, качество труда, факторы. 
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Summary. The purpose of the article is to consider the growth of labor productivity, and 

hence the factors affecting the productivity of the personnel of the enterprise, as the basis for improving 
the efficiency of production in General, in the enterprise. 

Also, the article discusses the issues of increasing productivity in connection with human 
resources, such as socio-economic, motivational (stimulating) and others, with a new approach. In 
addition, many issues related to the promotion of scientific and technological development in General, 
and in particular, to the improvement of the material basis of production–technology, technology, as 
well as the preparation of rather complex organizational, management recommendations, are 
considered from the point of view that they are possible only as a result of active work of people. 

In addition, we consider the impact of the stimulating process on human resources, and 
therefore on productivity growth, which ultimately affects the improvement of qualitative and 
quantitative indicators of production. 

Key words: labor efficiency, labor productivity, socio-economic, stimulating, human capital, 
labor quality, factors. 
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Түйін. Мақаланың мақсаты Қазақстандағы мемлекеттік-жеке әріптестіктің (МЖӘ) 

даму ерекшеліктері мен оның ұзақ мерзімді кезеңдегі келешегін анықтау болып табылады. 
Зерттеу аясында Қазақстанның егемендік алған мезеттен бастап мемлекеттік-жеке 
әріптестіктің қалыптасуы мен дамуы қарастырылып, оның институционалдық негіздері 
талданған. Қазақстан Республикасындағы (ҚР) мемлекеттік-жеке әріптестіктің заманауи 
ағымдағы жағдайына талдау жасалып, оның дамуының салалық және аймақтық 
ерекшеліктері анықталған. Сондай-ақ, Қазақстандағы мемлекеттік-жеке әріптестіктің әлсіз 
және күшті жақтары сараланып, ұзақ мерзімді келешектегі дамуындағы кезедесетін қауіптер 
мен  мүмкіндіктері айқындалған. Осы зерттеуде Қазақстанда отандық және шетелдік 
инвесторлер үшін МЖӘ қанық нарығын қалыптастыруға мүмкіндік беретін шаралар кешенін 
қарастыру қажеттілігі айқындалды. 

Түйінді сөздер: мемлекеттік-жеке әріптестік, МЖӘ жобалары, инфрақұрылым, 
әлеуметтік саладағы МЖӘ 

 
Кіріспе. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан стратегиясы-2050»: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде ұлттық 
экономиканың жетекші күші ретінде кәсіпкерлікті, оның ішінде, «Мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестігінің жаңа үлгісін құруды  жан-жақты қолдау қарастырылған [1]. Отандық 
экономиканың индустриялды-инновациялық дамуын сәтті жүзеге асыру, ең алдымен, дамыған 
елдердің МЖӘ дамыту тәжірибесін барынша пайдалана отырып, әсіресе оны дамытудың басым 
салаларында мемлекет пен бизнестің өзара пайдалы, тиімді серіктестігіне негізделуі тиіс екенін 
атап өткен жөн.  

Зерттеу әдістері. Қойылған проблеманы зерттеу мен кезеңдік міндеттерді шешудің 
негізін әртүрлі экономикалық зерттеу әдістері құрайды: жүйелік және құрылымдық-
функционалдық талдау, салыстырмалы және логикалық әдістер, сондай-ақ жағдайлық талдау. 
Жағдайлық талдау құралы ретінде стратегиялық жоспарлаудың ең танымал әдісі – SWOT талдау 
пайдаланылды. Осы әдісті қолдана отырып, жүргізілген зерттеуде Қазақстандағы МЖӘ дамуына 
әсер ететін ішкі және сыртқы факторларға кешенді баға беріліп, оның күшті және әлсіз жақтары, 
сондай-ақ мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін анықталды. Қол жеткізген нәтижелер бар 
мүмкіндіктерді іске асыру және қауіптерге қарсы тұруға арналған резервтерді бағалауға 
мүмкіндік берді. 

Қорытындылар мен талқылаулар.1991 жылы тәуелсіздік алған кезден бастап ҚР 
табиғи және энергетикалық ресурстардың үлкен қорына, өнеркәсіптік және көлік әлеуетіне ие 
болды, ал МЖӘ болса негізінен, мемлекеттік активтерді басқару құралы ретінде қарастырылды. 
Осы қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық актілер Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексі, «Жекешелендіру туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік 
сатып алу туралы» ҚР  заңдары болды. 

Қазақстандағы МЖӘ реттейтін бірінші құқықтық база инвесторларға жалғыз реттеу 
құралын – концессия ұсынды. Осы мақсатта «Концессиялар туралы» ҚР Заңы қабылданып, ол 
заң 1993 жылы күшін жойды. «Концессиялар туралы» ҚР жаңа заңы 2006 жылғы 7 шілдеде 
қабылданды. Бұл елде МЖӘ түрлерінің бірі, концессия механизмін енгізудің құқықтық негізін 
құрудағы маңызды қадам болды.  

Қазіргі таңда Қазақстанда қалыптасқан институционалдық база – республикалық және 
аймақтық деңгейде мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар жиынтығы болып табылады. 
ҚР-дағы МЖӘ-нің қолданыстағы институционалдық жүйесі мынадай (Сурет 1). 
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Ескертпе – авторлармен құрастырылған 
Сурет  1 – Қазақстандағы институционалды МЖӘ сұлбасы 
 
Осылайша, жалпы МЖӘ дамыту бағдарламасының шеңберінде МЖӘ-ні одан әрі 

дамытуға ықпал ететін институционалдық база қалыптасты. 
2015-2019 жылдарға арналған ҚР индустриялық-инновациялық дамуының бекітілген 

мемлекеттік бағдарламасы аясында мемлекеттік-жеке әріптестік инфрақұрылымды дамыту және 
жобаларды құрудағы үдемелі индустрияландыру механизмдерінің бірі ретінде анықталады. 
Бүгінде Қазақстанда МЖӘ механизмін қолданатын 42 жоба бар, олардың 5- республикалық 
маңызы бар жобалар және 37 жергілікті жоба. Бұл жобалардың басым салалары: көлік 
инфрақұрылымы, әлеуметтік және қалалық инфрақұрылымды дамыту болып табылады (Кесте 
1).  

Кесте  1 
МЖӘ механизмді жобалардың салалық құрылымы  

Сала атауы Іске асырылу деңгейі 
республикалық жергілікті 

Өнеркәсіп   1 
Көлік және энергетика 2 13 
Білім беру  8 
Денсаулық сақтау 2 14 
Спорт  1 
Қылмыстық-атқарушы 

тәртіп  1  

БАРЛЫҒЫ 5 37 
Дереккөз: http: // stat.gov.kz 
 
Бұл тұрғыда, Астана қаласы мен Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік-жеке әріптестік 

жобаларын құруда белсенділік танытып отырғанын атап өткен жөн. Сонымен қатар, Ақмола, 
Ақтөбе, Атырау, Қостанай және Павлодар сынды бірқатар өңірлерде нөлдік белсенділік. 

Жыл сайын артып отырған әлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз ету 
объектілердің көлеміне және сапасына деген қажеттілік жалғыз мемлекеттік қаржат есебінен 
олардың шектеулі сипатына байланысты объективті түрде қанағаттандырыла алмайды. Осыған 
байланысты, тек бюджет қаражатынан дәстүрлі түрде қаржыландырылатын салаларға жеке 
отандық және шетелдік капитал тартуға мүмкіндікберетін МЖӘ – бюджет инвестицияларының 
болашақта тиімділігін арттыру үшін негіз болмақ.  
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МЖӘ-нің басым бағыттарын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасында оның 
ұзақ мерзімді перспективада дамуына SWOT-талдау жасалды (Кесте 2). 

 
Кесте 2 

 Қазақстан Республикасында МЖӘ-тің дамуына  SWOT-талдау 
КҮШТІ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 

1) заманауи талаптарға бейімделген және 
үнемі жетілдірілетін қазіргі МЖӘ туралы 
заңнаманың болуы.  
2) МЖӘ саяси қолдау 
3) МЖӘ қалыптасқан институционалды 
жүйесі (республикалық және өңірлік 
деңгейлерде мамандандырылған МЖӘ 
ұйымдары құрылды, «бір терезе» принципі 
енгізілді, ЖАО өкілеттігі кеңейді және т.б.) 
 4) МЖӘ жобасының коммерциялық 
тартымдылығын қамтамасыз ететін 
мемлекеттік қолдау шаралары мен жеке 
әріптестердің шығындарын өтеу 
құралдарының кешенді жүйесі.  
5) Көлік және энергетика саласындағы 
МЖӘ жобаларын іске асыру тәжірибесі.  
 

1) МЖӘ саласында құқық қолдану 
практикасының болмауы.  
2) Мемлекеттік қолдау шаралары мен 
концессионерлердің шығындарын өтеу 
механизмдері іс жүзінде сыналмаған.  
3) пилоттық МЖӘ жобаларын іске асыруда теріс 
тәжірибенің болуы.  
4)Бюджеттік инвестициялармен салыстырғанда 
күрделі және ұзақ жоспарлау рәсімдері.  
5) Мемлекеттік, сондай-ақ жеке секторда да МЖӘ 
мәселелері бойынша білікті мамандардың 
болмауы.  
6) Жеке сектордың мемлекеттік құрылымдарға 
сенімсіздік.  
7) Екінші деңгейлі банктер (ЕДБ) мен қаржы 
институттарының МЖӘ жобалары мен әлеуетті 
концессионерлерге сенімсіздігі.  
8) Салалық және жергілікті басқару органдары 
белсенділігінің төмендігі.  
9) Құны мен уақыты бойынша қолайлы жеке 
секторда қаржы ресурстарының болмауы.  
10) Валюта тәуекелдерінің жоғарылығы.  
11) Салаларда реттеуші шектеулердің болуы. 

МҮМКІНДІКТЕРІ ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРІ 
1) Халықаралық ұйымдар тарапынан қолдау 
табу.  
2) Елдің ұзақ мерзімді даму 
бағдарламаларын іске асыру.  
3) Шағын және орта, оның ішінде 
инновациялық бизнесті дамыту.  
4) Қазақстандық МЖӘ нарығын 
жобалардың тұрақты ағымын қамтамасыз 
ету арқылы шетелдік және отандық 
инвесторлар үшін тартымды ету.  
5) Жаңа жұмыс орындарын құру.  
6) «Жоба шамалас» инфрақұрылымды 
дамыту.  
7) Мемлекеттік инфрақұрылымның 
тиімділігін және көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттыру.  
8) Экономикаға жеке сектордың қатысу 
үлесінің артуы.  
9) МЖӘ жобалары арқылы экономикаға 
тікелей шетел инвестицияларын тарту.  
10) Отандық қор нарығының дамуы.  
11) Халықаралық стандарттарды, 
модельдерді, әдістерді енгізу және т.б.  
12) Мемлекеттік инвестициялардың 
ашықтығылығы мен есептілігінің артуы. 

1) Ақылға қонымсыз қаржы ауыртпалығы 
(тарифтер қолданушыларға қатысты; 
концессионер шығындарының орнын толтыруға 
қатысты мемлекет үшін).  
2) Мемлекеттік қызметшілер, бизнесмендер және 
халық арасында МЖӘ енгізу туралы идеяны 
қолдаудың жеткіліксіздігі (артықшылықтары 
туралы ақпараттың жеткіліксіздігі салдарынан) 
3) МЖӘ жобаларын іске асыру үшін отандық 
кәсіпкерлердің техникалық, ғылыми, кадрлық 
және қаржылық әлеуетінің жоқтығы.  
4) МЖӘ жобаларын қаржыландыру бойынша 
отандық ЕДБ-ның шектеулі әлеуеті. 
5) Минералдық ресурстарға бағаның және 
инфляцияның өсуіне байланысты, елдің 
қаржылық көрсеткіштерінің нашарлауы. 
6) Жоспарланған жобаларды сәтсіз жүзеге 
асырған жағдайда мемлекеттік және жеке 
секторлар тарапынан МЖӘ-ға сенім мен 
қызығушылығының болмауы.  
7) Тәуекелдің жоғары деңгейі мен экономикадағы 
белгісіздікпен байланысты ұзақ мерзімді 
жобаларға жеке бизнес мүдделері болмауы. 
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Қазақстандағы МЖӘ дамытуға оң, сондай-ақ теріс әсер етуіне жағдай жасайтын 
көптеген факторлар бар. Жүргізілген талдау МЖӘ-нің толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін 
қандай қадамдар жасалуы мүмкін екендігін және нақты қандай проблемаларға ерекше назар 
аудару қажеттігін анықтауға мүмкіндік береді. МЖӘ-нің ағымдағы жағдайына жүргізілген талдау 
Қазақстанда МЖӘ нарығын дамыту және жаңа жобаларды енгізу үшін қажетті заңнамалық және 
институционалдық жағдайлардың қалыптасқанын мен одан әрі жетілдіріліп жатқанын көрсетті. 

БҰҰ ЕЭК зерттеуіне сәйкес, әлемнің барлық елдеріндегі МЖӘ дамыту үш кезеңде жүзеге 
асырылады, олар шартты түрде дайындау, енгізу және жетілдіру кезеңдері ретінде сипатталуы 
мүмкін [2]. Егер біз осы әдістемені пайдалана отырып Қазақстанда МЖӘ-нің даму деңгейі мен 
күйін анықтайтын болсақ, қазіргі уақытта Қазақстанда дайындық кезеңі толығымен аяқталғанын 
және МЖӘ енгізу үдерісінің екінші кезеңі аяқталатуға жақын қалғанын айтуға болады. Осылайша, 
отандық және шетелдік инвесторлар үшін тартымды Қазақстанда кемелденген МЖӘ нарығын 
қалыптастыруға мүмкіндік беретін шаралар кешенін ұсыну қажет. 

Осыған байланысты, МЖӘ жобаларын ілгерілетуімен қатар, МЖӘ нарығының 
«кемелдену қисығының» үшінші кезеңінің критерийлеріне қол жеткізу үшін бірқатар шараларды 
орындау қажет. 

Бұл зерттеуде келісімшартты МЖӘ дамытуға баса назар аударуға тоқталған жөн. 
Қазақстандағы МЖӘ жобаларын әзірлеу және енгізу тәжірибесі негізінен ірі жобаларда осы 
механизмнің даму үрдісін көрсетті. Осылайша, алғашқы пилоттық МЖӘ жобалары әлемнің 
көптеген елдерінде МЖӘ үшін классикалық болып табылатын және ірі капиталға 
инвестицияларды қажет ететін көліктік және энергетикалық секторларда жүзеге асырылады. 
Қазіргі кезде әзірленіп жатқан концессиялық жобалар да елеулі инвестицияларды көздейді. 
Сонымен қатар, МЖӘ – ірі инфрақұрылымдық жобалардың ғана емес, сонымен бірге кішігірім 
жобалардың да іске асыру тетігі болып табылады. Бұл тұрғыда, МЖӘ саласындағы халықаралық 
сарапшылар Қазақстанға шағын-МЖӘ-жобаларын енгізуді ұсынды [3]. 

Қазақстандағы шағын МЖӘ нысандарының дамуы әдетте, ірі инвесторлардың салым 
салуы құлықсыз сегменттерінде оны дамытуға оң ықпал етуі мүмкін деп есептейміз. Бұл механизм 
мемлекеттік орган үшін жергілікті инфрақұрылым проблемаларын шешіп қана қоймай, шағын 
және орта бизнес өкілдеріне МЖӘ жобаларына қатысуына мүмкіндік береді.  

МЖӘ шағын-жобалары шағын ғана емес, ірі шетелдік инвесторлар үшін де қызығушылық 
тудырады. Сонымен қатар, пилоттық жоба ретінде әзірленетін сынақ объектісі құрылатын шағын 
МЖӘ нысандары түрлі салаларда ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде 
мемлекеттің шығындары мен тәуекелдерін азайта алады. Сарапшылар Қазақстанда мұндай 
жобаларға әлеуетті инвесторлардан сұраныс бар екенін атап өтті. Атап айтқанда, ірі жобалар 
бойынша келіссөздерге қатысқан инвестор өкілдері МЖӘ шағын-жобаларына қызығушылық 
танытуда. Сарапшылардың пікірінше, бұл қызығушылық, бірінші кезекте, ұлттық заңнаманы 
сынақтан өткізу және шағын МЖӘ нысандарының жобалары бойынша барлық ықтимал 
тәуекелдерді есептеуге мүмкіндік береді. Осындай инвесторлар, әдетте, отандық шағын және орта 
бизнестің өкілдері арасында қазақстандық әріптестерді іздейді. 

Қазақстанда шағын МЖӘ нысандары шеңберінде жобаларды белсенді іске асыру үшін 
бірқатар проблемалық мәселелерді шешу қажет, соның ішінде осы жобаларға арналған заңнамалық 
рәсімдерді жеңілдету, сондай-ақ типтік құжаттаманы әзірлеу және енгізу арқылы оларды дамыту 
үшін қажетті уақыт пен құн шығындарын қысқарту.  

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері концессиялық жобаларды дайындау мен іске асыру 
сапасын жақсарту, экономиканың түрлі салаларында МЖӘ келісімшарттарының жаңа түрлерін 
қолдануға мүмкіндік бере отырып, әртүрлі МЖӘ нысандарының ішінен концессиялық жобаларды 
іске асыру үшін неғұрлым оңтайлы сұлбасына тиімді таңдау жасаумен қамтамасыз етеді. Дұрыс 
құрылымдалған және тиісті түрде іске асырылған МЖӘ инфрақұрылымдық нысандарының 
құрылысы кезінде және инфрақұрылымдық қызмет көрсету кезінде тиімділікті арттыруға 
үміттендіреді және осылайша, осы қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 
шығыстарды қысқартады. Егер шешім МЖӘ пайдасына шешілсе, жобаны дайындау үдерісінің 
бұрынғысынша, экономикалық тиімділікке қол жеткізуге және бюджеттің қолайлылығын 
қамтамасыз етуге бағытталғандығының маңызы зор. 

Зерттеу барысында Қазақстан Республикасында МЖӘ дамытудың келесі ерекшеліктерін 
анықталды: салалық құрылымдарда инфрақұрылымдық жобалардан бастап әлеуметтік жобаларға, 
оның ішінде денсаулық сақтау мен білім беру саласына ауу орын алды. МЖӘ жобаларының 
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өңірлік құрылымында Астана қаласы және Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік-жеке әріптестік 
жобаларын құруда белсенділік танытуда. Бұл ретте, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қостанай және 
Павлодар сынды бірқатар өңірлерде төмен белсенділікке ие болып отыр.  

Осылайша, Қазақстан Республикасындағы МЖӘ-нің одан әрі дамуы тек өндіріс 
объектілерін ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, жоспарлау, 
қаржыландыру, салу және басқару үшін мемлекет пен жеке сектор арасындағы экономикалық 
байланыстардың өзара іс-қимылының маңызды факторы болып табылады. Сондықтан мемлекет 
пен жеке сектордың әріптестігін қаржыландырудың қосымша көздерін тарту мақсатында және 
корпоративтік менеджмент пен мемлекеттік басқару практикасының тиімді симбиозы ретінде 
ұзақ мерзімді өзара іс-қимыл  ретінде сипаттаған жөн.  
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Summary. The purpose of the article is to identify the characteristics of the development of public-
private partnership (PPP) in Kazakhstan and to determine its prospects for the long term. 

The study examined the formation and development of PPP in Kazakhstan since independence, 
analyzed its institutional framework. The basis of the analysis of the current state of PPP in the Republic of 
Kazakhstan, identified industry and regional features of its development. It also analyzed the weaknesses and 
strengths of PPPs in Kazakhstan, identified threats and opportunities for further development in the long 
term. In this study, it was revealed that it is necessary to provide a set of measures that will enable 
Kazakhstan to create an attractive PPP market for both domestic and foreign investors. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН  

Галиева А.Х.*, Токсанова А.Н., Укубасова Г. С. 
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, г.Астана, Казахстан 

e-mail: alma_galiyeva@mail.ru 
Резюме. Целью статьи является выявление особенностей развития государственно-

частного партнерства (ГЧП) в Казахстане и определение его перспектив развития на долгосрочный 
период. 

В рамках исследования рассмотрено становление и развитие ГЧП в Казахстане с момента 
обретения независимости, проанализированы его институциональные основы. Проведен анализ 
текущего состояния ГЧП в Республике Казахстан, выявлены отраслевые и региональные 
особенности его развития. Также проведен анализ слабых и сильных сторон ГЧП в Казахстане, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития на долгосрочную перспективу. В  
исследовании выявлено, что необходимо предусмотреть комплекс мер, которые позволят 
сформировать в Казахстане привлекательный как для отечественных, так и для иностранных 
инвесторов зрелый рынок ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты ГЧП, 
инфраструктура, ГЧП в социальной сфере. 
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АҚТӨБЕ АҚЫЛДЫ ҚАЛА ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
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Аңдатпа. Ғылыми мақалада Қазақстан Республикасында цифрлық мемлекеттік 

басқару жүйесін дамыту аясында ақылды қалалар тұжырымдамасын жүзеге асыру 
басымдықтары Ақтөбе қаласы мысалында қарастырылады. Ғылыми мақаланың негізгі 
мақсаты «ақылды қала» құрудың ұлттық стандарттарын енгізу бойынша негізгі бағыттарға 
талдау жасай отырып, «Ақтөбе қауіпсіз қала» жүйесін құрудың жолдары анықталады. 
Ақылды қала құрудың әлемдік тәжірибесіне шолу жасалады. Әлем бойынша ақылды қала 
жасаудың және дамытудың үлгілері талданады. Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға 
арналған аумақты дамыту  бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері Ақтөбе ақылды 
қаласын құру мәселелерімен ұштастырылады. Мақаланы жазу барысында ғылыми зерттеудің 
талдау және салыстыру әдістері қолданылды. Ғылыми мақаладағы негізгі қорытындылар мен 
ұсыныстар Қазақстан Республикасының өңірлік саясат, цифрландыру саясатына қатысты 
мемлекеттік бағдарламаларына, Елбасының Жыл сайынғы Жолдауларына негізделген. 

Түйінді сөздер: урбандалу, агломерация, ақылды қала, «смарт сити Ақтөбе» жобасы, 
цифрлы мемлекет, Ақтөбе агломерациясы, қауіпсіз қала. 

 
Кіріспе. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

2018 жылдың 10 қаңтарындағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» аттаы Жолдауында Қазақстанның жаңа әлемнің көшбасшысы қатарына енуі үшін 
қажет барлық жағдайы бар екендігін атап өтті [1]. Ол үшін төмендегідей міндеттердің бірі 
«ақылды ұлт» үшін «Ақылды қала» міндетін шешу мәселесі айқындалды. Ел Президенті Астана 
қаласының мысалында «Смарт Сити» «эталондық» стандартын қалыптастырып және ең жақсы 
тәжірибе тарату, оны Қазақстанның қалалары арасында тәжірибе алмасу үшін қолдануды 
ұсынды. «Ақылды қалалар» аймақтық дамудың, ел аумағының барлығында инновацияны тарату 
және өмір сапасын арттырудың қозғаушы күші болуы керек. 

Ақпараттық мемлекет және электронды үкімет тұжырымдамасы мен цифрлы үкіметке 
біртіндеп өтуге сәйкес «ақылды» қала стратегиясын енгізу және оны жүзеге асыру қажеттілігі 
туындайды. Өз кезегінде, «ақылды» қала қаланы дамытуға инновациялық тәсіл және бір уақытта 
технологиялық инновацияның жиынтығы болып табылады [2]. 

"Smart city" бастамасы – оның инфрақұрылымын жетілдіру есебінен азаматтары үшін 
қолайлы қалалар құру үшін жағдайларды іске асыру болып табылады. Бұл бастаманың 
стратегиялық бағыты урбандалған аумақ құру, бұл аумақтың қала қызметі ресурстары мен жеке 
бастамалар қаланың тұрақты дамуын және енгізілетін технологиялар көмегімен және нақты 
уақыт режимінде ақпаратты талдау арқылы тұрғындар мен қала қонақтары үшін қолайлы 
жағдайларды қамтамасыз ету үшін өзара әрекеттеседі және ынтымақтасады. Бұл бастаманы 
жүзеге асыру үшін сервистік интегратормен жергілікті атқару органының типтік архитектурасы 
жасақталады, бұл кезде IoT, Open API, жасанды интеллект және басқа да технологиялар 
қолданылады. Бұл кезде басты назарға тұрғын және оның көлік инфрақұрылымы, қауіпсіздік, 
әлеуметтік, денсаулық сақтау, т.б. салалардағы күнделікті қажеттіліктері қойылады.  

Әдістер. "Smart city" жобасын жүзеге асыру үшін бенчмаркинг әдісі, яғни әлемдік үздік 
тәжірибе басшылыққа алынады, индекстер, бенчмарктер мен салыстырмалы рейтингтер 
қолданылады. Ғылыми зерттеудің талдау және салыстыру әдістері қолданылды. 

Талқылау. Қала ауқымының кеңеюіне байланысты қала шаруашылығының барлық 
қызметінің салаларының жұмысын қарапайымдату керек және жаңа технологиялар қолдану 
есебінен ірі қаланы басқарудағы жетіспеушілік мәселесін шешу және оны тиімді басқаруға өту 
керек [3].  
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Ақылды қалалар құрудың негізгі миссиясы – қаланың мемлекеттік басқару, көлік 
мобильділігі, коммуналдық жүйелер, денсаулық сақтау, білім беру, қоғамдық қауіпсіздік, қаржы, 
сауда, өндіріс және тұрғын үй ортасын құру сияқты барлық өмір қызметіндегі тұрғындардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Ақылды қала тұжырымдамасының маңызды 
элементі ақпараттық технологиялар және мәліметтерді талдауға негізделген зияткерлік 
инновацияны пайдалануға негізделген. Оларды тарату тез дамушы жаңа салаларды дамытады 
немесе әрекет етуші салаларды мәнді өзгертеді[4]. 

Шығыстың ұлы ғалымы әл Фараби айтқандай, «ізгі қала дені сау тән сияқты, оның 
барлық мүшелері тірі ағзаның өмірін сақтау үшін бір-біріне көмектесуі керек» деген [5]. Қазіргі 
жағдайда ізгі қаланы Smart City тұжырымдамасын жүзеге асыру есебінен қалыптастыруға 
болады. Қазіргі заманғы қалалар тек қала құрылысының негізгі функцияларын автоматтандыру 
жолымен ғана емес, қала билігі өз тұрғындарының өмір сапасын арттыру үшін қала өмірін 
бақылай алатын, түсінетін, талдайтын және жоспарлай білуі керек. 

Smart City жобаларының мақсаты экономикалық өсу, жаңа жұмыс орындарын құруды 
арттыру және жаңа технологиялар мен сервистер енгізу арқыды халықтың өмір сүру сапасын 
арттыру болып табылады. Мұндай қалаларда ыңғайлы, қауіпсіз, үнемді, экологиялы болуы 
керек.  

Қазіргі заманғы жағдайда Smart City ұлттық бағдарламалары көптеген мемлекеттерде 
қарқынды дамып келеді. Аталмыш бағыт бойынша 2015 жылы Қытайда енгізілген бағдарламада 2020 
жылға дейін 200 ақылды қалалар пайда болуы керек. Мұндай бағдарлама 2015 жылы Үндістанда 
ашылды, ол бойынша 2022 жылға дейін 100 ақылды қалалар әрекет етеді. Аустралия Smart Cities and 
Suburbs Program бағдарламасын жүзеге асыру үшін өңірлік үкіметтерге және үкіметтік емес 
ұйымдарға 50 млн. АҚШ долларын бөлді. 

Әлемдік ақылды қалалар нарығы IBM есебі бойынша 2017 жылы 424,7 млрд. АҚШ 
доллары деп бағаланды. McKinsey сарапшыларының есептеулері бойынша, әлемде 2020 жылы 
600 ақылды қалалар әрекет ететін болады. Осы ақылды қалалар әлемдік ЖІӨ үштен екі бөлігін 
қамтамасыз ететін болады деп болжамданады. Arup консалтингтік компаниясының бағалаулары 
бойынша 2020 жылы әлемдік ақылды қалалар қызметтері нарығы жылына 400 млрд. доллар 
құрайды. 

2016 жылы АҚШ-тағы ақылды қалалар технологиясына инвестициялардың жалпы 
көлемі 118,5 млрд. АҚШ долларын құрады, 2021 жылы болжамданатын инвестициялар бағалауы 
244,5 млрд. АҚШ долларын құрайды. Сингапур Smart Nation тұжырымдамасын жүзеге асыру 
үшін осы саладағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына жылына ЖІӨ 1%-нан кем емес бөлігін 
жұмсайды. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, мемлекет ақылды қалалар саласында 
бастамашы және негізгі интегратор болуы керек. Бұл салымдардан қайтарым ресурстар үнемдеу 
және қауіпсіздік болып табылады. Ұзақ мерзімді перспективада қалалық инновациялар тұрақты 
экономикалық дамуды және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуды қамтамасыз етеді. Бұл 
жобаның өзге мүдделі тұлғаларына ғаламдық технологиялық корпорациялар мен 
телекоммуникациялық операторлар болып табылады. 

«Ақылды қалаларды» дамытудың әлемдік тәжірибесі оны құрудың төмендегідей 
жолдары бар екендігін көрсетеді: 

– «нөлден» жаңа орындағы «ақылды қала», бұл кезде «ақылды қаланың» барлық 
негізгі шешімдері қаланы жобалау және құрылысы кезеңінде қарастырылады (Масдар сити – 
Біріккен араб әмірлектері, Нью Сонгдо – Оңтүстік Корея, Тяньцзинь – Қытай Халық 
Республикасы); 

– қалыптасқан қала жүйесін «ақылды қалаға» біртіндеп өзгерту немесе қайта 
жасақтау (Амстердам – Нидерланды, Лондон – Ұлыбритания, Стокгольм – Швеция, Фуджисава 
– Жапония). 

Бірінші үлгінің кемшілігі халықтың «ақылды қалаларға» миграциясы мұндай 
қалалардың тартымдылығы мен қоныстану ыңғайлылығына қарамастан күтілетін нәтижеге 
сәйкес келмей жатады. «Нөлден» жаңа орында құрылған «ақылды қалалар» онша жоғары емес 
динамикасын көрсетеді, дегенмен ұзақ мерзімді кезеңде әрекет етуі перспективалы болып 
табылады (20-30 жыл) [6]. 

«Ақылды қала» құрудың екінші жолының қиындығы қала объектілерінің тарихи 
құндылығын сақтай отырып өзгерістер енгізу және қала инфрақұрылымын түбегейлі өзгерту 
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мүмкіндіктерінің болмауы болып табылады. Ақтөбе қаласын «ақылды қалаға» айналдырудағы 
негізгі кедергілер осы мәселелер болып табылады. 

SmartCity дамыту үшін қажет инновациялық технологияларды енгізу және дамытудың 
негізгі құралдарының бірі стандарттау болып табылады. Стандарттау «ақылды қала» құрудың 
барлық кезеңін - ғимараттар, инфрақұрылым құрылысы, көлікті басқарудан бастап қаланы 
басқарудың басқа элементтерінен аяқтап қамтиды. 

Machina Research әдіснамасына сәйкес бұл салада екі негізгі тәсіл бар. Біріншісі – 
«жоғарыдан-төмен» тәсілі бойынша Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымы (International 
Organization for Standardization), АҚШ Ұлттық стандарттар және технологиялар институты (The 
National Institute of Standards and Technology), Телекоммуникация саласындағы стандарттау 
жөніндегі Еуропа институты (European Telecommunications Standards Institute) және басқа да 
халықаралық стандарттау ұйымдары әлемнің әртүрлі елдерінде оны одан әрі енгізу үшін жалпы 
жүйе үлгісін құрады.  

Екінші тәсілге «төменнен-жоғары» бойынша стандарттау жатады, бұл кезде стандарттар 
жергілікті деңгейде жасалады (ашық платформа құру есебінен, мысалы one M2M, API 
бағдарламалық интерфейстер және т.б.), кейін ғаламдық деңгейге өтеді. Мысалы, мұндай тәсіл 
Британдық стандарттар институтымен (British Standards Institution) қолданылады, көптеген 
өңдемелер британдық үкіметтің қолдауымен және өзіндік қуатты индустрияның көмегімен 
әлемдік тәжірибеде қолданылады. 

Әлемдік тәжірибеде төмен және орта табыс деңгейі бар елдердің көптеген қалаларында 
мемлекеттік қызметке, сумен қамтуға, санитария, электр қуаты және медициналық қызметке қол 
жетімділік төмен болып отыр. Ал табыс деңгейі орташадан жоғары елдерде, мысалы 
Қазақстанның қалалық орталықтары негізгі мемлекеттік қызметке қол жеткізе алады, бірақ 
энергия мен суды тиімді пайдалану, қалдықтар түзуді азайту және рециркуляция жүйесін 
жетілдіру қажеттіліктерін сезінеді.  

Бар әлемде, оның ішінде Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка, 
Орта Азия аймағында қала халқының саны артып отыр, ол өз кезегінде көлік мәселесімен, 
қауіпсіздік, ластану және әлеуметтік ауыз біршілік мәселелерімен ұштасады. Осыған орай 
аймақтағы қала басшыларының мемлекеттік бюджетке одан әрі күш салмай жоғарыда аталған 
және басқа да мәселелерді шешуді қарастыратын ұзақ мерзімді перспективаға стратегиялар 
жасақтауға тура келеді. Смарт-сити тұжырымдамасы қаланың тартымдылығын арттырады, оның 
неғұрлым бәсекеге қабілетті етеді және тұрғындар мен кәсіпкерлердің қанағаттану деңгейін 
арттырады. Әрбір аймақтың өзінің ерекшелігі, айрықша белгісі болады, оны «ақылды қала» құру 
жоспарын жасағанда ескеру керек[7].  

Әлемдік тәжірибеде қала билігі қала ортасына жаңашыл шешімдерді енгізе алатын 
кәсіпкерлерді белсенді тартады, олардың өзара әрекеті адам үшін қолайлы әрі тиімді болады[8]. 
«Смарт Сити Актобе» жобасын жүзеге асыру барысында да мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
элементтері белсенді қолданылуы керек.  

Нәтижелер. Ақтөбе қаласы әкімдігіне «Смарт Сити Актобе»  жобасын талқылау 
барысында ұсыныстар берілді. Ұсыныстар төмендегідей сипатта болды. 

Ақтөбе қаласы Ақтөбе облысының және Ақтөбе агломерациясының орталығы ретінде 
экономикалық дамуының басты міндеті етіп жаңа кәсіпорындардың жобалық қуаттылығын алға 
шығару және жұмыс істейтін өндірістерді жаңғырту, сапасы әлемдік стандарттарға сай 
шығарылатын өнім номенклатурасын кеңейтуді қояды. Ақтөбе қаласы тұрғындарының жобалық 
саны 2030 жылға - 625,0 мың адамды құрайды деп болжанады[9]. 

Сондықтан Ақтөбе қаласының қала құрылысын дамытудың басты мақсаты – бұл жайлы 
және эстетикалық тұрғыдан тартымды тіршілік ортасын құруды қамтамасыз ететін қаланы 
тұрақты түрде дамыту, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады. 

«Смарт Сити Актобе» жобасы негізгі 7 бағытты қамтиды. «Ақылды қала» 
тұжырымдамасы аясында Ақтөбе қаласында бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. 
Мысалы,қала мектептеріне «Білім ал» білім беру ақпараттық жүйесі енгізіліп, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты басқару орталығы құрылуда, барлық көшелерді жарықтандыру 
жүйесінің энергетикалық аудиті жүргізілуде, қалалық автобустар «AktobeBus» мобильді 
қосымшасын іске қосуға мүмкіндік беретін GPS-трекерлермен жабдықталған. Аталмыш 
қондырғы арқылы жолаушылар қоғамдық көліктерді бақылап, өз уақытын үнемдейтін ыңғайлы 
бағыттарды таңдай алады. 
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Сонымен қатар қоғамдық көліктерді электрондық терминалдармен жабдықтау, 
коммуналдық қызметтер үшін барлық түбіртектерді төлем құжатына біріктіру, диспетчерлік 
қызметтің бірыңғай орталығына жинақталған «қауіпсіз автобустар мен таксилер», «ақылды 
аялдама», «ақылды көлік тұрағы», «ақылды бағдаршамы» бар интеллектуалды көлік жүйесін 
құру және Ақтөбе қаласы тұрғынының әлеуметтік картасын жасау жоспарланып отыр. 

Бүгінгі таңда Ақтөбенің барлық қоғамдық және көлік құралдары GPS-трекерлермен 
қамтылған. Автобустар қозғалысын қадағалау үшін AktobeBus мобильді қосымша енгізілді. 
Медицина саласында қала тұрғындарының бірыңғай медициналық картасын құру, дәрігерге 
электронды тіркеу, т.б. жоспарланып отыр. «Қауіпсіз қала» бағыты бойынша 700 бейне 
камералар, 30 зияткерлік қиылыстар, 15 желілік учаскені фото тіркеу жүйесін енгізу 
жоспарланады. Нұр Ақтөбе шағын ауданында халыққа қызмет көрсету орталығында 
орналасатын қаланың өмір сүруін қамтамасыз ету және инженерлік ін мониторингтеуде энергия 
тиімділік Орталығын, облыстың Ішкі істер департаментінің резервтік жедел басқару 
Орталықтарын пайдалануға беру жоспарланады. 

Ақтөбе қаласында қаланың әрбір ғимаратының жеке сайттарын құру бойынша жоба 
енгізілді, QR-кодтар арқылы сайтқа шығуға болады. Дамыған елдерде QR-кодтар пайдалану 
күнделікті тәжірибе болып табылады. Жаңашылдық енгізудің мәні әрбір ғимаратқа жеке QR-код 
–смартфон камерасымен танылатын екі өлшемді штрих-код беріледі. QR-кодтар орнату пошта 
қызметкеріне, полицейлерге, коммуналдық қызметке, жедел медициналық көмек қызметіне, қала 
тұрғындары мен қонақтарына көмегін тигізеді. 

«Ақтөбе қауіпсіз қала» - бұл «Смарт Сити Ақтөбе» Жобасының бірінші бағыты болып 
табылады. «Ақтөбе қауіпсіз қала» бағыты бейнеталдауы бар бейне бақылау жүйесін, 
қиылыстарда жол жүру ережелерін бұзуды фото және бейне тіркеу жүйесін, желілік жол 
учаскелерінде жол жүру ережелерін бұзуды фото тіркеу жүйесін, бірыңғай жағдайлық 
мониторинг орталығын, мәліметтер өңдеу орталығын, мектептер үшін ақпараттық-білім беру 
жүйесін, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты басқару жүйесін, еАкимат 
автоматтандырылған мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін және талдау платформасын құруды 
қарастырады [10]. 

 «Смарт Сити Ақтөбе» Жобасы бойынша «Ақтөбе қауіпсіз қала» бағытының мақсаты 
болып табылады: 

• адам көп жиналатын орындарда жағдайды бақылауды арттыру; 
• қоғамдық қауіпсіздік деңгейін арттыру; 
• қоғамдық орындарда қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау, ашу 

тиімділігін арттыру; 
• іздеуде тұрған көлік құралдарын анықтау тіимділігін арттыру; 
• көлік құралдары жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін сақтауына бақылауды 

күшейту; 
• жол-көлік оқиғаларының санын және олардың запдаптарының ауырлығын 

төмендету; 
• төтенше жағдайларда әрекет ету уақытын қысқарту. 
«Ақтөбе қауіпсіз қала» жүйесі кешенін енгізу нәтижесінде төмендегідей инновация 

түрлері қарастырылады: 
- Ақтөбе қаласында бұрын жүзеге асырылмаған технологиялық өзекті 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізуді қарастыратын өнімдік инновациялар; 
- Автоматтандыру арқылы әдістерді жетілдірумен ерекшеленетін қала ұйымы 

қызметкерлерінің немесе қала тұрғындарының қызметінің технологиялық жаңа үрдісін игеруді 
қарастыратын процестік инновациялар.  

Жоба бойынша Ақтөбе қаласында «SmartCityАктобе» мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестік тетігін қолдана отырып, аппаратты-бағдарламалық кешен құру қарастырылады,  ол 
мемлекеттік және жеке меншік сектор арасындағы тәуекелдерді ұтымды бөлуге және мемлекет 
үшін әлеуметтік-экономикалық және бюджеттік тиімділік көрсеткіштеріне, сонымен қатар жеке 
инвестор үшін қаржылық тиімділіктің қажет көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Аталмыш жобаның нәтижесі қылмыстардан, құқық бұзушылықтан және жол-көлік 
оқиғаларынан әлеуметтік-экономикалық зиянды төмендету, жаңа жұмыс орындарын құру, 



 
 

121 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін айыппұлдардан түсімдер есебінен облыстық бюджеттің 
табыс бөлігін арттыру болып табылады. 

Жобаның бұл бағытын жүзеге асырудың қосымша табыстылығы автоматтандырылған 
жүйе енгізу арқылы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру, салықтық түсімдердің артуы, 
энергия ресурстарын және мамандандырылған құрал-жабдықтарды бақылау жүйесін пайдалану 
арқылы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және энергия үнемдеу саласында мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік жобасын жүзеге асырудан оң нәтиже болудан көрінеді. 

Қорытынды. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев республиканың 
барлық қалаларында «Смарт сити» жүйесін енгізу қажеттілігі туралы айтты. Елбасы Астана 
смарт қаласының тәжірибесі негізінде эталондық стандарт құру қажет және Қазақстан қалалары 
арасында ең үздік тәжірибені және тәжірибе алмасуды таратуды бастау қажет деп санайды. 
Оның пікірінше, ақылды қалалар өңірлік дамудың, инновация таратудың және ел аумағында 
халықтың өмір сүру сапасын арттырудың өзегі болады. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарындағы 7\7 
саясат\реформаның «Мықты өңірлер және урбандалу» 5-реформасының мәні бүкіл ел бойынша 
өмірдің базалық сапасын қамтамасыз еткен кезде қолда бар жергілікті әлеуетті (экономикалық 
резервтерді) тиімді пайдаланумен қамтамасыз етілетін өңірлердің экономикалық өсуі есебінен 
елдің ЖІӨ-ін арттыруға бағытталған [11]. Бұл реформадағы «Smart City» тұжырымдамасын іске 
асыру» бастамасы бойынша Қазақстанның барлық қалаларында Астананың және басқа елді 
мекендердің тәжірибесін ескеретін «эталонды» стандарт «Smart City» негізінде тұжырымдамасы 
іске асырылатын болады делінген. 

Smart Сity тұжырымдамасы қала шаруашылығының барлық қызметі жұмысының 
тиімділігін арттыру мақсатында жүзеге асырылады. Smart Сity миссиясының орталығында адам 
және оның қажеттіліктері болады. Ақылды қаланың өзекті сипаттамалары ыңғайлық, қауіпсіздік, 
тиімділік және экологиялық болып табылады.  

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі көрсеткіштерінің бірі елдің 
бес ірі қаласында Smart Сity дамыту болып табылады -  Smart Astana, Smart Karaganda, Smart 
Ontystuk, Smart Almaty, Smart Aktobe. 

Мемлекеттік бағдарлама аясында «ақылды қалалардың» типтік тұжырымдамасы 
әзірленген. Онда Интернет, жасанды интеллект, т.б. алдыңғы қатарлы технологияларды 
пайдаланатын жобалар тізімі келтірілген. Бұл құжат сонымен қатар Smart Сity технологиясын 
іске асырудың негіз салушы қағидаларын, тәсілдерін, мақсаттарын, басымдықтары мен 
міндеттерін анықтады. 

Жобалар мемлекеттік-жеке меншік әріптестік аясында, бюджеттік қаржыландыру және 
жеке инвестициялар шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Бұл кезде жобаларды жүзеге асыру 
ең үздік әлемдік және отандық тәжірибелерге бағдарлану, яғни бенчмаркингті қолдана отырып 
жүргізіледі деп жоспарланады.  

Қазақстан Республикасында халықаралық стандарттар негізінде Smart City саласында 
өзіндік ұлттық стандарттар әзірленіп бекітілді. Ұлттық стандарттар қалалық процестерді 
орталықтандырылған басқарудың түбегейлі жаңа мүмкіндіктеріне бірыңғай талаптар бекітеді, 
бұл талаптар энергия үнемдеу, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік, білім беру, 
денсаулық сақтау, экология және ақпараттық технологиялар саласындағы инновациялық 
міндеттерді шешу есебінен жоғары қауіпсіздік және сервис деңгейін де қамтиды.  

Ақтөбе облысындағы Smart City жобасы облыс әкімдігімен ғаламдану және урбандалу 
үрдістеріне жауап ретінде ұсынылды. Ақтөбе Smart City жобасы тартымды сервис құру және 
халық, бизнес, денсаулық сақтау, білім беру және ғылым үшін шешім қабылдау үшін «ақылды 
қала» тұжырымдамасын кешенді жүзеге асыру мақсатын көздейді. «Ақылды қала» жаңа ортақ 
құндылықтар, «жасыл экономика» және жоғары технологиялар құру үшін бизнес пен билікті, 
жеке компанияларды, білім беру мекемелерін жұмылдырады. Мұндай ынтымақтастық бірлескен 
бағдарламаларды жүзеге асыру және дербес шаралардан тұтас тәсілге көшуді мақсат етеді. 
Жобаның өзекті мақсаттары халықтың өмір сүру сапасын, бәсекеге қабілеттілікті және басқару 
тиімділігін арттыру, қала халқының күнделікті сұраныстары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру 
болып табылады. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА УМНЫЙ  
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Резюме. В научной статье рассмотрены приоритеты реализации концепции умного 

города в рамках развития системы цифрового государственного управления в Республике 
Казахстан на примере города Актобе. Основная цель статьи – определение путе й 
создания системы «Актобе безопасный город» путем анализа основных направлений по 
внедрению национальных стандартов построения «умных городов». Сделан обзор мирового 
опыта создания умных городов. Анализированы основные модели формирования и развития 
умных городов в мире. Проблемы создания умного города Актобе переплетены основными 
целями и задачами Программы развития территорий по Актюбинской области на 2016-2020 
годы. При написании статьи использованы научные методы анализа и сравнения. Основные 
выводы и предложения в научной статье основаны на государственных программах 
региональной политики, политики цифровизации в РК, ежегодных Посланиях Президента РК. 

Ключевые слова: урбанизация, агломерация, умный город, проект «смарт сити 
Актобе», цифровое государство, агломерация Актобе, безопасный город. 
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MAIN DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE PROJECT SMART CITY OF 
AKTOBE 
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Aktobe region, Aktobe, Kazakhstan 
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Summary. In this article priorities of implementation of the concept of the smart city within 
development of system of digital public administration in the Republic of Kazakhstan on the example of 
the city of Aktobe are considered. Main objective of article – definition of ways of creation of the 
Aktobe Safe City system by the analysis of the main directions on introduction of national standards of 
creation of "the smart cities". The review of international experience of creation of the smart cities is 
made. The main models of formation and development of the smart cities in the world are analyzed. 
Problems of creation of the smart city of Aktobe are bound by main objectives and tasks of the Program 
of development of territories of the Aktobe region for 2016-2020. When writing article scientific 
methods of the analysis and comparison are used. Basic results and proposals in the field of state policy 
in the field of regional politics, digitalization of policy in the Republic of Kazakhstan, the President 
Decree of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: urbanization, agglomeration, smart city, "smart of city of Aktobe" project, digital 
state, agglomeration of Aktobe, safe city. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
 

Р.Н. Жангирова 
Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Казахстан 

e-mail: jan_rimma@mail.ru 
 

 Аннотация.   В  статье  исследованы вопросы экономической устойчивости  
аграрного производства. Показана современная ситуация  в сельском хозяйстве Республики 
Казахстан. Основное внимание акцентируется на аспектах реализации экономических 
интересов в аграрном секторе. Анализируются  сложившиеся тенденции  и  проблемы  
устойчивого развития  сельскохозяйственных  предприятий  Республики  Казахстан. Изучены 
основные показатели реализации ведущих культур в сельскохозяйственных  предприятиях  
Республики  Казахстан. Рассчитаны  показатели  минимальной  прибыли с одного  гектара  
ведущих  культур, обеспечивающие ведение простого и расширенного воспроизводства, для  
сельскохозяйственных предприятий  Республики  Казахстан. Составлена  модель  прогноза  
реализации  продукции  растениеводства, использован  метод экстраполяции динамического 
ряда. Произведены  расчеты  тренда  прогнозных  показателей реализации ведущих культур 
растениеводства сельскохозяйственных предприятий Казахстана. Сформулированы пути по 
повышению  экономической устойчивости  агропредприятий  Казахстана. Определены 
основные перспективы развития, которые влияют на динамику показателей 
сельскохозяйственных предприятий Казахстана.  

Ключевые слова: экономическая устойчивость, сельскохозяйственные предприятия, 
эффективность, рентабельность, воспроизводство сельскохозяйственного производства, 
прогноз развития растениеводства. 

 
Введение. Проблема  определения уровня экономической устойчивости еще 

недостаточно изучена. Устойчивость сельскохозяйственного производства как комплексное 
понятие  характеризуется  совокупностью  показателей. Однако до последнего времени  среди 
экономистов отсутствует единое мнение по поводу того, какие  конкретные  показатели  следует 
использовать при оценке устойчивости производства. Вместе  с тем, все показатели, которые 
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используются при анализе устойчивости сельскохозяйственного производства, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и вытекает это из реально существующих связей между экономическими 
явлениями, которые они описывают. 

Методы. Исследование проблем обеспечения экономической устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий основано на комплексном и системном подходах с 
использованием таких общенаучных методов как: наблюдение, сравнение, аналогия, анализ, 
синтез, абстрагирование, моделирование и рейтинговая оценка. 

Результаты и  обсуждение. В современных социально-политических и экономических 
условиях перед сельскохозяйственными предприятиями стоят задачи обеспечения не только  
выживаемости,  но  и  непрерывного  развития, реализации потенциала в  перспективе.  Каждое  
предприятие, как субъект рынка, должно разрабатывать и реализовывать собственную 
стратегию, которая должна сочетать в себе запланированную и продуманную линию поведения, 
а также возможность адекватного реагирования на изменение внешней среды. Потребность в 
стратегическом планировании вызвана самим процессом экономического развития и главной его 
целью – повышением эффективности производства [1].  

Сельскохозяйственное  производство  подчинено  циклическому развитию  
экономических  систем.  Фазы стабильного и устойчивого развития сельского хозяйства 
становятся определяющей основой эффективного  
функционирования  продовольственного комплекса  регионов и страны в целом. Стабильность и 
устойчивость сельскохозяйственного производства рассматриваются как сложные 
экономические категории, затрагивающие  воспроизводственные  процессы развития отрасли. 
Основным методологическим  подходом в определении рассматриваемых понятий является их 
взаимосвязанность и переход одной в другую. Устойчивость сельскохозяйственного 
производства имеет свои отличительные признаки, к которым следует отнести почвенно-
климатические, биологические, экологические факторы; технологию аграрного  производства; 
ментальность сельского жителя [2].  

Большинство сельскохозяйственных предприятий Казахстана специализируется на 
производстве растениеводческой продукции, прежде всего, зерна. На севере страны 
климатические условия благоприятствуют выращиванию  яровой  пшеницы, овса, ячменя  и  
других  зерновых культур, а  также  позволяют развивать овощеводство, бахчеводство и 
возделывать ряд технических культур – подсолнечник, лен-кудряш, табак и др. На юге 
республики, в предгорной полосе и в долинах рек, где много тепла, при искусственном  
орошении высокие  урожаи  дают  хлопчатник, сахарная  свекла, желтые табаки, рис; плодоносят 
сады и виноградники. Произошедшее  разделение труда в растениеводстве обусловлено рядом  
причин  - уровнем  материально-технического  обеспечения хозяйств, трудоемкостью  
возделывания  культур и финансовыми возможностями, а также доступностью к кредитам. 
Кроме того, имеет значение  наличие  земли, ее  размеры,  качество, размещение в определенных 
природно-климатических зонах.   Природные условия Казахстана, их многообразие 
обусловливают значительные  потенциальные  возможности  для развития животноводства. В 
республике традиционно занимаются овцеводством, коневодством, верблюдоводством, 
разведением крупного рогатого скота. Пустынные и полупустынные  территории  в  центральной  
и  юго-западной частях Республики Казахстан  широко  используются как сезонные пастбища 
для скота. В качестве  летних  пастбищ  используются  горные луга на востоке и юго-востоке 
республики [3]. 

По  данным  National  Business  в  рэнкинг-500  крупнейших компаний по уровню  
дохода  по  итогам  2015 года входили 9 компаний, специализирующиеся  на  производстве  
сельскохозяйственной  продукции. А в 2016 году – 6 компаний. Компании Республики 
Казахстан,  специализирующиеся  на  производстве сельскохозяйственной  продукции, 
представлены в таблице 1. 
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Таблица  1 
Компании,  специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной  продукции, в 

рэнкинге 500 крупнейших компаний  Казахстана 
Место в 

рэнкинге-500 Компания Сектор 
Доход  от реали-
зации, млн. тенге 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
38 
 

56 ТОО «Холдинг «Алиби»   Производство и  
реализация зерновых 

90 373 
 

60264 

116 
 

179 АО «Холдинг 
«Казэкспортастык» 

Производство зерновых и 
масличных культур 

27 864 
 

17158 

273 
 

346 ТОО «Медет-Холдинг» Производство и  
переработка зерна 

11 630 7930 

279 - АО «Алель-Агро» Товарное и племенное яйцо, 
мясо птицы 

11 275 
 

- 

314 - АО «Усть-Каменогорская 
птицефабрика» 

Производство яиц и мяса 
птицы 

9 784 
 

- 

321 - ТОО «Агрофирма TNK» Производство зерновых 9 420 - 
414   - АО «Солодовенный завод 

«Суффле Казахстан» 
Производство солода   6 795 - 

462 - ТОО «Алатау-кус» Птицефабрика 5 670 - 
468 427 ТОО «Аби-Жер»   Растениеводство 5 610 5690 
- 452 ТОО «Kasimhan Grain 

Products» 
Переработка зерна - 5370 

- 500 ТОО «Асалия» Переработка зерна  - 4840 
Примечание: Источник данных таблицы - National  Business   

 
Изучим основные показатели реализации ведущих культур в сельскохозяйственных  

предприятиях  Республики  Казахстан  за  последние 5 лет -  за 2012-2016 г.г. (таблица 2). 
 
 
Таблица 2 

Показатели  реализации ведущих культур в сельскохозяйственных  предприятиях    
Казахстана  за 2012-2016 г.г. 

Год 

Объем 
реализа 

ции,млн. 
тенге 

Себестоим
ость, 

млн. тенге 

Прибыль, 
млн.тенге 

 

Рентабел
ьность, 

% 
 

Площадь, 
тыс. га 

 

Прибыль, 
тенге/га 

 

Зерновые и бобовые культуры 

2012 231980,8 179551,7 52429,1 29,2 10 590,0 4950,8 

2013 271657,7 221580,5 50077,2 22,6 10 315,9 4854,4 

2014 326449,9 234518,6 91931,3 39,2 9 860,0 9323,7 

2015 356506,4 256911,1 100195,3 39,0 9 808,1 10215,6 

2016 482674,3 327681,1 154993,2 47,3 10 102,0 15342,8 

в среднем 333853,8 244048,6 89925,2 35,5 10135,2 8937,5 

Подсолнечник 

2012 8623,4 4548,2 4075,2 89,6 242,2 16825,8 

2013 9374,1 7144,9 2229,2 31,2 319,4 6979,3 

2014 8888,0 7208,4 1679,6 23,3 328,5 5112,9 

2015 14897,0 9235,6 5661,4 61,3 270,9 20898,5 
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2016 29628,7 16067,6 13561,1 84,4 305,7 44360,8 

в среднем 14282,2 8840,9 5441,3 58,0 293,3 18835,5 

Картофель 

2012 6194,0 4786,7 1407,3 29,4 13,4 105022,4 

2013 8202,3 6762,0 1440,3 21,3 13,4 107485,1 

2014 10217,1 7823,2 2393,9 30,6 15,0 159593,3 

2015 8970,5 6620,3 2350,2 35,5 16,1 145975,2 

2016 9618,9 7370,8 2248,1 30,5 14,7 152932,0 

в среднем 8640,6 6672,6 1968,0 29,5 14,5 134201,6 
Овощи 

2012 7371,3 7040,4 330,9 4,7 9,1 36362,6 

2013 14227,7 12771,7 1456,0 11,4 8,7 167356,3 

2014 12418,5 10742,6 1675,9 15,6 8,0 209487,5 

2015 11967,2 10167,5 1799,7 17,7 8,4 214250 

2016 16959,6 14433,7 2525,9 17,5 8,7 290333,3 

в среднем 12588,9 11031,2 1557,7 13,4 8,6 183557,9 
Примечание: Источник данных таблицы – Интернет-ресурс Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан  

 
В структуре товарной продукции растениеводства доминирующее положение занимают 4 

ведущие культуры: зерновые и бобовые культуры, подсолнечник, картофель,  овощи. В среднем за 
2012-2016 г.г. в сельскохозяйственных  предприятиях  Республики  Казахстан  было получено прибыли  
от  реализации  зерновых  культур  на  сумму  89925,2 млн.тенге  при затратах  в  244048,6  млн.тенге. 
Рентабельность  реализации  составила  35,5%, а выход прибыли с одного  гектара земли достиг  8937,5 
тенге. То есть, в сложившихся  погодно-климатических  условиях 2012-2016 г.г. и существующих цен 
на поставляемую селу материально-техническую продукцию для обеспечения расширенного 
воспроизводства следовало бы иметь  прибыль не менее  0,32х244048,6 = 78095,6 млн. тенге, а в расчете 
на один  гектар обрабатываемой  земли  –  7730,7 тенге. Фактически было получено на 1206,8 тенге, или  
почти в 1,2 раза  больше. Произведя  аналогичные  расчеты по каждой культуре, получим  показатели  
выхода  минимальной  прибыли с одного гектара земли, необходимой для ведения расширенного 
воспроизводства. Они показаны в таблице 3. 

 
Таблица  3 

Расчетные  показатели  минимальной  прибыли с одного  гектара  ведущих  культур, 
обеспечивающие ведение расширенного воспроизводства, для  сельскохозяйственных 
предприятий  Республики  Казахстан в среднем за 2012-2016г.г. и 2016г. (тенге/га) 

Наименование 
культур 
 

Расчетная  
минимальная 
прибыль 

Фактическая 
прибыль 
 

Запас финансовой  
прочности, % 

в среднем  
за 2012-
2016 г.г. 

за  2016г. 
 

в среднем  
за 2012-
2016 г.г. 

за  2016г. 
 

в среднем  
за 2012-
2016 г.г. 

за  
2016г. 
 

Зерновые и  
бобовые 

7730,7 10379,9 8937,5 15342,8 13,5 32,4 

Подсолнечник 9645,7 16819,2 18835,5 44360,8 48,8 62,1 
Картофель 147257,4 160452,8 134201,6 152932,0 -9,7 -4,9 
Овощи 410463,3 530894,7 183557,9 290333,3 -123,6 -82,9 

Примечание: Составлена автором 
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Анализ  таблицы  показывает, что  в  среднем за 2012-2016 г.г. только по зерновым и 
бобовым культурам и подсолнечнику было получено прибыли, достаточной для обеспечения 
экономической независимости.  

Устойчивым можно считать лишь такое производство, при котором среднегодовой  
объем  реализации  всех  видов продукции позволяет обеспечить такую сумму чистой прибыли, 
чтобы предприятие имело возможность поддерживать, по меньшей мере, простое эффективное 
воспроизводство. Учитывая, что объемы чистой прибыли зависят преимущественно  от  
полученной  прибыли от основной деятельности, важно  обеспечить  максимум прибыли от 
реализации выращенной продукции  растениеводства  и  животноводства.  В  условиях  
Республики Казахстан  объем валовой прибыли от реализации продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях  обеспечивается реализацией продукции растениеводства. 
В связи  с  этим важно  выявить, какой объем прибыли должен обеспечить  каждый  гектар  
земли в обработке, чтобы предприятие сохраняло экономическую  независимость. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что за 5 указанных лет 
сельскохозяйственные  предприятия  Республики  Казахстан  лишь  в 2012, 2015  и 2016 г.г. 
имели экономическую базу для расширенного воспроизводства, а  условия  ведения  простого  
воспроизводства  –  в 2012-2016 годах.  

 
Таблица  4 
Расчетные  показатели выхода минимальной прибыли с одного гектара  в  среднем для 

сельскохозяйственных предприятий Республики  Казахстан за 2012-2016г.г. (тенге/га) 

Год Фактически 
Минимальный выход прибыли с 1 га для ведения 

воспроизводства 
расширенного простого 

2012 6895,1 5776,0 3700,2 
2013 5031,6 7454,3 4775,4 
2014 6933,3 8156,9 5225,5 
2015 10753,4 8961,2 5740,7 
2016 15735,0 11214,3 7184,1 
В среднем 9069,7 8312,5 5325,2 

Примечание: Составлена автором 
 
В 2017 году чтобы обеспечить возможность ведения расширенного воспроизводства, 

необходимо добиться выхода прибыли с одного гектара при сохранении структуры 
возделывания ведущих культур и прогнозном уровне инфляции  5% по зерновым и бобовым 
культурам 10899,0 тенге/га, подсолнечнику  17660,2, картофелю  168475,4, овощам  557439,4, в  
среднем по четырем  ведущим культурам  188618,5 тенге/га. 

Составим  прогноз  реализации  продукции  растениеводства, используя  метод 
экстраполяции динамического ряда.  

Рассчитанная  для  сельскохозяйственных предприятий Республики  Казахстан  модель  
по  зерновым и бобовым культурам имеет следующий вид:  

у = 157983,11 + 58623,57x, млн.тенге   
По найденному уравнению произведем расчеты тренда. Прогноз реализации  продукции  

на 2017 год – 509724,53. На 2018 год может составить 568348,1. 
Коэффициент множественной корреляции определился в размере 0,9216, что 

подтверждает существенную связь. 
Для подсолнечника уравнение регрессии при  𝑅2= 0,7056 имеет вид:  
у = 23,09 + 4353,05x, млн.тенге 
Прогнозное  значение  реализации  подсолнечника  на 2017 год – 26141,39; на 2018 год - 

30494,44. 
Для картофеля (𝑅2= 0,5929): 
у = 6355,16 + 761,8x, млн.тенге 
Прогноз  реализации  продукции  на  2017 год 10925,96. На 2018 год может составить 

11687,76. 
Для овощей (𝑅2= 0,5776): 
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у = 7514,03 + 1691,61x, млн.тенге 
Прогноз  реализации  продукции  на  2017 год 17663,69. На 2018 год может быть 

19355,3. 
В рыночной экономике основная задача деятельности сельскохозяйственных  

предприятий  - это обеспечение максимального дохода  (прибыли),  финансовое  оздоровление  и  
финансовая  стабилизация. В  этом направлении должна осуществляться и деятельность 
предприятия, т.е. в направлении увеличения денежной выручки и снижения издержек 
производства. Неопределенность внешней среды и жесткая конкуренция вызывают проблемы, 
связанные  с эффективным и устойчивым развитием производства. Лишь на основе 
формирования экономического механизма устойчивости сельскохозяйственных предприятий 
возможно рациональное использование производственных ресурсов и управления ими, контроль 
за качеством и объемами производства продукции. Поэтому научное обоснование 
экономического механизма устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий и его 
практическая реализация выступают как объективная необходимость и важнейший фактор 
стабилизации  и  дальнейшего развития отрасли  сельского хозяйства [4].  

По оценкам экспертов, ресурсы республики позволяют производить в три раза больше 
продовольствия, чем потребляет население.  Однако, в настоящее время в Казахстане развитие 
сельского хозяйства затруднено ввиду использования устаревших технологий, невозможности 
быстрой трансформации под измененные условия хозяйствования, объективного наличия 
сезонности в процессе производства, низкой рентабельности отдельных направлений [5]. 

Заключение. Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время нет 
однозначного взгляда ученых на методику оценки экономической  устойчивости  предприятия. 
Большинство ученых исходит  из тождественности понятий экономической устойчивости и 
финансовой устойчивости. Поэтому предлагают похожие методики определения экономической 
устойчивости.  

Повышение устойчивости сельхозпредприятий имеет прямой и косвенный  эффект, что  
обусловлено устойчивым функционированием  всех его подсистем (трудовые ресурсы, средства 
производства, материальные ресурсы, производство, финансы, инновации и инвестиции). Оно 
является основным системообразующим фактором, отражением стабильного превышения  
дохода  над  расходами,  обеспечивает  свободное маневрирование  денежными средствами 
предприятия и путем эффективного их использования, способствует бесперебойному процессу 
производства и реализации  продукции. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ 

КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 
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Түйін. Мақалада аграрлық өндірістің экономикалық тұрақтылығына қатысты 
мәселелер зерттелді. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығындағы қазіргі жағдай 
көрсетілді. Негізгі назар аграрлық сектордағы экономикалық мүдделерді іске асыру 
аспектілеріне бағытталған. Қазақстан Республикасындағы ауылшаруашылық 
кәсіпорындардың тұрақты дамуының ағымдағы үрдістері мен проблемалары талданылған. 
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Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық кәсіпорындарында жетекші астық дақылдарын 
іске асырудың негізгі көрсеткіштері зерттелді. Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық 
кәсіпорындары үшін қарапайым және кеңейтілген ұдайы өндірісті қамтамасыз ететін 1 
гектардан асатын бастапқы дақылдардың ең төменгі пайда көрсеткіштері есептелді. Өсімдік 
шаруашылығының өнімін өткізуді болжау моделі жасалды және динамикалық қатарларды 
экстраполяциялау әдісі пайдаланылды. Қазақстанның ауылшаруашылық кәсіпорындарының 
алдыңғы қатарлы дақылдарын енгізудің болжамдық көрсеткіштерінің үрдісін есептеу 
жүргізілді. Қазақстанның ауылшаруашылық кәсіпорындарының экономикалық тұрақтылығын 
арттыру жолдары анықталды. Қазақстандағы ауылшаруашылық кәсіпорындардың 
көрсеткіштерінің динамикасына әсер ететін негізгі даму перспективалары анықталды. 

Түйін сөздер:  экономикалық тұрақтылық, ауылшаруашылық кәсіпорындары, 
тиімділік, рентабельділік, ауыл шаруашылық өндірісін жаңғырту, өсімдік шаруашылығын 
дамыту болжамы. 

 
EVALUATION OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
R.N. Zhangirova  

Kazakh National Agrarian University, City of Almaty, Kazakhstan 
e-mail: jan_rimma@mail.ru 

Summary. In the article questions of economic stability of agrarian production are 
investigated. The current situation in the agriculture of the Republic of Kazakhstan is shown. The main 
attention is focused on the aspects of the implementation of economic interests in the agricultural 
sector. Analyzed are the current trends and problems of sustainable development of agricultural 
enterprises in the Republic of Kazakhstan. The main indicators of the realization of the leading crops in 
agricultural enterprises of the Republic of Kazakhstan were studied. The indicators of the minimum 
profit from one hectare of leading crops that provide simple and extended reproduction for agricultural 
enterprises of the Republic of Kazakhstan are calculated. A model for forecasting the realization of 
crop production was drawn up, and a method of extrapolating the dynamic series was used. 
Calculations of the trend of forecast indicators of the implementation of the leading crops of 
agricultural enterprises of Kazakhstan were made. The ways on increase of economic stability of agro-
enterprises of Kazakhstan are formulated. The main development prospects that influence the dynamics 
of indicators of agricultural enterprises in Kazakhstan are determined. 

Key words:  economic sustainability, agricultural enterprises, efficiency, profitability, 
reproduction of agricultural production, development forecast of crop production. 
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Аннотация. Эффективность форм межотраслевых связей в системе 

агропромышленного комплекса региона – одно из условий   успешного функционирования его 
продовольственного комплекса. Развитие отраслей сельского хозяйства, как основной сферы 
АПК  объективно предполагает формирование производственных  связей его субъектов с 
предприятиями сферы переработки сельскохозяйственной продукции. Формат этих связей и в 
мировой и в отечественной практике потенциально носит инвариантный характер. Реально 
формирующиеся  интеграционные процессы в отраслях АПК определяются широким 
диапазоном факторов, как организационных, так и экономических. В их числе материально-
техническая обеспеченность, масштабы и эффективность  производственной деятельности, 
финансовая устойчивость субъектов АПК, эффективность механизма обеспечения паритета 
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интересов в системе межотраслевых связей и ряд других.    В статье представлен анализ 
текущего состояния отраслей сельского хозяйства региона, обоснованы основные тенденции 
развития межотраслевых связей субъектов сельского хозяйства и предприятий 
перерабатывающей отрасли АПК Павлодарской области рассмотрены основные схемы их 
формирования. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, растениеводство, животноводство, 
переработка сельхозпродукции,  межотраслевые связи, сельскохозяйственный кооператив 

 
Введение. Агропромышленный комплекс Павлодарского региона является важнейшей 

составной частью экономики области. В АПК региона сосредоточен экономический потенциал и 
производство жизненно важной для области сельскохозяйственной продукции. Доля продукции 
сельскохозяйственного производства в ВРП области составляет около 4 %. Основными 
направлениями производства сельскохозяйственной продукции являются мясо, молоко, яйца, 
зерно, картофель и овощи. Развитие сельского хозяйства как  базовой сферы АПК и основы 
продовольственного комплекса региона  носит многоплановое регулирование и поддержку.   
Объем инвестиций в сельское хозяйство региона по итогам 2017 года составил 11,2% от 
совокупных инвестиций региона в основной капитал и по сравненнию с 2016 годом вырос почти 
в 2 раза. Эффективное развитие сельскохозяйственного производства (II сфера АПК),) 
невозможно без тесного и взаимовыгодного сотрудничества его субъектов и  предприятий сферы 
переработки сельскохозяйственной продукции (III сфера АПК), которое в любой экономической 
системе играет  огромную роль в обеспечении эффективного функционирования  
продовольственного комплекса территории. В настоящее время в области действует 299 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, загрузку мощности которых 
обеспечивает 302  заготовительных пункта. Для обеспечения сохранности выращенного урожая 
функционирует 115 овощехранилищ, из которых 85 % оснащены современным оборудованием. 
Анализ показывает, что в АПК Павлодарской области механизм  межотраслевых связей 
сельского хозяйства и отрасли по переработке продукции сельского хозяйства носит 
инвариантный характер, отражает общие тенденции состояния и развития этих сфер и 
представлен рядом схем его реализации, доминирующей, в числе которых, является схема: 
субъект сельского хозяйства - предприятия переработки – торговая сеть (замкнутый 
технологический цикл в рамках одного хозяйствующего субъекта). При этом механизм 
формирования существующих межотраслевых связей, инициированных субъектами АПК по 
своему характеру и содержанию в значительной степени ориентирован на крупный 
сельскохозяйственный бизнес. Интеграционные процессы в системе малого бизнеса не носят 
системного характера, существующая система взаиморасчетов не обеспечивает паритет 
интересов сельхозтоваропроизводителей.  В статье представлен анализ, выявлены основные 
тенденции,  рассмотрены требующие решения проблемы развития межотраслевых связей 
отраслей сельского хозяйства АПК Павлодарского региона. 

Методы. Информационной базой работы являются отечественные и  зарубежные 
исследования процессов формирования и тенденций развития интеграционных процессов в 
АПК. Аргументация и содержание обсуждения в исследовании основано на методах 
аналитического и сравнительного анализа и оценки, научного обобщения и систематизации 
материалов статистических данных и обзоров развития отраслей АПК Павлодарской области. 

Результаты и обсуждение. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства 
Павлодарской области в 2017 году составил 196 357,2 млн.тенге, а индекс физического объема 
(ИФО) к предыдущему году – 105,1%. В структуре валового выпуска сельхозпродукции 
удельный вес сельхозпредприятий составляет 19,9%,  крестьянских или фермерских хозяйств - 
34,1% и хозяйств населения - 46,0 %, а ИФО по категориям хозяйств - 130,5%, 106,6% и 96,7%, 
соответственно.  

В структуре валовой продукции сельского хозяйства превалирует продукция 
животноводства. В среднем ее доля в общем объеме производства составляет свыше 50 %. 
Темпы роста продукция животноводства по годам  имеют положительную динамику: в 2017 
году  по сравнению с 2013 годом объем валовой продукции животноводства вырос в 1,5 раза.  
Объем валовой продукции растениеводства в 2017 году по отношению к 2013 году вырос на 
23%, при этом в 2014 году в области наблюдался спад объемов растениеводства из-за 
неблагоприятных погодных условий, что в целом повлияло на снижение ИФО продукции 
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сельского хозяйства по области до 82,7 % [1,2]. Статистика показывает, что устойчивой 
категорий предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве региона являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства. По состоянию на 1.01.2018 года количество действующих 
крестьянских (фермерских) хозяйств составило 3211 единиц,  95,6% которых являются активно 
действующими субъектами.  

На начало 2017 года в регионе зарегистрировано 367 объектов специализирующихся на 
закупках и услугах по переработке продукции сельского хозяйства. В их числе: 23 объекта по 
переработке молока, 51 объект по производству колбасных изделий и полуфабрикатов, 50 
мельниц, 153 пекарни, 32 кондитерских цеха и 17 цехов по производству макаронных 
изделий[3]. Доминирующее положение по переработке сельскохозяйственной продукции в 
области занимает г. Павлодар, на территории которого находятся крупные перерабатывающие 
предприятия: ТОО «РубиКОМ» (переработка мяса и молока), ТОО «Золотой теленок» 
(переработка мяса), ТОО «ПХБК» (производство хлебобулочной продукции), АО «Сут» 
(переработка молока), АО «Павлодармолоко» (переработка молока), ТОО «КЭММИ» 
(производство макаронных изделий) и другие. Удельный вес города Павлодара в областном 
объёме производства колбасных изделий составляет 88,6 %, молока − 84 %, муки — 95 %, 
макаронных изделий — 96 % [4]. 

Традиционно межотраслевые связи между  II и III сферами АПК региона возникают в 
двух случаях: при поиске каналов сбыта продукции сельхозтоваропроизводителями и в процессе 
деятельности  перерабатывающих предприятий по обеспечению  своего производства сырьем.  И 
в одном и в другом случае межотраслевые связи формируются как напрямую: изготовитель-
потребитель, так и через посредническую сеть, которая представлена в регионе системой 
заготовительных пунктов. 

За рубежом проблемы организации  переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции решаются различными путями – от интеграции структур II и III сферы АПК и 
создания аграрнопромышленных (АПО) и аграрноторговых (АТО) объединений, в том числе на 
основе прямого комбинирования, до организации кооперативов - в доминирующей степени - 
фермерских. 

Поиск предприятиями сферы переработки сельхозпродукции Павлодарской области 
стабильных и надежных для себя форм обеспечения производства сырьем в середине 90-х годов 
дал толчок развитию в регионе агропромышленных объединений на основе инвестиций в 
объекты сельского хозяйства на условиях софинансирования и осуществление совместной 
производственной деятельности на долевых началах или приобретение сельхозпредприятий в 
собственность путем выкупа имущества предприятий-банкротов. Агрообъединения первого типа 
большого развития не получили в виду ряда объективных причин, основной из которых явилось 
отсутствие у сельхозтоваропроизводителей финансовых средств и прямой заинтересованностью 
инвесторов в получении сельхозформирований в свою собственность. Созданные 
перерабатывающими предприятиями агропромышленные объединения в основном решали  
проблемы  по снабжению производства необходимым сырьем и не отвечали интересам 
сельхозтоваропроизводителей Нерегулируемое развитие в регионе агропромышленных 
объединений на основе прямого комбинирования, как доминирующей формы межотраслевых 
связей АПК имело серьезный негативный аспект, связанный с потерей сельхозтоваро-
производителями хозяйственной самостоятельности и ориентацией сельскохозяйственного 
производства не на рынок (существующий спрос), а на потребности перерабатывающих 
предприятий. Впоследствии агрообъединения такого типа переросли в объединения, в составе 
которых были объединены стадии производства, переработки и сбыта [5].   

 Развитие в регионе фермерских хозяйств, рост объемов сельскохозяйственного 
производства, нехватка существующих мощностей по переработке и их концентрация в 
городской черте (г.Павлодар, г.Аксу, г.Экибастуз), высокие транспортные затраты и низкие 
закупочные цены послужили толчком развития в регионе комплексных производств по схеме: 
производство-переработка-сбыт и ставших устойчивой тенденцией развития межотраслевых 
связей II и III сферы ППК. 

В настоящее время механизм  межотраслевых связей сельского хозяйства и отрасли по 
переработке продукции сельского хозяйства Павлодарского региона  носит инвариантный 
характер, отражает общие тенденции состояния и развития этих сфер и представлен 
следующими схемами его реализации: 
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- субъект сельского хозяйства - заготовительный пункт - предприятия переработки; 
- субъект сельского хозяйства - предприятия переработки – торговая сеть (замкнутый 

технологический цикл в рамках одного хозяйствующего субъекта); 
-  субъект сельского хозяйства - предприятия переработки; 
- субъект сельского хозяйства - сельскохозяйственный кооператив. 
Схема межотраслевой связи в системе переработки осуществляемой через 

заготовительные пункты характерна для мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих 
заводов региона. Данная схема переработки обусловлена тем, что основной объем молока (53%) 
и мяса (68,1%) производится в хозяйствах населения [6].   

Для регулярного поступления молока на молокоперерабатывающие заводы региона, его 
закуп у населения осуществляют 302 заготовительных пункта, из которых  155 осуществляет 
закуп молока и 143 - закуп мяса. 167 заготовительных пунктов носят стационарный характер 
(оснащены необходимым технологическим оборудованием) и 145 – мобильный характер. В 
целом по региону охват сел и районных центров этой деятельностью составляет 65%. 

Закупленную у населения продукцию, заготовители  реализуют как на 
перерабатывающие предприятия, с которыми налажены тесные производственные связи, так и в 
торговую сеть.  

Основной объем закупаемого молока в области поставляется на предприятия ТОО 
"Компания Фудмастер-ТРЭЙД", ТОО «Павлодармолоко», ТОО «Молком-Павлодар», ТОО 
«Solvit», в городе Аксу – ТОО «Арлан», ТОО «Best-Milk» – в Экибастузе, КХ «РЭГТайм» – в 
Успенском районе, КХ «Асхат» – в Павлодарском районе.  

При этом предприятием ТОО "Компания Фудмастер-ТРЭЙД" практически во всех 
районах области организованы стабильно действующие каналы по заготовке молока. Молоко 
собирается, исследуется, охлаждается в молокоприемных пунктах (63 стационарных охладителя) 
и доставляется на молоковозах на предприятие. По аналогичной принципу функционирует и 
ТОО «Молком-Павлодар», которое в сельских населенных пунктах области установило 16 
охладителей молока. 

В числе основных предприятий по переработке мяса: ТОО «РубиКОМ»,  
ИП «Чемпояш», ТОО «Золотой теленок», ИП «Карашашева», ТОО «МПК-Экибастуз» и 

др. ТОО «РубиКОМ» является классическим примером реализации межотраслевых связей по 
схеме «производство - переработка – реализация» в рамках одного хозяйства. Это вертикально 
интегрированный холдинг, включающий в себя все стадии производства: от развитой сырьевой 
базы до современной переработки, изготовления мясной и молочной продукции и ее реализации. 
Основные направления деятельности ТОО «РубиКОМ»: растениеводство и животноводство. В 
составе компании молочный комбинат, комбинат по изготовлению кормов, 
мясоперерабатывающее производство, торговая сеть по реализации готовой продукции 
(гипермаркет, супермаркеты, специализированные магазины и фирменные автолавки).  

Межотраслевые связи по схеме производство – переработка в регионе реализуются в 
формате прямого взаимодействия субъектов сельского хозяйства с перерабатывающими 
предприятиями и через сельскохозяйственные кооперативы. Данная схема реализуется на 
договорной основе и носит, как правило, избирательный характер. Перерабатывающие 
предприятия на договорной основе осуществляют закуп сырья в основном у крупных хозяйств, 
способных поставлять сырье стабильного качества в достаточно больших объемах.  В меньшей 
степени сложившиеся в регионе межотраслевые связи ориентированы на мелкотоварное 
производство (особенно в отрасли животноводства), представленное в области фермерскими и 
домашними хозяйствами. Решение этой проблемы в регионе реализуется через создание 
фермерских кооперативов и государственную поддержку их развития.  

По состоянию на 1.01.2017 года в Павлодарском регионе функционирует 71 
сельскохозяйственный кооператив. Из них 51 объект – в сфере животноводства, 4 кооператива 
специализируются на выращивании сезонных культур и 1 - на выращивании многолетних 
культур [7].  Кооперативы представлены следующим составом субъектов по организационно-
правовым формам: 11 юридических лиц, 11 хозяйствующих товариществ, 158 крестьянских и 
фермерских хозяйств, 34 индивидуальных предпринимателя и 536 домашних хозяйств. Порядок 
формирования и функционирования сельскохозяйственных кооперативов в республике 
Казахстан регулируется законом  «О сельскохозяйственных кооперативах» от 29 октября 2015 
года [8]. Следует отметить, что сельскохозяйственные кооперативы в основном создаются 
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хозяйствующими субъектами одной отрасли (горизонтальная кооперация). Кооператив 
рассматривается сельхозтоваропроизводителями как одна из возможностей решить свои 
финансовые проблемы, связанные с получением кредитов на развитие. Пример такого 
кооператива является СПК «Ертіс Агро», объединивший 44 производителя  зерна [9]; СПК 
«МТС Иртышск-2017» (24 хозяйства), созданный для обеспечения хозяйств новой техникой (в 
том числе на условиях субсидирования до 25%) [10]; кооператив «Акжол Агро» (37 домашних 
хозяйств), цель создания которого – увеличение в домашних хозяйствах поголовья скота [11].  

Концепцией развития АПК Павлодарской области интеграция перерабатывающей 
отрасли с сельским хозяйством в целях повышения эффективности использования 
сельскохозяйственного потенциала и сырьевой базы области и создание единого 
производственного цикла «производство сырья - переработка - производство готовой продукции 
– реализация» определены как основные концептуальные направления развития 
перерабатывающей отрасли АПК. 

Заключение. Несмотря на положительную динамику кооперативного движения в 
отраслях сельского хозяйства, фермерские кооперативы, как субъекты межотраслевых связей 
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий в регионе должного развития еще не 
получили. Объективно это объясняется тем, что на первом этапе развития сельскохозяйственных 
кооперативов основной их целью является льготное кредитование под увеличение 
производственных мощностей и обновление парка сельхозтехники членов кооператива. Кроме 
того сельхозкооперативы продолжают сталкиваться с рядом проблем, которые сильно тормозят их 
развитие. В их числе налоговые, земельные вопросы и ряд вопросов,  касающихся создания 
инфраструктуры и реализации произведенной продукции. Существующие проблемы носят как 
субъективный, так и объективный характер и сдерживают развитие не только созданных в области 
сельхозкооперативов, но и   фермерского движения, в целом.  С учетом этого, в регионе  местными 
органами власти для определения условий работы с кооперативами введено их деление на три 
группы: рабочие, перспективные и неперспективные. К числу последних на начало 2018 года в 
регионе было отнесено 36 кооперативов из 105, созданных в 2016 и 2017 годах. Выявление 
специфики проблем всех трех групп сельхозкооперативов позволяет региону более эффективно 
использовать потенциал государственных программ поддержки предпринимательской 
деятельности и адресно  решать проблемы сельскохозяйственных кооперативов.   

Создание фермерских кооперативов по переработке сельхозпродукции – это важный шаг 
в развитии кооперативного движения в отраслях АПК региона. Будут ли это кооперативы, 
созданные с «нуля» или на базе уже действующих фермерских  перерабатывающих производств, 
как в них будут решаться производственные и финансовые вопросы и обеспечиваться паритет 
интересов всех членов кооператива – это те проблемы, которые объективно возникают и требуют 
своего решения, в том числе и на законодательном уровне (в частности это касается статуса 
сельхозтоваропроизводителя со всеми льготами, предусмотренными государством для 
кооперативов).     

Опыт создания в регионе производственных кооперативов  молочного направления 
свидетельствует о том, что их формирование в инициативном порядке идет по пути объединения 
имеющихся у учредителей элементов производственной базы: молокозавод, молоковозы, 
охладители молока и т.д., что позволяет достаточно оперативно запустить производство.  
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Түйін. Аймақтың агроөнеркәсіптік кешенінің жүйесінде салааралық байланыстар 
нысандарының тиімділігі - оның азық-түлік кешенін табысты жұмыс істеуінің негізгі 
шарттарының бірі. Ауыл шаруашылығы саласын дамыту, АӨК-дегі негізгі саласы ретінде ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласын кәсіпорындармен оның субъектілерінің 
өндірістік байланыстарын объективті түрде қалыптастыруды көздейді. Әлемдік және 
отандық тәжірибеде осы байланыстар ықтимал форматы инвариантты сипатқа ие. Оның 
ішінде материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі, өндірістік қызметтің ауқымы мен 
тиімділігі, АӨК субъектілерінің қаржылық тұрақтылығы, салааралық байланыстар және 
басқа да бірқатар жүйелерде мүдделері тепе-теңдігін қамтамасыз ету тетігінің тиімділігі. 
Мақалада аймақтың ауыл шаруашылығы салаларының жай-күйі талданған, ауыл 
шаруашылығы субъектілерінің ағымдағы салааралық байланыстар дамуының негізгі 
тенденциялары негізделген және Павлодар облысының АӨК қайта өңдеу салалары 
кәсіпорындарының негізгі схемалары және оларды құрастыру қарастырылған.  

Түйін сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, салааралық байланыс, ауылшаруашылық кооперативі 
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Summary. The effectiveness of forms of inter-branch relations in the system of the agro-
industrial complex of the region is one of the conditions for the successful functioning of its food 
complex. The development of agricultural branches as the main sphere of the AIC objectively supposes 
the formation of production links between its subjects and agricultural processing enterprises. The 
format of these links is potentially invariant in both world and domestic practice. Really forming 
integration processes in the AIC branches are determined by a wide range of factors, both 
organizational and economic. Among them are material and technical provision, the scale and 
efficiency of production activity, financial sustainability of AIC subjects, the efficiency of the 
mechanism for ensuring parity of interests in the system of inter-branch relations, and a number of 
others. It is presented in the article the analysis of the current state of the agricultural branches of the 
region, it is substantiated the main tendencies in the development of inter-branch relations between 
agricultural subjects and enterprises of the processing industry of AIC of the Pavlodar region, the main 
schemes for their formation are considered. 
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Түйін. Батыс елдерінде аутсорсинг кеңінен қолданылып, соңғы уақыттарда көптеген 

бизнес ортада талқыға салынып, ғалымдар тарапынан тереңінен зерттелуде. Соңғы жылдары 
аутсорсинг ғаламдық үрдіске айналып та жатқанын байқауымызға болады. Жалпы алғанда 
бизнес-операцияларды жақсартудағы, бизнес-процесстерді оңтайландырудағы құрал, яғни, 
өндірістің тиімділігін жоғарылататын өнімді әдіс, құралдардың бірі.Тағы бір айтып өтетін 
болсақ, кәсіпкерлікті дамыту жағдайында аутсорсингке көбірек назар аударылады, ол кейде 
өндірістің тиімділігін арттыру әдісі ғана емес, сонымен қатар дағдарысты басқарудың 
ажырамас бөлігі болып табылады. Аутсорсинг қазіргі заманауи әлемде – бизнесті жүргізудің 
қызықты әрі интенсивті дамып келе жатқан әдістердің бірі болып табылады. Мақалада 
аутсорсингтің экономикалық мәні, артықшылықтары және кәсіпорынға әкелетін 
экономикалық тиімділігі және оны есептеу әдістері көрсетілген. Сонымен қатар, мақалада 
шет елдік ғалымдардың жұмыстары, мақалалары, еңбектері, әдебиеттері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: аутсорсинг, шығын, экономикалық тиімділік, кәсіпорын, бизнес-
процесс. 

 
Кіріспе. Соңғы жылдары әлемдік экономикада шығындарды оңтайландыру жолымен 

экономикалық белсенділіктің тиімділігін жоғарылату үшін жаңа құралдарды тартудың және 
тиісінше, оң ақшалай ағымды ұлғайтудың қажеттілігіне тап болды. Аутсорсингті тәжірибе 
жүзінде заманауи бизнесте қолдану кеңінен тараған. Кәсіпорынды басқару барысында бүгінгі 
таңда аутсорсингтің стратегиялық және нақты рөлі өсіп келе жатқанын шетелдік 
компаниялардың 50%-дан астамы осы тәсілді қолданып келе жатқанынан байқауға болады. 
Аутсорсинг мәселесі әлемнің озық дамыған елдерінде өзекті болып табылады. Бұл құралды 
кәсіпорында пайдалану өзінің тиімділігі мен пайдасы бар. Аутсорсинг бірнеше жыл бойы 
бизнестегі ғаламдық үрдіс болып табылады. Бұл тұтастай алғанда бизнес-операцияларды 
жақсартудағы, бизнес-процесстреді оңтайландырудағы құрал, яғни, өндірістің тиімділігін 
көтеретін өнімді әдістердің бірі.  

Әдіснама. Мақаланы жазудағы негізгі методологиялық әдіс отандық және шет елдік 
ғалымдардың аутсорсингтің тиімділігі мәселесі бойынша еңбектері, ғылыми зерттеу жұмыстары 
болып табылады. Зерттеу барысында талдау, салыстыру, бақылау әдістері қолданылған.   

Талқылау мен нәтижелер. «Аутсосринг» термині бірініші рет америкалық 
экономикалық әдебиеттерінде кездеседі және 1990 жылдардан бастап Батыста кеңінене тарай 
бастады.  Сөзбе-сөз аударғанда «аутсорсинг»  деген сыртқы немесе бөгде ресурстарды қолдану 
деген мағынаны білдіреді.  

Өнеркәсіптік аутсорсингтің бастамашысы Генри Фордты атап өтуге болады. Ол сол 
уақыттарда бірде-бір фирма өзін-өзі қамтамасыз ете алмайды деп түсінген кәсіпкердің бірі 
болды. Г.Форд өз компаниясының өндіріс деңгейлерін бақылауға алды, бірақ көп ұзамай ол 
шамадан тыс шығындармен бетпе-бет келді. Содан кейін ол тәуелсіз компаниялардан көмек 
сұрады. Қазір Форд компаниясы тек 30% құрамдас бөлшектерін өндіріп, ал қалған бөлігін 
аутсорсингке берген [1].  

Аутсорсинг кәсіпорындардағы қызмет түрлерін «негізгі» және «негізгі емес» деп бөлу 
арқылы жанама қызмет түрлерін басқа  аутсорсер кәсіпорындарға  беру арқылы тиімдірек,  
үнемді  етеді. Тәжірибе жүзінде қарайтын болсақ, аутсорсингке барлық қызмет түрлерін беруге 
болмайды [2].  

Уақыт өте келе аутсорсингті түрлі авторлардың көзқарастарымен сипаттап беруге 
болады.  Соның ішінде, I. Хантер, Дж. Сондерс, А. Борокс, С. Констанс авторлардың 
тұжырымдамасы бойынша бойынша «аутсорсинг – ішкі коммрециялық қызметін талап етілген 
қызмет түрі, уақыты мен бағасы жағынан келісе алатын сыртық өндірушіге бреу болып 
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табылады» [3]. Қазіргі таңда аутсорсинг бизнесті стратегиялық тұрғыдан басқару болып 
табылады, соның ішінде негізгі старатегиялық бизнес мақсаттарды орындау үшін  корпоративті 
ресурстарды қолдану барысында оңтайландыру құралы  болып табылады. Аутсорсингтің басым 
міндеттерінің бірі берілген қызмет түрлерін жоғары сапалы деңгейде және ресурстар мен 
қаражаттарды үнемдеп жұмсауды қамтамасыз ету болып табылады. Кәсіпорындар аутсорсингті 
көбіне шығындардың, еңбек күшінің үнемділігі үшін қолданады [4]. 

Қазіргі таңда кәсіпорынның көптеген жобалары өз ішінде жүзеге асырыла бермейді. 
Аутсорсингке қандай да бір бизнес процессті беру күнделікті тенденция болып   табылады.  
Көптеген кәсіпорындар  басқа фирмаларды нақты міндеттерді орындау үшін қолданады.  Айта 
кететіні көптеген кәсіпорын осындай тәжірибені қолданады.  Аутсорсингке берілген қызмет 
виртуалды түрде, ақпараттық технологиялар мен коммуникация құралдары арқылы  жүзеге 
асыруға болады, яғни әріптестер бір бірін көрмей жұмыс атқарса да болады.  Аутсосрингті 
қолдану келесідей құндылықтарға ие бола алады: шығындардың төмендеуі, уақытты үнемдеу, 
маңызды мәселелер мен проблемаларға, міндеттер мен қызмет түрлеріне шоғырлануы; нарыққа 
құрылымдық өзгерістер болған жағдайда компанияның икемділігі; жеткізушіні қысқа мерзімді 
ауыстыру; жұмыс сапасын жақсарту; [5]. 

Аутсорсингті тарту факторы ретінде сыртқы жеткізіп беруші шығындарды үнемдеп, 
мамандандыру негізінде жоғары деңгейдегі қызмет көрсетуді, арзан жұмысшы күшімен 
қамтамасыз етуі керек. Алайда, аутсорсинг шығындарды төмендету мен өндіріс тиімділігін 
арттырып қана қомайды, сонымен қатар, кәсіпорын өз ресурстарын табысты қызмет түріне 
жұмсай алады.  

Ірі кәсіпорындар шағын кәсіорындарға қарағанда, икемділігі мен маневрлігін пайдалана 
отырып, өз өндірісінің тиімділігін жоғарылатып, алдыңғы қатарлы технологияларды 
пайдалануға мүмкіндіктері туындайды. Кейбір жағдайларда аутсорсингті қолдану ерекше тиімді 
болады. Оған келесідей жағдайларды жатқызуға болады: 

- кәсіпорын өзінің ресурстарын (қаржысын) негізгі қызмет түріне жұмсауды 
шоғырландыру бойынша стратегиялық  шешім қабылдайды; 

- кәсіпорынды қайта құрылымдау, біріктіру сияқты  ішкі өзгерістер кезеңінен өту 
жағдайында. Осы уақытта кәсіпорын ішкі функцияларының бір бөлігін басқа мамандандырылған 
ұйымға бере алады. 

- бизнес ұлғайған сайын, жеке қызметтер түрінің де ауыртпалықтары сонымен қатар 
тепе тең ұлғая береді. Аутсорсигті қолдану барысында қосымша персоналды және жұмысшылар 
орындарымен қамтамсыз ету қажеттілігі туындамайды. 

- Кейбір жағдайда кәсіпорын ішкі қызмет көрсету деңгейіне қанағаттанбайды; [6]. 
Толықтырып тағы атап өтетін болсақ, аутсорсинг кәсіпорын тиімділігін келесідей 

жоғарылатуға көмектеседі: 
- Кәсіпқой мамандарға өз бизнесіндегі негізгі қызмет түріне басты назар аудару 

арқылы, яғни мамандар өз уақыттарын тиімді пайдаланады және өнімділігін барынша арттыра 
алады, осылайша жақсы табыс табады. 

- Бизнес-процесстерді оңтайландыру арқылы ұйымның тиімділіігін жоғарылатады; 
- Ресурстарды үнемдеу арқылы; 
- Ақшалай қаражаттар қозғалысын жақсарту арқылы, яғни аутсорсингтік компаниялар 

өз уақытында есеп беруді қамтамасыз етеді. Бұл шығындарды өтеу процесін жеделдетеді, өз 
кезегінде ақша ағынын жақсартады және сіздің компанияңыздың тиімді жұмыс істеуіне 
мүмкіндік береді. 

- Озық технологиялық мүмкіндіктерге қол жеткізу арқылы 
- Үстеме шығындарды азайту арқылы; 
- Қызметкерлерге еңбек ақы төлеу, кеңсе, медициналық сақтандыру, ақылы демалыс 

және кеңсе техникасы сияқты шығындарды үнемдеу. 
Әдебиеттің көбі аутсорсингті қолдану себебін үнемдеумен түсіндіреді. Harler 

пайымдауынша аутсорсинг шығындарды төмендету мақсатында қолданады [7]. Мысалы, 
Австралияның  7500 қоғамдық кәсіпорындары жинастыру (уборка) жағынан  аутсорсингтік 
қызметін пайдалану арқылы, ішкі қызметінің орындалуымен салыстырғанда  46 процент 
үнемделді  деп көрсеткен [8]. 

Экономикалық тиіміділік – өндірістік қызметтің нәтижелілігі, әлеуметтік-экономикалық 
нәтижелер мен өндірістік шығындар арасындағы арақытнас.  
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Кәсіпорын қызметтің тиімділігі ол кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайын 
бағалауды білдіреді. 

  Gunasekaran, Irani, Choy, Filippi, & Papadopoulos мақаласында автор аутсорсингті 
қабылдау барысында кәсіпорындар өндіріске кеткен шығындарды, ресурстардың құнын, 
инфрақұрылымның бар болуын, өндірістік және мәдени жағдайды ескеру қажет. Қаржылық 
көрсеткіштер аутсорсингті енгізу барысында тиімділін бағалағанда кеңінен қолданылған. 
Жоғарғы басшылық осындай шешім қабылдағанда қаржылық нәтижеге, яғни сату, пайда және 
табысты деген маңызды көрсеткіштер үшін жауапкершілік алады. Бұл нәтижелер ұзақмерзімді 
пайдалы болуы керек. Бәсекелік артықшылық бастапқы шығындардан рентабельділікке дейін 
талап етілуі мүмкін [9]. 

 Аутсорсингтік қызмет көрсететін компания аутсориснгті енгізу барысында 
қаншалықты қаржылық көрсеткіштерге әсерін тигізетінін ескеруі қажет [10]. Аутсорсингтің 
артықшылығы рентабельділікке оң әсерін тигізуі керек.  

Кәсіпорын қызметінің тиімділігінің салыстырмалы сипаттамасы рентабельділік болып 
табылады. Кәсіпорын қызметін талдау кезінде табыстылықтың абсолютті көрсеткіштері (табыс, 
жалпы табыс, қаржыландырудан түскен табыс және т.б) оның қаншалықты тиімді жұмыс жасап 
тұрғанын толық сипаттай алмайды. Сондықтан салыстырмалы көрсеткіш ретінде  
рентабельділікті есептеу керек. Рентабельділік көрсеткіші кәсіпорынның салыстырмалы 
табыстылығын сипаттайды, яғни әр түрлі тұрғыдан капиталдың немесе қаражаттардың 
шығындарға қатынасының пайыз түрінде өлшенуі немесе есептелуі мүмкін. Қызмет 
тиімділігінің негізгі көрсеткіші рентабельділік болып табылады. 

 Рентабельділік = (Таза табыс/түсім)*(Түсім/Актив)* (Түсім/Меншікті капитал) = Сату 
рентабельділігі* Активтердің айналымдылығы *Қаржылық леверидж [11]. 

Яғни, рентабельділік көрсеткіші арқылы кәсіпорын қызметінің тиімділігі қалай 
артқанын немесе кемігенін байқауға болады.  Аутсорсингті енгізгенге дейін және кейін, осы 
көрсеткіштердің қайсысына қалай әсер еткенін көріп, сол арқылы кәсіпорын тиімділігінің 
өзгеруін байқауға болады. 

Ол кәсіпорынның нарықтық тұрақтылығының индексі көрсеткіші арқылы бағаланады. 
Аутсорсингті жүзеге асыру мерзімінде (I) компанияның нарықтық тұрақталығының 

индексін (Iru) келесі формула негізінде анықтауға болады: 
 

𝐼𝑟𝑢 =
𝑆 ∗ 𝐷 ∗ 𝑊 ∗ 𝑡

100 ∗ (R + ΣPr)
 

 
Мұндағы,   
S – Өнімді өткізудің жылдық көлемі; 
D – Өнімді өткізуден түскен таза табыстың үлесі (%) 
W – бизнес операцияның жемістілігінің ықтималдылығы, оның рентабельділігі (0-ден  

1-ге дейінгі аралықтағы жемістілік шкаласымен өзгеріп отырады)  
t= 1,2,3, ….., T –  бизнес опреацияны жүзеге асыруға жұмсалатын есептік мерзімінің 

ұзақтығы (жыл саны) 
R – бизнес операцияны жүзеге асыруға болашақта жұмсалатын шығындар (теңге) 
ΣPr -  нарықтық шығындар жиынтығының күтілетін мөлшерін ескере отырып 

есептелген  бизнеске жұмсалатын шығындар (теңге) [12]. 
Б.А.Аникин және И.Л.Рудая аутсорсингтің экономикалық негіздемесін екі әдіс арқылы 

жүзеге асыруды ұсынады: 
- Шығындарды салыстыру және бағалау. Процестерге арналған шығын әдісі 

қолданылады. Аутсорсингтік қызметтерді қолданған жағдайдағы және жеке өндірістік 
шығындар салыстырылады. Аутсорсингті қолдану барысында кететін тек өндіріске 
пайдаланылған шығындарды есептеу керек. Егер де өндіріске кеткен шығындар көлемі 
аутсорсингтік қызметтерді қолданғанда кеткен шығындардан аз болса онда аутсорсингтік 
қызметті қолданбаған дұрыс.  

- Қосымша құнды талдау. Қосымша құн анализін жүргізу үшін әр бизнес процессті үш 
түрге бөліп жіктеу керек: қосылған құнға, ұйым үшін қосылған құн және ешқандай қосылмаған 
құн (не добавляющие никакой стоимости).  
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О.А.Вержбикий аутсорсингті экономикалық тиімді есептеудің қысқамерзімді және 
ұзақмерзімді болжамда (перспективе) әдістерін ұсынады. Қысқа мерзім болжамда келесідей әдіс 
қолданылады: 

ААҚ =
ҚМБҚ − СБ

УБ
 

 
ААҚ – аутсорсингтің артықшылық коэффициенті; 
АБСБ – қысқа мерзімді бірлік құны;  
СБ – аутосрингтен бұрынғы сатып алу бағасы (закупочная цена при аутсорсинге); 
УБ – берілген өнімнің бір бірлігі өткен уақыт бірлігі (единица времени, за которую 

через узкое место проходит одна единица данного продукта); 
Егер ААҚ>0 өнім немесе қызмет түрі аутсорсингке берілуі керек. Ал егер ААҚ<0 болса, 

онда өнім мен қызметті аутсорсингке бермей кәсіпорында қалуы керек. 
Ұзақмерзімді болжамда аутсорсинг тиімділігі келесідей есептелінеді:  
 

СБ =
(И ∗ 𝐴 + ҚЖШ + ІҮШ)

ҚТ
+ ҚБҚ 

СБ – сыни баға (критическая оценка); 
И – инвестиция көлемі; 
А – Аннуитет факторы; 
ҚЖШ – тек қуаттың ұлғаюымен байланысты туындайтын қосымша жанама шығындар; 
ІҮШ – жеке өндірісі кезінде пайда болатын қосымша пайда болатын ішкі үйлестіру 

шығындары; 
ҚТ –  қажетті тауар/қызмет бірліктерінің саны; 
ҚБҚ– тек тікелей шығындардан тұратын тауар/қызмет бірліктерінің құны; [13]. 
Аутсорсинг нәтижесін талдау А.Х.Курбанов, В.А.Плотников тиімді аутсорсингтік 

қатынастарды талдауда екі әдісті қолданады. Бірінші әдіс төрт критерий түрін есептеуді ұсынады. 
Оның негізінде аутсорсинг қатынастарының тиімділігінің интегралдық мәнін табуға болады. 

Интегралдық мән төрт өлшем бойынша есептеледі: 
 

Кк=Кt+Kv+Kk+Ke 
 

Kk - аутсорсингтің көмегімен клиенттерге қызмет көрсету тиімділігін бағалаудың 
кешенді критерийі. 

  
1-Кесте. Аутсорсингті пайдалану процесінің нәтижелік деңгейі 
 

№ Сандық интервалдар Аутсорсингті пайдалану процесінің 
нәтижелік деңгейі 

1 0,8-1,00 Өте жоғары деңгей 
2 0,63 – 0,80 Жоғары деңгей 
3 0,37 – 0,63 Орта деңгей 
4 0,20 – 0,37 Төмен теңгей 
5 0,00 – 0,20 Өте төмен деңгей 
Ескертепе:[13] әдебиет көзінен алынған 

Аутосрсингтік қатынастардың тиімділігін кешенді бағалағаннан кейін Харингтонның 
өзгертілген (модификациялық) шкаласы негізінде аутсорсингтік үрдіс нәтижесі бағаланады. 

Қорытынды. Аутсорсингті дағдарысты басқару мен кәсіпорынның дамуына, оның 
бәсекелік ұстанымдарын нығайтуға және жаңа артықшылықтар жасауға, кәсіпорынның өмірлік 
циклінің қазіргі кезеңін ескере отырып, бәсекелестік мәртебесін нығайтуға, экономикалық 
тиімділігін арттыруға, шығындарды төмендетуге арналған жеке тиімді құрал ретінде қолдануға 
болады. 

Аутсорсингті қолдану тиімділігін бағалау сыртқы көздерді қолдануға қатысты шешім 
қабылдауда маңызды процесстердің бірі болып табылады. Зерттеу барысында теория және 
практика жүзінде потенциалды үнемдеуді  есептеуді бағалауда жалпы ортақ әдіс болған жоқ.  Ал 
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аутсорсингті бағалау, шығындарды есептеу тек аутсорсингті енгізген соң ғана есептеуге болады.  
Салыстырмалы критерийлер ретінде экономикалық көрсеткіштерді, яғни пайданы, табысты, 
еңбек өнімділігін және кәсіпорын айналымдылығын аутсорсингті енгізгенге дейін және кейін 
салыстырмалы түрде көрсетуге болады.  
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Summary. Nowadays, outsourcing has been becoming widely used globally. Scientific and 
business environments are focusing on studying outsourcing issues form different angels. It can be 
utilized as a tool in variety of ways, for instance, in improving of business operations, optimization of 
business processes. Outsourcing is also considered as an effective production organization method. 
Outsourcing can be useful a tool in entrepreneurship development area, in this case it can facilitate to 
improve production efficacy, also it is a part of crisis management   as well.  Today outsourcing is 
necessary method in intensively launching a business in contemporary world. The paper considers 
economic essence, practical value of outsourcing, its advantages and economic benefit for enterprises 
and its calculation methods. Also paper consist of literature review, analytical part, discussion, 
limitations of this particular research work.           

Key words: outsourcing, cost, economic efficiency, enterprise, business process. 
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Аннотация. Аутсорсинг широко используется в западных странах, и  часто 
обсуждается в бизнес кругах, детльно изучается учеными.  Наблюдается, глобальная 
тенденция развития аутсорсинга. В целом, аутсорсинг является инструментом для улучшения 
бизнес-операций, оптимизации бизнес-процессов, то есть одним из продуктивных методов, 
который повышает эффективность производства. 
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В случае развития предпринимательства больше внимания уделяется аутсорсингу, что 
является не только средством повышения производительности, но и неотъемлемой частью 
процесса управления кризисом. Аутсорсинг - один из  интересных и интенсивных методов 
ведения бизнеса в современном мире. В статье рассмотрена экономическая суть и 
практическая значимости аутсорсинга, его преимуществ и экономические выгоды для 
предприятия и методы его расчета. Кроме того, в статье рассматриваются работы, статьи,  
литература зарубежных ученых. 

Ключевые слова: аутсорсинг, затраты, экономическая эффективность, предприятие, 
бизнес-ппроцесс. 
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение создания импортозамещающего 

производства, а также современное состояние и проблемы развития промышленности 
Казахстана. Авторами отмечена важность кластерного подхода к функционированию и 
развитию национальной экономики. Проведен анализ динамики индекса физического объема 
промышленной продукции  по регионам за 2013-2017 годы. Особое внимание уделено развитию 
промышленного производства в г. Алматы и Карагандинской области, рассчитан удельный вес 
промышленности данных регионов   в общем объеме продукции по Казахстану. 

 Даны рекомендации практического характера по формированию кластеров в 
республике, а также определены стратегические направления развития промышленности в г. 
Алматы и Карагандинской области. Авторами  рекомендовано формирование и развитие 
текстильно-нефтехимического кластера, так как нефтегазохимия позволяет получать из 
углеводородов различные вещества. 

Ключевые слова: импортозамещающее производство, кластер, индустриализация, 
процессные инновации, перерабатывающие отрасли 

 
Введение. Одним из важных факторов устойчивого развития страны является 

обеспечение ее конкурентоспособности, для  повышения которого необходимо создание условий 
по снижению его зависимости от товаров и услуг иностранного производства и создания 
импортозамещающего производства. В этой связи развитие промышленности является главной и 
приоритетной  задачай Казахстана. 

В настоящее время экономика Казахстана сталкивается с рядом серьезных проблем, 
среди которых: сырьевая направленность, незначительная интеграция в мировую экономику, 
невысокий потребительский спрос, неразвитость инфраструктуры и общая технологическая 
отсталость предприятий. С учетом внешних вызовов, основными проблемными точками 
промышленного производства стран ЕАЭС (участник которого и Казахстан), являются: 

- высокая импортная зависимость экономик по продукции обрабатывающей 
промышленности; 

- низкая доля в экспорте стран ЕАЭС промышленной продукции, в том числе с высоким 
переделом; 

- слабое участие в глобальных и региональных кооперационных цепочках добавленной 
стоимости [1]. 
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Материалы и методы исследования. При изучении конкретных вопросов  
современного состояния  промышленности  Казахстана применялся комплекс следующих 
методов экономических исследований:  монографический,  программно-целевой, абстрактно-
логический, экспертных оценок. В работе также были использованы такие теоретические методы 
исследования,  как  сравнения и обобщения, научная абстракция и синтез. При проведении 
анализа индексов физического объема промышленной продукции  по регионам в Казахстане 
были использованы количественные и качественные методы исследования такие как: 
сравнительный  и системный анализ. 

Результаты и обсуждения. В настоящее время в структуре 
экономики Казахстана промышленность занимает значительную долю. Как показывают 
статистические данные, доля промышленности в ВВП Казахстана в 2017 году составила – 43,6%, 
доля занятого населения в промышленности —12,7 %, при этом горнодобывающий 
сектор обеспечивает более 3,3% занятости [2]. 

В процессе индустриализации акцент в промышленности постепенно смещается в 
сторону обрабатывающей промышленности, хотя уровень ее развития остается относительно 
невысоким. В этой связи актуальным остается вопрос развития обрабатывающей 
промышленности, как это отмечено в ежегодном Послании Президента Казахстана Н.Назарбаева  
народу Казахстана от 10 января 2018 года «индустриализация должна стать флагманом 
внедрения новых технологий, поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой 
производительностью труда неизменен [3]». 

Финансовая, информационно-аналитическая и материально-техническая поддержка 
развития промышленности  реализуются государством с помощью различных программ, 
принимаемых на государственном и местном уровнях. 

В целом промышленность Казахстана дает более 50% продукции страны. Однако  
преобладает пока добыча и переработка сырья.  

Из таблицы 1 видны индексы физического объема промышленной продукции  по 
основным видам экономической деятельности за 2013-2017годы  по регионам Казахстана, как 
сказался  нефтяной кризис в 2015 и 2016 годах. 

 
Таблица 1 

Индексы физического объема промышленной продукции  по регионам  
за 2013-2017 годы, % 

Регионы 2013 2014 2015 2016 2017 
Республика Казахстан 102,5 100,3 98,4 98,9 107,1 
Акмолинская 100,4 105,6 106,4 104,3 100,2 
Актюбинская 102,5 96,7 95,6 100,2 105,0 
Алматинская 102,7 102,0 104,8 97,4 102,9 
Атырауская 108,8 99,7 101,0 102,2 120,8 
Западно-Казахстанская 99,8 103,9 94,7 98,9 105,5 
Жамбылская 107,4 105,7 91,3 102,4 101,8 
Карагандинская 102,1 103,7 106,8 105,1 104,1 
Костанайская 100,6 100,2 81,8 98,8 104,2 
Кызылординская 100,4 97,1 91,3 90,7 95,7 
Мангистауская 102,1 103,5 96,0 96,9 100,1 
Южно-Казахстанская 102,3 104,6 103,1 104,4 102,1 
Павлодарская 99,2 96,1 96,1 101,4 105,1 
Северо-Казахстанская 105,1 103,2 101,1 100,5 104,5 
Восточно-
Казахстанская 105,8 100,4 92,6 105,0 100,0 

г.Астана 106,7 98,0 105,1 100,9 107,8 
г.Алматы 105,5 102,2 95,1 100,1 103,3 
Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 
Национальной экономики РК [2] 
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Как показывают данные таблицы 1, в январе-декабре 2017 года по сравнению с 2016 
годом индекс промышленного производства составил 107,1%. Снижение объемов производства 
наблюдалось лишь в Кызылординской области. Увеличение зафиксировано в 14 регионах 
республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует  прошлому 
году. В Карагандинской области возросла добыча железных руд и железорудных концентратов, 
свинца, увеличилось производство рафинированной меди (104,1%). В г. Алматы увеличилось 
производство сборных строительных конструкций из бетона, майонеза, кондитерских изделий и 
шоколада (103,3%). 

В таблице 2 показаны индексы физического объема  промышленного производства по 
видам экономической деятельности в Республике Казахстан за 2013-2017 годы. 

 
Таблица 2 

Индекс физического объема  промышленного производства по видам экономической 
деятельности в Республике Казахстан за 2013-2017 годы, % 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 
Промышленность -всего 102,5 100,3 98,4 98,9 107,1 
Горнодобывающая промышленность  103,3 99,7 97,5 97,3 109,3 
Обрабатывающая промышленность  101,9 101,1 100,2 100,6 105,1 
Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование 100,5 102,6 98,5 100,5 104,9%, 

Водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и 
распределение отходов  

88,6 95,3 91,3 95,6 99,8 

Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 
Национальной экономики РК [2] 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 2, в горнодобывающей промышленности и 

разработке карьеров индекс промышленного производства в январе-декабре 2017г. по 
сравнению с 2016 годом составил 109,3%, а в обрабатывающей промышленности  он 105,1%. 
При этом увеличилось производство основных фармацевтических продуктов на 41,8%, 
производство мебели – на 9,4%, легкой промышленности – на 7,3%, производство продуктов 
химической промышленности – 7,2% и производство продукции металлургической 
промышленности – на 5,9%. 

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании индекс 
промышленного производства в январе-декабре 2017г. по сравнению с 2016 годом составил 
104,9%, в основном за счет увеличения производства, передачи и распределения электроэнергии 
(на 6,2%). В водоснабжении; канализационной системе, контроле над сбором и распределением 
отходов индекс промышленного производства в январе-декабре 2017г. по сравнению с 2016 
годом составил 99,8%. 

При анализе основных показателей промышленности, обращает внимание современное 
состояние промышленного производства в Алматы – в одном из крупнейших городов 
Казахстана, являющемся финансовым, инновационным, туристическим и культурным центром 
страны, который занимает лидирующее положение среди других регионов страны по объему 
валового регионального продукта. Следует отметить, что  с целью поддержки и развития 
промышленности в городе Алматы реализуются следующие государственные программы: 
«Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2015 – 2019 годы», «Производительность 2020», Программа «Дорожная карта бизнеса 2020», 
Региональная программа «Жібек Жолы». Основной целью вышеуказанных программ является 
повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах 
экономики. 

В таблице 3 представлены объемы продукции (товаров, услуг) в действующих ценах  по 
Казахстану, по г. Алматы и по Карагандинской области  за 2013-2017 годы.  
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Таблица 3  
Удельный вес промышленности г.Алматы и Карагандинской области   в общем объеме 

продукции (товаров, услуг) в действующих ценах  по Казахстану 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Вся промышленность по РК, млрд. тенге 17 833,9 18 529,2 14 931,3 19 026,7 22 659,0 
Объем промышленности г.Алматы, млрд. 
тенге 641,0 738,9 662,9 772,1 800,5 

Удельный вес г.Алматы в республиканском 
объеме промышленной продукции, в % 3,6 3,9 4,4 4,1 3,5 

Объем промышленности в Карагандинской 
области, млрд. тенге 1 324,7 1 443, 9 1 416, 7 1 947,7 2 259,2 

Удельный вес Карагандинской области в 
республиканском объеме промышленной 
продукции, в % 

7,4 7,8 9,4 10,2 9,9 

Примечание: составлено авторами по данным Комитета по статистике Министерства 
Национальной экономики РК [2] 

 
Как показывают данные таблицы 3, удельный вес промышленности г. Алматы в 

республиканском объеме промышленной продукции начиная с 2013 года по 2015 год ежегодно 
имел тенденцию к увеличению, так, например, если в 2013 году удельный вес составлял 3,6 %, 
то в 2015 году - 4,4 %, однако в 2016-2017 гг. этот показатель начал снижаться и  уже в 2017 году 
составил всего 3,5 %. 

Объемы промышленности в Карагандинской области также ежегодно увеличиваются, 
кроме 2015 года, где отмечается незначительное его снижение. Вместе с тем, удельный вес 
объемов промышленности Карагандинской области в республиканском объеме промышленной 
продукции  в 2017 году снизился и составил 9,9 %. 

В Алматы функционируют более 1,5 тыс. промышленных предприятий, которыми за 
2017 год произведено продукции на 800,5 млрд. тенге, что на 3,3% больше, чем в 2016 году. В 
2017 году в г.Алматы увеличилось производство сборных строительных конструкций из бетона, 
майонеза, кондитерских изделий и шоколада (103,3%). Объем обрабатывающей 
промышленности в 2017 г. увеличен на 15,6% по сравнению с 2016 годом и составил 611,2 
млрд.тенге.  Удельный вес производства обрабатывающей промышленности составил 76,3% [4].  

 Однако, в 2017 году по г. Алматы простаивали промышленные предприятия, которые  
оказали влияние на спад в обрабатывающей промышленности по следующим причинам: из-за 
отсутствия заказов, сезонного характера, отсутствия договоров, из-за отказа заказчика от 
произведенной продукции, снижения спроса, простоев производства из-за оформления 
сертификата, из-за финансовых затруднений, планового текущего ремонта и профилактических 
работ. 

Одним из среднесрочных приоритетов страны в соответствии с программными 
документами является создание высокотехнологичных производств и реализация стратегии 
импортозамещения. Для этих целей управлением предпринимательства и индустриально-
инновационного развития проведен анализ структуры импорта города Алматы, определены 93 
товарные группы, импортированные в наибольших объемах, и составлен перечень из 43 
инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение. Вместе с тем, составлен 
перечень из 82 простаивающих помещений, ведется работа по составлению списка залоговых 
земельных участков БВУ для привлечения инвесторов к реализации проектов. 

Если в 2015 году запущено 7 проектов на 4,7 млрд. тенге с созданием 269 рабочих мест, 
то в 2016 году 20 проектов на 30 млрд. тенге,  с созданием  
2 245 рабочих мест. За январь-декабрь 2016 года введенными проектами г. Алматы произведено 
продукции на сумму 41 млрд. тенге. При этом: 

- налоговые отчисления составили 2,1 млрд. тенге; 
- доля в объеме промышленности г.Алматы – 5,9%;  
- доля в обрабатывающей промышленности – 7,7%. 
На стадии реализации находятся 59 проектов на сумму  

148,2 млрд. тенге с созданием 8 411 постоянных рабочих мест. 
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Инновации всегда играли, и будут играть значительную роль в повышении 
производительности труда и росте конкурентоспособности выпускаемой продукции. В этой 
связи, при внедрении инноваций в промышленности Казахстана необходимо учитывать, что 
существуют 2 группы отраслей: в первой преобладают процессные инновации, в которую входят 
топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия, 
лесной комплекс и пищевая промышленность, т.е. отрасли, в которых определяющую роль 
играют инновационные технологии, обеспечивающие в первую очередь снижение материальных 
затрат в производстве. Здесь в основном выше интенсивность экспорта и эффективнее 
инновации. Во второй группе, в которой основными являются продуктовые инновации, 
объединяются машиностроение, промышленность строительных материалов, строительная 
отрасль, легкая и медицинская промышленность, т.е. отрасли, в которых, помимо 
технологического обновления производства, значительную роль играют повышение качества, 
расширение ассортимента продукции и снижение зависимости от импортного сырья, материалов 
и полуфабрикатов [5].  

Развитию промышленности Казахстана значительно способствует реализация 
Государственной Программы  «Производительность -2020», основной задачей которой является 
повышение конкурентоспособности предприятий и поддержка развития кластерных инициатив. 
Основным направлением этой Программы является стимулирование предприятий в 
приоритетных секторах экономики.  Увеличение производительности труда осуществляется 
путем оказания государственной поддержки посредством лизингового финансирования, 
направленной на повышение компетенции предприятия, совершенствование технологических 
процессов, повышение эффективности организации производства и продвижение отечественных 
обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке и  по развитию территориальных 
кластеров. Кроме того, лизинговое финансирование и оплату части затрат за разработку 
комплексного плана для лизингового финансирования могут получать все предприятия (включая 
start-up проекты), осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики. 

 В дальнейшем необходимо уделять большое внимание  развитию легкой 
промышленности, так как эта отрасль обладает немалой социально-экономической значимостью, 
обеспечивая высокую занятость трудоспособного населения (в частности женского труда, где 
85-90% работающих  - женщины). Как известно, легкая промышленность является одним из 
приоритетных отраслей Казахстана, так как на внутреннем рынке в этой сфере сложилась 
критическая ситуация. Текстильная и швейная промышленность удовлетворяет потребности 
населения РК только на 8%, по обуви - 1%. 

Особенностью легкой промышленности является то, что она технологически очень 
тесно взаимосвязана с агропромышленным комплексом и химической индустрией. Как 
следствие, конкурентоспособность в этой отрасли зависит от инвестиций не только в 
технологии, исследования и разработки, но и в машиностроение и химическую 
промышленность. 

Как показывает опыт развитых рыночных систем, в последние десятилетия 
интенсивным развитием характеризуются перерабатывающие отрасли, прежде всего пищевая 
промышленность, что обусловило возрастание в ней объемов иностранных инвестиций, и как 
следствие усиление конкурентной борьбы в этой отрасли.  Иностранные инвестиции оказывают 
содействие повышению уровня научно-технического прогресса в пищевой промышленности. 
Например, свыше 70 % иностранных инвестиций американских фирм агробизнеса приходится на 
пищевую индустрию [6]. 

Одним из среднесрочных приоритетов страны в соответствии с программными 
документами является создание высокотехнологичных производств.  При этом, основной вектор 
развития отечественной промышленности – это формирование и поддержка кластеров.  

Ярким примером кластера в нашей стране может стать Экибастуз - Павлодар, так как на 
экибастузских месторождениях добывается уголь, при помощи которого вырабатывается 
относительно дешевая электроэнергия – фактор снижения себестоимости выплавки стали. 
Последним звеном кластера должен стать Павлодарский машиностроительный завод, где должна 
выпускаться пользующаяся спросом техника. 

Для развития промышленности Казахстана формирование и развитие кластеров в 
системе национальной экономики является одним из инновационных методов повышения 
эффективности производства и конкурентоспособности экономики. Однако, на сегодняшний 
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день в республике нет ни одного конкурентоспособного производства, так как отрасль считается 
конкурентоспособной, если на нее приходится 3,25% от мирового экспорта.  

По мнению многих специалистов, в Казахстане было бы целесообразным развитие 
текстильно-нефтехимического кластера, так как нефтегазохимия позволяет получать из 
углеводородов различные вещества, которые затем используются в изготовлении широчайшей 
линейки продуктов – от стеклянных бутылок и различных пластмасс до водопроводных труб и 
красителей. Если же к нефте-газо-химическому кластеру добавить текстильный, то можно 
выпускать многие виды синтетических волокон, например, всем известный капрон. И это 
десятки видов продукции: начиная с различных видов одежды, заканчивая коврами и 
брезентовой тканью [7].  

Активное развитие кластерного процесса происходит на основе интеграции науки, 
обрaзовaния и производства, так, например, в Южно-Кaзaхстaнской фaрмaцевтической aкaдемии 
совместно с AО «Химфaрм» ведется рaботa по созданию фaрмaцевтического клaстерa, 
Кaзaхстaнско-Бритaнский технический университет и  Aлмaтинский институт энергетики и 
связи совместно с крупными предприятиями создают кластеры в области химии и энергетики и 
т.д. [8]. 

Заключение. Промышленность в стране в последние годы развивается достаточными 
темпами, так, например, в 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс промышленного 
производства составил 107,1%. Как известно, машиностроительный комплекс является  одним из 
драйверов роста казахстанской экономики. При этом невозможно развивать на одинаково 
высоком уровне все отрасли машиностроения. На наш взгляд, к числу первоочередных 
приоритетов развития в машиностроении Казахстана следует выделить сельскохозяйственное 
машиностроение.  

Формирование и развитие кластеров в системе национальной экономики является 
одним из инновационных методов повышения эффективности промышленного производства и 
одной из стратегических перспектив развития данного сектора. Приоритетными направлениями 
развития промышленности в г.Алматы, на наш взгляд, являются легкая индустрия,  
производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов, мебели. 
Приоритетными направлениями развития промышленности для Карагандинской области 
являются следующие направления: чёрная, цветная металлургия, производство химикатов для 
промышленности. 
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ҚАЗАҚСТАН ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ 
БОЛАШАҒЫ 
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Түйін. Мақалада импорт алмастырушы өндірісті құрудың маңыздылығы, сондай-ақ 

Қазақстан өнеркәсібі дамуының қазіргі жағдайы мен мәселелері қарастырылды. Авторлар 
ұлттық экономиканың жұмыс істеуі мен дамуына кластерлік көзқарастың маңыздылығын 
атап өтті. 2013-2017 жылдарда өңірлер бойынша өнеркәсіп өнімдерінің физикалық көлем 
индексі динамикасына талдау жүргізілді. Алматыда және Қарағанды облысында өнеркәсіптік 
өндірістің дамуына ерекше көңіл бөлінді, осы өңірлердің өнеркәсіп саласының Қазақстандағы 
өндірістің жалпы көлемінде үлес салмағы есептелген. 

Республикадағы кластерлерді қалыптастыру бойынша практикалық ұсыныстар 
берілген, сондай-ақ Алматы қаласында және Қарағанды облысында өнеркәсіпті дамытудың 
стратегиялық бағыттары көрсетілген. Авторлар тоқыма-мұнай-химия кластерін 
қалыптастыру мен дамытуды ұсынды, өйткені мұнай мен газ химиясы көмірсутектерден 
түрлі заттар алуға мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: импортты алмастыратын өндіріс, кластер, индустрияландыру, 
инновациялық процестер, өңдеу өнеркәсібі 
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Summary. The scientific article considers the importance of creating import-substituting 
production, as well as the current state and problems of the development of Kazakhstan's industry. The 
authors noted the importance of the cluster approach to the functioning and development of the 
national economy. The analysis of the dynamics of the Index of the physical volume of industrial 
products by regions for 2013-2017 is carried out. Particular attention is paid to the development of 
industrial production in Almaty and the Karaganda region, the specific weight of the industry of these 
regions is calculated in the total volume of production in Kazakhstan. 

Practical recommendations on the formation of clusters in the republic are given, as well as 
strategic directions for the development of industry in Almaty and the Karaganda region. The authors 
recommended the formation and development of a textile-petrochemical cluster, since oil and gas 
chemistry makes it possible to obtain various substances from hydrocarbons. 

Key words: import-substituting production, cluster, industrialization, process innovations, 
processing industries 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Кано моделі туралы жан-жақты ақпарат беріліп, Кано 
моделінің университет білім алушыларына бағдарланған қолданбалылығы зерттеледі. Ол үшін 
білім алушыларға Кано моделі түсіндіріліп, жоғары білім беруде маңызды деп есептейтін 
сапалық қажеттіліктер мен олардың маңыздылық дәрежелерін белгілеу сұратылған және бұл 
сапалық қажеттіліктер тұрғысынан өздерінің университеттерін қалай бағалағандығы 
талданған. Бұл зерттеу жұмысының мақсаты – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті Гуманитарлық ғылымдар факультетінің Бастауышта оқыту 
бағдарламасының сапасына қатысты білім алушылардың қажеттіліктерін анықтау және 
білім алушылардың разылығы мен наразылығының бұл бағдарламаның сапасын белгілеу мен 
көтерудегі әсерін талдау болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін, алдымен фокус-топтық 
жұмыстар арқылы білім алушылардың алып жатқан білімдеріне қатысты қажеттіліктері 
анықталады. 

Түйінді сөздер. сапа, жоғары білім берудегі сапа, сапалық қажеттіліктер, тұтынушы 
разылығы, Кано моделі.  

 
Кіріспе. Барлық салада орын алып жатқан қатаң бәсекелестік ортада ең маңызды 

құрамдас элемент болып табылатын сапа ұғымының «сапа – тұтынушының қалауы» [1] деп 
анықталуынан бастап барлық кәсіпорындар секілді университеттер де өздерінің білім беру 
қызметтерінің тұтынушыларына көп назар аударуда. Бүгінгі нарықта жетістікке жету үшін 
тұтынушылардың қажеттіліктерін терең түсініп, оларды толық қанағаттандыру керек [2]. 
Сондықтан университеттер өздерінің тұтынушылары болып табылатын білім алушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы олардың ризашылығын арттыру үшін 
тұтынушыларға бағдарланған қызмет көрсету әдістерін көптеп қолдануда [3]. Сол әдістердің 
бірі Кано моделі болып табылады. Бұл модель кәсіпорын өнімдерінің тұтынушылардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыра білу дәрежесі мен тұтынушылардың қанағаттанушылық 
деңгейі арасындағы байланысты айқындауға зор мүмкіндік береді [4]. Бұл өз кезегінде 
кәсіпорындарға өнімдеріне қатысты сапалық қажеттіліктерді анықтауға және осыған қарап 
қызмет сапасын жақсартуға көмектеседі [5]. 

Зерттеу жұмысының мақсаты мен қолданылу аясы. Зерттеу жұмысының мақсаты: 
білім алушылардың оқыту сапасына әсер ететін қажеттіліктерді анықтау, соларды жіктеу және 
білім алушылардың разылығы мен наразылығының оқыту бағдарламасының сапасын жақсартуға 
тигізетін әсерін талдау. 

Зерттеу жұмысының аясы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Гуманитарлық ғылымдар факультетінің бастауыш оқыту бағдарламасы арқылы 
анықталған. Бұл бағдарлама бойынша қазіргі кезде барлығы 116 білім алушы қамтылған [6]. 

Зерттеу жұмысының теориялық негіздемесі. Кано моделін 1984 жылы Кано және 
оның әріптестері тұтынушылардың талап-тілектері мен қажеттіліктерін топтастыру (жіктеу) 
мақсатында алғаш рет ұсынған болатын [7]. Профессор Кано білім алушылардың оқыту 
нәтижесінен күтетін сапалық қажеттіліктерінің бірдей деңгейде болмайтынын алға тартқан [8; 9; 
10].  

Кано моделі білім беру нәтижесіне деген тұтынушы қажеттіліктерін маңыздылық 
дәрежесі бойынша алты түрлі категорияға (санатқа) жіктейді де, осы категориялардың 
әрқайсысының тұтынушының қанағаттанушылық деңгейіне әртүрлі деңгейде әсер ететінін 
талдай отырып түсіндіреді. Олар осы саладағы қажеттіліктерді [11; 12; 13; 14]: негізгі 
қажеттіліктер (T), күтілетін қажеттіліктер (O), тартымды қажеттіліктер (A), ескерусіз 
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қажеттіліктер (I), қарсы қажеттіліктер (R) және күмәнді қажеттіліктер (Q) секілді 
топтарға бөле отырып қарастырады. 

Зерттеу жұмысының әдістемесі. Фокус-топтық жұмыстар: Гриффин және 
Наусердің пайымдауынша, біртекті нарық сегментінде 20-30 тұтынушымен жасалатын фокус-
топтық жұмыстар арқылы тұтынушылардың ойындағы өнімге қатысты барлық қажеттіліктердің 
шамамен 90-95 %-ын анықтауға болады [15]. Осы тұжырымға сүйенген бұл зерттеуде фокус-
топтық жұмыстар әдісі қолданылған. Біздің зерттеуімізде осындай Фокус-топтық жұмыстар 116 
білім алушыға жүргізілді. 

Сауалнамалық жұмыстар: Фокус-топтық жұмыстардың нәтижесінде білім 
алушылардың білім беру қызметтеріне қатысты сапалық қажеттіліктері анықталғаннан кейін, 
бұл қажеттіліктерге қатысты деректерді жинау үшін Кано сауалнамасы дайындалады. Кано 
сауалнамасы әрбірі функционалды және диффункционалды, яғни болымды және болымсыз 
сұрақ түрінде екі бөлімнен құралады [11].  

 
1 кесте  

Кано ұсынысы бойынша бағалау кестесі  

Өнім немесе қызметтің 
сапалық қажеттіліктері 

Диффункционалды сапалық қажеттілік (Болымсыз) 
1 - 
Ұнайды 

2 - Солай 
болу керек 

3 - Маңызды  
емес 

4 - 
Шыдаймын 

5 - 
Ұнамайды 

Функцио-
налды 
сапалық 
қажеттілік 
(Болымды) 

1 - Ұнайды Q A A A O 
2 - Солай болу 
керек R I I I M 

3 - Маңызды 
емес R I I I M 

4 - Шыдаймын R I I I M 
5 - Ұнамайды R R R R Q 

Ескерту: [11, 6] 
 
Кано бағалау кестесі: Өнімге қатысты сапалық қажеттіліктер анықталып, оларға 

қатысты деректер жиналғаннан кейін, әрбір сапалық қажеттіліктің Кано категориясына жіктеу 
жұмысы жасалады. Әрбір сапалық қажеттілік, Кано сауалнамасындағы сұрақтарға берілген 
жауаптарға сай, Кано бағалау кестесі арқылы жіктеледі (1-кесте). 

Разылық және наразылық коэффициенттері: Әрбір сапалық қажеттіліктің қандай Кано 
категориясына жататындығын анықтағаннан кейін, бұлардың шынайылығына көз жеткізудің ең 
қарапайым жолы олардың статистикалық көрсеткішіне, яғни жиілік талдауына қарау керек. 
Алайда, әртүрлі нарық сегменттеріндегі әртүрлі қажеттіліктердің кіретін категориялары айқын 
емес. Сондықтан бұл жерде олардың статистикалық көрсеткішін қарастыру шынайы нәтиже бере 
алмайды. Біздің ойымызша, мұндай жағдайда разылық және наразылық коэффициенттерін 
қарастыртыра отырып есептеулер жүргізу дұрыс болып табылады [11]. 

Зерттеу жұмысының нәтижелері. Фокус-топтық жұмыстардың нәтижелері: Фокус-
топтық жұмыстардың нәтижесінде білім алушылардың университетте алып жатқан білімдері 
мен білім беру қызметтеріне қатысты 24 сапалық қажеттіліктері анықталып, материалдық 
құндылықтарға қатысты 5 қажеттілік, академиялық және әкімшілік қызметкерлерге қатысты 6 
қажеттілік, сабақтар мен карьераға (мансапқа) қатысты 8 қажеттілік және де біліктіліктерге 
қатысты 5 қажеттілік болып 4 топқа жинастырылды (2-кесте). 
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Кесте 2 
Білім алушылардың университетте алып жатқан білімдері мен білім беру 

қызметтеріне қатысты сапалық қажеттіліктері 
№ Топ № Сапалық қажеттіліктері 

1 

М
ат

ер
иа

лд
ы

қ 
құ

нд
ы

лы
қт

ар
ға

 қ
ат

ы
ст

ы
 1 Аудиториялардың көрнекті және таза болуы 

2 Аудиторияларда заманауи құрылғылардың болуы (проектор және т.б. с.с.) 
3 Қосымша қызмет көрсету бөлімдерінің болуы (медпункт, ашық алаң, буфет және 

т.б. с.с.) 

4 Кітап қорына бай орталық кітапхананың болуы 

5 Кабелсіз интернетің (wi-fi) қолдануға ашық болуы 

2 

А
ка

де
ми

ял
ы

қ,
 

әк
ім

ш
іл

ік
 

қы
зм

ет
ке

рл
ер

ге
 

қа
ты

ст
ы

 

6 Кафедраларда жеткілікті ғылыми дәрежелі оқытушылардың болуы 
7 Оқытушылардың сабақтарға өздерінің келуі және өз білімдерімен бөлісуі 
8 Оқытушылардың теориялық және практикалық білімдерінің жаңа болуы 
9 Оқытушылардың үйрету және байланыс жасау қабілеттерінің жақсы болуы 
10 Студенттік кеңсенің жылдам әрі мұқият түрде тиімді жұмыс жасауы  
11 Академиялық және әкімшілік қызметкерлердің сыпайы қарым-қатынас жасауы  

3 

С
аб

ақ
та

р 
ме

н 
 

ка
рь

ер
ағ

а 
қа

ты
ст

ы
 

12 Сабақтардың мазмұны білім алушылардың келешекте жұмыс жасайтын 
жұмыстарына сай болуы  

13 Сабақтардың түсінікті және қолданбалы болуы  
14 Оқу бағдарламаларында таңдау компоненттерінің көп болуы  

15 Емтихан сұрақтарының мазмұны мен үйретілген тақырыптарға сай болуы 

16 Емтихандарды бағалау стандарттарының ашық және таза болуы  

17 Білім алушылардың қолданбалы тәжірибелік жұмыстары емтихан бағасының бір 
бөлігін құрауы 

18 Карьера (мансап) жоспарлау үшін оқу жылының аяғында іс-тәжірибенің міндетті 
болуы  

19 Карьера (мансап) жоспарлау үшін арнайы мамандандырылған семинарлар мен 
кеңес беру офисінің болуы 

4 

Бі
лі

кт
іл

ік
те

рг
е 

 
қа

ты
ст

ы
 

20 Университет қалашығының ішінде көңіл көтеру және сауда орталықтарының 
болуы  

21 TOEFL сияқты шет тілі сынақтарына қатысты ақпараттандыру жұмыстары мен 
тіл үйрету курстарының болуы  

22 Электронды кітапханалар мен халықаралық дерекқорларды пайдаланудың 
қолжетімді болуы 

23 Кафедраларда магистратура мен докторантура бағдарламаларының болуы және 
бұл бағдарламаларға қатысты ақпараттандыру жұмыстары мен дайындық 
курстарының болуы  

24 Ғылыми мамандандырылған семинарлар мен конференцияларға республикалық 
және халықаралық деңгейде танылған мамандарды, кәсіпкерлер мен 
ғалымдарды көптеп шақыру 

 
Кано моделінің нәтижелері. Білім алушылардың 66,4 %-ын қыз бала, 33,6 %-ын ер 

бала, 58,6 %-ын 20 жасынан кішілер, 41,4 %-ын 20-25 жас аралығындағылар құрайды. 
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Отбасылық табыс көлеміне қарайтын болсақ, ең жоғары үлесті 47,4 %-бен 200-400 $ аралығында 
орташа-төмен табысқа иелер алып отыр. 400-600 $ аралығында орташа-жоғары табысқа иелердің 
үлесі 31,9 %. Бұл білім алушылардың 25,0 %-ы іс-тәжірибеден өткен болса, 75,0 %-ы іс-
тәжірибеден өтпеген. 96,5 %-ы қолданбалы іс-тәжірибеден өтуді қалайды (3-кесте).  

 
Кесте 3 

Үлгінің демографиялық құрылымы 
№ Құрылымы Орналасу тобы Саны Үлесі (%) 

1 Жынысы 

Қыз бала  77 66,4 

Ер бала 39 33,6 

       Барлығы 116 100 

2 Жасы 

... ≤ 20 68 58,6 

20 - 25 48 41,4 

25 ≤ ... 0 0 

       Барлығы 116 100 

3 
Отбасылық 

табысы ($) 

 ... ≤ 200 14 12,1 

200 - 400 55 47,4 

400 - 600 37 31,9 

600 ≤ ... 10 8,6 

       Барлығы 116 100 

4 
Іс-тәжірибе 

жағдайы 

Іс-тәжірибеден өткен 29 25,0 

Іс-тәжірибеден өтпеген 87 75,0 

 116 100 

Іс-тәжірибеден өтуді қалайды 112 96,5 

Іс-тәжірибеден өтуді қаламайды 4 3,5 

       Барлығы 116 100 

5 Курсы 

1-курс 24 20,7 

2-курс 28 24,1 

3-курс 31 26,7 

4-курс 33 28,5 

       Барлығы 116 100 

 
Деректердің талдануы: Сапалық қажеттіліктер мен деректерін талдау барысында 

жиілік талдау, бағалау кестесі және разылық коэффициенттері қолданылды. Талдау нәтижесінде 
24 сапалық қажеттіліктің 5-і негізгі, 8-і күтелетін, 8-і тартымды және 3-і ескерусіз қажеттіліктер 
болып анықталды. Разылық және наразылық коэффициенттері де бұл қажеттіліктердің дұрыс 
категорияларда орын алғандығын көрсетіп отыр (4-кесте). 
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Кесте 4 
Кано моделін қолдану нәтижелері 

Kalite Unsurları Категориялар 

Ба
рл

ы
ғы

 

К
ат

ег
ор

ия
сы

 
(Е

ң 
кө

п 
та

ңд
ал

ға
н)

 

Ра
зы

лы
қ 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

і 

Н
ар

аз
ы

лы
қ 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

і 

№ Т
оп

  

№ Қажеттіліктер M O A I R Q 

1 

М
ат

ер
иа

лд
ы

қ 
 

құ
нд

ы
лы

қт
ар

ға
 қ

ат
ы

ст
ы

 1 Аудиториялардың көрнекті және таза болуы 61 27 19 9 - - 116 M 0,40 -0,76 

2 
Аудиторияларда заманауи құрылғылардың болуы 
(проектор және т.б. с.с.) 25 55 30 5 1 - 116 O 0,74 -0,70 

3 
Қосымша қызмет көрсету бөлімдерінің болуы 
(медпункт, ашық алаң, буфет және т.б. с.с.) 58 28 17 10 2 1 116 M 0,40 -0,76 

4 
Кітап қорына бай орталық кітапхананың болуы 

27 10 27 50 - 2 116 I 0,32 -0,32 

5 
Кабелсіз интернетің (wi-fi) қолдануға ашық болуы 

20 25 60 9 1 1 116 A 0,75 -0,39 

2 

А
ка

де
м

ия
лы

қ 
ж

ән
е 

әк
ім

ш
іл

ік
  

қы
зм

ет
ке

рл
ер

ге
 қ

ат
ы

ст
ы

 1 Кафедраларда жеткілікті ғылыми дәрежелі 
оқытушылардың болуы 30 53 25 6 1 1 116 O 0,68 -0,73 

2 
Оқытушылардың сабақтарға өздерінің келуі және 
өз білімдерімен бөлісуі 28 50 28 8 - 2 116 O 0,68 -0,68 

3 Оқытушылардың теориялық және практикалық 
білімдерінің жаңа болуы 55 31 18 10 - 2 116 M 0,43 -0,75 

4 Оқытушылардың үйрету және байланыс жасау 
қабілеттерінің жақсы болуы 15 14 30 54 2 1 116 I 0,39 -0,26 

5 Студенттік кеңсенің жылдам әрі мұқият түрде 
тиімді жұмыс жасауы  22 11 28 52 2 1 116 I 0,35 -0,29 

6 Академиялық және әкімшілік қызметкерлердің 
сыпайы қарым-қатынас жасауы  22 30 58 6 - - 116 A 0,76 -0,45 

3 

С
аб

ақ
та

р 
м

ен
 к

ар
ье

ра
ға

 
қа

ты
ст

ы
 

1 
Сабақтардың мазмұны білім алушылардың 
келешекте жұмыс жасайтын жұмыстарына сай 
болуы  

54 35 17 8 - 2 116 M 0,46 -0,78 

2 Сабақтардың түсінікті және қолданбалы болуы  31 51 28 4 2 - 116 O 0,69 -0,72 

3 
Оқу бағдарламаларында таңдау компоненттерінің 
көп болуы  23 20 70 1 1 1 116 A 0.80 -0.38 

4 
Емтихан сұрақтарының мазмұны мен үйретілген 
тақырыптарға сай болуы 59 34 14 7 1 1 116 M 0,42 -0,82 

5 
Емтихандарды бағалау стандарттарының ашық 
және таза болуы  22 60 26 6 2 - 116 O 0,75 -0,72 

6 
Білім алушылардың қолданбалы тәжірибелік 
жұмыстары емтихан бағасының бір бөлігін құрауы 24 19 51 20 2 - 116 A 0,61 -0,38 

7 Карьера (мансап) жоспарлау үшін оқу жылының 
аяғында іс-тәжірибенің міндетті болуы  30 44 27 13 - 2 116 O 0,62 -0,65 

8 
Карьера (мансап) жоспарлау үшін арнайы 
мамандандырылған семинарлар мен кеңес беру 
офисінің болуы 

30 40 30 16 - - 116 O 0,60 -0,60 

4 

Бі
лі

кт
іл

ік
те

рг
е 

 
қа

ты
ст

ы
 

1 Университет қалашығының ішінде көңіл көтеру 
және сауда орталықтарының болуы  18 32 62 2 - 2 116 A 0,82 -0,44 

2 

TOEFL сияқты шет тілі сынақтарына қатысты 
ақпараттандыру жұмыстары мен тіл үйрету 
курстарының болуы  20 29 53 13 - 1 116 A 0,71 0,43 

3 
Электронды кітапханалар мен халықаралық 
дерекқорларды пайдаланудың қолжетімді болуы 23 30 49 14 - - 116 A 0,68 -0,46 
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4 

Кафедраларда магистратура мен докторантура 
бағдарламаларының болуы және бұл 
бағдарламаларға қатысты ақпараттандыру 
жұмыстары мен дайындық курстарының болуы  

28 45 31 10 1 1 116 O 0,66 -0,64 

5 

Ғылыми мамандандырылған семинарлар мен 
конференцияларға республикалық және 
халықаралық деңгейде танылған мамандарды, 
кәсіпкерлер мен ғалымдарды көптеп шақыру 

15 25 47 26 2 1 116 A 0,64 -0,35 

 
Қорытынды. Жүргізілген бұл зерттеу жұмысының нәтижесінде, жұмыстың негізгі 

мақсатына сәйкес сапалық қажеттіліктер анықталды. 
Анықталған 5 негізгі сапалық қажеттіліктер мыналар: аудиториялардың көрнекті және 

таза болуы; қосымша қызмет көрсету бөлімдерінің болуы; оқытушылардың теориялық және 
практикалық білімдерінің жаңа болуы;  сабақтардың мазмұны білім алушылардың келешекте 
жұмыс жасайтын жұмыстарына сай болуы; емтихан сұрақтарының мазмұны мен үйретілген 
тақырыптарға сай болуы. Бұл қажеттіліктер білім беру қызметінің негізгі критерилері болып 
табылады. Егер бұл қажеттіліктер университет немесе кафедра тарапынан қанағаттандырыла 
алмаса білім алушылардың өте қатты наразылығын тудырады. Сондықтан университет 
басшылығы ең алдымен осы қажеттіліктерді қанағаттандыруы керек. 

Анықталған 8 күтілетін сапалық қажеттіліктер мыналар:  аудиторияларда заманауи 
құрылғылардың болуы; кафедраларда жеткілікті ғылыми дәрежелі оқытушылардың болуы; 
оқытушылардың сабақтарға өздерінің келуі және өз білімдерімен бөлісуі; сабақтардың түсінікті 
және қолданбалы болуы; емтихандарды бағалау стандарттарының ашық және таза болуы; 
карьера (мансап) жоспарлау үшін оқу жылының аяғында іс-тәжірибенің міндетті болуы; карьера 
(мансап) жоспарлау үшін арнайы мамандандырылған семинарлар мен кеңес беру офисінің 
болуы; кафедраларда магистратура мен докторантура бағдарламаларының болуы және бұл 
бағдарламаларға қатысты ақпараттандыру жұмыстары мен дайындық курстарының болуы. Білім 
алушылардың разылығы осы қажеттіліктердің қаншалықты қанағаттандырылуына тура 
пропорционалды болып табылады. Осыған орай университет басшылығы білім алушылардың 
разылығын көтеру және білім алушыларды университетке көптеп тарту үшін осы 
қажеттіліктерді жылдам қанағаттандыруы керек. Егер олай болмаған жағдайда осы 
университетке және осы мамандыққа келгісі келетін білім алушылардың басқа университеттер 
мен мамандықтарға кетіп қалуына және оқып жатқан білім алушылардың наразылығына әкеліп 
соғады.   

Анықталған тағы 8 тартымды қажеттіліктер мыналар: кабелсіз интернетің (wi-fi) 
қолдануға ашық болуы; академиялық және әкімшілік қызметкерлердің сыпайы қарым-қатынас 
жасауы; оқу бағдарламаларында таңдау компоненттерінің көп болуы; білім алушылардың 
қолданбалы тәжірибелік жұмыстары емтихан бағасының бір бөлігін құрауы; университет 
қалашығының ішінде көңіл көтеру және сауда орталықтарының болуы; TOEFL сияқты шет тілі 
сынақтарына қатысты ақпараттандыру жұмыстары мен тіл үйрету курстарының болуы; 
электронды кітапханалар мен халықаралық дерекқорларды пайдаланудың қолжетімді болуы; 
ғылыми мамандандырылған семинарлар мен конференцияларға республикалық және 
халықаралық деңгейде танылған мамандарды, кәсіпкерлер мен ғалымдарды көптеп шақыру. Бұл 
қажеттіліктер білім алушылардың разылығына ең көп оң әсер ететін сапалық қажеттіліктер 
болып табылады. Бұл қажеттіліктер білім алушылар тарапынан ашық талап етілмейді және 
күтіліп жатқан жоқ. Алайда бұл қажеттіліктердің қанағаттандырылуы білім алушылардың үлкен 
разылығын тудырады және бұл бәсекелестеріне қарағанда университетті, кафедраны ерекше ете 
түсіп, білім алушыларды тарта түседі. Ал бұл қажеттіліктер қанағаттандырылмаған жағдайда, 
бұл білім алушылардың наразылығына себеп болмайды. 

Ал қалған 3 ескерусіз қажеттіліктер мыналар: кітап қорына бай орталық кітапхананың 
болуы; оқытушылардың үйрету және байланыс жасау қабілеттерінің жақсы болуы; студенттік 
кеңсенің жылдам әрі мұқият түрде тиімді жұмыс жасауы. Білім алушылар бұл қажеттіліктердің 
қанағаттандырылып, қанағаттандырылмағандығын ескерусіз қалдыруда, яғни олар бұл жағдайға разы 
да емес наразы да емес. Сондықтан, университет басшылығының қазірше бұл қажеттіліктерді 
қанағаттандыруды ескерусіз қалдыруына болады.  
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Осы қорытындыларға сүйеніп ең алдымен негізгі қажеттіліктерді, одан кейін күтілетін 
қажеттіліктерді, одан кейін тартымды қажеттіліктерді кезегімен қанағаттандыру керек. Осы 
тұжырымға сүйеніп, аталған қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында университет пен кафедра 
жоспар құрып, өздерін дамыту керек. Бұл университет пен кафедраның шектеулі ресурстарын тиімді 
пайдалануына және бәсекелестеріне қарағанда ерекше болуына көмектеседі. 

Қорытындылай келе, бұл зерттеу жұмысы университет пен кафедраға аталмыш 
бағдарламаның сапасын жақсартуға, бұл бағытта жоспар құрып, ұтымды шешімдер қабылдауларына 
көмектесетін болады. Сонымен қатар, бұл жұмыстың нәтижелері мен қорытындылары келешекте 
Бастауышта оқыту бағдарламасының сапасын білім алушылар тұрғысынан қайта құру үшін, 
бағдарламаның сапасын көтеру үшін негізгі көрсеткіш болып табылады деп айта аламыз.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЛИЯЮЩИЕ НА 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ КАНО 
Д.Н.Келесбаев*, Ж.Д.Алибекова 

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссави, 
г. Туркестан, Казахстан 

e-mail: dinmukhamed.kelesbayev@ayu.edu.kz 
Резюме. В данном исследовании представлены сведения о модели Кано и проведены 

прикладные работы со студентами университета. Модель Кано применили среди студентов 
Университета Ахмеда Ясави, где задавались во просы касательно требований, предъявляемых к 
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качеству высшего образования, качественных нужд и потребностей, их значения, кроме того, 
студентам была предоставлена возможность дать оценку своему университету касательно 
удовлетворения потребностей в области качества. Целью данного исследования является 
установление потребностей студентов университета в области качества программ 
бакалавриата по специальностям менеджмент туризма и финансы, определение уровня 
удовлетворенности студентов, а также качества образования и путей его 
совершенствования. Для достижения поставленной цели была создана анкета Кано и проведен 
опрос 116 студентов, после чего посредством групповой работы были установлены требования 
и потребности студентов в области образования и его качества. 

Ключевые слова: качество, качество высшего образования, качественных 
потребности, удовлетворенности потребителей, модель Кано. 

DETERMINATION THE QUALITY REQUIREMENTS THAT AFFECTING 
STUDENT SATISFACTION AND DISSATISFACTION USING THE KANO MODEL 

D.N.Kelesbayev*, Zh.D.Alibekova 
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan City, Kazakhstan 

e-mail: dinmukhamed.kelesbayev@ayu.edu.kz 
Summary. In the study was given information regarding Kano’s Model and a case study was 

conducted for university students. Kano’s Model was describe for students and was asked what they 
thought was important quality requirements in higher education, the degree of their importance and 
how they evaluated their own institutions with respect to the quality requirements. The purpose of this 
study, to determine student requirements regarding the quality of the undergraduate program of 
Children's Education which is being conducted at the Faculty of Humanity Sciences in Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish University and to analyze the student satisfaction and 
dissatisfaction and their majority roles in determining and improving the quality of the program. 

Key words: quality, quality in higher education, quality requirements, customer satisfaction, 
Kano’s model. 
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҚТЫ ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛЫМЕН АУЫЛ 
АУМАҚТАРЫН ТҰРАҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 
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Түйін. Мақалада Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамыту мәселесі 

қозғалған. Ауыл аймақтарынның тұрақты дамуы үшін инвестициялардың жеткілікті көлемін 
тарту қажеттілігі көрсетілген. Ауыл аумақтарын дамытудың экономикалық тетіктерін 
қарастырған экономист-ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалып, «тұрақтылық» және 
«тұрақты даму» ұғымдарының теориялық аспектілері зерттелді. «Ауылдық жерлердің 
инвестициялық тартымдылығы» ұғымы қарастырылған. Ауыл шаруашылығының әлеуметтік 
және экономикалық дамуына бағытталған әр түрлі мемлекеттік және аймақтық мақсатты 
бағдарламалардың нәтижелері зерделенген. Ауылдық тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына, демографиялық көрсеткіштеріне, ауыл аумақтарын дамытуға тартылған ішкі 
және шетелдік инвестициялардың көлеміне шолу жасалған. Зерттеу соңында, ауылдық 
аумақтарды дамытудың ұйымдастырушылық-басқарушылық және экономикалық негіздерін 
қалыптастырудың,  ауылдық жерлерді дамытуға, оның ішінде мемлекеттік-жеке 
қаржыландыруға негізделген инвестицияларды ұйымдастырудың айқын механизмдерін 
әзірлеудің қажеттілігі айқындалған.  

Түйінді сөздер: Ауыл аумақтары, мемлекеттік саясат, әлеуметтік-экономикалық 
жағдай, тұрақты даму, инвестициялық тартымдылық, инвестор, экономикалық механизм. 
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Кіріспе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының стратегиялық 
мақсаттарының бірі ауылдық елді мекендерді дамыту, себебі олар елдің экономикалық өсуінің 
маңызды факторы болып табылады. Инвестициялардың жеткілікті мөлшерін тарту еліміздің 
ауылдық жерлерін тұрақты және тиімді дамытудың негізгі шарты. Осыған байланысты, ауылдық 
елді мекендерді тұрақты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында инвестициялар тарту тетігін 
қалыптастыру проблемалары аса өзекті болып отыр. 

Аумақтарды дамыту әртүрлі аспектілерімен көптеген шетелдік және қазақстандық 
ғалымдар айналысқан. Ауылдық аумақтарды зерттеуге И.Ансофф, К.Вильсон, Д.Коулмен, Л.И. 
Абалкин, Р.Х. Адуков, А.Н. Адукова, В.М. Баутин, Л.В. Бондаренко, М.Ж. Ганопольский, А.И. 
Костяев, В.В. Милосердов және т.б. ғалымдар айтарлықтай үлестерін қосқан.  

Қазақстанда ауыл аумақтарын дамытудың экономикалық механизмін қалыптастыру 
сұрақтары Ж.Қалиев., Қ.И. Исхаков, К.Қайырбеков, В.Е Левичев, Ж.С. Сундетов, Т.И. Есполов., 
Сигарев М.И., Б.Ш. Сыздықов пен басқа да ғалымдар мен экономистердің еңбектерінен көрініс 
тапқан. 

Осы салада жүргізілген көптеген зерттеулерге қарамастан, ауылдық жерлерді 
дамытудың көптеген проблемалары ашық болып қалып отыр. 

Зерттеу әдістері. Ауылдық аумақтарды тұрақты дамытудың экономикалық мәні мен 
маңызын зерттеу отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектеріне, ғылыми 
әзірлемелеріне және ғылыми ұсыныстарына негізделген; түсініктер, әдістемелік және 
анықтамалық материалдар; ауылдық жерлердегі әлеуметтік-экономикалық даму теориясы мен 
практикасы саласындағы мемлекеттік, өңірлік және жергілікті басқару органдарының 
нормативтік-әдістемелік құжаттары қолданылды. 

Зерттеудің ақпараттық-эмпирикалық базасы статистикалық агенттіктердің деректері, 
аумақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытудың аймақтық бағдарламалары, ғылыми-
практикалық конференциялардың материалдары, мерзімді басылымдардың мақалалары, 
зерттеушілер тобының жеке зерттеулері болып табылады. 

Зерттеу үдерісінде абстрактылы-логикалық, монографиялық, жүйелік-құрылымдық, 
салыстырмалы, сараптамалық бағалау, есептік-конструктивті, экономикалық-математикалық, 
экономикалық-статистикалық және экономикалық зерттеулердің басқа да әдістері қолданылды. 

Нәтижелер және оларды талқылау. Зерттеушілердің көпшілігі «тұрақтылық» және 
«тұрақты даму» даму түсініктерін бара-бар деп түсінеді. Бүгінгі күні «тұрақтылық» және 
«тұрақты даму» ұғымдары білім мен қоғамның әртүрлі салаларында қолданылып келеді.  

«Тұрақты даму» түсінігі ағылшын тіліндегі түпнұсқасынан аударғанда «sustainable 
development» деп аударылады. М.Г. Ганапольский «development» іс жүзінде «даму» деп 
түсіндіреді, ал  «sustainable» сын есіміне қатысты көптеген нұсқалар ұсынылған: қолданымды, 
қайта жаңғырмалы, балансталған және т.б.[1]. 

Т.И.Есполовтың ойынша, «тұрақты даму» экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 
компоненттердің кешенді үйлесімі болып табылады [2]. 

Көбінесе «тұрақтылық» экожүйенің зақымдануына жол бермейтін процесс ретінде 
түсіндіріледі. 1992 жылы Риоде өткен Қоршаған орта және даму жөніндегі II-халықаралық 
конференцияда «тұрақты даму» термині үшін жаңа анықтама ұсынылды. Тұрақты даму деп, 
қазіргі және болашақ ұрпақтардың өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында алға 
қарай қозғалыс моделі түсіндіріледі [3]. 

«Аймақ» термині С.О.Ожегов пен Н.Ю.Шведова келесі анықтама берді: аймақ - бұл 
шектеулі жер учаскесі [4]. Энциклопедияларда «аймақ» ұғымына басқа түсінік беріледі: аймақ - 
мемлекеттің құзыретіне жататын жер учаскесі [5]. Заманауи ғылыми теория «аумақ» терминін 
оған қатысты реттеуші әрекеттерді жасауға болатын мемлекеттің әлеуметтік, табиғи-ресурстық 
және басқа да әлеуетінің жиынтығы ретінде қарастырады [6]. 

Экономикалық әдебиетте «ауылдық жерлердің инвестициялық тартымдылығы» ұғымы 
кеңінен таралған. Л.Валинурова мен О.Казакованың пікірінше, «инвестициялық тартымдылық» 
инвестицияға қатысты сұранысты анықтайтын ерекшеліктерді, құралдар мен мүмкіндіктерді 
үйлестіру болып табылады [7]. 

Ауылдық аймақтардың тұрақты дамуына жағдай жасау — мемлекеттік саясаттың аса 
маңызды стратегиялық мақсаттарының бірі, оған қолжеткізу азық-түлік қауіпсіздігіне, 
қазақстандық аграрлық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және азаматтардың әл-ауқатын 
арттыруға мүмкіндік береді. 
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Кейінгі кездері ауыл шаруашылығының әлеуметтік және экономикалық дамуына 
бағытталған әр түрлі мемлекеттік және аймақтық мақсатты бағдарламалар жүзеге асырылуда. 
Қазіргі уақытта көптеген ауылдық аймақтар дағдарыс жағдайында, ол демографиялық 
жағдайдың нашарлауынан, ауылдық тұрғындардың өмір сүру деңгейінің және сапасының 
төмендігінен, жұмыссыздықтың жоғары деңгейінен, табиғи ресурстарды тиімсіз пайдаланудан 
көрініс табуда. Осыдан ауылдық аймақтардың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы аумағында 6693 ауыл бар және онда 7,6 млн тұрғын өмір 
сүруде. Бірақ ауылдық аймақтардың көпқырлы сипаттамасына қарамастан, оның дамуына 
мемлекетте жеткілікті мән берілмей келеді[8]. Осының салдарынан ауылдық тұрғындардың 
өзіндік әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалалықтарға қарағанда төмен. 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, экономика дамуы деңгейі мен халықтың өмір 
сүру сапасынан ауылдық аймақтардың жағдайын білуге болады. Бұл ауылдық тұрғындарды 
қамтамасыз етпей, жүйелі түрде дамуға және болашаққа сенімді түрде қадам басу мүмкін емес. 
Көптеген елдердің үкіметі ауылды сақтап қалу үшін, ауылдың өмірін және салт-дәстүрін 
дәріптеуде тиімді механизмдерді дайындау үшін талпынады. Осы мақсатқа жету барысында 
ауылдық аймақтарды дамытудың әлеуметтік-экономикалық даму саясатын жетілдіру тұрақты 
қарастырылуда. Әрине, бұл жағдай басқару жүйесінің өзгеруіне, тиісті бағдарламаларды 
орындаудағы шығындарды арттыруға септігін тигізеді. Басқа да көптеген салалар сияқты бұл 
салада алдыңғы орынды АҚШ мемлекеті, Еуразиялық одақ мемлекеттері, Жапония және басқа 
да мемлекеттер иеленеді. 

2017 жылы Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені инвестициялық қызығушылықты 
арттырды. 2016 жылда агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің негізгі капиталына салынған 
инвестициялардың көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 152 млрд. теңгені 
құрады немесе 62% -ға артық болды [9]. 

Екінші жыл қатарынан тартылған инвестициялардың барлық көлемі заемдық қаражатқа 
тиесілі, оның ішінде: банктік заемдар және шетелдік инвестициялар. Банк несиелері (шетелдік 
емес) тартқан инвестициялардың көлемі айтарлықтай өсті, инвестициялардың құрылымында 
банктік несиелердің үлесі өткен жылмен салыстырғанда 2% -дан артық көрсеткішті көрсетті.  

Шетелдік инвесторлар Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін қолдауға белсенді түрде 
инвестиция салуда, 2017 жылы индустриядағы барлық инвестициялардың шамамен 2%-ы өз 
қаражаттары үлесіне тиіп, 2016 жылы үлесі тек 0,5%-ды құрады [9]. 

Ауыл шаруашылығын бюджеттен қолдауға келетін болсақ, мұнда көлемдер төмендейді. 
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің негізгі қорларына инвестициялар құрылымында 
бюджеттік қаражаттың тікелей инвестициялары көрсетілмеген. 

Сонымен қатар, индустрия қазіргі уақытта қарағанда инвестициялық қызығушылықтың 
артуын талап етеді. Негізгі құралдарды жаңарту деңгейі қазіргі кездегі соңғы деректер бойынша 
ауыл шаруашылығында жаңару деңгейі 10% -ды құрады, ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 12% -ды 
құрады [9]. 

Соңғы мәліметтер бойынша, тозу ауыл шаруашылығының 40%-ға жуығын 
қуаттандыруды немесе жаңғыртуды талап етеді (2016 жылы тозу деңгейі 35% деп бағаланған) 
[9]. 

Алайда, ауылдық аумақтарды дамытудың ұйымдастырушылық және басқарушылық 
және экономикалық негіздерін қалыптастыруды қарастыратын еңбектер жоқтың қасы,  ауылдық 
жерлерді дамытуға, оның ішінде мемлекеттік-жеке қаржыландыруға негізделген 
инвестицияларды ұйымдастырудың айқын механизмдері жоқ.  

Қорытынды.Ұлттық экономиканың кез-келген саласын тиімді және тұрақты 
дамытудың қажетті шарты жеткілікті инвестициялар болып табылады. Ауыл шаруашылығы ел 
экономикасының экономикалық және әлеуметтік маңызды саласы болып табылады. Алайда, бұл 
сала көптеген инвесторлар үшін аз тартымды болып қалады. Агроөнеркәсіптік кешендегі 
заманауи инвестиция және оның инвестициялық тартымдылығының өсуі қаржы ресурстарының 
жетіспеушілігімен және нашар дамыған материалды-техникалық базасымен қиындайды [10]. 

Инвестициялық тартымдылық деңгейі жалпы экономикалық жағдайдың және тұтастай 
алғанда экономиканың және жалпы өңірдің даму перспективаларының маңызды 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Инвестициялардың өсуі ауыл шаруашылығының 
экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл халқының өмір сүру сапасын арттыру, аймақтық 
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техникалық-технологиялық базаны, ауыл шаруашылығындағы негізгі құралдарды жаңартуды 
қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып табылады. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития сельских территорий Республики 

Казахстан. Показана необходимость привлечения достаточного объема инвестиций в целях 
развития сельских территорий. Проанализированы труды ученых-экономистов, посвященных 
экономическим механизмам развития сельских территорий, исследованы теоретические 
аспекты таких понятий как «устойчивость» и «устойчивое развитие». Рассмотрено понятие 
«Инвестиционная привлекательность сельских территорий». Приведены результаты целевых 
государственных и региональных программ, направленных на  экономическое и социальное 
развитие  сельского хозяйства. Проанализировано социально-экономическое состояние сельских 
жителей, демографические показатели, внешние и внутренние источники инвестиций, 
привлеченных на развитие села. В конце исследования выявлена необходимость формирования 
организационных, управленческих и экономических механизмов развития сельских районов, 
разработка четких механизмов организации инвестиций на основе развития сельских районов, в 
том числе государственно-частного финансирования. 

Ключевые слова: сельские территории, государственная политика, социально-
экономическое состояние, устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность, 
экономический механизм.  
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MAIN ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES BY 
IMPROVING THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
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Summury. The article is devoted to the problem of development of rural territories of the 
Republic of Kazakhstan. The necessity of attracting a sufficient amount of investments for the 
development of rural areas is shown. The works of economists, devoted to the economic mechanisms of 
development of rural territories, are analyzed, theoretical aspects of such concepts as «sustainability» 
and «sustainable development» are investigated. The concept «Investment appeal of rural territories» is 
considered. The results of targeted state and regional programs aimed at the economic and social 
development of agriculture are presented. The socio-economic status of rural residents, demographic 
indicators, external and internal sources of investments attracted to the development of the village have 
been analyzed. At the end of the study, the need to form organizational, managerial and economic 
mechanisms for rural development was identified, and clear mechanisms for organizing investments 
based on rural development, including public-private financing, should be developed. 

Key words: rural areas, state policy, social and economic state, sustainable development, 
investment attractiveness, economic mechanism. 
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Аңдатпа. Мақалада жаһандану жағдайында мемлекетіміздің ауыл шаруашылығын 

қаржылық қолдау мәселелері қарастырылған. Әлемдегі көшбасшы елдердің ауыл 
шаруашылығының экономикасы мемлекет тарапынан қаржылық  қолдаудың, аса ірі көлемдегі 
жобаларды жүзеге асырудың негізінде дамитыны баршамызға аян. Қазақстанда экономиканы 
жаңғыртудың үшінші толқыны және жаңа өсу моделін құру жағдайында ауыл 
шаруашылығының маңызы артып келеді.  Бұл болашақта - ұлттық экономиканы дамытудың 
стратегиялық саласы. Сол себепті, еліміздің ауыл шаруашылығының қазіргі жаһандану  
жағдайындағы даму ерекшеліктері мен басымдылықтары әлі де жан-жақты зерттеу мен 
талдауды қажет етеді. Қазіргі жаһандану жағдайында еліміздегі ауыл шаруашылығын 
өркендету арқылы бәсекеге қабілеттілікті жоғарылатып, экономикалық және азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экспортқа бағдарланған өнімдер көлемін арттыру, ішкі азық-
түлік нарығының тұрақтылығын нығайту  – ауыл шаруашылығын мемлекеттік қаржылық 
қолдау тетіктерін дамытумен тікелей байланысты.  

Түйінді сөздер: ауыл шаруашылығы, жаһандану, экономика, Қазақстан, қаржылық 
қолдау  

 
Кіріспе. Жаһандық экономика жағдайында ауыл шаруашылығын дамыту елдердің 

экономикалық қауіпсіздігін, бәсекеге қабілеттілігін, халықтың азық-түлікке деген 
қажеттіліктерін қамтамасыз етумен жан-жақты байланысты. Қазіргі әлемдік экономикадағы 
түрлі құбылыстарды ескеретін болсақ, Қазақстан экономикасының басым бағыттарының бірі 
ауыл шаруашылығын мемлекет тарапынан қаржылық қолдап, азық-түлік өнеркәсібін барынша 
дамыту көкейкесті мәселе. Қазақстанға инновациялық агротехнологияларды тарту шаралары 
ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Ауыл 
шаруашылығын заманауи талаптарға сай дамыту үшін  еліміздегі аграрлық саясат еңбек 
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өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталуы 
керек. Ал, жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу арқылы ауыл шаруашылығын 
жаңа жағдайларға бейімдеу, саланың ғылымға негізделуін арттыру 
шаруашылықтарды  қаржылық қолдау қажеттігін күшейтеді.       

Әдіснама. Бұл тақырыпты зерттеуде ауыл шаруашылығы экономикасы туралы 
статистикалық мәліметтер, басылымдарда жарияланған материалдар қолданылды. Зерттеудің 
әдістемелік негізі ретінде экономикалық-статистикалық, монографиялық, салыстырмалы 
экономикалық талдау әдістері  қолданылды.   

Талқылаулар және нәтижелер. Ауыл шаруашылығының нарықтық жағдайдағы 
мәселелерін және қаржылық-экономикалық тетіктерін зерттеуге ресейлік ғалымдар Л.И.  
Абалкин, В.М.  Баутин, Г.В. Буздалов,  В.А.  Добрынин, Ю.Б.Королев және т.б. үлкен үлес 
қосты. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы саласын мемлекеттік реттеудің экономикалық 
тетіктерін қалыптастыру, жаһандық  бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуде аграрлық саланы 
дамыту туралы теориялық және әдіснамалық мәселелер Ғ.Қалиев, Т.И.Есполов, 
А.А.Сатыбалдин, М.И.Сигарев, О.Сәбден, В.А.Клюкач, және басқа да ғалымдардың ғылыми  
еңбектерінде көрініс тапты. Дегенмен, отандық әдебиетте ауыл шаруашылығының қаржылық 
жағдайын зерттеуді қажетсінетін  мәселелер әлі де бар. 

Жасыратынын жоқ, еліміздің ауыл шаруашылығын басқаруда ескірген әдістер әлі де 
пайдаланылады, сондықтан да ауыл шаруашылығы өндірісінің  құбылмалылығы жоғары. 
Мысалы, ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 2009 жылы 15% -ға өссе, 2010 жылы ол 12% -ға 
төмендеді, ал 2011 жылы бұл көрсеткіш 27% -ға жеткенімен, 2012 жылы тағы да 18% -ға 
төмендеген.  2016 жылы жағымды табиғи жағдайлар мен жоғары өнімділік арқасында ауыл 
шаруашылығы 2015 жылғы 3,4% -бен салыстырғанда 5,5% -ға өсті [1].  

Бүгінгі уақытта Үкімет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуды қолдау үшін жүйелі 
жұмыстар жүргізілуде. Осылайша, агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы тұқымдық өндірісті субсидиялауды, өсімдік шаруашылығының өнімділігі мен 
сапасын арттыруды, тыңайтқыштардың, жанар-жағармай материалдарының құнын және 
көктемгі егістік және егін жинауды жүргізу үшін қажетті басқа да шараларды қамтамасыз етеді. 
Бұдан басқа, мемлекеттік қолдау шаралары агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық 
сауықтыру бағыттары бойынша несиелік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық 
мөлшерлемелерді субсидиялау, ауыл шаруашылық жануарларын сатып алу үшін несиелер мен 
лизингтік жабдықтар мен ауыл шаруашылығы техникасы бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 
қамтиды. Мемлекет егістік және жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсімдіктерін өсіру, мал 
шаруашылығын дамыту, өнімділікті арттыру және өнім сапасын субсидиялайды.  

Мәселен, 2017 жылы жеңілдетілген несие түрінде ауыл шаруашылығындағы 
кооперативтерді қолдауға 25,5 млрд. теңге бөлінген.  Бөлінген қаражаттың аясында 3,4 
млрд.теңге көлемінде қаржы 342 ауыл шаруашылығы кооперативтеріне өнімдерді дайындауға 
арналған жабдықты сатып алуға берілген. Бұдан басқа, Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
мәліметі бойынша, «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың» 2017–
2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында 2017 жылы жергілікті атқарушы органдарына 
27,1 млрд. теңге көлемінде бюджеттік несие бөлінген. Нәтижесінде 7000-ға жуық микронесиелер 
беріліп, 4000-нан астам адам жеке кәсіптерін ашып, 7 555 жаңа жұмыс орнындары ашылған және 
3 626 жаңа жеке кәсіпкер тіркелген [2].   

"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ еліміздің ауыл шаруашылығын дамытудың 
маңызды стратегиялық жобаларының операторы болып табылады. Холдингтің қызметін 
қаржыландыру мемлекеттік бюджеттен жарғылық капиталды ұлғайту есебінен жүзеге 
асырылады: мысалы, 2016 жылы егістік және егін жинау науқанына Холдинг бюджеттік несиені 
есепке алып 114,9 млрд теңге, 2015 жылы  –  101,3 млрд теңге бағыттады. Келесі 1-кестеде 
КазАгро арқылы қаржыландыру туралы мәліметтер келтіріліген. 

 Кесте 1 
КазАгро арқылы қаржыландыру туралы мәліметтер, млрд.теңге 

Қаржыландыру түрлері 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 
Көктемгі-егіс 
жұмыстары 

78 80 60 40 60 60 60 

Егін жинау жұмыстары 51 8 14 20 - 77 15 
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1-кестеден көріп отырғанымыздай, көктемгі-егіс жұмыстарын қаржыландыру көлемі 
соңғы үш жылда тұрақты болса, егін жинау жұмыстары 2015 жылы мүлде 
қаржыландырылмаған, ал 2016 жылы 77 млрд.теңге болса, 2017 жылы 15 млрд.теңгені құраған, 
немесе 5 еседей азайған. Сондай-ақ, ҚазАгро арқылы соңғы жылдары 60 млрд. теңге көлемінде 
көктемгі егістік және егін жинау кездерінде несиелеу жүзеге асырылады, бұл жыл соңында ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндірушілермен өтеледі.  Қарыз алушыларға сыйақы мөлшерлемесі 
2-10% ауқымындағы шарттарға байланысты өзгереді [2]. 

Бұдан басқа, мемлекеттік қаражатты пайдаланудың тиімділігін жоғарылату және 
отандық қайта өңдеуші кәсіпорындардың жүктемесін арттыру мақсатында дақылдардың 
басымдықтарын есепке ала отырып, қаржыландыру механизмі енгізілуде, яғни ауыл 
шаруашылығы министрлігі  айқындаған дақылдар қатары (майлы күнбағыс, рапс, зығыр, соя, 
арпа, қант қызылшасы, күріш, мақта, сұлы, картоп) бірінші кезектегі тәртіпте 
қаржыландырылады.   

Ауыл шаруашылығын несиелеу туралы мәліметтерді қарастыратын болсақ (1-сурет), 
2011-2015 жылдар аралығында несиелеу мөлшері ұлғайғанын көруімізге болады.  

 
Сурет 1– Ауыл шаруашылығын несиелеу, млрд.теңге 
 
Суретте көрсетілгендей, КазАгро мен екінші деңгейлі банктер (ЕДБ) арқылы 

несиелендіру 2015 жылы 2011 жылмен салыстырғанда 2 еседей арттырылған [2]. Бұл ауыл 
шаруашылығын қолдау тетіктерінің сұранысқа ие болып, ауыл шаруашылығы өндірісін 
дамытуға деген қызығушылықтың артуымен байланысты.  

Ауыл шаруашылығын дамыту ғылым мен өндірістің бірігіп дамуы нәтижесінде табысты 
болады. Аграрлық саладағы  қаржылық мемлекеттік реттеуді жетілдіру мақсатында ғылым мен 
білімді дамытуғда ерекше назар аударып, жаңаша әдістерді қолданып, ғылым, білім мен 
өндірістін арасындағы  байланысты қамтамасыз ететін іс-шаралар жүзеге асырылуы керек [3].  

 Қорытынды. Нарық бәсекелестігі жағдайында тиімсіз құрылымдардың орнына  ауыл 
шаруашылығының өнімділігін арттыруға ықпалын тигізетін құрылымдарды дамытуды 
қолдауымыз керек, бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы өндірісін кеңінен дамытуға мүмкіндік 
береді [4]. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін тікелей қолдаудың орнына олардың 
ғылыми әзірлемелері мен енгізілімдерін қаржылық қолдауды кеңінен тарату қажет.  Аталған 
мәселелер ауыл шаруашылығын ілгерілету мен жаңғыртудағы негізгі міндеттердің қатарында 
болуы абзал. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

С.Ч.Примбетова1, А.Б.Тлесова2 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова,  
г.Уральск, Казахстан 

e-mail: Bal_01_01@mail.ru 
Резюме.  В статье рассматривается финансовая поддержка сельского хозяйства в 

условиях глобализации.  Мы убеждены, что страны лидеры в мировой экономике развиваются 
на основе финансовой поддержки со стороны правительства и реализации масштабных 
проектов.  В условиях Третьей волны модернизации  экономики и создания новой модели роста 
значение сельского хозяйства возрастает.  Это стратегическая отрасль для развития 
национальной экономики в будущем.  Поэтому необходимо тщательно изучить и 
проанализировать особенности и приоритеты сельского хозяйства страны в контексте 
современной глобализации.  В условиях глобализации, конкурентоспособности, экономической и 
продовольственной безопасности, увеличения экспортно-ориентированной продукции и 
укрепления стабильности внутреннего продовольственного рынка напрямую связаны с 
развитием государственных финансовых инструментов в сельском хозяйстве.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, глобализация, экономика, Казахстан, финансовая 
поддержка 
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Summary. The article discusses the financial support of agriculture in the context of 
globalization. We are convinced that the country's leaders in a global economy developing on the basis 
of financial support from the government and large-scale projects. In terms of the Third wave of 
modernization of the economy and the creation of a new growth model, the importance of agriculture 
increases. It is a strategic sector for the development of the national economy in the future. So you need 
to carefully study and analyze the characteristics and priorities of the country's agriculture in the 
context of contemporary globalization. In the context of globalization, competitiveness, and economic 
and food security, increase export-oriented production and strengthening the stability of domestic food 
market are directly linked to the development of public financial instruments in agriculture. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с  успешной реализацией 

на рынке производственного оборудования в условиях изменяющейся внешней среды, где 
необходимо не только знать данный рынок, но и уметь гибко реагировать на эти изменения 
своей эффективной маркетинговой деятельностью. Важной составляющей такой 
деятельности являются мероприятия по продвижению товара. Они учитывают как 
коммуникативные стимулы, так и этапы работы предприятия на рынке. Использование 
предлагаемой маркетинговой системы с конкретными направлениями по продвижению 
производственного оборудования позволяет всем участникам данного процесса решить 
поставленные производственно-экономические задачи. Коммуникативные стимулы часто 
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изучаются специалистами маркетинга. Разные авторы предлагают свои методики и 
наработки по данному направлению. Продавец оборудования выбирает из них или 
самостоятельно разрабатывает свои в соответствии с планируемой стратегией на рынке.   

Ключевые слова: маркетинг оборудования, продвижение товара, срок окупаемости, 
коммуникации.  

 
Введение. Эффективные меры по продвижению товара на рынке являются важнейшим 

условием успешной деятельности продавца. Продвижение производственного оборудования 
предполагает комплекс мероприятий по доведению информации о достоинствах этого 
оборудования до целевой группы покупателей и стимулирования у неё желания приобрести 
предлагаемую технику. Продавец производственного оборудования должен так спланировать и 
провести маркетинговые мероприятия, чтобы при возникновении потребности в технике 
покупатель обратился за покупкой именно к нему. Тогда продукция будет не только реализована 
покупателю, но и сформирует у него потребность в сопутствующих товарах (запчастях к 
оборудованию) и дополнительных услугах - монтажных работах, стоимость которых часто 
достигает трети стоимости оборудования. Покупателю в дальнейшем потребуются капитальный 
и текущий ремонты – необходимые составляющие эксплуатации сложной наукоёмкой техники. 
Такая активная работа производителя, продавца оборудования формирует их благоприятный 
имидж на рынке, что обеспечивает приток новых покупателей и длительное производственно-
экономическое благополучие.  

Однако рынок производственного оборудования в большой степени зависит от 
факторов внешней среды. Изменение внешней обстановки может внезапно так подействовать на 
покупателей и поставщиков оборудования, что разрушатся производственнказбековые связи, 
формируемые до этого длительное время. Значительные организационно-экономические усилия 
не получат своей экономической реализации. Целесообразно заранее просчитывать подобные 
риски, чтобы в случае их возникновения гибко реагировать на сложившуюся ситуацию. В 
данных исследованиях необходимо изучить ситуацию на рынке производственного 
оборудования с точки зрения внешнего аспекта и разработать рекомендации его участникам для 
эффективной работы на нём. В том числе в плане продвижения продукции.  

Методы. Следует отметить, что для продвижения сложной дорогостоящей техники 
почти не подходят стандартные мероприятия, целесообразные на других рынках. Продвижение 
технологий с целью заключения сделки всегда сопровождается сложной организационной, 
производственной, экономической, юридической работой всех его участников. При покупке 
недорогих товаров  покупатель может действовать спонтанно, не сожалея о неэффективном 
приобретении. Такое поведение невозможно представить у покупателя производственного 
оборудования. Учитывая целесообразность сокращения других работ, косвенно связанных с 
установкой оборудования применялись экономико-математические методы(модели). Также в 
работе обращались к методам планирования затрат, методам обратной связи мониторинга 
выполненных мероприятий. 

Результаты и обсуждение. Коммуникативные стимулы часто изучаются 
специалистами маркетинга. Разные авторы предлагают свои методики и наработки по данному 
направлению. Продавец оборудования выбирает из них или самостоятельно разрабатывает свои 
в соответствии с планируемой стратегией на рынке. Для производственного оборудования 
применимы такие коммуникативные стимулы (табл. 1). 

С усилением роли маркетинга при реализации товара растет значимость маркетинговых 
коммуникаций. Важно довести до покупателей информацию о них, обосновать выгоды, которые 
будет иметь каждый покупатель при приобретении оборудования, в том числе при 
использовании предлагаемых коммуникационных стимулов (табл. 1). Продавец до выхода на 
рынок должен решить, какие показатели, обосновывающие выгодность покупки оборудования, 
будут доводиться до сведения потенциальных покупателей при личных продажах, на научно-
технических конференциях, семинарах, специализированных выставках. Одним из таких 
показателей является срок окупаемости производственного оборудования. 

«Сроком окупаемости инвестиций считается срок, за который накопленный доход 
сравняется с величиной вложенных средств»[1, с.126]. Этот важный показатель эффективности 
часто используется в практических расчётах применительно к анализируемым процессам и 
рынкам, в том числе производственного оборудования. Полозов А.Н. в своей работе утверждает, 
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что показатели эффективности производственного оборудования следует заранее планировать в 
соответствии со своими планами работы и финансовыми возможностями. И уже на основе них 
выбирать вид оборудования, поставщика и проводить компетентную технологическую 
экспертизу. Только в этом случае предприятие достигнет запланированной производственной 
мощности и уменьшит срок окупаемости техники [2].  

 
Таблица 1 

Коммуникативные стимулы для продажи производственного оборудования 
№ 
п/п 

Вид воздействия  Стимул и направление его 
воздействия  

Результат для продавца  

1 Сообщение Тема - решение производственно-
экономических проблем покупателя 

У покупателя создаётся 
впечатление, что решатся его 
сложные производственно-
экономические проблемы, так как 
оборудование приобретается у 
технически и экономически 
благополучного производителя, 
имеющего устойчивое положение 
на рынке, с которым можно и 
дальше вести работу    

Мотивация - помощь покупателю в 
решении его проблем  
Аргументация – продукция 
технически и экономически 
совершенна 
Форма подачи - личные контакты с 
покупателем на предприятии,  
выставках, публикации в СМИ 

2 Коммуникатор Намерения - стремление ответить на   
вопросы о возможностях  
оборудования 

Производителя воспринимают с 
положительной репутацией на 
рынке, имеющим 
высокопрофессиональных 
специалистов, что важно для 
реализации продукции 

Репутация – положительная 
Известность – высокий 
благоприятный имидж на рынке 

3 Ситуация Внешне благоприятная – атмосфера 
доверия и взаимопонимания 

В условиях  высокой 
конкуренции – поддержание 
благоприятного имиджа  Внешне неблагоприятная – 

опровержение отрицательных 
слухов 

 
Цейтлин Д.Н. и Немова Д.В подчёркивают, что большие финансовые затраты на 

покупку и транспортировку оборудования приводят к высоким срокам окупаемости. Поэтому 
целесообразно сокращать другие работы, косвенно связанные с установкой оборудования. Для 
этого составляются экономико-математические модели. В этом случае можно несколько 
сократить сроки окупаемости оборудования [3].  

Ермолаев Е.Е. в своей работе утверждает, что затраты на дорогую наукоёмкую технику 
быстро окупятся, так как «с ростом наукоемкости сокращаются ресурсозатраты на производство 
продукции»  [4]. 

В формулах срока окупаемости оборудования авторами предлагается учитывать разные 
показатели применительно к опредёлённым видам техники. Ильин Р.А. считает важными 
коэффициент располагаемой энергии, условную экономию топлива для комбинированных 
теплоэнергетических установок [5].  

Исследователи из ОАО «Южгеотепло» предлагают учитывать удельную стоимость 
установки, интенсивность солнечной радиации, КПД установки, стоимость замещаемой энергии 
для определения окупаемости гелиоустановок [6].  

Однако такие важные показатели как затраты на транспортировку оборудования, 
монтажные работы, предотвращённые арендные платежи по эксплуатации арендованной 
техники до покупки оборудования в формулы окупаемости почти не входят. Предотвращённые 
арендные платежи стоит учитывать, если предприятие арендовало оборудование до покупки 
нового. Эти затраты в формуле срока окупаемости становятся одним из элементов экономии, а 
вместо показателя доходности можно ставить величину экономии, которая станет возможной 
после внедрения дополнительной единицы оборудования [7]. 
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Производственное оборудование - это сложная, дорогостоящая техника. Комплекс 
оборудования для производства керамического кирпича и крупноформатных керамоблоков 
методом пластического формования с наукоемкими узлами от ведущих немецких компаний 
мощностью 30 млн. условных кирпичей в год стоит 7 млн. долларов. Стационарный бетонный 
завод БСУ ST-60 СОЛО производительностью 55 м3 бетона в час с пневмосистемой и 
смесителем итальянского производства стоит 4.5 млн. рублей[8].  Монтажные работы по 
установке такой техники требуют значительных  затрат времени (до нескольких месяцев), 
высокой квалификации выполняющих задание специалистов. Эти работы включают пуско-
наладку оборудования с переводом его на проектную мощность, подбор состава материалов для 
соответствия сертификации продукции, установку дополнительных элементов оборудования, 
помощь в организации лаборатории и службы главного технолога предприятия при 
эксплуатации нового оборудования, обучение инженерного персонала для работы на нём. 
Поэтому указанные расходы становятся значительными для покупателя и должны учитываться в 
формуле срока окупаемости покупки, как и затраты на транспортировку оборудования.  

Элементы производственного оборудования часто являются габаритным грузом, для 
транспортировки которых требуются специальные автомобильные тягачи, железнодорожный 
транспорт. «Операции выполняют специалисты с особыми навыками погрузочно-разгрузочных 
работ» [9, с.153-154]. Покупатели крупного оборудования почти всегда эти работы заказывают у 
продавца техники, представителя завода-изготовителя (в филиалах региона). То есть планирует 
соответствующие затраты.  

С учётом вышеизложенного, срок окупаемости (Ток) покупки производственного 
оборудования целесообразно рассчитывать по формуле  (1): 

е

мртроб
ок Э

ЗЗС
Т

++
= ,                                                      (1), 

где Соб – стоимость оборудования; 
      Зтр – затраты на транспортировку; 
      Змр – затраты на монтажные работы; 
      Эе – ежегодная экономия от использования оборудования (2):   

Эе =  (Дв – Рв) + Эа = Пв +  Эа,                                    (2), 
где Дв – ежегодный доход, получаемый при выпуске и реализации продукции на данном 

оборудовании; 
       Рв – ежегодные расходы на выпуск продукции на приобретаемом оборудовании; 
       Эа – предотвращённые платежи за аренду оборудования до покупки; 
       Пв – прибыль от выпуска продукции на приобретённом оборудовании.  
Поэтому Ток определяется (3):  

Ток = 
ав

мртроб

ЭП
ЗЗС

+
++

.                                    (3) 

Следовательно, новым участникам рынка оборудования надо знать, какие 
коммуникации целесообразно применять для продвижения товара в зависимости от этапов 
инвестиционного проекта по выходу на рынок с производственным оборудованием. 
Предлагается такая последовательность коммуникаций при продвижении оборудования (табл.2).  

 
Таблица 2 

Последовательность воздействия коммуникаций при продвижении  
производственного оборудования 

 
Этап проекта  Характеристика этапа Комплекс маркетинговых 

мероприятий 
1 этап Подготовительный 

производственный 
Паблик рилейшенз, реклама, 
прямой маркетинг, личные продажи  

2 этап  Начало, середина  реализации 
проекта 

Стимулирование сбыта, реклама, 
прямой маркетинг, личные продажи  

3 этап Середина, окончание  
реализации проекта  

Стимулирование сбыта, реклама, 
прямой маркетинг 
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Направления маркетинговой системы оценивают в плане эффективности с выявлением 
отдачи в итоговой деятельности предприятия. Рекомендуются такие направления:  

А) Паблик рилейшенз. Основная стратегия - влиять на общественное мнение о работе 
на рынке продавца производственного оборудования. Эта стратегия достигается постановкой 
задач: вызвать у потенциальных покупателей ожидание появления оборудования; 
информировать общественность об оборудовании; формировать положительное мнение на 
рынке. 

Контактными аудиториями являются: СМИ; предприятия – покупатели оборудования; 
региональные организации, контролирующие сферу деятельности покупателя оборудования; 
слушатели курсов повышения квалификации и переподготовки сферы производства 
оборудования. 

Предложения по стратегии: на семинарах и лекциях сообщать об особенностях 
производственного оборудованиях. Именно руководители и специалисты предприятий, в том 
числе повышающие свою квалификацию, принимают решение о приобретении оборудования на 
определённых маркетинговых условиях; презентовать продукцию на региональных 
специализированных выставках (в Самаре это «Энергетика», «Ваш коттедж», «Нефтедобыча. 
Нефтепереработка. Химия», «Промышленный салон» в ВК «Экспо - Волга»); на конференциях, в 
том числе для предприятий отрасли (в СамГТУ это  «Традиции и инновации в строительстве и 
архитектуре», «Инновационные стратегии развития управления в строительстве и городском 
хозяйстве», «Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации», «Пути улучшения качества 
автомобильных дорог» и др); публиковать мнения экспертов о реализуемом на рынке 
оборудовании в отраслевых региональных изданиях. Если у оборудования высока социально-
экологическая составляющая (например, у очистного), информировать общественность о 
социальных и экологических преимуществах оборудования конкретного предприятия для 
региона (например, предотвращённые выбросы).  

Оценивая эффективность работы, следует осуществлять обратную связь мониторингом 
выполненных мероприятий для формулирования нужных тактических ходов. 

Б) Прямой маркетинг. Поставщику предлагается: 
1. создание базы потенциальных покупателей; 
2. рассылка почтой рекламных сообщений с информацией об оборудовании, указав на 

выгодность покупки, её окупаемость, возможность получить в лизинг. Сообщается телефон для 
получения дополнительной информации. 

Оценивается результативность сделок и затраты на маркетинговые мероприятия. 
В) Личные продажи. Считаются многими специалистами маркетинга самым 

эффективным средством коммуникации. При применении личной продажи в реализации 
производственного оборудования следует: 

- добиваться, чтобы сотрудники персональных продаж предоставляли 
покупателям информацию об условиях сделки, преимуществах продаваемого оборудования 
перед продукцией конкурентов; 

- предлагали техническую помощь при сделке. 
Здесь эффективность определяется количеством покупок, числом новых покупателей, 

доходом от сделок. 
Г) Реклама. Целесообразным средством рекламы может стать использование 

фирменных буклетов. Распространять их следует на региональных выставках или рассылать 
основным потребителям с использованием почты (простой, электронной). Это позволит 
представить полную детальную информацию об оборудовании целевому сегменту, обеспечит 
необходимый охват целевого рынка. В качестве вспомогательного средства можно использовать 
сообщения в специализированной региональной прессе, поскольку это средство коммуникации 
характеризуется большим доверием со стороны целевого сегмента. Стратегией рекламы станет 
создание у целевого рынка осведомлённости об оборудовании и проявлении интереса к нему. 
Для реализации стратегии у целевой аудитории продавец создаёт устойчивое представление, что 
покупка именно этого оборудования  экономически выгодна и технически приемлема. 

Д) Стимулирование сбыта. Цели стимулирования: привлечь внимание покупателей к 
продаваемому оборудованию; повысить популярность мероприятий, связанных с техническим 
перевооружением производства за счёт покупки оборудования.  
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При реализации этих целей следует учитывать, что стоимость оборудования, как было 
сказано, достаточно высокая, требует значительных капитальных вложений. Поэтому для роста 
продаж оборудования предлагается: вводить скидки на монтажные работы; предлагать услуги по 
обучению операторов и повышения их квалификации при модификации покупаемой установки; 
обеспечить гарантийно - сервисное обслуживание по филиалам производителя; предлагать 
услуги по модификации установки по желанию покупателя;  организовать лизинговую 
поддержку покупателей; рекомендовать покупателям использовать разрешённые 
законодательством РФ возможности снизить финансовую нагрузку при покупке оборудования; 
проводить в филиалах производителя технические бесплатные консультации по телефону о 
работе установок. 

Здесь используются оценочные показатели (объёмы продаж) по каждому 
стимулирующему мероприятию.  

Заключение. Таким образом, в исследовании было выявлено, что современный рынок 
производственного оборудования зависит в значительной степени от факторов внешней среды. 
Эти факторы стимулируют производственных покупателей на поиск новых поставщиков 
технологического оборудования. Продавцы производственного оборудования должны проводить 
целесообразную маркетинговую работу, в том числе с оценочными показателями, к которым 
относится срок окупаемости оборудования. Поставщикам оборудования можно рекомендовать 
рассмотренные в данном исследовании меры по его продвижению (паблик рилейшенз, прямой 
маркетинг, личные продажи, реклама, стимулирование сбыта), реализуемыми как система. Но 
эти мероприятия имеют разную степень эффективности. Остальные направления (реклама, 
прямой маркетинг и стимулирование сбыта) менее эффективны. Поэтому поставщику 
оборудования следует заранее оценивать эффективность мероприятий по продвижению 
продукции и сосредоточить свои маркетинговые организационно-экономические усилия на 
целесообразных направлениях.  

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что если участники рынка  
производственного оборудования будут учитывать проанализированные в данной работе его 
особенности, использовать на практике предлагаемые рекомендации и разработки, они смогут 
успешно решить свои производственно-экономические задачи в ближайшее время и в 
перспективе.      
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ӨНДІРІСТІК ЖАБДЫҚТЫҢ ӨТКІЗІЛІМІ 
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Түйін. Мақалада өзгермелі сыртқы орта жағдайында өндірістік жабдықтың нарықта 

табысты өткізілуі үшін осы нарықты білу ғана емес, сондай-ақ осы өзгерістерге өзінің тиімді  
маркетингті әрекетімен жауап қайтара білу керектігі қаралған.  Осы әрекеттің негізгі 
құрамына тауарды өткізу шаралары жатады. Коммуникативті ынталандырулар көбінесе 
маркетинг мамандарымен зерттеледі. Бұл бағытта авторлар өз әдістерімен 
қолданыстарынұсынады.Ал жабдық сатушысы осылардан өз керегін таңдап алады немесе өз 
бетінше нарық стратегиясына сай өзінде барын жетілдіреді. 

Түйінді сөздер: Жабдық маркетингі, тауар өткізілімі, сатылым мерзімі, 
коммуникациялар. 
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Summary.  For the successful sales in the industrial equipment market in the conditions of the 
changeable environment it is vital not only to understand this market, but also to be able to react at 
these changes effectively. The important component of these reactions are the measurements of the 
promotion of the product in the market, which take into account the communicative stimulus and the 
stages of the operation of the enterprise in the market. The use of the proposed marketing system with 
the particular directions for the promotion of the industrial equipment allows to solve the stated 
industrial-economical problems. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО АГРАРНОГО РЫНКА  
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ЕАЭС:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

М.И. Сигарев1, М.Т. Кантуреев*2, Т.А. Таипов3 
1,2Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий,  
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Аннотация. Рассмотрены основные направления  развития АПК государств-
участников Евразийского экономического союза. Выявлено, что  их агропромышленное 
производство обеспечено достаточным ресурсным потенциалом, позволяющим эффективно 
производить, реализовывать и перерабатывать конкурентоспособную продукцию и 
продовольствие. Авторы констатируют, что для расширения  интеграционных процессов в 
аграрном секторе стран ЕАЭС необходима разработка  унифицированного механизма 
оптимизации  цен на сельскохозяйственную продукцию, применения закупочных и товарных 
интервенций продукции длительного хранения по обоснованным интервенционным ценам, 
совершенствования межгосударственной кооперации. Показано, что для обеспечения 
продовольственной безопасности следует повысить обеспеченность собственным 
производством сырья  и продуктами переработки. Критерием оценки продовольственной 
безопасности должен быть удельный вес произведенной сельскохозяйственной продукции и 
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продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Для обеспечения 
продовольственной безопасности стран ЕАЭС целесообразно реализовывать программы  
развития рынков зерна, мяса, рыбы, молока, растительного масла и другой продукции.  

Ключевые слова: единый аграрный рынок, сельскохозяйственная продукция, 
конкурентоспособность, спрос, предложение, цены, кредитные ресурсы, государственная 
поддержка. 

 
Введение. Регулирование единого аграрного рынка предусматривает стимулы и 

факторы повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, обеспечения равных условий во взаимной торговле и инвестиционной 
привлекательности. Препятствием к формированию аграрного рынка являются проблемы 
развития национальных аграрных комплексов.  

В рамках различных форм и этапов интеграции формируется единый рынок как 
совокупность экономических отношений, при которых обеспечивается свобода перемещения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В качестве ее основной цели отмечается эффективная 
реализация ресурсного потенциала для оптимизации объемов производства 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения 
потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта. Основной задачей 
интеграционного процесса является обеспечение справедливой конкуренции между субъектами 
и равных условий доступа на общий аграрный рынок. 

Методы. При выполнении исследований по теме данной статьи использованы 
общенаучные методы: сравнения, анализа показателей, экономико-статистический, системный 
подход, эмпирический. 

Результаты и обсуждение. В сельском хозяйстве Армении сдерживающие  факторы 
развития, прежде всего, неэффективное использование земельных ресурсов (около 33% 
пахотных земель не используются по назначению); низкий уровень интенсификации сельского 
хозяйства (урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных). 
Практически не используются минеральные удобрения, средства защиты растений, 
недостаточная кормовая база, не отрегулированы сферы безопасности и стандартизации 
продуктов питания и т.д.  

Организационно-экономический механизм развития АПК Беларуси имеет ряд 
недостатки: диспаритет цен на промышленную и сельско-хозяйственную продукцию; 
значительная доля выделяемых средств расходуется на поддержку банковской системы 
(погашение процентов по кредитам); сверхнормативная себестоимость сельскохозяйственного 
производства; просроченная задолженность перед кредитующими организациями и 
государством.  

Для Казахстана основными проблемами аграрного механизма являются: низкая роль 
государства в управлении производственными процессами (доля государства в объеме 
производства валовой продукции составляет 24%, Беларуси-74%, России-48%); высокая 
закредитованность сельхозто-варопроизводителей; недостаточная конкурентоспособность 
сельхоз-продукции по ценовой характеристике (средняя цена реализации основных видов 
продовольственных товаров выше цены России, Беларуси); низкий объем 
экспертоориентированной продукции (кроме зерна) и невысокое качество продукции.  

В сельском хозяйстве Кыргызстана: малый размер земельных наделов, сокращение 
площади пашни; ограниченность доступа сельских товаропроизводителей к государственным 
услугам; несовершенство системы сертификации сельхозпродукта и т.д.  

В странах ЕАЭС развитие аграрного сектора сдерживается диспаритетом цен, низкой 
доступностью кредитных ресурсов, несовершенством земельных отношений.  

При этом интеграция агропромышленного комплекса Евразийского экономического 
союза (далее ЕАЭС) характеризуется позитивными результатами: рост взаимного торгового 
оборота, объемов импортозамещения и т.д.  

Обоснование мер по обеспечению равной конкуренции между субъектами стран ЕАЭС 
в области государственной поддержки и доступа на общий аграрный рынок; сбалансированное 
развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
унификация требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и 
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продовольствия; защита интересов сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешнем 
рынках.  

Анализ аграрного механизма стран ЕАЭС показывает, что для них характерен ряд 
единых подходов: повышение эффективности функционирования рынка сельхозпродукции и 
продовольствия; развитие его инфраструктуры; наращивание инвестиций; обеспечение 
достаточной доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и паритетности 
отношений; улучшение использованных природных ресурсов; социальное развитие сельских 
территорий.  

При детализации выделяются отдельные специфические задачи: для России – 
обеспечение продовольственной безопасности, Беларуси – увеличение экспорта 
сельскохозяйственной продукции и пищевых товаров; Казахстана – снижение 
импортозависимости и реализация экспортного потенциала; Кыргызстана – развитие кооперации 
и подготовка кадров; Армения – развитие семеноводства и племенного дел. В качестве общих 
направлений развития определены: поддержание макроэкономической стабильности; 
повышение конкурентоспособности экономик.  

Унификация целей и задач ЕАЭС позволила классифицировать по следующие 
направления: общеэкономические – повышение конкуренто-способности продукции и 
продовольствия на всех рынках; создание равных условий конкуренции; формирование единого 
рынка товаров и услуг; обеспечение доходности сельхозтоваропроизводителей, необходимой 
для инновационного расширения воспроизводства; развитие рыночной инфраструктуры; 
обеспечение продовольственной безопасности; внешнеэкономическая деятельность; расширение 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в третьи страны.  

Для устранения барьеров во взаимной торговле продовольственными товарами и 
развития экспорта необходимо разработать стратегию и общую схему территориально-
отраслевого разделения труда; создать единую товаропроводящую систему для 
беспрепятственного продвижения продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья на 
внутренние и внешние рынки; создать полноценную долгосрочную программу развития общего 
агропродовольственного рынка; сформулировать эффективные межгосударственные 
организационно-экономические механизмы.  

Позитивным фактором вступления в ВТО являются расширение доступа отечественных 
товаров к рынкам. Благоприятные условия распространяются на импортные, экспортные и 
транзитные торговые операции, международные платежи и таможенные пошлины.  

Регулирование единого аграрного рынка предусматривает стимулы и факторы 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, обеспечение равных 
условий во взаимной торговле, ценообразовании и инвестиционной привлекательности.  

По развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия Евразийской 
экономической комиссией разработаны маркетинговые рекомендации, способствующие 
увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, конкретные предложения, 
направленные на стимулирование совместных действий стран ЕАЭС при выходе на рынки 
третьих стран и формирование эффективной системы  сбыта для освоения продовольственных 
рынков.  

Несмотря на комплекс принятых нормативно-правовых документов странами ЕАЭС в 
полной мере не реализована целостная и единая политика развития сельского хозяйства, 
регулирования общего аграрного рынка и продовольственной безопасности. Для решения этой 
проблемы имеются препятствия – противоречия национальных интересов стран ЕАЭС на 
агропродовольственном рынке, обусловленные национальными особенностями и спецификой 
развития АПК.  

Договор и Концепция не имеют эффективного механизма контроля и санкции за 
нарушения законодательства, остаются пробелы и в наднациональном законодательстве.  

ЕАЭС – это союз неравновеликих стран, с существенными различиями в масштабах и 
ресурсном потенциале АПК, что создает определенный потребительский характер 
взаимоотношений, что связано с неподготовленностью к конкуренции на своих национальных 
рынках, неразвитостю логистической инфраструктуры (складов, транспортных узлов и 
терминалов, накопительнораспределительных комплексов). Это, в свою очередь,  создает 
проблемы с реализацией произведенной агропродовольственной продукции на внутреннем 
рынке и рынках третьих стран.  
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Недостаточное стимулирование производственной кооперации приводит к медленным 
темпам формирования высокотехнологичных производственных корпораций, отсутствует 
эффективная деятельность совместных предприятий.  

Для Казахстана основные  проблемы динамичного развития – это недостаточный уровень 
развития финансово-кредитной системы по его обслуживанию, высокая закредитованность 
сельхозтоваропроизводителей, низкий уровень их конкурентоспособности (средняя цена 
реализации основных видов продовольственных товаров выше цены России и Беларуси) низкий 
объем экспортноориентированной продукции (кроме зерна и продукции его переработки), 
несформированность крупного товарного производства и невысокое качество продукции.  

Исследования показывают, что рост взаимной торговли между странами ЕАЭС: Армения – 
импорт: зерно, растительное масло, сахар, мясо; экспорт: плоды и фрукты; Беларусь – импорт: 
зерно, экспорт: молочная продукция, мясная продукция, картофель, сахар; Казахстан – импорт: 
молочная продукция, растительное масло, сахар; экспорт: зерно; Кыргызстан – импорт: зерно, 
растительное масло, сахар; экспорт: плоды; Россия – импорт: молочная продукция, экспорт – 
зерно. Как показывают расчеты, взаимная торговля продовольственными товарами к 2020 г. 
возрастет на 15-20%.  

Эффективная реализация ресурсного потенциала стран ЕАЭС должна быть направлена на 
оптимизацию объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
удовлетворения потребностей общего аграрного рынка и наращивания экспорта. Это позволит 
обеспечить справедливую конкуренцию и равные условия доступа на общий аграрный рынок; 
сбалансировать развитие производства рынков продуктов питания; унифицировать требования с 
обращением продовольствия; защитить интересы производителей на внутреннем и внешнем 
рынках.  

Развитие агропромышленного производства  России направлено на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, ускоренное 
импортозамещение отдельных продовольственных товаров (мяса, молока, овощей и т.д.). 
Гарантией продовольственной безопасности является стабильность внутреннего производства 
при наличии необходимых резервов [1]. 

Главной целью сельского хозяйства Беларуси является формирование 
конкурентоспособного на мировом рынке и экологически безопасного производства продуктов 
для поддержания высокого уровня национальной безопасности, обеспечение безубыточности 
сельскохозяйственного производства на основе повышения его инновационной активности, 
создание эффективного агропродовольственного производства, необходимого для 
экономического роста и сокращения импорта [2]. 

В Казахстане предусматривается рост производительности труда и производства 
экспортоориентированной продукции в 2,5 раза, увеличения объема государственной поддержки 
в рамках «желтой корзины» до 8,5%, введение в оборот неэффективно используемых 6,8 млн га 
сельскохозяйственных земель [3].  

В Кыргызстане развитие АПК на перспективу предусматривает обеспечение 
продовольственной безопасности страны, развитие социальной и иной инфраструктуры в 
сельской местности [4]. 

В Республике Армения стратегия устойчивого развития сельского хозяйства направлена на 
его модернизации и повышение конкурентоспособности. Это, прежде всего, субсидирование 
процентных ставок по кредитам, обеспечение приобретения сельскохозяйственной техники на 
льготных условиях [5]. 

Составной частью аграрной политики стран-участниц ЕАЭС является ценовая политика, 
которая находится в зоне постоянного внимания национальных органов управления и 
международных организаций, обеспечивающих  режим  свободной  конкуренции в 
международной торговле [6,7]. 

Заключение. Агропромышленное производство обеспечивает страну продуктами питания 
и промышленность сырьем, формирует доходность отраслей экономики. Сезонный характер, 
высокая зависимость от природных условий, значительный разрыв во времени между 
производством и получением продукции приводят к низкой конкурентоспособности аграрной 
продукции.  

Каждая из стран, исходя из особенностей развития, устанавливает формы и методы 
государственной поддержки.  
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В целях обеспечения продовольственной независимости и безопасности следует создать 
конъюнктурный центр по мониторингу и прогнозированию продовольственной ситуации, 
стабилизационный и страховой фонды, аграрную товарную биржу ЕАЭС.  

Необходимо разработать единую схему размещения и специализации производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, сформировав межгосударственные 
экономические механизмы стимулирования.  

Целесообразно выработать общую концепцию развития растениеводства и 
животноводства, на основе которой определять уровень государственной поддержки в странах 
ЕАЭС, что позволит достичь максимальных объемов производства продукции.  
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ЕАЭО АЗЫҚ-ТҮЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІНІҢ БІРЫҢҒАЙ 

АГРАРЛЫҚ НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ 
БОЛАШАҒЫ 

М.И. Сигарев1, М.Т. Кантуреев*2, Т.А. Таипов3 
1,2Қазақ АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту ҒЗИ, 

Алматы қ., Қазақстан 
3Алматы Экономика және статистика академиясы, Алматы қ., Қазақстан 

e-mail: m-kantureyev@mail.ru 
Түйін. Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы мемлекеттердің АӨК дамуының 

негізгі бағыттары қарастырылған. Олардың агроөнеркәсіптік өндірісі бәсекеге қабілетті өнім 
мен азық-түлікті тиімді өндіруге, өткізуге және қайта өңдеуге мүмкіндік беретін жеткілікті 
ресурстық әлеуетпен қамтамасыз етілгені анықталды. Авторлар ЕАЭО елдерінің аграрлық 
секторында интеграциялық үдерістерді кеңейту үшін ауыл шаруашылығы өнімдеріне бағаны 
оңтайландырудың біріздендірілген тетігін әзірлеу, негізделген интервенциялық бағалар 
бойынша ұзақ сақталатын өнімнің сатып алу және тауар интервенцияларын қолдану, 
мемлекетаралық кооперацияны жетілдіру қажет екенін атап өтті. Азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін шикізатты өз өндірісімен және қайта өңдеу өнімдерімен қамтамасыз 
етуді арттыру қажет екендігі көрсетілген. Ішкі нарықтың тауар ресурстарының жалпы 
көлеміндегі өндірілген ауыл шаруашылығы өнімі мен азық-түлігінің үлес салмағы азық-түлік 
қауіпсіздігін бағалау өлшемі болуы тиіс. ЕАЭО елдерінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін астық, ет, балық, сүт, өсімдік майы және басқа да өнімдер нарықтарын дамыту 
бағдарламаларын іске асыру. 

Түйінді сөздер: бірыңғай аграрлық нарық, ауыл шаруашылығы өнімдері, азық-түлік, 
бәсекеге қабілеттілік, сұраныс, ұсыныс, бағалар, кредиттік ресурстар, мемлекеттік қолдау. 
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DEVELOPMENT PRIORITIES OF COMMON AGRICULTURAL  AND FOOD PRODUCTS 
MARKET IN THE EAEU: STATUS AND PROSPECTS 
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Summary. The main directions of the AIC development of the member States of the Eurasian 
Economic Union are explored. It has been revealed that their agro-industrial production is provided 
with sufficient resource potential, which makes it possible to effectively produce, sale and process 
competitive products and food. The authors state that in order to expand the integration processes in 
agricultural sector of the EAEU countries, it is necessary to develop a unified mechanism for optimizing 
prices for agricultural products, apply purchasing and commodity interventions for long-term storage 
products at reasonable intervention prices, and improve intergovernmental cooperation. It is shown 
that in order to ensure food security, it is necessary to increase the availability of own production of 
raw materials and processed products.  

Key words: common agricultural market, agricultural products, food, competitiveness, 
demand, supply, prices, credit resources, government support. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ  

ИНТЕГРАЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
 

М.К. Ускенов*1, А.Б.Айдарова2, А.Е. Есболова3 
1.2.3Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт формирования и развития 

организационных форм интеграции в птицеводстве по стадиям производственного процесса. 
По мнению авторов, объектами управления птицепродуктовыми подкомплексами должны 
быть сами птицефабрики как интеграторы.  

Были определены в птицеводческих компаниях Южно-Казахстанской области типы 
внутрихозяйственных инновационных организационных форм интеграции, наиболее близкое по 
содержанию и по структуре к «продуктовым подкомплексам» изнутри, то есть внутри 
«одной» птицеводческой компании.  

В Казахстане птицеводческие компании должны осуществлять интегрированный рост как 
путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри.  Для компании «Ордабасы 
кус» и «Инфрастрой ЛТД» предложено создание производственных структур и приобретение 
родительского стада для производства инкубационных яиц с  выращиванием ремонтного молодняка 
для обеспечения нормального темпа расширения собственного производства.   

Предложена инновационная стратегия для компании «Ордабасы кус» для организации 
контрактных договоров с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными 
хозяйствами населения на откорм партий птицы на основе кооперации.  

Ключевые слова: инновация, интеграция, кооперация, продуктовый подкомплекс, 
стратегия, развитие, организационная форма, инвестиция, технологическая специализация, 
конкурентоспособность, договор контрактации. 

 
Введение. Высокотехнологичное птицеводство отличается от других отраслей 

животноводства не только наиболее низкими удельными затратами на единицу продукции, но и 
высокими темпами воспроизводства, интенсивным ростом и скороспелостью выращивания 
птицы. Опыт развития птицеводческих подкомплексов показывает, что разработка и внедрение 
высокоэффективных технологий в сфере производства и переработки яиц стали предпосылкой 
возникновения интеграционных связей между отраслью птицеводства и промышленностью. 
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Основными этапами внедрения научных достижений и инновации в отрасли 
птицеводства явились создание высокопродуктивных кроссов; разработка рецептуры 
полнорационных сухих комбикормов; механизация и автоматизация технологии содержания 
птицы, а также процессов сортировки, переработки и упаковки яиц; внедрение новейших 
специальных транспортных средств, хранилищ, тары и упаковочных материалов. 

Поэтому создание птицепродуктового подкомплекса на основе инновационно-
ориентированной интеграции между птицеводством и промышленностью  позволило им 
использовать и внедрить все достижения науки и инновации в птицеводстве, а также 
возможность развиваться высокими темпами в условиях конкуренции [1].  

Методы. Исследование осуществлялись  на базе системно-функционального подхода с 
использованием методов: абстрактно-логического, монографического, экономико-
статистического, экспертных оценок и индуктивно-дедуктивных и сравнительных методов 
научного познания.  

Результаты и обсуждение. Опыт развития птицеводческих подкомплексов показывает, 
что разработка и внедрение высокоэффективных технологий в сфере производства и 
переработки яиц и мяса птицы стали предпосылкой возникновения интеграционных связей 
между отраслью птицеводства и обрабатывающей промышленностью. В США выделяют 9 
основных типов интеграции в отрасли птицеводства по стадиям производственного процесса. 
Ниже представлены основные типы интеграции в отрасли птицеводства по производству яиц в 
США (табл. 1). Основными типами фирм-интеграторов в США являются инкубатории, 
компании по производству яиц, сортировочно-упаковочные предприятия и фирмы розничной 
торговли. Объединение, наиболее близкое к полной интеграции, представляет собой третий 
тип[2]. 

Таблица 1 
Основные типы интеграции в отрасли птицеводства по производству яиц в США [2] 
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I + + - - - - - 
II + + + - - - - 
III + + + + + + + 
IV - - + + - - - 
V - - - + + - - 
VI - - - + + + - 
VII - - - + + + + 
VIII - - - - + + + 
IX - - - - - + + 

 
В США наиболее развита производственная контрактация, в странах Европейского 

Союза – контрактация по реализации продукции. Одной из особенностей организации 
птицеводства в США является вертикальная интеграция всех звеньев производственного 
процесса, где более крупные птицеводческие предприятия заключают контрактные договора с 
фермерами на откорм партий птицы. Компания обеспечивает фермера всем необходимым для 
успешной работы – цыплятами, комбикормами, подстилкой, ГСМ и ветеринарным 
обслуживанием и пр.[3]. 

В странах ЕС значительное развитие получили кооперативные агропромышленные 
объединения, являющиеся связующим звеном между раздробленным сельским хозяйством и 
монополизированной промышленностью и торговлей. Создание таких корпораций позволит 
совершенствовать механизм управления промышленными и птицеводческими предприятиями с 
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целью привлечения инвестиций, использования инноваций, повышения доходности, улучшения 
информационного обеспечения и развития маркетинговой деятельности[4].  

Создание птицепродуктового подкомплекса, как перспективной модели 
интеграционного объединения, позволяет сохранить преимущество интеграции в части 
реализации единой цели повышения эффективности деятельности каждого из участников. 
Интегрированное объединение положительно влияет на конкурентоспособность предприятий 
через цены и экономические показатели, через приобретение и использование новых 
технологий, посредством выбора организационных форм интеграции производственных 
структур и другие[5].        

Эти интегрированные формирования включают в свой состав птицеводческие 
хозяйства- репродукторы; птицефабрики мясного и яичного направления; предприятия, 
занимающиеся кормопроизводством; комбикормовые заводы; предприятия, перерабатывающие 
продукцию птицеводства; торговые точки и другие [6]. Задача устойчивого обеспечения страны 
мясом птицы в современных условиях перерастает в сложные межотраслевые проблемы: 
необходимо вернуть региональные АПО, РАПО и другие подобные крупные «продуктовые 
подкомплексы, что является в настоящее время в Казахстане сложной  задачей.  

Инновационное развитие птицеводческих компаний, которое связано со структурным 
изменением или расширением предприятий путем добавления новых структур, называется 
стратегией интегрированного роста компаний [7].  

Поэтому предлагаем инновационный  стратегический подход к решению этой 
проблемы. То есть, птицеводческое предприятие или компания может осуществлять 
интегрированный рост как путем приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. 
При этом в обоих случаях происходит изменение положения фирмы внутри отрасли. 

Как показывают исследования, за последнее десятилетие под влиянием законов рынка в 
птицеводческих компаниях Южно-Казахстанской области сложились такие типы 
внутрихозяйственной технологической интеграции, наиболее близкое по содержанию и по 
структуре к «птицепродуктовым подкомплексам» изнутри, то есть внутри «одного» 
птицеводческого предприятия или компании.  

Например,  ТОО «Шымкент кус» интегрировал и объединил все этапы и стадии 
технологии производства: производство инкубационных яиц, инкубатории, выращивание 
ремонтного молодняка, по производству пищевых яиц, сортировка и упаковка, оптовая 
реализация и розничная торговля и имеется собственный кормоцех.  

Птицеводческая компания ТОО «Ордабасы кус» специализировался на инкубации 
зарубежных покупных племенных яиц, на выращивание цыплят племенных индюков для 
производства мяса индейки, на полной его переработки и реализации мяса: мясо индейки без 
переработки-замороженный; мясо индейки без переработки-охлажденный; мясо индейки в 
гофротаре-монолит; мясо индейки в вакуумной упаковке и в подложках; колбасно-сосисочных и 
копченых изделий в вакуумной упаковке, а также на производство комбикорма – крошковидный 
и гранулированный; на производство комбикорма - кормовая мука и др.  Таким образом, 
охвачены все этапы и стадии технологии интеграции производства внутри одного 
птицеводческой компании, кроме стадии содержания  племенного родительского стада индюшек 
для производства собственных инкубационных яиц, и кроме  выращивания ремонтного 
молодняка для воспроизводства маточного стада. 

Отсюда, по нашему мнению, объектами управления птицепродуктовыми 
подкомплексами должны быть сами птицефабрики как интеграторы. Это особый новаторский 
предпринимательский процесс создания нового, процесс хозяйствования, в основе которого 
лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации[9].  

В таблице 2 приведены существующие и предлагаемые типы внутрихозяйственных 
технологических интеграций (продуктовых подкомплексов) в птицеводческих компаниях 
Южно-Казахстанской области. 

Проведенные исследования деятельности птицеводческих компаний с применением 
метода SWOT – анализа позволяют сделать вывод, что в этих птицеводческих компаниях 
необходимо принять два основных типа стратегии интегрированного роста для инновационной 
деятельности птицеводческих компаний:  

- стратегия обратной вертикальной интеграции (ОВИ), направленная на рост 
птицеводческих компаний за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщиками. 
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Птицеводческие компании могут либо создавать производственные структуры, осуществляющие 
производство и снабжение, либо же приобретать компании, уже осуществляющие снабжение. 

- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции (ВИВИ) выражается в росте 
птицеводческих компаний  за счет приобретения, либо же усиления контроля над структурами, 
находящимися между птицеводческими компаниями и конечным потребителем, а именно 
системами распределения и продажи. 

Предлагаем для птицеводческой компании «Ордабасы кус» и «Инфрастрой ЛТД» обе 
стратегии, «обратно вертикальной интеграции» и «вперед идущей вертикальной интеграции», то 
есть они должны у себя создавать производственные структуры и приобретать родительское 
стадо (индюшек и племенных кур) для производства инкубационных яиц, а также должны 
заниматься выращиванием ремонтного молодняка для обеспечения нормального темпа 
расширения собственного производства, а также для обеспечения крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ЛПХ населения по  интеграционной связи, работающие по контрактам по уходу за 
птицей.   

Таблица 2 
Существующие и предлагаемые типы инновационных организационных форм 

интеграции (продуктовых подкомплексов) в птицеводстве ЮКО 
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Существующие типы внутрихозяйственных технологических интеграций 
ТОО «Шымкент кус» + + + + +* + + + 
ТОО «Ордабасы кус» - + - +* + + + 
ТОО «Инфрастрой ЛТД» - + - +* + + + 
Предлагаемые  типы инновационных организационных форм интеграции «птицепродуктовых 
комплексов» 
ТОО «Шымкент кус» + + + + +* + + + 
ТОО «Ордабасы кус» «ОВИ» + «ВИВИ» +* + + + 
ТОО «Инфрастрой ЛТД» «ОВИ» + «ВИВИ» +* + + + 

 
Реализация данной стратегии для ТОО «Ордабасы кус» и «Инфрастрой ЛТД» весьма 

благоприятна и существенна, уменьшается зависимость от колебания цен на инкубационные 
яйца  и от запросов зарубежных поставщиков (Канада, Голландия, Германия и др.). Более того, 
поставки зарубежных племенных яиц, являются центром расходов для птицеводческих 
предприятий, но могут превратиться в случае «обратной вертикальной интеграции» в центр 
доходов.  

Предлагается инновационная стратегия интегрированного роста  для птицеводческой 
компании «Ордабасы кус» для организации контрактных договоров с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и ЛПХ населения на откорм партий птицы. Компания ТОО 
«Ордабасы кус» должна обеспечивать фермеров всем необходимым для успешной работы: 
цыплятами, комбикормами, подстилкой, ГСМ и ветеринарным обслуживанием. Здесь участие 
фермеров заключается в предоставлении помещения и обслуживании птицы. Большинство 
фермеров, работающих по контрактам, должны получать поощрительную оплату, которая 
компенсирует им расходы по уходу за выращиваемой птицей. 

Тем самым создаются условия для претворения в жизнь задачи, поставленной в 
Послании Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева к народу Казахстана (31 января 
2017 г.) - « … создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых 
фермерств в кооперативы» [9]. 
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 Заключение. Таким образом, предлагаемая инновационная организационная форма 
интеграции в птицеводстве предполагает объединение трех сфер «птицепродуктового 
подкомплекса» в форме внутрихозяйственной технологической интеграции. Формирование 
крупной птицеводческой компании позволит объединить в единую организационно-
интегрированную структуру всю технологическую цепочку: «средства производства – 
производство и переработка мяса птицы и яиц – реализация мяса птицы и яиц»; повысить 
маневренность и оперативность управления; стабилизируют хозяйственные связи со 
инвесторами; достигнут более полную загрузку и использования производственных мощностей; 
улучшить материально-техническое снабжение и реализацию готовой продукции.  

Эту предлагаемую инновационную организационную форму интеграции производства, 
основанную на углублении  внутрихозяйственной технологической специализации и интеграции 
производства, можно применять  для формирования и развития и в других продуктовых 
подкомплексах (молочных, мясных, плодовых, овощных и др.) страны. 

Тем самым создается новая модель экономического роста, которая обеспечит 
конкурентоспособность компании. Выбранная стратегия должна способствовать, во-первых, 
устойчивому экономическому росту предприятий и компаний, во-вторых, обеспечивать 
повышение конкурентоспособности продукции в компаниях и отрасли в целом.  
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 Түйін. Мақалада құс шаруашылығында өндірістік үдерістің кезеңдері бойынша 

интеграцияның ұйымдастырушылық формаларын қалыптастыру мен дамытудың шетелдік 
тәжірибесі қарастырылады. Авторлардың пікірі бойынша, құс шаруашылығы компаниясының 
өзі «өнімдік ішкі кешеннің» интеграторы ретінде басқару объектісі болуы тиіс.  Оңтүстік 
Қазақстан облысы құс компанияларының инновациялық интеграциялық ұйымдастырушылық 
формалары қарастырылып, «бір» құс компаниясы ішінде олардың мазмұны мен құрылымына 
жақын «өнімдік ішкі кешен» айқындалды. Қазақстан жағдайында құс компаниялары 
жетіспеген, қажетті өндіріс құрылымын сатып алу жолымен, сондай-ақ өндірістерін ішінен 
кеңейту арқылы интеграциялық өсуді жолға қою керек.  «Ордабасы құс» және «Инфрастрой» 
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ЖШС-не нәсілді жұмыртқалар өндіруге арналған аналық құс табын сатып алып және оны 
өсіру үшін өндіріс құрылымдарын құруға, сондай-ақ өз ұлғаймалы қайта өндірісінің қалыпты 
қарқынын қамтамасыз ету үшін аналық құс табын алмастыруға жас төлді өсірумен 
айналысатын өндірістік құрылымды құру ұсынылды. Сондай-ақ, «Ордабасы құс» 
компаниясының инновациялық стратегиясы кооперациялық бірлесу негізінде шаруа (фермер) 
қожалықтарымен және халықтың жеке қосалқы шаруашылықтарында құс өсіру үшін 
шарттық келісімдерді ұйымдастыру ұсынылды. 

Түйінді сөздер. инновация, интеграция, кооперация, өнімдік ішкі кешен, стратегия, 
даму, ұйымдастыру формасы, инвестиция, технологиялық мамандандыру, бәсекеге 
қабілеттілік, мердігерлік келісім.  

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ORGANIZATIONAL 

FORMS OF INTEGRATION IN POULTRY FARMING 
M.K. Uskenov*1,  A.B.Aidarova2,  A.E. Esbolova3 

1.2.3South-Kazakhstan State University. M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan, 
e-mail: Makhalbay@mail.ru 

Summary. In article foreign experience of formation and development of organizational forms 
of integration in poultry farming in production stages is considered. According to authors, poultry 
farms as integrators have to be objects of management to a bird of grocery sub complexes.  

Types of intra economic innovative organizational forms of integration, the closest by contents 
and on structure to "grocery sub complexes" from within, that is in "one" poultry-farming company 
have been determined in the South-Kazakhstan region poultry-farming companies.  

In Kazakhstan the poultry-farming companies have to carry out the integrated growth, both by 
acquisition of property, and by expansion. For the company "Ordabasi kus" and “Infrastroy LTD” is 
offered creation of production structures and acquisition of parental herd for production of incubatory 
eggs with cultivation of repair young growth for ensuring normal rate of expansion of own production.   

Innovative strategy is offered for the company "Ordabasi кus" for the organization of contract 
with peasant farms and personal subsidiary farms of the population on stagnation of parties of a bird 
on the basis of cooperation.  

Key words: Innovation, integration, cooperation, grocery sub complex, strategy, development, 
organizational form, investment, technological specialization, competitiveness, agreement of 
contracting. 
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THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract. The paper analyzes development of Kazakhstani banking sector, including the 

overall amount of volume of banking system, the amount of loan portfolio, and deposit portfolio. The 
paper considers National Bank and all commercial banks. Statistical tools are used for the analysis of 
the banking system. The net income of banks and their profitability are observed. 

Analysis shows progress in the development of the banking sector since 2009 to 2017. 
Undoubtedly, the global crisis, also internal, in some measure affected the overall state of the country, 
and this also means the financial sphere. But in general, there is a fairly good trend line in the total 
amount of assets of the banking system. 

Key words: banking sector, banks, bank assets, bank profitability, largest banks, smallest 
banks. 

 
Introduction. The banking system is a key link in the economy, affecting both public and 

private interests, affecting the state of society as a whole and the welfare of every citizen. The banking 
system is one of the most substantial factors, which generally describes the financial condition of the 
Republic of Kazakhstan in the banking sector. Moreover, it describes the large fragment of a certain 
financial state of the country, and makes significant influences on economy of the whole state. Actually, 
the banking system is a set of commercial and national banking institutions of all kinds, which in their 
work adhere to a single monetary mechanism.  

The paper analyzes development of Kazakhstani banking sector, including the overall amount 
of volume of banking system, the amount of loan portfolio, and deposit portfolio. The paper considers 
National Bank and all commercial banks.  

Analysis shows progress in the development of the banking sector since 2009 to 2017. 
Undoubtedly, the global crisis, also internal, in some measure affected the overall state of the country, 
and this also means the financial sphere. But in general, there is a fairly good trend line in the total 
amount of assets of the banking system. 

Methodology and data. Data on banking sector measurements are retrieved from the bulletins 
and publications of the National Bank of the Republic of Kazakhstan and from the financial reports of 
the banks. Data are taken for the period since 2009 to 2017. 

Research methods used are structural analysis, comparative analysis, and description statistics. 
Statistical tools are used for the analysis of the banking system. The net income of banks and their 
profitability are observed. 

Results and discussions. The modern banking system includes the Central bank (National), 
which acts as its main regulator, commercial banks and other credit and settlement institutions.  
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The central bank of every country implements currency and state issuing policy and this is the 
main core of the entire reserve system of the state. Commercial banks are engaged in servicing 
individuals and legal entities, providing their clients with a full range of banking services[1].  

Kazakhstan uses the own national banking system to solve the most important problems.  First 
of all, to ensure economic growth, second one in order to regulate of the level of inflation in the 
country, and also to balance of payments adjustments.  

In fact, all banks are the main financial intermediaries in a market economy of Kazakhstan. In 
the course of bank’s activities they create new requirements and obligations that become commodities 
in the money market. Therefore, the analysis of the development of the banking system is one of the 
most considerable areas of research into the financial situation of the state. 

The banking system of Kazakhstan has changed since the existence of the state, even earlier, 
and faced certain problems, but it should be noted that these problems led to the growth and 
development of the overall banking sector in the country. 

The goals and objectives of the banking system of Kazakhstan are basically identical to the 
goals and objectives of managing the economy as a whole. However, banks as subsystems of 
management fulfill their specific, private tasks ensuring the achievement of the overall goal of 
economic management.  

The role of banks as an economic management body is revealed in the process of fulfilling 
their functions and observing the general principles of the organization of banking. In fact, in the 
banking system all the funds of society are concentrated: state funds, means of economic links, savings 
of the population and others. Consequently, all banks of Kazakhstan actively participate in the 
formation of these funds, monitor their use, regulate the money turnover and thus influence the course 
of the reproductive process. 

Actually, the banking system of the Republic of Kazakhstan is characterized by a number of 
features. This can be explained by the fact that, in Kazakhstan when a two-tier banking system was 
formed and began to operate, it is contributed to the improvement of the bank's financial position. 
Absolutely, now it is impossible to imagine a harmoniously developed state without an extensive 
network of banks.  

Indeed, banks play the role of numerous hearts in the modern economy, with the help of which 
it is possible to develop and develop the economic and political might of the state. To date, banks are an 
economic tool in the hands of government. 

Although Kazakhstan's banking system remains stable, it has experienced hard times for past 
years. The share of non-performing loans started to decline during the last two years from 31.2% in 
January, 2014 to 7.32% in February, 2017.  The National Bank conducted a policy in 2016 aimed at de-
dollarization and curbing inflation. As result, the share of retail dollar-denominated deposits dropped to 
53.8 % in February 2017 from 80.3 % in February 2016.  The loan portfolio has displayed a lax 9.6 
percent growth for the last year due to decelerated economic growth. The Government is supporting the 
banking sector injecting money from the National Oil Fund and the Single Pension Fund for 
implementation of various government programs. 

 The National Bank has also begun a policy on consolidation of the banking sector. Two large 
banks (Tsesna and CenterCredit) announced their merger early in 2017. Halyk bank, the banking 
industry leader, signed a Memorandum of Understanding with QazKom to study the acquisition of 
QazKom.  

The entire size of banking sector is defined according to some basic factors like: 
1. Number of banks  
2. Loan portfolio  
3. Deposit portfolio  
4. The number of branches  
Table 1 shows the total size of banking sector as and the basic factors which affect on for the 

years since 2009 to 2017.They are: the number of banks, Loan portfolio, Deposit portfolio, and last one 
is the total number of branches for each year. 
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Table 1  
The  total size of banking sector 

Year 
The total size, in mln 
tenge 

Loan portfolio, 
in mln tenge 

Deposit 
portfolio, in 
mln tenge 

The 
Number of 
branches 

The 
number of 
banks  

2009 11 889,60 9 244,50 4 588,60 379 37,00 
2010 11 557,30 9 638,90 6 003,80 374 38,00 
2011 12 031,50 9 065,90 6 825,30 365 39,00 
2012 12 821,80 10 442,90 2 552,50 378 38,00 
2013 14 788,40 11291,50 3945,50 383 38,00 
2014 18 239,00 12106,00 11694,00 367 38,00 
2015 23 781,80 14 491,80 6782,52 345 35,00 
2016 25 560,00 15,050,00 17,030,00 368 35,00 
2017  24  220,50  255,400,00 23,041,00 370 32,00 

Average: 16 333,68 10 897,36 6 056,03 369,89 36,67 
Note: Developed by authors based on [2] 
 
As you can see, the total size has slightly decreased from 2009 to 2010, but increased from 

2010 till 2016, in 2017 there was slight decrease. 
The number of banks during 2009-2014 was around 38; however since 2015 it decreased to 32 

in 2017.  
The loan portfolio has increased, while the amount of Deposit portfolio fluctuated over the 

time, as the Number of branches [2]. 
Currently, in 2018 there are seven largest commercial banks in Kazakhstan. Table 2 represents 

the largest banks by their assets and equity size.  
 
Table 2  

Assets and equity of the National bank and top 7 largest commercial banks (in 2018) 

Number The name of the bank 
Total Assets,  
in mln tenge 

Total Equity, in 
mln tenge 

1 The National bank 4647695,0 810,0 

2 QazKom 3280,0 252,0 

3 TsesnaBank 2069,0 187,0 

4 SberBank 1679,0 144,0 

5 Kaspi Bank 1434,0 163,0 

6 Forte Bank 405,0 181,0 

7 ATF Bank 1341,0 97,0 

8 Center Credit Bank 1337,0 113,0 
Note: Developed by authors based on [3] 
 
For comparison purposes and illustration of the gap between the largest and the smallest 

banks, assets of the smallest banks are also provided (Table 3). 
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Table 3  
Assets of eight smallest commercial banks (in 2018) 

Number The name of the bank 
Total Assets,  
in mln tenge 

1 Eksim Bank 84,0 

2 Capital Bank Kazahstan  72,0 

3 KZI Bank 62,0 

4 Shinhan Bank Kazakhstan 32,0 

5 Al-Hilal Islamic Bank 22,0 

6 First Hearland Bank 18,0 

7 Zaman Bank 15,0 

8 The National Bank of Pakistan 5,0 
Note: Developed by authors based on [3] 
 

As seen from Tables 2 and 3 total assets of the largest bank is more than 50 times larger than 
the ones of the smallest bank. However, in accordance with Kazakhstan legislation, the National Bank 
cannot require private banks to increase capitalization, carry out regulatory deductions, create 
regulatory provisions, and so on [4].  

The next analysis identifies percentage shares of the above listed large banks out of the total 
assets. This was done with aim to identify how much is the total volume of large banks in percentages, 
and small ones.  

Table 4  
Share of top-7 banks in the banking sector 

Sum of Assets of Top-7 banks, in mln tenge Sum of Assets of the rest of banks, in mln tenge 

11545,0 6289,0 
Share of Total assets of Top-7 banks, in % Share of Total assets of the rest of banks, in % 

64,74 35,26 
Note: Developed by authors based on [3] 
 
Next, we compare profitability of some large and medium banks such as Astana Bank, ALFA 

Bank, FORTE Bank, Center Credit Bank. For this purposes return on assets (ROA) and return on equity 
(ROE) measurements were calculated. 

Table 5  
Profitability of some large and medium banks, for the year ended in December 31, 2017 

Banks ROA ROE 
ASTANA bank 0,44% 3,09% 

ALFA BANK 1,71% 11,05% 

FORTE  bank 1,37% 10,17% 
CENTER CREDIT 

BANK 2,17% 22,40% 

Note: Developed by authors based on [3] 
 
The lowest ROA in the table above is 0.44%, which is almost five times less than the highest 

one. As for ROE the lowest one is 3.09%, which is seven times less than the highest ROE in this list. 
Therefore, profitability of different banks varies significantly. It is difficult to take some mean value as 
a typical profitability for the entire banking sector. 

As [5] states that before the emergence of crisis situations in Kazinvestbank, DeltaBank and 
Bank RBK, the prevailing conviction was that the current problems of the banking sector are more a 
crisis of credit and the lack of good borrowers in the non-primary sectors of the economy that the 
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Kazakhstan banking system historically lends than a crisis of banking supervision. However, neither the 
reasons of low profitability nor bank crises are not the subject of the paper.  

The next comparison is dedicated to the Rating by customer of banks in Kazakhstan, in order 
to see which banks are most  popular  among citizens and better from the customer satisfaction point of 
view. 

Table 6 
Rating by customer of banks 

N The name of the  bank Positive reviews 
Negative 
reviews 

Evaluation 
vote numbers 

1 Center Credit Bank 33 12 80 

2 Kaspi bank 36 33 125 

3 QazKom 52 30 158 

4 Fortebank 9 6 23 

5 TsesnaBank 12 10 42 

6 ATF bank 10 21 52 

7 Sberbank 16 16 56 
Note: Developed by authors based on [6] 
 
The table enables to conclude that Center Credit Bank, Kaspi bank, and QazKom are the most 

popular banks. As for the customer satisfaction Center Credit Bank and QazKom are leaders. 
Conclusion. The paper illustrates some key data on banking sector of Kazakhstan. These 

obtained data enables to make some conclusions, main of them are as follows: 
1. Banking sector of Kazakhstan increased in last 10 years (2009-2017) in the size of total 

assets. However, the number of banks decreased. 
2. There is a significant gap between the largest banks and the smallest ones. 
3. Profitability of different banks varies significantly. It is difficult to take some mean value 

as a typical profitability for the entire banking sector.  
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Резюме: В статье анализируется развитие казахстанского банковского сектора, 

включая общий объем банковской системы, объем кредитного портфеля и депозитного 
портфеля. В статье рассматриваются Национальный банк и все коммерческие банки. 

Анализ показывает прогресс в развитии банковского сектора с 2009 по 2017 год. 
Несомненно, глобальный кризис, также внутренний, в какой-то мере повлиял на общее 
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состояние страны, а это также означает финансовую сферу. Но в целом существует довольно 
хорошая линия тренда в общей сумме активов банковской системы. 

Данные об измерениях банковского сектора извлекаются из бюллетеней и публикаций 
Национального банка Республики Казахстан и из финансовых отчетов банков. Данные взяты за 
период с 2009 по 2017 год. 

Используемые методы исследования - структурный анализ, сравнительный анализ и 
описательная статистика. Статистические инструменты используются для анализа 
банковской системы. Анализируется чистый доход банков и их прибыльность.  

Ключевые слова. Банковский сектор, банки, активы банка, прибыльность банка, 
крупнейшие банки, малые банки. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНКТІК ЖҮЙЕНІҢ ДАМУЫ 

Ш.Г.Джумадилова*1, Б.Ж.Атабай 2  
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2 Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ., Қазақстан 
e-mail: sh.jumadilova@iitu.kz 

Түйін: Баяндамада қазақстандық банк секторының, оның ішінде банк жүйесінің 
жалпы көлемінің, несие портфелінің көлемі мен депозиттік портфельдің дамуын талдайды. 
Баяндамада Ұлттық Банк пен барлық коммерциялық банктер қарастырылған. 

Талдау 2009 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде банк секторының дамуындағы 
ілгерілеушіліктерді көрсетеді. Әлемдік дағдарыс, оның ішінде ішкі, бір жағынан елдің жалпы 
жағдайына әсер етті және бұл қаржы саласын да білдіреді. Бірақ тұтастай алғанда, банк 
жүйесінің активтерінің жалпы көлемінде өте жақсы тренд сызығы бар. 

Банк секторының өлшемдері туралы деректер Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюллетендері мен басылымдарынан және банктердің қаржылық есептерінен 
алынады. Деректер 2009 жылдан 2017 жылға дейін қабылданады. 

Зерттеу әдістері құрылымдық талдау, салыстырмалы талдау және сипаттама 
статистикасы болып табылады. Банк жүйесін талдау үшін статистикалық құралдар 
қолданылады. Банктердің таза кірісі және олардың тиімділігі қарастырылады. 

Түйінді сөздер: банк секторы, банктер, банк активтері, банк тиімділігі, ірі банктер, 
шағын банктер. 
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КОМПАНИЯНЫҢ АКТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ТИІМДІ 
ПАЙДАЛАНУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
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Аңдатпа. Заманауи экономикалық жағдайларда компанияның активтерін 
ұйымдастыру, қалыптастыру мен тиімді пайдалануды, соның ішінде өндірістік процесті, 
қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды, тауарлық-
материалдық қорларды және т.б. жаңғырту өзекті болып табылады. Активтерге салынған 
қаржы ресурстарының айтарлықтай көлемі, олардың әртүрлілігі, капиталдың айналымын 
жеделдету және үздіксіз төлем қабілеттілігін қамтамасыз етудегі шешуші рөлі, сондай-ақ 
бірқатар басқа да жағдайлар активтерді қаржыландыруды жетілдіруге тікелей қатысы бар 
қаржылық менеджмент міндеттерінің күрделілігін анықтайды. Осы міндеттердің кешенін 
және оларды іске асыру жолдары ұйымның айналым капиталын басқарудың әдіснамасында 
көрініс табады. Осы басқарудың негізгі міндеті – тиісті көлемді құру, құрамы және 
құрылымын оңтайландыру және компанияның активтерін жоғары тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету болып табылады. Жұмыстың мақсаты – активтерді басқарудың негізгі 
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мәселелерін зерттеу; оларды пайдалану тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін бағалау; 
критерийлерді таңдау және активтер мен олардың құрылымына қажеттілігін негіздеу. 

Түйінді сөздер: актив, айналым активі, айналымнан тыс активтер, қаржылық 
активтер, активті оңтайландыру. 

 
Кіріспе. Нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында шаруашылық субъектілер 

экономикалық еркіндікке қол жеткізді, компанияның даму стратегиясын дербес таңдауға, 
қаржыландыру көздерін іздестіруге, өндірісті әртараптандыруға және кеңейтуге бет бұрды. 
Нарық механизмінің жұмыс істеуі оның құрамдас элементтері арасындағы күрделі өзара қарым-
қатынас жағдайында жүзеге асырылады. Қазіргі жағдайдағы нарық механизмінің салдары, оның 
тұрақтылығы – нарық қатысушыларының бағалары мен табыстары арасындағы алшақтықты 
білдіреді. 

Қазіргі кезде компанияның активтерін басқару және оларды жетілдіру мүмкіндіктері 
өзекті мәселе болып табылады. Шаруашылықтың нарықтық жағдайына көшу, бір жағынан 
меншікті жекешелендіру, ал екінші жағынан оны тиімді іске асыру мүмкіндігін кеңейтеді. 
Сондықтан, зерттеу тақырыбын таңдау төмендегілермен түсіндіріледі: 

Біріншіден, активтерді басқару компанияны басқарудың маңызды аспектісі болып 
табылады, ол бойынша компанияның жұмысының тиімділігіне байланысты. 

Екіншіден, нарық жағдайында активтерді басқару саласындағы компаниялардың 
құқықтары, оларды пайдаланудың сапасы (тиімділігі) үшін жауапкершілік шаралары өзгерді. 
Сонымен қатар,  активтерді капиталға алдын ала жұмсалған қаржы ретінде түсіндерілді. 

Үшіншіден, мәселені түсінуге деген көзқарас өзгерді. Активтерде қазіргі уақытта сату-
сатып алу объектісі ретінде мүліктік кешеннің бөліктері ғана емес, тұтастай алғанда компания 
түсініледі. Бұл үшін бағалауға жан-жақты, объективті көзқарас қажет. 

Төртіншіден, заңнамалық базаны кеңейту компаниядарға мүлікті тиімді пайдалануға, 
негізгі құралдарды көбейту саясатын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Зерттеу әдісі. Зерттеудің осы бағытта маңыздылығы іске асыру кезінде қол жетімді 
болатын компания активтерін экономикалық талдауды жүргізудің әдістемесін әзірлеу және 
экономикалық қызметтің әртүрлі сатыларын жетілдіруге бағытталған нақты басқару шешімдерін 
қабылдауды қамтамасыз ету қажеттілігімен анықталады. Сонымен қатар, активтерді 
пайдалануды талдау негізінде жасалған басқару шешімдері компаниядардың экономикалық 
қызметінің негізделген қорытынды нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Компания активтерінің құрамын оңтайландыру, бір 
жағынан, олардың жеке түрлерін толық пайдалануды қамтамасыз етуге, ал екіншісінде 
операциялық пайда алу үшін олардың жалпы әлеуетін арттыруға бағытталған. Бұл оңтайландыру 
үдерісі келесідей үш кезеңде жүзеге асырылады.  

Бірінші кезеңде компанияның операциялық қызметінде қолданылатын ұзақ мерзімді 
және айналым активтердің жиынтық мөлшерінің қатынасы оңтайландырылған.  

Екінші кезеңде ұзақ мерзімді активтер және пассивті бөлігі арасындағы қатынас 
оңтайландырылған. Ұзақ мерзімді активтердің белсенді бөлігі өндіріске тікелей тартылатын 
машиналар, механизмдер мен жабдықтарды қамтиды. Ұзақ мерзімді қолданысқа енгізілген 
активтердің пассивті бөліктері ғимараттар мен үй-жайларды қамтиды; операциялық қызметті 
басқаруға пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар; операциялық процесті қамтамасыз ететін 
материалдық емес активтер.  

Үшінші кезеңде ағымдағы активтердің үш негізгі түрінің қатынасы оңтайландырылды: 
тауарлы-материалды құндылықтар саны; дебиторлық берешек сомасы; ақша активтерінің сомасы 
[1]. Ұзақ мерзімді және ағымдағы активтер құрамын оңтайландыру операциялық қызметтің 
салалық ерекшеліктерін, компанияның операциялық циклінің орташа ұзақтығын ескере отырып, 
сондай-ақ осы активтердің жұмыс істеуінің оң және теріс белгілерін бағалауды талап етеді [2]. 

Оңтайландыру нәтижелерін бағалау үшін айналым және айналымнан тыс активтердің 
қатынасы көрсеткіші қолданылады – активтердің маневрлік коэффициенті, ол келесідей формула 
бойынша есептелінеді: 

КМ = ОА/А                                                         (1) 
Мұндағы, КМ – компанияның активтерінің маневрлік коэффициенті;  
ОА – компанияның айналым активтерінің сомасы;  
А - кәсiпорынның барлық құрылған активтерiнiң жалпы сомасы.  
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Айналымдағы активтерді басқару саясаты дамыған компанияларға қаржы стандарттары 
негізделген [3]. Осы стандарттардың негізгісі (2-сурет).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1–Айналым активтерін басқару саясаты арқылы әзірленген  
компанияның қаржы нормативтері 

Ескерту: [3] әдебиет негізінде авторлармен құрастырылған 
Компанияның активтерінің құрылымы мен құрылымын оңтайландыру алдағы кезеңде 

жедел айналымнан тыс активтерді өндірістік пайдалану көлемін ұлғайтуды талдау кезінде 
табылған әлеуетті қорларды ескере отырып жүзеге асырылады. Негізгі резервтерге мыналар 
кіреді: жедел айналымнан тыс активтерді уақытында тиімді пайдалану (ауысымдардың 
коэффициенттерінің ұлғаюы және олардың жұмысының сабақтастығы), сондай-ақ өнімділік 
тұрғысынан ұзақ мерзімді ұзақ мерзімді активтерді өнімді пайдалануды ұлғайтуға мүмкіндік 
береді (техникалық қуаттар шегінде жекелеген түрлердің өнімділігінің артуына байланысты). 
Жедел айналымнан тыс активтердің жалпы көлемін оңтайландыру барысында әртүрлі 
себептермен өндіріс процесіне қатыспайтын олардың түрлері олардың құрамынан шығарылады. 

Компанияның жақын болашақта қолданыстағы айналымнан тыс активтерінің қажетті 
жалпы көлемін анықтаудың негізгі формуласы мынадай: 

ОПова = (ОВАк- ОВАнп) х (1 + ДКИв) х (1 + ДКИм) х (1 + ДОРП)                                    (2) 

Мұндағы,ОПова- алдағы кезеңде айналымнан тыс активтерді пайдаланудың жалпы 
қажеттілігі;  

ОВАк- есептік кезеңнің аяғында компания қолданыстағы айналымнан тыс активтердің 
құны;  

ОВАнп- есепті кезеңнің аяғындағы өндірістік процеске тікелей қатыспайтын компанияның 
айналымнан тыс  қолданысқа енгізілген активтерінің құны;  

ДКИв- уақыт бойынша операциялық айналымнан тыс активтерді пайдалану 
коэффициенттерінің жоспарланған өсімі;  

ДКИм- қуаттылығы бойынша операциялық айналымнан тыс активтерді пайдалану 
коэффициенттерінің жоспарланған өсімі;  

ДОРп- ондық бөлшек көрсетілген өнімді өткізу көлемінің жоспарланған өсу қарқыны [4].  
Айналым активтердің құрамы мен құрылымын оңтайландыру айналымдағы активтерді 

қалыптастырудың таңдап алынған саясат түрінен оларды пайдаланудың тиімділігі мен тәуекел 
дәрежесінің деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. Осы кезеңдегі айналым активтер көлемін 
оңтайландыру үдерісі үш негізгі кезеңнен тұрады.  

Бірінші кезеңде өткен кезеңдегі ағымдағы активтерді талдау нәтижелерін ескере отырып, 
операциялық кезеңнің қысқаруына бағытталған резервтерді іске асыру бойынша шаралар жүйесі 
анықталды, оның ішінде - компанияның өндірістік және қаржылық циклдары. Сонымен қатар, 
жеке циклдердің ұзақтығы азайып, өнім өндіру мен сату көлемінің төмендеуіне әкелуі тиіс.  

Екінші кезеңде осы активтердің белгілі бір түрлерінің көлемі мен деңгейі ағымдағы 
активтерді қалыптастырудың белгілі бір түріне, өнімді өндірудің жоспарланған көлеміне және 
белгілі бір өнім түрлерінің сатылуына және операциялық циклдің ұзақтығын қысқартудың ашық 
резервтеріне (оның жекелеген кезеңдерінде) оңтайландырылады. Осындай оңтайландырудың 
құралы олардың айналымы мен көлемінің қалыпқа келтірілуі болып табылады.  

Айналым активтерді 
басқару саясаты арқылы 
әзірленген 
кәсіпорынның қаржы 

Айналым активтердің жекелеген қаржыландыру 
көздерінің нормативтік коэффициенті  
 

Айналым активтерінің өтімділік коэфиициентінің 
жүйесі 

Айналым активтерінің негізгі түрлерінің 
айналымының нормативі және тұтастай алғанда 
операциялық циклдың ұзақтығы 

Кәсіпорынның меншікті айналым активтерінің 
нормативтері 
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Үшінші кезең компанияның алдағы кезеңдегі айналым активтерінің жалпы көлемін 
анықтайды: 

ОА= ЗС+ ЗГ+ ДЗ+ ДА+ П                                                       (3) 
 
Мұндағы, ОА - алдағы кезеңнің соңында компанияның айналым активтерінің жалпы 

көлемі;  
ЗС - алдағы кезеңнің аяғындағы шикізат пен материалдардың босалқылары;  
ЗГ- алдағы кезеңнің соңындағы дайын өнімнің босалқылары (оның ішінде қайта өңдеу 

жұмыстарының көлемі);  
ДЗ- алдағы кезеңнің соңындағы дебиторлық берешек сомасы; 
ДА - алдағы кезеңнің аяғында ақшалай активтерінің сомасы;  
П - алдағы кезеңнің соңында айналым активтердің басқа түрлерінің сомасы [5].  
Активтердің құрылымын оңтайландыру - бұл активтер топтарының үздік арақатынасын 

таңдау, бұл өндірістің көрсеткіштері мен компанияның қаржылық көрсеткіштерінің өсуіне 
әкеледі. Активтер құрылымын оңтайландырудың негізгі бағыттары 1-кестеде келтірілген [6]. 

 
Кесте 1 

Активтер құрылымын оңтайландырудың негізгі бағыттары 
Бағыттары Түсіндірмелер 

1. Жеткілікті өтімділік 
тұрғысынан оңтайлы активтер 
құрылым құру 
 

Активтер құрылымын оңтайландыру барысында жоғары өтімділік 
түрлердің жеткілікті үлесін қамтамасыз ету қажет, яғни активтердің 
өтімділігі компанияның төлем қабілеттілігін сақтаудың және оның 
банкроттығы қаупінің алдын алудың негізгі шарты болып табылады. 

2. Өндірістік қызметтің даму 
перспективаларының есебі 
және оның өңірлік бөлінуі  

Компанияның бастапқы кезеңде қалыптасқан активтері белгілі бір 
резервтік әлеуетке ие болуы керек, бұл өндірістің артуы және жақын арада 
операциялық қызметтің бөлінуіне мүмкіндік береді. 

3. Компания активтерінің 
құрылымына сәйкес болуын 
қамтамасыз ету қажеттілігі 
оның өнімдерін өндіру және 
сату 

Активтердің көптеген түрлері өнімнің жекелеген түрлерінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, олардың құрылымын қалыптастыру 
барысында қалыптасатындығына байланысты өнімдердің (жұмыстардың, 
қызметтердің) диапазонында ұзақ мерзімді өзгерістерді ескеру қажет. 

4. Шаруашылық қызметтің 
тиімділігі тұрғысынан активтер 
құрылымының оңтайлылығын 
қамтамасыз ету 
 

Бұл оңтайландыру олардың жеке түрлерін тиімді пайдалануды қамтамасыз 
етуге, ал екінші жағынан - бизнес пайдасын қалыптастыру қабілетін 
арттыруға бағытталған. Бұл оңтайландыру үдерісі 3 кезеңнен тұрады: 
Бірінші кезеңде компанияның қаржы-шаруашылық қызметі үшін қажетті 
компанияның ұзақ мерзімді және ағымдағы активтерінің үлесі 
оңтайландырылған. 
Екінші кезеңде ұзақ мерзімді активтердің активті және пассивті бөліктері 
арасындағы қатынас оңтайландырылған. Активті құрамға мыналар кіреді: 
өндірістік қызметте қажетті машиналар мен жабдықтар. Ұзақ мерзімді 
активтердің пассивті бөлігі мыналардан тұрады: ғимараттар мен үй-
жайлар; машиналар мен өндіріс процесінде пайдаланылмаған жабдықтар; 
материалдық емес активтер. 
Үшінші кезеңде айналымдағы активтер түрлерінің коэффициенттері 
оңтайландырылды - ТМҚ сомалары; дебиторлық берешек сомасы; ақша 
құралдары. 

5. Активтерді пайдалану 
барысында олардың 
айналымын жеделдетуге жағдай 
жасау қажеттілігі 

Бұл принципті іске асыру қажеттілігі, активтерді айналымдылығын 
жеделдету компанияда қалыптастырылатын операциялық пайда 
мөлшеріне тікелей және жанама әсер етеді 

6. Компанияның нарықтық 
құнын қамтамасыз ету 
тұрғысынан активтердің 
түрлерін таңдау керек 

Мұндай іріктеу процесінде олардың перспективаларын ескеру қажет, көп 
функционалдығы, әртүрлі пайда 
экономикалық жағдай, тиісінше, компанияның нарықтық құнын 
арттырады 

Ескерту: [6] әдебиет негізінде авторлармен құрастырылған 
Активтерді оңтайландыру стратегиясы ақша үнемдеуге және компанияның барлық 

деңгейлеріндегі активтердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Активтерді оңтайландыру 
стратегиясын пайдаланудың артықшылығы компанияның барлық мүдделі тараптары үшін 
қарапайым техникалық қызмет көрсету ұйымынан артық емес. 

Компьютерлік бағдарламалар мен технологиялар өндірістік құрал-жабдықтардың 
өндірістік дайындығы мен өнімділігін арттыруға және алынған пайданы арттыруға мүмкіндік 
беретін жабдықтардан максималды пайда алуға көмектеседі. 
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Қауіпсіздіктің интеграцияланған шешімдері - сенімділік пен өнімділікті арттыратын 
және қызмет көрсетудегі инвестициялардың кірістілігін жоғарылататын өндірістік алаңдар үшін 
АББ активтерін басқару шешімдері. Активтердің өнімділік көрсеткіштері бастапқыда белгіленеді 
және нақты уақыттағы негізгі көрсеткіштер мен активтерді оңтайландыру бойынша шешімдер 
әлсіз жұмыс орындарын және қазіргі жағдайды жақсарту мүмкіндіктерін анықтау үшін 
пайдаланылады. Тұрақты пайдаланылатын жақсарту қызметтері активтердің қолжетімділігін 
қамтамасыз етуге және өнімді активтерге кірістілікті арттыруға мүмкіндік береді, бұл 
айтарлықтай артықшылықтарға алып келеді [7]. 

Компания активтерінің құрамын оңтайландыру үдерісі: 
1. Компанияның өндірістік қызметінің даму перспективаларын және оның аймақтық 

диверсификациясын есепке алу. Активтерді қалыптастыру негізгі өндірістік қызметтің 
мақсаттарына бағынады, сондықтан олардың көлемін және құрамын оңтайландыру компанияның 
экономикалық стратегиясынан шығып, осы қызметтің тікелей мақсаттарын ескеруі керек. 

2. Компания активтерінің құрамы өнім өндіру және сату құрылымына сәйкес келуін 
қамтамасыз ету. Активтердің жекелеген түрлерінің ерекшеліктерін есепке ала отырып, 
активтердің көптеген түрлері тікелей қалыптастырылғандықтан, олардың құрамын 
қалыптастыру процесінде өнім ауқымында перспективті өзгерістер ескерілуі керек. 

3. Активтердің ең прогрессивті түрлерін таңдау олардың пайда табу қабілетінің 
тұрғысынан және компанияның нарықтық құнын арттыруды қамтамасыз ету болып табылады. 
Қазіргі заманғы құралдар нарығы және өндіріс объектілері, сондай-ақ балама құралдар мен 
компаниядардың активтерін қалыптастыру үшін қаржы нарығы бірқатар объектілерді ұсынады. 
Өздерінің ерекше таңдау процесінде барлық басқа нәрселер бірдей, олар өздерінің болашағын, 
өнімділігін, моральдық тозуына, көп функционалдылыққа және басқа да көптеген 
ерекшеліктеріне назар аударуы керек, бұл олардың жоғары пайда деңгейін қалыптастыруға 
қабілеттілігін анықтайды және компанияның нарықтық құнының өсуіне оң әсер етеді. 

4. Активтер құрамының олардың жалпы айналымы тұрғысынан оңтайлылығын 
қамтамасыз ету. Инвестицияланған капиталдағы кірістің мөлшері көбіне инвестиция салынатын 
активтердің айналу жылдамдығына байланысты болады. Белгілі бір активтер түрлерінің айналу 
жылдамдығы (айналым кезеңі) олардың құрамын оңтайландыру үдерісінде айтарлықтай өзгеше 
болғандықтан, жоғары айналымға ие түрлерге басымдық беруі керек. 

 5. Активтердің құрамының жеткілікті өтімділік тұрғысынан оңтайлылығын қамтамасыз 
ету. Активтердің өтімділігі компанияның төлем қабілеттілігін қолдаудың және оның 
банкроттығы қаупінің алдын алудың маңызды шарты болғандықтан, активтердің құрамын 
оңтайландыру барысында жоғары өтімді түрлердің жеткілікті үлесін қамтамасыз ету қажет. 

6. Активтер құрамының оңтайлылығын пайдалану процесінде оларды жоғалту тәуекелін 
барынша азайту тұрғысынан қамтамасыз ету. Активтердің әртүрлі түрлері жұмыс істеу 
барысында жоғалу тәуекелі әртүрлі дәрежеде қолданылады. Осылайша, инфляция үрдісінде 
ақша-несие құралдары өз құндылығын жоғалтады; материалдық активтердің құн түріндегі 
активтер табиғи шығындар мен залалдардан олардың құндылығын жоғалтады; Өндірістің 
белсенді түрлері негізгі құралдар мен материалдық емес активтер моральдық тозу процесінде 
құндылығын жоғалтады және т.б. Сондықтан, активтердің құрамын оңтайландыру процесінде 
оларды жоғалтудың жалпы қаупі барынша азайтылуы керек. 

Қорытынды. Қазақстандық кәсіпорындардың көпшілігі үшін: біріншіден, активтің 
жекелеген элементтерін басқару мақсаттары, критерийлері мен мақсаттары арасындағы 
қатынасты көрсететін активтерді басқарудың ұсынылған механизмі қолданылады; екіншіден, 
жылжымайтын мүлік құндылығын бағалауға арналған тәсілдер мен әдіснама - бұл 
компаниялардың мүліктік кешенін басқаруға мүмкіндік беретін нақты құрал, себебі: біріншіден, 
осындай тәсіл басқарудың мақсатын құнның түрімен байланыстыру арқылы активтердің нақты 
құнын қалыптастыруға мүмкіндік береді (басқару мақсаттарының құнына бағынышты болу 
үшін); екіншіден, ол бәсекеге қабілетті өнім шығаруға, демек, компанияның қаржылық 
нәтижелерін басқару үшін шығындар бағасын басқаруға мүмкіндік береді. 

Жақын болашақта компанияның жағдайын тұрақтандыру үшін біздің пікірімізше: 
1. Ең алдымен, нақты мүмкіндіктерді пайдаланып, негізгі құралдарды қайта бағалау 

арқылы, оның құнын төмендету және оларды нақты құнға қарай жақындату, өйткені, осы 
мүмкіндікті пайдаланбай, компания тек дағдарыс жағдайын ушықтырады; 
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2. Шығынды өндірісті қысқарту есебінен ең ірі инновациялық жобалар құрастырып, 
рентабельділікті арттыру; 

3. Өндірістік қорлардың айналымын жеделдету; 
4. Жабдықтарды жаңғырту процесін жылдамдату: егер қажет болса, лизингті 

(қаржылық лизинг) қолдану; 
5. Бағалау қызметтерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылату, бағалаушылардың бағалау 

рейтингісінің негізінде компаниядарда бағалау қызметіне мониторинг жүйесін енгізу болып 
табылады. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВОВ КОМПАНИИ 
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Резюме. Мақалада компанияның активтерін қалыптастыру мен тиімді пайдалануды 

оңтайландыру жағдайлары қарастырылған. Активтерді оңтайландыру айналым капиталын 
басқару тиімділігін арттыруға бағытталған және компания үшін маңызды болып табылады. 
Компанияның активтерін жеткіліксіз талдау және бақылау жағдайында тәуекелдер айналым 
қаражатының көлемі мен құрылымына байланысты туындауы мүмкін. Сондықтан, 
компанияның активтер құрылымын оңтайландырудың негізгі бағыттары, яғни айналым 
активтердің құрамы мен құрылымын оңтайландыру және оны оңтайландыру үшін 
активтердің құрамын оңтайландыру үдерісі қарастырылған. 

Ключевые слова: активы, оборотные активы, внеоборотные активы, финансовые 
активы, оптимизация активов. 

 
OPTIMIZATION OF THE FORMATION AND EFFICIENT USE  

OF COMPANY ASSETS 
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Summary. The article provides for optimization of the company's assets and optimization of 

its efficiency. Asset optimization is aimed at increasing the efficiency of working capital and is crucial 
for the company. In the case of inadequate analysis and control of the Company's assets, risks may 
arise from the volume and structure of working capital. Therefore, the main directions of the company's 
asset structure optimization are the process of optimizing assets structure and structure and 
optimization of asset composition for its optimization. 

Key words: assets, current assets, non-current assets, financial assets, asset optimization. 
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Түйін. Мақалада салық саясатының және оның кәсіпкерлік қызметті 
ынталандырудағы рөлінің теориялық аспектілері және Қазақстан Республикасы бойынша 
кәсіпкерлік қызметтің жағдайы мен оған салық салу мәселесі, сонымен қатар, кәсіпкерлік 
қызметтің дамуындағы және қазіргі ел экономикасының жаңа даму жағдайындағы салық 
саясатындағы болып жатқан кейбір мәселелерге көңіл бөлінген. Сонымен қатар, салықтық-
бюджеттік саясаттың қызмет етуінің негізгі көрсеткіштерінің бірі ретіндегі бюджеттің 
негізгі кіріс көзі болып табылатын салықтық түсімдерге қандай факторлар әсер ететіндігіне 
корреляциялық талдау жасалып, оның осал тұстары анықталған және орта және шағын 
бизнесті дамыту құралы ретіндегі салықтық тетіктер бойынша жетілдірудің жолдары 
қарастырылған, оның ішінде, экономика салаларының ішінде нақты секторды дамытуға салық 
саясаты тұрғысынан оңтайлы салық әкімшілігін жүргізу,  жаңадан құрылған кәсіпкерлік 
қызметтің  түріне байланысты салық каникулын тағайындау және әрекетсіз салық 
төлеушілермен жүргізілетін салық әкімшілігін одан әрі жетілдіру қажеттігі ұсынылған. 

Түйінді сөздер: салық, салық саясаты, салық механизмі, орта және шағын бизнес, 
кәсіпкерлік, бюджет, экономика, жалпы ішкі өнім, жалпы өңірлік өнім. 

Кіріспе.Қазіргі кезде Қазақстан экономиканы дамытудың жаңа кезеңдеріне өтіп жатыр, 
бұл экономиканың әкімшілік жүйесінен толықтай кәсіпкерлік бастамаға және инновациялық 
техника мен технологияның жаңғыртылған, экономиканы жанама мемлекеттік реттеуге 
бағытталған және әлеуметтік-экономикалық жағынан тиімді деген өндірістік шығындары 
неғұрлым аз және нарықтық қажеттілікті толық қамтамасыз ететін жаһандық бәсекеге қабілетті  
шаруашылық жүргізуші субъектілермен қамтамасыз ететін механизм қажеттілігі туындап отыр. 
Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктеріне қарай жаңа 
салықтық-бюджеттік саясатты бағыттау мәселесі туындап отыр. Бұл тек қана кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау мен тиімді салық жүйесінің бар болуы жағдайында ғана мүмкін болады. 

Баршаға белгілі, кәсіпкерліктің дамуы – экономикалық өсудің негізгі көзі. Салық 
саясаты қоғамдағы болып жатқан әлеуметтік-экономикалық дамуға әсер етуші құрал ретіндегі 
мемлекеттің қолындағы бірден бір реттеуші құралы[1]. 

Қазіргі кездегі Қазақстанның экономикасы ішкі және сыртқы тұрақсыздық, оның ішінде 
қаржылық дағдарыстық  жағдайында күрделі де әлеуметтік-экономикалық жағдайларды басынан 
кешіріп отыр. Осындай үдерістер мемлекет тарапынан мемлекеттік реттеу шараларын жүзеге 
асыруды, оның ішінде салық саясатындағы оңтайлы  іс шаралардың болуын талап етеді. Ал, 
реттеу іс шараларының бірі мемлекет жүргізетін салық саясатының негізінде іске асырылады. 
Мемлекеттің салық саясаты әлеуметтік-экономикалық реттеу құралы бола отырып,  ұлттық 
стратегиялық басымдықтардың негізінде құрылады.  

Әдіснама. Зерттеу барысында қойылған мақсаттарға жету үшін  салыстырмалы талдау 
және жинақтау, корреляциялық талдау мен бағалау тәсілдері қолданылды. 

Нәтиже және талқылау. Экономикадағы өсу кәсіпкерліктің даму негізінде десек, 
кәсіпкерлік қызметте жанама реттеу және ынталандыру құралы ретіндегі салық саясатының 
атқаратын рөлі жоғары, оны салық төлеуші мен мемлекет тарапынан екі жақты мүддені 
қанағатандыратындай етіп қалыптастыру қиын болғанымен, салық салу базасын кеңейте отырып 
жасауға болатынын тәжірибе көрсетіп отыр.Неғұрлым салық ауыртпалығы бизнес жүргізуші 
субъектілерге ыңғайлы болған сайын салық салу базасы кеңейе түседі. Соңғы үш жылдың ішінде 
Қазақстанда, басқа да шикізат ресурстарын экспорттаушы елдердің экономикасы сияқты 
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мұнайға бағаның төмендеуіне байланысты қиыншылықтарды бастан кешуде, ол экспорттық 
табыстың төмендеп, ұлттық валюта құнының төмендеуімен бірге жүріп отыр.   

Орта және шағын бизнес субъектілерінің ЖІӨ-дегі алатын үлесіне келетін болсақ, онда 
оның үлесі шамамен 25-26 пайызды құрап отыр. Баршаға белгілі дамыған шет мемлекеттерде 
мұндай көрсеткіш 60-70 пайызды құрайды, салыстырмалы түрде төмен екенін көруге болады. 
Алдын ала деректер бойынша 2016 жылдың нәтижесіне сәйкес орта және шағын бизнес 
субъектілерінің қосылған құнының жалпы өңірлік өнімдегі алатын үлесі жыл өткен сайын артып 
отырған. Мысалы 2013 жылғы көрсеткішті алатын болсақ оның үлесі 16,7 пайызды құраса, 2014 
жылы 25,9 пайызды құраған алдыңғы жылмен салыстырғанда күрт жоғарылаған, ал, 2015 жылы 
қаржылық дағдарыстың  алғашқы кездерімен тұспа тұс келеді, үлесі алдыңғы жылмен 
салыстырғанда төмендеген, ал 2016 жылы бұл көрсеткіш 0,9 пайызға артып 26,8 пайызды 
құраған[2] (сурет 1). 

  

 
 

Сурет 1– ЖӨӨ-дегі орта және шағын бизнес кәсіпкерлерінің алатын үлесі, пайызбен 
([2] әдебиет негізінде құрастырылған) 

 
Келтірілген мәліметтерден байқап отырғанымыздай, алдыңғы жылмен салыстырғанда 

жалпы өңірлік өнімдегі қосылған құнның өсіп отыруына бірқатар өндірістік және өндірістік емес 
өнімдерге бағаның көтерілуі де себепкер болып отырғандығын айту қажет, оның ішінде, жанар-
жағар майлардың қымбаттауынан, ол сәйкесінше барлық тасымалданатын тауарлардың бағасын 
жоғарылатуға септігін тигізеді. Жалпы ішкі өнімдегі шағын бизнес субъктілерінің алатын үлесі 
орта бизнеспен салыстырғанда жоғары. Ол шағын бизнес субъектілерінің өмір сүруге және 
бизнесті құруға жылдамдығымен, сәйкесінше, ірі және орта бизнеспен салыстырғанда табыс 
табу мүмкіндігінің салыстырмалы түрде жоғары болуымен тікелей байланысты.  

Жалпы орта және шағын бизнес субъектілерінің сан жағынан өсуі немесе кемуі де, 
біздіңше, бизнестің қаншалықты тиімді қызмет етіп отырғанын көрсететін бірден бір көрсеткіш. 
ШОБ субъетілерінің саны 2017 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда 40635 бірлікке азайып, 
өсу динамикасы  96,6 пайызды құраған (сурет 2).  
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Сурет 2– Белсенді қызмет ететін кәсіпкерлердің 2014-2017 жылдар аралығындағы өсу 
динамикасы, пайызбен ( [2] әдебиет негізінде авторлармен құрастырылған) 

 
Кәсіпкерлік қызметте дамып отырған салалар экономиканың нақты секторынан 

әлдеқайда алыс, басым бөлігі коммерциялық салада қызмет етеді. Сонымен қатар, статистикалық 
мәліметтерге қарайтын болсақ, тіркелген кәсіпорындардың саны жыл өткен сайын артып 
отырғанымен (2016 жылы 383850 бірлік, 2017 жылы 412677 бірлікті құраған), жабылып жатқан 
кәсіпорындардың саны да сәйкесінше өсіп отырған (2016 жылы 106,4%, 2017 жылы 106,1%-ға 
өскен) 3]. Бұл, бизнестің сан жағынан өскенімен, сапа жағынан төмендеп отырғандығын 
білдіреді. 

Дегенмен, елімізде кәсіпкерліктің қай саласын дамытуға мемлекет тарапынан қолдаулар 
көрсетіліп отыр, оның бір дәлелі, Бүкіләлемдік Банк пен «Doing Business-2018» есебі бойынша 
2017 жылы Қазақстан 190 елдің ішінде 36 –шы орынды иемденіп отыр. Соның ішінде, салық 
салу индикаторы бойынша алдыңғы жылғы 60-шы орыннан 50-щі орынға көтерілді, бұл 
көрсеткішке қол жеткізу әкімшілік шектеулерді жетілдіріп оны оңайлатудың негізінде жүзеге 
асырылған[4]. 

Кәсіпкерлік қызметке қатысты салық саясатының қаншалықты қолдау көрсетіп 
отырғандығын аталған субъектілерден түсетін салықтық түсімдердің өсімінен де байқауға 
болады. Сондықтан, ШОБ -тен түсетін салықтық түсімдерге әсер ететін факторлардың өзара 
байланысын корреляциялық талдау арқылы қарайтын болсақ, онда  бірнеше факторды, оның 
ішінде жалпы ішкі өнімнің мөлшері, бюджеттің жалпы табысы, ШОБ субъктілерінің өндіретін 
өнім көлемі мен қазіргі кезде қызмет етіп отырған аталған субъектілердің санын әсер етуші 
фактор ретінде алдық. Мұндағы әр фактордың қалай әсер ететіндігіне келетін болсақ,  салықтық 
түсімдерге біздіңше, жалпы ішкі өнімнің қатысы мол, өйткені,  шығарылатын өнім болмаса 
салықтық түсім болуы мүмкін емес (кесте 1). 
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Кесте 1 
Мемлекеттік бюджеттің салықтық түсімдері және оған әсер ететін факторлардың 

өсімі, млн тг 

Жылдар 

Мемлекеттік
бюджеттіңса
лықтықтүсім

дері, млн 
теңге 

Өнім мен 
импорттана
лынғансал
ықтар млн 

теңге 

Жалпы 
ішкі өнім 
млн теңге 

ШОБ 
белсендісуб

ъектілер 
саны, бірлік 

ШОБ 
өнімдерінің
көлемі млн 

теңге 

Мемлекетті
кбюджеттің
кірісі млн 

теңге 

2006 2209,1 1179,2 10213,7 572738 1929,5 2338 
2007 2356 796 12849,7 643376 2525,4 2887,8 
2008 2819,5 1380,8 16052,9 707821 4872,9 4034,4 
2009 2527,8 1069,4 17007,6 663374 5366,9 3505,3 
2010 2934 1511,9 21815,5 661598 7275,7 4299,1 
2011 3982,3 2867,9 28243 846111 7603,8 5370,8 
2012 4095,3 2912,3 31015,2 809750 8255,1 5813 
2013 4779 3608 35999 888233 9165,4 6382,3 
2014 5115,7 3598,1 39675,8 926844 15568 7321,2 
2015 4883,9 2685,5 40884,1 1242579 15699,4 7634,8 
2016 6023,2 3465,7 46971,1 1185163 19609 9308,4 

Ескерту: [3,5]әдебиет негізінде құрастырылған 
 
Кестеден көріп отырғанымыздай, келесі көрсеткіш, ол өнім мен иморттан алынатын 

салықтар, оның байланысы, көбінесе тауарлар мен қызметтердің сырттан келетінін айтуға 
болады, сондықтан, өнімді өндіру мен импортқа салынатын салықтар бюджеті кірісінің басым 
бөлігін құрайды. ШОБ бойынша белсенді субъектілер санының да әсер бар деп ойлаймыз, 
өйткені, тіркелгендер саны төмен болса, олардын түсетін салықтық түсімдер де аз болуы мүмкін. 
Бизнес субъектілердің өндіретін өнімдерінің көлемі, біздіңше, ол да анықтаушы факторлардың 
бірі. Өнімнің  көлемі неғұрлым көп болған сайын салықтық түсімдердің өсу жағына қарай 
өзгеруі мүмкін(кесте2). 

 
Кесте 2 

Мемлекеттік бюджеттің салықтық түсімдері мен оған әсер ететін факторлардың 
корреляциялық байланысы 

 

Мемлекет 
тік бюджеттің 

салықтық 
түсімдері, млн 

теңге 

Өнім мен 
импорттан 
алынған 

салықтар, 
млн теңге 

Жалпы ішкі 
өнім, млн 

теңге 

ШОБ 
белсендісуб

ъектілер 
саны 

ШОБ 
өнімдерінің 
көлемі, млн 

теңге 

Мемлекеттік 
бюджет 

тің кірісі, млн 
теңге 

МБ-тің салықтық 
түсімдері, млн теңге 

1           

Өнім мен импортқа 
салықтар,млн теңге 

0,93696 1         

ЖІӨ,млн теңге 0,98935 0,916605 1       

ШОБ белсенді 
субъектілер саны, 
бірлік 

0,90298 0,741963 0,918918 1     

ШОБ өнімдерінің 
көлемі, млн теңге 

0,939838 0,789039 0,953321 0,922521 1   

Мемлекеттікбюджет
тіңкірісі, млн теңге 

0,986824 0,880437 0,989084 0,935043 0,971835 1 

Ескерту:[3,5]әдебиет негізінде автормен құрастырылған 
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Бірақ, жоғарғы кестедегі корреляциялық байланыстын көріп отырғанымыздай, аталған 
өнімнің көлемі жалпы ішкі өніммен салыстырғанда байланыстылығы төмендеу болып отыр. 
Оның арасындағы да байланысты көруге болады, 0,939 көрсетіп отыр, бірақ жалпы ішкі өнім 
көлеміне салыстырғанда аз болса да байланыс жоқ емес. Бюджет кірісі мен салықтық түсімдер 
кірісі бір біріне тікелей байланысты, өйткені салықтық түсімдердің көлімі мемлекеттік бюджетте 
70-80 пайызды алады, сондықтан, олар бір біріне тікелей байланысты көрсеткіштер болып 
табылады. Жалпы қазіргі кезде салық саясатын мемлекетке де бизнес субъектілеріне ыңғайлы 
етіп салық салу базасын кеңейту арқылы оңтайландыру, сыртқы интеграциялық қатынастарға 
байланысты одан әрі жетілдіру шаралары қолға алынғанына байланысты, кәсіпкерліктің сан 
жағынан ғана емес, сапа жағынан жоғарылауы тиімді. 

Қазіргі кездегі салық заңнамасын жетілдіру көлеңкелі экономиканың деңгейін 
төмендететін және бизнеске ұзақ мерзімді капитал салуға ынталандыратын және салықтық 
жеңілдіктерді реттеп бір жүйеге келтіретін экономикалық келісім мен оны дамытуға негізделуі 
тиіс. 

Осы орайда Салық Заңнамасына бірнеше өзгертулер енгізілген болатын[6]. Сонымен 
қатар, Қазақстан Президенті Н.А.Назарбаевтың  2017 жылдың 31 қаңтарындағы «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп аталатын Жолдауында негізгі алдыға 
қойған міндеттердің бірі жаңа экономикалық жағдайларға байланысты салықтық-бюджеттік 
саясатқа байланысты бағыттау болып табылады[7]. 2018 жылдан бастап жаңа салық кодексі 
енгізіліп отыр, онда заңнама баптарына және заңға қосымша нормативтік актілерге келтірілетін 
сілтемелерді азайтып, түсінуге оңай етіп жасау болжанған болатын: базалық салалардың 
тартымдылығын жоғарылату, минералдық-шикізат базасын кеңейту режимін беру, қосылған құн 
салығын салу жүйесін жетілдіру, шағын және орта бизнес субъектілерін және агроөнеркәсіп 
субъектілерін рефоралау, әлеуметтік салық пен әлеуметтік төлемдерді алуды жетілдіру, қызмет 
етіп отырған арнаулы салық режимін нақты табыстар мен шығындары есепке алтындай етіп 
қайта құру, сондай –ақ, салықтардың есеп айырысу жүйесі мен оның төлену нысандарын 
жетілдіру, сонымен бірге, Бүкіл әлемдің сауда ұйымының қағидаларына қайшы келетін тимісіз 
салық заңнамалары мен салық жеңілдіктерін алып тастау, жер қойнауын пайдаланушыларға 
салынатын салықтарды жетілдіру, ұйымдарды салықтық ынталандыру тетіктерін жетілдіру, 
әлеуметтік салықты жетілдіру (салық мөлшерлемесі 9,5 пайыз) оның ішінде әлеуметтік 
аударымдардың салық салу базасын максималды унификациялауды енгізу, ғылыми зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар бойынша жеңілдіктерді құрылымдау болып 
табылады[8]. 

Қорытынды. Айтылғандардың бәрінен келесі тұжырымдар жасауға болады, орта және 
шағын бизнес субъектілері экономиканың тез дамушы бөлігі ғана емес, сыртқы әсер ететін 
факторларға неғұрлым тәуелді сектор болып табылады, мысалы, доллар бағамының 
жоғарылауына, экономикадағы болып жатқын дағдарыстық жағдай тез әсер етеді, сондықтан, 
осындай жағдайды мемлекеттің қолдауы әдеттегіден жоғары болуы қажет. Екіншіден, кәсіпкерлік 
субъектілердің экономика салаларында қызметінде көбінесе құрылыс, коммерциялық секторда 
даму қарқындары жақсы, нақты секторда салыстырмалы төмен, бұл да мемлекеттік қаржы-
салықтық саясатта, оларға жеңілдік қарастыру бағытында жұмыс жасау қажеттігін білдіреді. 
Үшіншіден, салық төлеуші шағын және орта бизнес субъектілері кәсіпкерлередің ішінде 60-70 
пайызы ғана белсенді әрекет етіп отырса, қалған 30-40 пайызы әрекетсіз салық төлеушілер 
қатарына жатады, оларды тіркеу және олардан салық есептілігін қабылдауда әлі де мәселелер бар 
деген сөз. Сондықтан, экономика салаларының ішінде нақты секторды дамытуға салық саясаты 
тұрғысынан оңтайлы салық әкімшілігін жүргізу, оның ішінде жаңадан құрылған кәсіпкерлік 
қызметке салық каникулын қызмет түріне байланысты тағайындау, әрекетсіз салық төлеушілермен 
жүргізілетін салық әкімшілігін одан әрі жетілдіру, жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің 
үлесін көтеру мәселесін жан-жақты қолға алу қажет. 
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Summary. The article discusses the theoretical aspects of tax policy and its role in stimulating 

entrepreneurship, the state of business and taxation in the Republic of Kazakhstan, as well as some 
issues of tax policy in the field of entrepreneurship development and the new development of the modern 
economy. In addition, a correlation analysis of factors affecting tax revenues was made, which is the 
main source of revenue for the budget and one of the key indicators of fiscal policy, it was revealed its 
vulnerability and ways to improve tax mechanisms as tools for developing small and medium 
businesses, including the need to optimize tax administration for the development of the real sector in 
the economyhave been identified, the appointment of tax holidays depending on the type of newly 
created business and further improving of the tax administration, which will be carried out by inactive 
taxpayers. 

 Key words: tax, tax policy, tax mechanism, medium and small business, entrepreneurship, 
budget, economy, gross domestic product, gross regional product. 

 
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО БИЗНЕСА 
А.С Исакова 1, А.Т Исаева *2  

1 Алматинская академия экономики и статистики, Алматы, Казахстан 
2 АО «Университет Нархоз», Алматы, Казахстан 

e-mail: akzhol.07@mail.ru 
Резюме.В статье рассматриваются теоретические аспекты налоговой политики и ее 

роль в стимулировании предпринимательской деятельности,  а также некоторые вопросы 
налоговой политики в области развития предпринимательства и новые направления развития 
современной экономики. Кроме того, был проведен корреляционный анализ факторов, влияющих 
на налоговые поступления, который является основным источником доходов для бюджета 
одним из ключевых индикаторов функционирования фискальной политики, выявлена его 
уязвимость и способы улучшения налоговых механизмов в качестве инструментов развития 
среднего и малого бизнеса, в том числе необходимость оптимизации налогового 
администрирования для развития реального сектора в сфере экономики, назначение налоговых 
каникул в зависимости от типа вновь созданного бизнеса и дальнейшего совершенствования 
налоговой администрации, которая будет осуществляться бездействующими 
налогоплательщиками. 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, налоговый механизм, средний и малый 
бизнес, предпринимательство, бюджет, экономика, валовой внутренний продукт, валовой 
региональный продукт. 
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В РАЗВИТИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Ташкентский финансовый институт, г.Ташкент, Узбекистан 
e-mail: KuldashevKM@gmail.com                                                                    

                                                                         
Аннотация. Статья посвящена предпринимательской деятельности и особенностям 

страхования предпринимательских рисков, состоянию страхования предпринимательских 
рисков в Узбекистане и проблемам развития этого вида страхования, выявлению сушность и 
характеристики предпринимательства и страхования этой деятельности, определению 
состояния страхования предпринимательских рисков в Узбекистане и проблемы его развития. 
Определить пути развития данного вида страхования в Узбекистане.  

Проведен анализ и сопоставление состояния страхового рынка, в том числе 
страхования предпринимательских рисков в Узбекистане с  рынками других стран. На основе 
проведенных исследований выявлены особенности состояния, недостатки и проблемы 
страхования предпринимательских рисков. Даны рекомендации и предложения по развитию 
страхования предпринимательских рисков. В соответствии с полученными результатами даны 
рекомендации по развитию страхового рынка предпринимательских рисков и улучшению 
качества оказываемых услуг. Отмечается, что одним из основных путей развития данного 
рынка является создание взаимных страховых обществ.   

Ключевые слова: страховые услуги, страховой рынок, страховая премия, 
предпринимательская деятельность, предпринимательские риски, страхование 
предпринимательских рисков. 

 
Введение. Как известно, любая деловая активность связана с непредвиденными 

ситуациями. Их вероятность зависит от способности предпринимателя прогнозировать 
политическую и экономическую ситуации, правильно рассчитать финансовую стоимость 
проекта, выбирать деловых партнеров, быстро адаптироваться к изменениям на рынке и 
принимать управленческие решения. Но, несмотря на это, невозможно предсказать все 
непредвиденные ситуации. Вот почему в предпринимательской  деятельности бизнесмена всегда 
существует риск не получить ожидаемую прибыль. 

В каждой стране, которая развивается в условиях рыночных отношений  для 
предпринимательской деятельности предоставляются широкие  возможности, а для  развития 
этой деятельности совершенствуется правовая база, предостляются различные льготы. В 
Узбекистане за годы независимости сфере предпринимательства было уделено особое внимание, 
законодательная база в этой области совершенствовалась, и для предпринимателей были 
предоставлены различные привилегии и преференции. В результате предпринимательство стало 
ведущей силой в экономике. 

Среди льгот  и   привилегий, предоставляемых  предпринимате7льской     сфере,  
проблема  обеспечение на   должном   уровне  качественных страховых    услуг   считается     
важными    фактором ее развития.   Потому что предпринимательство связано с широким 
спектром рисков. В любом  бизнесе, в   котором   предприниматель    начинает   свою  
деятельность он будет подвергаться определенным рискам. Эти риски могут привести 
предпринимателя к большим финансовым потерям.  В этом случае страховые услуги - это 
область,  которая создает благоприятные  условия   для   успешного  ведения  бизнеса.     

Методы. Методологическая основа исследования базируется на системном подходе к 
анализу экономических процессов и явлений, методах единства логического и исторического, 
общего и особенного, анализа и синтеза, дедукции и индукции, статистического, сравнительного 
и экспертного анализа, использовании приемов классификации и группировки. 

Результаты и обсуждение. Предпринимательство - это осуществление   деятельности  
одного  определенного лица,  членов    семьи,    объедененных  для оказания  услуг,  
производства  и продажи   продукции с   целью  получения  прибыли.  Сектор 
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предпринимательской деятельности становится ведущей силой в экономике страны, что 
приводит к высокому уровню занятости основной  части населения.  

В  мировой  практике потенциал малых форм производственых  предприятий    по 
отношению  к крупному бизнесу проявляется  в их количественной доле  в  ВВП,    а также  в 
высокой роли при  обеспечении  занятости населения. Например, в развитых странах доля малых 
предприятий в ВВП превышает 50 процентов, а в некоторых странах она достигает 60-70 
процентов. Их доля в общем числе предприятий в некоторых случаях колеблется между 95-98%, 
а  доля в общей занятости составляет 60-80% [1]. 

Малые предприятия играют важную роль в быстрой  организации  новых рабочих  мест, 
в предотвращении депрессивных состояний в кризисных ситуациях,  а также   в  социальной 
защите   населения.  

Если кризисные   явления  и другие причины ведут  к сокращению рабочих мест на 
крупных предприятиях, то  эти процессы в малом бизнесе и предпринимательстве создают 
основу для создания новых рабочих мест. Например, в Соединенных Штатах Америки в 1976-
1993 годах крупные предприятия уволили более 500 тысяч своих сотрудников, а малые 
предприятия и предприниматели создали за это время 3,2 миллиона новых рабочих мест [2]. 

В Узбекистане разработаны и приняты законы и подзаконные акты и другие 
нормативные документы для создания идеальной правовой базы для малого бизнеса и частного 
предпринимательства. Сегодня существуют следующие законы, которые способствуют 
свободному и устойчивому функционированию этой отрасли: 

 Закон «Об имуществе в Республике Узбекистан»; 
 Закон «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников»; 
 Закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»; 
 Закон «О порядке процедуры разрешения предпринимательской деятельности»; 
 Закон «О конкуренции»; 
 Закон «О семейном предпринимательстве»; 
Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» и др. 
Особое внимание уделяется развитию предпринимательства Президентом Республики 

Узбекистан Ш.М.Мирзияевым. Он подчеркивает, что предпринимательство обеспечиваает  не  
только  себя и  свою семью, но и  население,  а также  государство [3]. 

Согласно отчету Всемирного банка “Ведение   бизнеса 2017 год:оценка качества и 
эффективности управления”, опубликованного 25 октября 2017 года, Узбекистан занимает 87-е 
место из 190 стран и сохранил свою позицию в 2016 году. 

По  5  индикаторам из 10,  имеющихся в  отчете  экспертов Всемирного банка 
Узбекистан улучшил свои позиции [4]. По итогам 2016 года количество хозяйствующих 
субъектов достигло 621 000 (диаграмма 1), а объем произведенных ими товаров и услуг составил 
56,9% ВВП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок1-Динамика предпринимательских субъектов(Веб- сайт:www.chamber.uz) 
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В  получении таких  результатов    большую роль сыграли особое внимание 
государства, в частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года «О мерах 
по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного 
предпринимательства, устранении барьеров в их ускоренном развитии», а также упрощение 
процесса кредитования малого бизнеса и частного предпринимательства. 

В  получении таких  результатов    большую роль сыграли особое внимание 
государства, в частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2015 года «О мерах 
по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного 
предпринимательства, устранении барьеров в их ускоренном развитии», а также упрощение 
процесса кредитования малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Риски, связанные с деловым сектором и его страхованием. Категория риска - это 
вероятность возникновения угрозы, вероятность  потери  ресурсов  или   вероятность   того,   что 
в результате  определенной    предпринимательской  деятельности   с  эффективным  
использованием   ресурсов  невозможность   получения ожидаемой   прибыли.   То есть риск - 
это вероятность того, что предприниматель будет нести дополнительные расходы или 
вероятность получение меньшей прибыли чем от ожидаемой. 

Предприниматель может диверсифицировать некоторые риски в другие субъекты 
экономики. Делая это, он обеспечивает некоторую степень безопасности. Например, выплатив 
определенную страховую премию, он может застраховать  часть существующих рисков. Эти 
риски включают риск потери имущества, риск возгорания, риск несчастного случая и т. д. 

Известно, что любая предпринимательская   деятельность  связана с непредвиденными 
ситуациями. Их уровень вероятности зависит от способности предпринимателя прогнозировать 
политическую и экономическую ситуацию, правильно рассчитать финансовую стоимость 
проекта, выбирать деловых партнеров, быстро адаптироваться к изменениям рынка и принимать 
управленческие решения. Но, несмотря на это, невозможно предсказать все непредвиденные 
ситуации. Единственный способ избежать такие риски–воспользоваться   страховыми услугами. 

Прежде всего, страхование может быть применено при защите различных видов 
собственности предпринимателя от страховых  событий  таких как пожар, противоправные 
действия третьих лиц и т. д. Во-вторых,  страхованием от  вероятного ущерба,  наносимого  
предприятием   предпринимателя   окружающей  среде, жизни и имуществу   третьих  лиц,     
составлением индивидуальных договоров возможно удовлетворение потребностей самого 
предпринимателя и его персонала в медицинском обслуживании. 

Однако эти виды страхования выходят за рамки страхования предпринимательской  
деятельности и  выступают  как   виды   имущественного страхования,   страхования  
ответственнсти  и индивидульного  страхования. Тем не менее, эти виды страхования также 
могут рассматриваться в более широком смысле  в  качестве  страхования 
предпринимательского риска. Потому что эти виды страхования решают некоторые проблемы 
предпринимателя и обеспечивают ритмичность его  деятельности. 

При таком  подходе в  понятие  “страхование  предпринимательского риска”   можно   
включить   большое количество видов страхования, которые относятся  к различным  сферам  
страхования и,    которые      в конечном итоге призваны обеспечить имущественные интересы, 
связанные  с  деятельностью  предпринимателя. 

С другой стороны, страхование  предпринимательского  риска    можно   рассматривать 
и в узком  смысле   этого   слова. В этом случае страхование предпринимательского  риска    
состоит  из    ущерба,    связанного    с   собственной предпринимательской  деятельностью 
предпринимателя и   риском недополучения     ожидаемого дохода.  Их  причина кроется    в   
невыполнении своих  обязательств  партнером,  в  остановке     производства   по  различным 
причинам,  и в ущербе, который появляется вне зависисимости    от деятельности 
предпринимателя.  

В соответствии с условиями договоров страхования страховщики  берут   обязательства   
компенсировать   ущерб,   который    страхователь получил    в результате потери   доходов, а 
также при приостановки или  сокращения   производства или другой деятельности, банкротства 
партнеров  страхователя,  невыполнении   или  недовыполнении  своих обязательств  
партнерами,  при  принятии  правительством законов,  которые отрицательно   влияют   на   
деятельность  предпринимателя, при  участии  страхователей в исковых   заявлениях   на  суде,   
связанных   с   определенными   издержками.  
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При   такой    интерпретации  страхования  предпринимательского   риска этот вид 
страхования можно рассматривать как страхование финансового риска и воспринимать  как   
одну   из  сфер  имущественного   страхования. Эти виды страхования  как  и  другие   отрасли   
страхования      в зависимости  от  объекта  и   риска   страхования   подразделяются  на  
отдельные   группы.  Кроме того, они могут быть подразделены на этапы на   основе трех 
процессов оборота средств в производстве товаров. На первом этапе это денежный оборот, 
связанный с капиталовложениями.  Обеспечение страхового покрытия вложенного капитала 
осуществляется путем страхования инвестиций, займов, депозитных вкладов. 

На втором этапе страховой защиты предпринимателя происходит    страхование от 
приостановки хозяйственной деятельности, которая    произошла в результате  страхового 
события (пожар,  авария и т.д.),    являющийся  причиной  приостановки   производства   
продукции.     

На   третьем  этапе  оборота  денежных  средств,  иначе   на   этапе продажи    готовой 
продукции  происходит  страхование   риска от   не  уплаты     платежа, который может 
проявиться в результате осуществления    политических  или экономических   изменений.     

Согласно Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, такие договоры страхования 
могут заключаться только с согласия  предпринимателя и в его пользу. Страхование 
предпринимательских рисков, которые совершаются в пользу другого  лица, считается 
недействительным. 

В современных экономических условиях,   когда   на мировом рынке усиливется  
конкуренция, коренное  изменение  конкурентоспособности экономики, всесторонняя поддержка 
предприятий, ориентированных на экспорт, обеспечение эффективного участия фермеров, 
малого бизнеса и частного предпринимательства на внешних рынках,  создание для них 
благоприятных условий имеет   большое   значение.  

Расширение участников международного рынка за  счет малых предприятий и частных 
предпринимателей в конечном итоге обеспечивает независимость экономики страны от 
импортных товаров, услуг и рынка капитала. 

В Узбекистане создается важная институциональная среда, которая способствует 
активизации участия бизнес-структур на международном рынке. Примером этому является 
деятельность Фонда поддержки экспорта малого бизнеса и частного предпринимательства, 
созданного при  Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан, который  оказывает  юридические, финансовые и организационные услуги по 
экспорту товаров предпринимательским   субъектам.  С помощью этого фонда еще больше 
укрепляется роль малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике страны. 

Деятельность малых и средних предприятий играет важную роль в экономике многих 
стран мира. В странах ЕС категория этих субъектов экономики составляет 99 процентов от 
общего объема бизнеса, а одним из наиболее проблемных является сложность  финансирования  
этих предприятий [5]. 

В развивающихся странах малые и средние предприятия  также играют важную роль: 
согласно статистическим данным, до 45 процентов всего занятого населения и до 33 процентов 
национального дохода (за исключением незарегистрированных малых предприятий) приходится   
на   долю   этих   субъектов   предприимательской    деятельности. 

В частности,   в   условиях   когда      основная    часть      внутреннего    валового  
продута     в  этих   странах    приходится    на    субъекты  малого предпринимательства,    
страховая  защита      этой     сферы   от   рисков    является  важным   фактором  стабильного ее  
развития. 

Однако в Узбекистане сегодня решение вопроса страхования бизнес-рисков не 
соответствует   требованиям. Одной из причин этого является то, что страховые риски,  
связанные   с предпринимательской   деятельноситью, все еще представляют   собой     новое   
явление и  оно   еще  полностью не   освоено.  Большинство рисков, связанных с 
предпринимательской деятельностью, не обеспечены страховыми услугами.  В  этой  ситуации  
виновны     и  страховщики  и    страхователи. Если  требуется    уточнения      причин    такого     
положения, т.е.    выяснить   какая  сторона   больше   виновна,   то   становится    очевидной    
вина  страховщиков.   Причины   вины    страховщиков   связаны    со   следующими     
факторами: 



 
 

199 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

1. Предлагаемые страховыми компаниями количество страховых услуг,  связанные   со   
страховнием  рисков   предпринимательской    деятельности,   сравнительно  мало.  

2. Заключенные договора страхования имеют односторонний характер, т.е. условия 
договора в основном затрагивают  интересы страховщика. 

3. Страховые выплаты, выплачиваемые по всем видам страхования, составляют только 
18-20% собранных страховых премий. 

4. По  причинам,   указанным  выше,     доверие      страхователей   к   страховщикам    
сохраняется      на    слишком низком   уровне.  

5. Страховщики очень плохо рекламируют свои услуги. 
6. Исследования и практические действия, направленные на развитие страхования   

рисков  предпринимательской  деятельности, практически не   осуществляются    
страховщиками.  

7. Страхование от промышленных сбоев, являющееся наиболее важным видом 
страхования предпринимательского  риска, практически не используется. 

С   другой  стороны,    предприниматели   в    свою   очередь  не    думают  о   
страховании рисков, связанных со своей деятельностью и  не  хотят    реализовать  на практике  
свои знания   в этой  области. Страхователи    по    своему   желанию   не  обращаются    к    
страховщикам    по     поводу   страхования    рисков,   связанных   с    их    деятельностью,   а  
также  не  стремятся  заключать   взаимовыгодные     страховые    договора.      

Целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, увеличение 
капитала. Поэтому важным считается  страхование     вероятноости потери   ожидаемой   
прибыли  или   невозможности    получить     предусмотренный    доход.  

Все причины, приводящие к потере прибыли, можно разделить на две группы: 
1.Приостановка или неполная эксплуатация производственного процесса в результате 

стихийных бедствий, аварий, срыва энергоснабжения и других подобных событий. 
2. Изменение рыночной конъюнктуры, непольное исполнение  или аннулирование 

условий договора поставщиком или покупателем и т.д. [6]. 
Эффективное предпримательскую деятельность невозможно  представить    без   

стремления    освоить    новую  технику и техногии,  без  осознаного  риска, присутствующего 
при  поиске  дополнительных   средств.  

Однако   все   это    не   может гарантировать     успех,   могут   быть также и   потери.  
Страхование      от  таких  технических  и технологических    рисков    является   важным   
фактором    научно-технического   развития.  

В рыночной экономике страхование само по себе является частью коммерческой 
деятельности. Вот почему страховщик, принимая в  качестве    обязательства  определенный  
риск,   впервую  очередь  думает  о  себе,  т.е.  его интересует вопрос:    а  что    ему   даст    
заключаемый    договор.  

Исходя из этого, страховая компания выбирает высокий уровень страхового тарифа с 
учетом прибыли и организационных и административных расходов. 

В этом случае наиболее широко используемой в зарубежных странах другая форма 
страхования–взаимное страхование может быть полезно  для    предпринимателя.   

В отличие от коммерческих страховых компаний, Общества взаимного страхования не 
преследуют цель получения прибыли, и потому все их резервы остаются в распоряжении 
учредителей, т.е. страхователей [7].  

Основной целью взаимного страхования является не получение прибыли, а возмещение 
убытков его членов в случае материального ущерба в результате непредвиденных событий [8]. 
Однако этот вид страхования в настоящее время не существует на национальном страховом 
рынке Узбекистана. 

Кроме того, коммерческая страховая организация не может позволить себе 
определенные виды страхования, которые характеризуются очень  высоким риском. Поэтому 
большинство этих видов страхования может быть предметом совместного страхования. 

Заключение. Малый бизнес и частное предпринимательство являются составной 
частью рыночной экономики, и выполняют  ряд  важных  задач в  экономике  и в социальной  
жизни   страны. 
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Эти   задачи   состоят  в   формироовании  и развитии  конкурентной  среды, в создании  
новых рабочих мест и  как    его следствие  обеспечение  занятости,  увеличение   дохода и  
улучшение   благосостояния    населения.  

Предприятия малого бизнеса и частного предпринимательства, которые 
характеризуются  малой  капиталоемкостью и быстро адаптируются к рыночным условиям, в  
отличие   от  крупных  производственных    субъектов являются более гибкими с точки зрения 
повышения производительности и качества продукции, модернизации производства [9]. 

В последние годы правительство Узбекистана осуществило ряд мер, направленных на 
поддержку малого бизнеса и частного предпринимательства с использованием налоговых и 
других экономических   рычагов. 

Для развития малого бизнеса и частного предпринимательства только государственные 
налоговые и другие льготы и преференции  недостаточны. Как уже упоминалось выше, этот 
сектор подвергается различным рискам,  и события, которые происходят в результате этих 
рисков, оказывают серъезное влияние на деятельность  предпринимательских   субъектов.  

Если   вероятные  убытки,   полученные  в результате этих неожиданных событий, 
своевременно  застрахованы, то  будет  обеспечена   стабильность    предприимательской  
деятельности.  

Развитие страхования предпринимательского   риска  в Узбекистане, основанного на 
опыте зарубежных стран, является одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

финансового контроля, основные положения методологического характера. Финансовый 
контроль с обеспечением финансовой устойчивости национальной экономики приобретает все 
большее значение. Поэтому актуальным изучением становятся организационные подходы 
финансового контроля, его соответствия принципам и формам осуществления. Несмотря на 
широкое обсуждение в научной среде вопросов проведения финансового контроля, остаются не 
достаточно доработанными и развитым проблемы законодательного совершенствования, 
уточнения понятийного аппарата с внедрением процедуры аудита, не полным отражением 
критериев эффективности финансового контроля. Также автором приведены результаты 
аналитической работы по оценке государственного финансового контроля, который показал не 
соответствие принципам финансового контроля. Раздробленность и дублирование 
контрольных мероприятий, слабая методологическая база несет негативное воздействие на 
результативность самих органов, осуществляющих финансовый контроль. Поэтому основные 
тезисы, приведенные в статье, требуют своего дальнейшего изучения и широкого обсуждения в 
области государственного финансового контроля.   

Ключевые слова. Финансовый контроль, внешний контроль, внутренний контроль, 
государственный бюджет, эффективность контроля, финансовые нарушения   

 
Введение. Государственный финансовый контроль является одним из важнейших 

направлений в системе регулирования государственных финансов.  Он представляет собой 
специфическую деятельность уполномоченных органов по проверке целевого и эффективного 
распределения и использования бюджетных средств. Основным содержанием финансового 
контроля выступает отслеживание функционирования различных фондов денежных средств, 
порядок формирования их источников, обеспечение соотношения процессов распределения 
средств и финансирования различных проектов по отраслям, регионам, участникам финансовых 
операций. Государство с помощью финансового контроля способствует воздействию на 
экономические процессы, регулированию оборота денежных ресурсов, предупреждению 
отклонение и диспропорций финансового потока[1]. Вопросы организации государственного 
финансового контроля являются актуальными на протяжении всего периода развития 
финансовой системы.  
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Цель исследования. Изучение теоретических и практических аспектов 
государственного финансового контроля, подходов к его организации в республике для 
выработки направлений его совершенствования.   

Методы. При проведении научного исследования использованы общенаучные и 
эмпирические методы, основанные на изучении существующих трудов, посвященных вопросам 
совершенствования финансового контроля. При осмыслении собранного материала проведен 
анализ финансового состояния ревизионной деятельности государства, позволяющей определить 
эффективность государственного финансового контроля и оценить его результативность. 
Сравнительный и синтезированный методы исследования дают установление определенной 
зависимости между внешним и внутренним финансовым контролем, способов и приемов 
осуществления контроля. Все это позволяет выявить основные проблемные вопросы и 
предлагать направления по повышению эффективности государственного финансового 
контроля. 

Результаты и обсуждение. Как известно, субъектами хозяйствования осуществляется 
деятельность, основанная на создании и регулировании денежных ресурсов. Они определяют 
основу функционирования и получение доходов для расширения и обеспечения непрерывности 
финансовых процессов. Для хозяйствующих субъектов формирование источников и их 
расширение является одной из постоянных и актуальных задач, требующих постоянного 
мониторинга и контроля движения денежных доходов. Поэтому объективно проявляются 
функции финансового контроля, которые могут оценить происходящие тенденции и дать 
направление на прогнозирование и планирования деятельности экономических агентов[2]. 
Результаты финансового контроля позволяют скорректировать заданные плановые показатели с 
полученными результатами. Выступая одной стороной в финансовых контрольных 
мероприятиях, государство тем самым обеспечивает, прежде всего, целевое и эффективное 
использование бюджетных средств, которые выделяются субъектам хозяйствования и 
населению. Все это обуславливает дальнейшее усиление финансового контроля и его 
совершенствование на основе встроенной организации контроля в финансовое управление.  

При изучении вопросов, связанных с организацией и проведением финансового 
контроля, важно обозначить методические основы и существующие подходы к нему. К 
сожалению, наблюдается не достаточная системность финансового контроля, которая 
характеризуется раздробленностью, дублированием и не согласованностью в способах и методах 
проведения. При проведении государственного финансового контроля важно определить общие 
стандарты организации и проведения, так как в Казахстане финансовый контроль 
осуществляется различными контрольными органами, в частности прокуратурой, ведомствами, 
местными органами власти, хозяйствующим субъектом, аудиторами. Систематизация форм и 
способов определяет более четкие параметры цели и задач финансового контроля, а также 
выбора объекта контрольных мероприятий [3]. Зачастую на практике получается, что один и тот 
же объект хозяйствования подвергается контролю со стороны нескольких проверяющих 
ведомств и служб.  

Бюджетное законодательство закрепило принципы, формы и типы контроля, 
составляющие общие методические нормы и к которым привязаны все виды контрольных мер. 
Однако наблюдаются обтекаемые общие положения, выраженные   понятийным аппаратом 
«финансовый контроль», «финансовый аудит», а также критериев эффективности контроля[4].   

Основными принципами финансового контроля выступают независимость, 
объективность, достоверность, прозрачность, гласность, компетентность, которые направлены 
на соответствие требований законодательству в области финансов деятельности компаний и 
граждан, ведению финансовой отчетности и целевому использованию использования денежных 
средств[5]. Поэтому необходимо прописать в законодательные акты по финансовому контролю 
конкретные функции и полномочия контрольных органов во избежание недоразумений и 
ошибок в этой деятельности. Каждый принцип контроля сопровождается организацией и 
механизмом проведения контрольных мероприятий, не ущемляя права и обязанности всех 
сторон финансового контроля.  

В методическом плане широко обсуждаются вопросы вовлечения аудита в финансовый 
контроль.  Изучая классификацию финансового контроля, особая роль отводится аудиторскому 
контролю, который присущ всем формам и видам контрольных мер. Аудиторский контроль 
позволяет проанализировать финансовую отчетность хозяйствующих субъектов, что отвечает 
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типам финансового контроля: контроль на соответствие, контроль финансовой отчетности, 
контроль эффективности. Поэтому его роль и практическая значимость возрастает, но и создает 
определенные трудности. Виды финансового контроля представлены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок - Виды финансового контроля (составлено автором) 
 

В действующих нормативных актах в области финансового контроля не нашло 
отражение понятие аудиторского контроля, его функции и содержание, основное отличие от 
контроля. Поэтому встает вопрос о совершенствовании методологических подходов 
рассмотрения понятия и содержания финансового контроля.    

Формами государственного финансового контроля выступают внешний и внутренний 
контроль. В зависимости от органа, который проводит контрольные мероприятия, внешний 
контроль делится на республиканский и местный уровень[6].  

Внешний государственный финансовый контроль заключается в защите организаций, 
граждан и государства от различных негативных последствий, вызванные несоблюдением 
установленных требований и неисполнения возложенных обязанностей субъектами 
общественных взаимоотношений[7]. Внешний финансовый контроль на республиканском 
уровне осуществляется независимым органом – Счетным комитетом по контролю за 
исполнением республиканского бюджета. Объектом государственного финансового контроля 
выступают бюджетные средства, выделяемые Правительству РК, местным исполнительным 
органам власти, государственным учреждениям и организациям, юридическим и физическим 
лицам – получателям бюджетных средств. Также внешний контроль на местном уровне 
осуществляется ревизионной комиссией областей, городов областного значения, столицы, 
которые отслеживают исполнение местными бюджетами плановых показателей.    

Внутренний финансовый контроль осуществляется органами и службами внутреннего 
контроля, в частности Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов 
РК. Ключевая функция внутреннего контроля заключается в разработке и представлении не 
только предложений по ликвидации выявленных нарушений, но и рекомендаций по повышению 
эффективности управления, выявлению резервов развития [8]. Если сравнить подходы к 
осуществлению внешнего и внутреннего контроля, то можно отметить, что внутренний контроль 
более детальный и содержит тематические объекты контроля и мониторинга. Ведомственный 
внутренний контроль обеспечивает наиболее полный охват объектов контроля – получателей 
бюджетных средств. Внешний контроль, проводимый уполномоченными органами, направлен 
на контроль более масштабных объектов, например, реализация государственных программ, 
бюджетных программ, целевых трансфертов.           
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Еще одной проблемой в проведении финансового контроля выступает отсутствие 
четких параметров по объектам контрольных мер, обозначая в целом использование бюджетных 
средств. Так, бюджетные средства проверяются на исполнение по уровням бюджетной системы 
(например, республиканский бюджет), по процедурам (например, государственные закупки), по 
бюджетным программам, что требует также своего отражения в методологических положениях 
об организации проведении финансового контроля.   

Государственный финансовый контроль направлен на обоснованное использование 
бюджетных ресурсов, которые выделяются соответствующим субъектам из государственных 
фондов. Наиболее значимым фондом выступает государственный бюджет, который 
аккумулирует 20-22 % в ВВП денежных ресурсов государства [9]. В таблице 1 приведены 
сведения по функционированию государственного бюджета Казахстана за 2015-2017 годы. 

  
Таблица 1 

Динамика поступлений государственного бюджета Казахстана за 2015-2017 годы, 
млн. тенге 

  Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 
Поступления 7 634 805 9 308 485 11 567 691 
Затраты  8 227 097 9 433 745 12 485 378 
Дефицит  -  915 705 -  737 718 - 1 455 320 
Примечание: составлено автором  

 
Как показывают сведения по поступлениям и затратам бюджета, суммы денежных 

средств увеличиваются за рассматриваемый период, причем большое влияние на формирование 
бюджета играют трансфертные поступления. Затратная часть бюджета в 2017 году составила 
12,5 трлн. тенге, что по сравнению с прошлым периодом больше на 3,1 трлн. тенге. Бюджетные 
средства распределяются в соответствии с бюджетным кодексом, предусматривая направление 
расходов по бюджетным программам, бюджетным инвестициям и займам. Практика показывает, 
что проводимые контрольные процедуры не совсем соответствуют принципам финансового 
контроля. Охват средств, подлежащих государственному финансовому контролю, составляет 
малую долю – 18,4% от сумм затрат государственного бюджета за 2017 год. Если следовать 
принципам финансового контроля, то его результативность будет достигнута при полной 
проверке объектов контроля, вовлечение в проверку наибольшего объема финансовых ресурсов. 
В таблице 2 представлены результаты финансового контроля, официально представленные 
Министерством финансов РК.      

 
Таблица 2 

Результативность финансового контроля 
Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 

сумма  % сумма  % сумма  % 
Бюджетные средства, 
охваченные контролем 

2414726,2 100 
 

1221656,7 
 

100 2301097,5 100 

Выявленные финансовые 
нарушения 

247 696,8 10,3 
 

348 073,3 28,5 954287,0 41,5 

Возмещено в бюджет 120 199,4 5,0 145 130,5 11,9 258692,2 11,2 
Количество проведенных 
мероприятий  

4 706 
 

- 2755 - 4438 - 

Примечание: составлено автором 
 
По данным Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК 

суммы бюджетных средств, подлежавших финансовому контролю, составили в 2017 году 2,3 
трлн. тенге, что меньше на 1,1 трлн. тенге по сравнению с 2016 годом (1,2 трлн. тенге), на 0,1 
трлн. тенге по сравнению с 2015 годом (2,4 трлн. тенге). Количество проведенных контрольных 
мероприятий за анализируемый 2015-2017 годы также изменчиво: в 2015 году составили 4706 
проверок (в среднем 513 млн. тенге за объект), в 2016 году – 2755 проверок (в среднем 443 млн. 
тенге за объект), в 2017 году – 4438 проверок (в среднем 518 млн. тенге за объект).  
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Эффективность государственного финансового контроля не в полной мере определяет 
ее оценку, так как доля охваченных финансовым контролем средств в общей сумме затрат 
государственного бюджета составляет в 2015 году 29,3%, возмещено в бюджет по результатам 
финансового контроля 5,0%, в 2016 году – 12,9%, 11,9% соответственно, в 2017 году – 18,4%, 
11,2% соответственно. Поэтому в способах и формам проведения государственного финансового 
контроля необходимо разработать новые подходы, позволяющие увеличить масштаб контроля и 
базу (документооборот, финансовая отчетность, программные продукты, отражающие 
использование бюджетных средств), являющаяся основой проведения контрольных 
мероприятий. 

 Одним из объектов осуществления государственного финансового контроля выступают 
государственные закупки, приобретение государственными органами товаров. Работ, услуг за 
счет имеющихся в их распоряжении денежных средств. Процедура государственных закупок в 
Казахстане претерпела значительных изменений, применяются электронные формы регистрации 
тендеров, участников и предоставления заявок. Однако государственные закупки показывают 
все еще высокую долю выявленных нарушений финансового и регистрационного характера. В 
таблице 3 представлены сведения по результатам финансового контроля по официальным 
данным статистического бюллетеня Министерства финансов РК.    

 
Таблица 3 

Камеральный контроль государственных закупок 
Наименование  2015 год 2016 год 2017 год 

млн. тенге % млн. тенге % млн. тенге % 
Количество 
операций 

8 354 
 

- 226 195 
 

- 496 484 
 

- 

Сумма госзакупок 204 712,2 100 4007 073,2 
 

100 8612 436,9 
 

100 

Выявленные 
нарушения 

28 116,2 
 

13,7 460 645,1 
 

11,5 728 293,5 
 

8,5 

Примечание: составлено автором 
 
Как показывают данные по результатам финансового контроля процедуры 

государственных закупок с ростом их количества увеличиваются и суммы выявленных 
финансовых нарушений, однако их доля в общем объеме сумм государственных закупок 
уменьшается. Так, в 2017 году сумма проведенных процедур составила 8612,4 млрд. тенге 
(количество составило 496484), доля выявленных нарушений 8,5%, в 2016 году – 4007,1 млрд. 
тенге (226195 процедур), доля выявленных нарушений 11,5%, в 2015 году – 204,7 млрд. тенге 
(8354 процедур), доля выявленных нарушений 13,7%. 

Особенностью любой формы финансового контроля в настоящее время является 
выявление внутренних резервов деятельности субъектов бизнеса, оказание помощи в 
повышении рентабельности и производительности, более экономного и эффективного 
использования материальных и денежных ресурсов. Сегодня финансовый контроль должен 
носить превентивный характер, то есть предупреждать и помогать субъектам хозяйствования 
правильно принимать решения в управлении финансовым капиталом. В этих целях 
целесообразно повышать уровень финансовой дисциплины, показывать и объяснять все 
существующие формы и подходы в осуществлении финансового контроля [10, с.9].  

Заключение. В целом финансовый контроль, проводимый в рамках реализации 
стратегических направлений обеспечения экономического роста национальной экономики, 
реализует поставленные задачи: 

- своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед государством; 
- проверка рационального использования субъектов бизнеса и предпринимательства 

денежных средств, находящиеся в их распоряжении; 
- выявление соответствия правил совершения финансовых операций требуемым на 

законодательной основе расчетов, учета и хранения денежных средств. 
Новые экономические взаимоотношения требуют более гибких, эффективных подходов 

в осуществлении проверок и мониторинга, не является нормальным постоянное давление 
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контролем на бизнес, всеобъемлющий контроль может нанести и негативные последствия. 
Поэтому важно выработать заслон негативным явлениям финансового сектора, предоставляя 
более простые и определенные виды, способы и формы контроля. 

В целях повышения государственного финансового контроля необходимо предпринять 
меры: 

- создание единой базы объектов контроля – получателей бюджетных средств на основе 
камерального подхода;    

- расширение и создание более современных информационных программ обеспечения 
доступа необходимых сведений для проведения контрольного мероприятия; 

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих финансовый контроль; 
- совершенствование законодательной базы по процедуре проведения финансового 

контроля, отражающей права и обязанности субъектов и органов проверки; 
- стандартизация и унификация контрольных мероприятий, усиление консалтинга и 

информационных возможностей, способствующих повышению финансовой грамотности. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ: ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДАМУЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ 
М.К. Кожахметова  

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ., Қазақстан 
e-mail: k-maralk70@mail.ru 

Түйін. Мақалада қаржылық бақылаудың теориялық және практикалық мәселелері, 
әдістемелік сипаттағы негізгі ережелер қарастырылады. Ұлттық экономиканың қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз ете отырып, қаржылық бақылау аса маңызды болып келеді. 
Сондықтан қаржылық бақылаудың ұйымдастырушылық зерттеулері, оның принциптері мен 
іске асырылу нысандарына сәйкестігі тиісті зерттеуге айналады. Қаржылық бақылау 
мәселелері бойынша ғылыми қоғамда кең талқылауға қарамастан, заңнаманы жетілдіру 
проблемалары, аудиторлық процедураны іске асыру арқылы тұжырымдамалық аппаратты 
нақтылау, қаржылық бақылау тиімділігінің критерийлерін толық көрсетпеу жеткілікті түрде 
дамымаған. Сондай-ақ, автор қаржылық бақылау принциптеріне сәйкес келмейтін 
мемлекеттік қаржылық бақылауды бағалау бойынша аналитикалық жұмыстардың 
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нәтижелерін ұсынады. Бақылау шараларының фрагменттелуі және қайталануы, әлсіз 
әдістемелік база қаржылық бақылауды жүзеге асыратын органдардың жұмысына теріс әсер 
етеді. Сондықтан, мақалада келтірілген негізгі тезистер мемлекеттік қаржылық бақылау 
саласында әрі қарай зерттеуді және кең көлемді талқылауды талап етеді. 

 Түйінді сөздер: қаржылық бақылау, сыртқы бақылау, ішкі бақылау, мемлекеттік 
бюджет, бақылау тиімділігі, қаржылық бұзылыстар 

 
FINANCIAL CONTROL: CONDITION 
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Summary: the article deals with theoretical and practical issues of financial control, the main 

provisions of a methodological nature. Financial control with ensuring the financial stability of the 
national economy is becoming increasingly important. Therefore, the organizational study of financial 
control and its compliance with the principles and forms of implementation are becoming a relevant 
study. Despite the wide discussion in the scientific community of the issues of financial control, the 
problems of legislative improvement, clarification of the conceptual apparatus with the implementation 
of the audit procedure, incomplete reflection of the criteria for the effectiveness of financial control 
remain insufficiently developed and developed. The author also presents the results of analytical work 
on the assessment of state financial control, which showed no compliance with the principles of 
financial control. Fragmentation and duplication of control measures, weak methodological basis has a 
negative impact on the performance of the bodies that exercise financial control. Therefore, the main 
theses cited in the article require further study and extensive discussion in the field of state financial 
control. 

Key words: financial control, external control, internal control, state budget, efficiency of 
control, financial violations 
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ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТКЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 

 
А.С. Мадиярова 1, К.Ж.Бертаева2, А.Н. Блембаева*3 
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Аңдатпа. Қазіргі кезеңде туризм саласы экономикада маңызды орын алады. 
Экономиканың маңызды секторы ретінде туризм қаржы ағындарын қалыптастырады және 
еліміздің көптеген өңірлерінің жаңаша дамуын жандандыра алады. Соңғы онжылдықта әлемде 
туризмнің дамуы негізінен әлеуметтік өнімділіктің өсуі, бос уақыт пен адамдардың 
материалдық әл-ауқатының артуы, олардың өмір сүру сапасының артуы нәтижесінде 
туристік қызметтерге сұраныстың артуына байланысты. 

 Туризм - бұл валюталық түсімнің, жұмыспен қамтамасыз етудің  және адамдар 
арасындағы қарым-қатынастың артуының көзі. 

Туризмдегі кез-келген қызмет түрлерінің табыстылығы туризм ұйымы мен мемлекет 
арасындағы салықтарды төлеу үдерісіне байланысты. 

Бұл мақалада туризм саласын мемлекеттік реттеу және  шет елдердің практикасына 
негізделген туризм саласында салық салу, салық режимдері және салық түрлерінің кейбір 
мәселелері талқыланады. 

Түйінді сөздер: туризм, туристік қызметкесалық салу, мемлекеттік реттеу, салық 
режимі. 
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Кіріспе.Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың  бірнеше негізгі 
экономикалық және әлеуметтік алғышарттары бар. Себебі туризмді  дамыту  арқылы  халық 
табысының артуы, мемлекеттік бюджетке түсімдердің артуы, әлеуметтік сезінудің жақсаруы, 
жаңа жұмыс орындарының ашылуы жүзеге асырылады.  

Қазіргі  таңда экономиканы әртараптандыру және республика халқының әл-ауқатын 
және өмір сүру сапасын арттырудың ұлттық мақсаттарына қол жеткізу мақсаттарында туризм 
индустриясы ішкі сонымен қатар шетел туризмі үшін тартымды туристік өнімдерді ұсынатын, 
негізін білікті жұмыскерлер қалайтын бәсекеге қабілетті туристік бизнеспен белгілі бір туристік 
кластерлерде дамытылуға тиіс. Осы бағытта даму барлық мүдделі тараптар - мемлекет, бизнес 
және жұмыскерлер үшін туристік қызметтен кірістердің қарымды және тұрақты өсуіне ықпал 
етуге тиіс. 

Туристік қызметке салық салу дегеніміз - туристік компания табысының алдын-ала 
белгіленген және заңды түрде бекітілген бөлігін мемлекет пайдасына алу болып табылады. Егер 
туристік компания ірі салық төлеуші болса, онда ол мемлекетте қалыптасқан жалпы салық 
режиміне сәйкес салық төлейді. 

Зерттеу әдістері. Бүгінгі  таңда мемлекетіміздің әлеуметтік бағдарлы, сондай-ақ 
экономиканы  цифрландыруға бағытталған даму жолына көшуі, мемлекет және қоғам мүддесіне 
қажетті қаржы-қаражаттардың мемлекет құзырында жинақталуы осы  кезеңдегі экономиканың  
әр саласын  салықтық реттеуді қажет етеді. Осы  ретте  туризм саласындағы салықтарды  
оңтайландыру заман  талабының қажеттілігіне айналып отыр.  Әрине, біздің  мемлекетіміз  үшін 
туризм саласына  салық салу  мәселесі әлі де экономикалық, құқықтық тұрғыдан  зерттелуді 
қажет етеді. Сондықтан біз бұл мақалада кейбір  мемлекеттердің туризм  саласына салық салу 
тәжірибесін қарастыруды  жөн санадық.  

 
1-сурет. Жалпы туристік шығындардың құрамдас бөліктеріне әсер ететін салықтар 

мен алымдар 
Дереккөз: Мозамбиктің туризмдегі бағаны белгілеу тізбегін талдауы негізінде  

(FIAS 2007 a). 
 
Талқылау және нәтижелері. Туризм – көптеген шағын салаларды қамтыған күрделі 

сала. Туристік өнімнің қандай екенін және оған салық салудың қалай жүргізілетінін нақты 
анықтау қиын; туризм бір тауар емес, жеткізушілер ұсынатын әртүрлі тауарлар мен 
қызметтердің жиынтығы. 

Салықтар 
мен 

алымдар: 
Консулдық 

алым 
Әуежай 
алымы 
шығу 

визасы 

Комиссия-
лық 

алымдар: 
Халықаралы
қ турагент 

Ішкі  
туроператор 
Қызметтерге 
салық салу 

Халықара-
лық жол 

жүру: 
Авиабилет 
Трансфер 

Ішкі туризм 
Жергілікті  

көлік 
шығындары  

Тұрғаны үшін 
транзиттік 
алымдар   

Тұрғын үй: 
Номер 
бағасы 

Қонақүй 
салығы 

Жергілікті  
алым 

Туристің 
жеке 

шығындары: 
ҚҚС 

Жергілікті 
тур 

Тағам және 
т/б 
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Туризмдегі бағаны белгілеу тізбегі көптеген субъектілерді қамтиды, оның қатарына 
қонақүйлер, авиатасымалдаушылар мен көліктік компаниялар, туроператорлар, турагенттер, 
жалға беру бойынша агенттіктер және өзге секторлардан жеткізушілер енеді [1]. 

Туристік пакеттің бағалық құрамдас бөліктері: туристің шығындарын құрайтын барлық 
тауарлар мен қызметтер осы секторға салық тұрғысынан келудің қиындығын көрсетеді (5-сурет). 

Жалпы, туризм саласында салықтың бірнеше түрі қолданылады: 
1. тікелей салықтар – заңды және жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салық; 
2. жанама салықтар – ҚҚС; 
3. туризмге салынатын нақты салықтар. 
Ұжымдық табыс салығы (ҰТС) да, жеке тұлғалардың табыс салығы да (ЖТТС) туризм 

саласындағы салықтар болып есептелмейді, дегенмен, осы саладағы кәсіпорындар мен жеке 
тұлғалардың бәсекеге қабілеттіліктері мен табыстарына айтарлықтай деңгейде әсер етеді. 

Ұжымдық табыс салығы (ҰТС), компания салығы деп те аталады әрі компания 
табысына салынатын салық болып табылады. Ол көбіне шығындарды және табыс өтемпұлын 
алып тастағаннан кейінгі операциялық табысқа салынады. 

Салықтардың мөлшерлемесі бизнес орналасқан елге байланысты. 
Еуропалық Одақ елдерінде мөлшерлеме 9%-дан (Венгрияда) 35,53%-ға (Бельгияда) 

дейін белгіленген, орташа көрсеткіш, шамамен, 21%-ды құрайды. Шығыс Еуропа елдеріндегі 
бағалар, негізінен, төмен – 9%-дан 21%-ға дейін. ҰТС Қазақстан мен Ресейде 20%-ды құрайды 
[1]. 

Ұжымдық табыс салығының сызбалары белгіленген мөлшерлеменің және прогрессивті 
салықтың үйлесімін қарастырады. 

Ұжымдық табыс салығының мөлшерлемесі мына көрсеткіштерге де байланысты болуы 
мүмкін: 

− табыстың шекті көрсеткіші 
− табыс түрлері (мысалы, пассив немесе сауда табысы) 
− компания мөлшері 
− бизнестің актив болған мерзімінің ұзақтығы 
− кәсіпорынның орналасқан жері (мысалы, жағадағы немесе ішкі). 
Көп елде ұжымдық табыс салығының ұлттық деңгейде стандартталғанына қарамастан, 

табыс салығының жергілікті деңгейде қолданылғанының да мысалдары бар. 
Корпорацияның табысына салынатын салықтың мөлшерлемесі компанияның таза 

табысына әсер етеді және оның инвестиция тартымдылығы үшін салдары болуы мүмкін, ал 
халықтың табыс салығы жұмыс күшін ұсыну көрсеткішіне әсер етеді. 

Ұжымдық табыс салығы, негізінен, туризм индустриясындағы мейлінше ірі 
кәсіпорындар үшін маңыздырақ, өйткені көп елде халықтың табыс салығының мөлшерлемесі 
жеке тұлғалар алатын бизнес табысы бойынша есептеледі. 

Туризммен байланысты тауарларды немесе қызметтерді ұсынатын тұлғалар, мысалы, 
шағын орналастыру бойынша қызметті ұсынатын тұлғалар халықтың табыс салығының 
мөлшерлемесіне тікелей тәуелді. 

Өйткені туризммен байланысты қызметтер, көбіне, көп еңбекті қажет етеді, халықтың 
еңбекақысы бойынша табыс салығының мөлшерлемесі ерекше маңызды [2]. 

Жанама салық салу – туристік қызметтен алатын мемлекеттік табыстың негізгі көзі. 
Дегенмен, қонақүй сатылымынан алынатын салық пен ҚҚС қолдану сектордың өзіне ғана тән 
қиындықтар туындатады. Негізінен, ҚҚС ішкі жеткізуге салынады, ал импорт пен экспорт нөлге 
тең. Десек те туризм, көбіне, экспорттық қызмет болып есептелмейді, туристік өнімнің (мысалы, 
туристік пакет) қандай құрамдас бөліктерін экспорт ретінде қарастыруға болатындығы туралы 
анық түсінік жоқ. 

ҚҚС сектордың жекелеген бөліктерінің салықтық жүктемесін азайту үшін жиі 
пайдаланылады. Еуроодақтың көп елі туризммен байланысты негізгі тауарлар мен қызметтердің 
қысқартылған мөлшерлемелерінің кей формаларын қолданады, бұл төмендегі 6- суретте 
көрсетілген. 
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2-сурет. Еуроодақ елдеріндегі туризммен байланысты орташа мөлшерлемелер және 
ҚҚС мөлшерлемесіне арналған диапазон. 

 
Люксембургте ең төменгі мөлшерлеме – 17%, ал Венгрияда ең жоғарғы – 27%. Орташа 

стандартты мөлшерлеменің 2 пайызды тармақтарындағы мөлшерлемені пайдаланатын 20 ел бар. 
ЕО-ға жеткізетін халықаралық авиатасымалдарға қосымша құн салығы салынады. 

Сондай-ақ ішкі пассажирлік тасымалдарға ҚҚС бойынша нөлдік мөлшерлемелер мен 
жеңілдіктер де жеткілікті. 

ЕО-ның 25 елі қонақүйлерде тұруға және мәдени қызметтерге салынатын ҚҚС-тың 
жеңілдік мөлшерлемелерін қолданады. Аттракцион парктеріне кіру мейлінше жеңілдігі аз 
категорияға жатады, оның мөлшерлемелері тек 11 елде төмендетілген[1]. 

ҚҚС әсері тұлғаның ҚҚС-қа «турист» ретінде тіркелгеніне байланысты ерекшеленуі 
мүмкін. Мысалы, жұмыс берушісі ҚҚС-қа тіркелген бизнес-саяхаттанушы кей жерлерде тұрған 
жері үшін төлейтін ҚҚС-ты шегеру мүмкіндігіне ие болуы керек. Бұл мөлшерлеменің өзгерісі 
оларға әсер етпеу керек дегенді білдіреді. 

Кей жағдайларда төмендетілген мөлшерлемелер өніміне қатысты қолданылған кезде, 
кәсіпорындар кіретін ҚҚС-тың шығатын ҚҚС-тан артық екендігін анықтай алады. 

Бұл туристік агенттердің маржиналдық сызбасының әсеріне ұшырайтын туристік 
агенттіктер мен туроператорларға қатысты қолданылмауы мүмкін. Туристік агенттердің 
маржиналдық сызбасына сай ҚҚС қазіргі уақытта ЕО-ның туристік қызметтеріне қатысты 
маржаға арналған стандартты мөлшерлеме бойынша төленуі тиіс және негізгі туристік 
тауарларға арналған кіріс салығы қайта қалпына келтірілмейді. 

Сондай-ақ, Еуроодақ елдерінде туристік секторға толықтай немесе жартылай 
бағытталған бірнеше салық түрі бар. Оларға тұру салығын, секторды жақсартуға арналған 
туристік салықтарды, нақты мақсаттарға арналған туристік салықтарды жатқызуға болады. 

Тұру салығы ақылы тұрғын үйіндегі қысқа мерзімді (кейде уақытша деп аталады) 
резиденциялардан алынады. Олар, негізінен, әр адамнан бір түн үшін немесе, кейде, нөмір 
бағасының пайызы көлемінде алынады. 

Жалпы, тұру салығы тұрғын үйдің бағасымен салыстырғанда тұрудың жалпы 
бағасының шағын бөлігін құрайды. 

Көп жағдайда тұру салығы жеке төленеді және тұру ақысына қосылмауы тиіс. Осы 
салықты қолданатын Мальтадан басқа 18 мүше мемлекет оны жергілікті басқару (яғни қала, 
муниципалитет немесе провинция) деңгейінде жинайды. Қолданылатын тарифтер бойынша 
маңызды муниципальды дискрециялық өкілеттіліктер болуы мүмкін. Тариф, негізінен, тұру 
деңгейіне (отельдің немесе курорттың жұлдызды рейтингісіне), орналасқан жеріне және 
жергілікті билікке байланысты. 

Салыстырмалы түрде төмен тарифтер ЕО-ның шығыс елдерінде алынады, мейлінше 
жоғары мөлшерлемелер Батыс және Оңтүстік-Шығыс Еуропада қолданылады. Дегенмен 
пайыздық көрсеткіштің айырмашылығы азаюда, өйткені келесі аймақтардағы нөмірлердің 
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бағалары өзге аймақтардан жоғары: Хорватия, Франция, Литва, Мальта, Польша, Испанияның 
бөлігі. 

ЕО-ның үштен бір бөлігінен астам елдері тұру салығын салмайды, аталмыш елдердің 
қатарына Солтүстік және Балтық аймағының барлық елдері, Батыс және Оңтүстік-Шығыс 
Еуропаның кей елдері жатады. 

Клиент аталмыш салықтардың төленуіне жауапты, ал орналастыру нысаны аталмыш 
салықтардың жиналуына жауапты. 

Жақсартуға арналған туристік салықтар келесі мақсаттарды көздейді:жарнамалық 
шаралар; туризмді дамыту жобалары мен жоспарлары; инфрақұрылымды және туристік 
қызметті жақсарту бойынша шаралар мен жоспарлар; белгіленген пунктіге әсер ететін 
мемлекеттік қызметтерді (жинау, қалдықтарды кәдеге жарату және т.б.) жетілдіру және енгізу. 

Нақты мақсаттарға арналған туристік салықтар келесі нақты салаларға 
бағытталған:қоршаған орта; мәдени мұра; әлеуметтік мақсат. 

Жасыл салық – экологиялық салықтар ресурстарды сақтап, туризмнің жағымсыз 
салдарын жою мақсатында пайда болды. Олар әр аймақтағы туристік белсенділіктің орнын 
компенсациялау арқылы қоршаған ортаны және оның ресурстарын сақтап, қалпына келтіруге 
стимул береді. 

Сонымен қатар, көршілес Ресей Федерациясының салықтық заңнамасына сәйкес, ірі 
туристік фирмалар мемлекетте қалыптасқан жалпы салық режимі бойынша, яғни Салық 
кодексімен және басқа да федералдық заңдармен бекітілген және барлық меншік нысанындағы 
ұйымдар мен жеке тұлғалар төлейтін салықтар мен алымдар жиынтығын төлейді. 

Жалпыға ортақ салық режимінде орналасқан туристік фирманың жауапкершілігі 
бюджетке келесі салық түрлерін аударуды қамтиды: 

1) табыс салығы; 
2) қосылған құн салығы 
3) мүлік салығы; 
4) бірыңғай әлеуметтік салық 
5) жеке табыс салығы [3]. 
Табыс салығын есептеу кезінде салық салу объектісі салық төлеушінің пайдасы болып 

табылады, ол алынған табысқа қатысты өндіріс шығындарының көлеміне азаяды. 
Туристік қызметпен айналысатын ұйымдар жалпы негізде қосылған құн салығын 

төлеушілер болып табылады. Қосылған құн салығы жанама салық болып табылады. Жанама 
салықтар табысқа байланысты емес, олар бағалар немесе тарифтер бойынша сыйақы түрінде 
белгіленеді.  

Бұл салық санаторлық-курорттық және емдеу-сауықтыру орталықтарына берілетін 
жолдамаларға, туристік-экскурсиялық жолдамаларға, дәрігерлік қызметтерге, театрландырылған 
қойылымдар мен бейне көрсетілімдерге бұл салық түрі салынбайды. 

Бұл жеңілдіктер туристік экскурсиялық түрінде жасалған турист және туристік агенттік 
арасында туристік-экскурсиялық жолдама туралы келісімшарт жасалған жағдайда ғана 
қолданылады.  

Қосылған құн салығы туристерге қонақ үйде тұру, тамақтану, көлік қызметтері ретінде 
ұсынылатын қызметтерден алынады. 

Туристік компаниялар салық салудың оңайлатылған жүйесін таңдауы заңдылық, ол 
жалпы жүйемен салыстырғанда «жұмсақ» салық салудың жай-күйі. Оның ішінде: ҚҚС жоқ; 
еңбек келісімшарттары бойынша жеке тұлғаларға төлемдерден бірыңғай әлеуметтік салық 
төленбейді; кәсіпорындардан (кәсіпкерлерден) негізгі құралдардың меншік иелерінен мүлік 
салығы алынбайды;салықтық есепке алу мен есеп берудің оңайлатылған режимі [4] 
қалыптасады, сондай-ақ есепке алу бойынша міндеттер жоқ. 

Аталмыш салықтар төмендегі жұмысты атқаруға көмектеседі:қоршаған ортаны сақтау 
және ресурстарды қалпына келтіру секілді кей салаларға инвестиция жасау мақсатында қорлар 
құру;жергілікті жердің ресурстарын пайдалану туралы туристердің экологиялық хабарға ие 
болуын ынталандыру;экологиялық қамқорлық таныту арқылы белгілі елдің және ондағы 
компаниялардың жағымды имиджін қалыптастыру [2]. 

Осы орайда мемлекет ұсынатын салықтық стимулдар үлкен рөл атқарады. Өзге 
секторлар секілді, туристік кәсіпорындар бұрмалаушы салықтық жүйелерге бейімденбеген 
болуы мүмкін, бұл – аз табыстың және отандық, шетелдік фирмалар тарапынан болатын қатал 
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бәсекелестіктің нәтижесі. Кей елдер осы қиындықтарды және инвестициялық климаттың өзге 
шектеулерін туризмге арналған салықтық демалыстар, кедендік баждан босату, капиталға 
біріншілік үстеме және ғимараттардың жедел амортизациясы секілді арнайы салықтық 
стимулдар енгізу арқылы қарастырады. Стимулдар, көбіне, салықтық заңнама арқылы емес, 
дискрециялық негізде басқарылады, бұл белгілі қиындықтар туындатуы мүмкін.  

Қазіргі таңда, қазақстандық ғалымдар тарапынан туризмді цифрландыру мәселесіне 
ерекше көңіл бөлінуде. Айталық, профессор С.Т. Зиядиннің «Цифрлы экономика негізінде 
салаларды әртараптандыру» [5] атты монографиясында цифрлы туризм түсінігі, цифрлы 
туризмнің пайда болу тарихы, еуропалық туризмнің цифрлы аспектілері, цифрлық туризмдегі 
QR кодтар, цифрлы туристік карталар, халықаралық туризм мультипликаторы сынды өте 
ауқымды проблемалар қозғалып, ғылыми тұжырымдар берілген. 

Туризм саласын құқықтық реттеуге қатысты нормативтік-құқықтық база қалыптасу 
үстінде, ал еліміздің ішкі туризмін жарнамалау әлі де қалыс қалып отырған сала. Қазіргі таңда 
туристік ұйым қолданатын нормативтік - құқықтық базаны келесілер қамтиды: ҚР 
Конституциясы; «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау» туралы ҚР Заңы; «Стандарттау» 
туралы, Туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережесін бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Туризм және спорт министрінің 2008 жылғы 11 қарашадағы № 01-08/200 
Бұйрығы; Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.06.2017 жылғы № 406 
Қаулысы[2]. Әрине, бұл нормативтік базаның әрекет ету механизмдерін ұсыну, ғылыми 
тұжырымдамалар енгізу мамандар мен ғалымдар алдында тұрған бірден-бір міндет. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы  бүгінгі  таңда  туризм  салдасын  зерттеуші  ғалымдардың   басшылыққа  
алатын  әдістемелік  нұсқау ретінде қолданыс тауып отырғаны  рас. Аталған  Тұжырымдаманы 
іске асырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
қазіргі заманғы, жоғары тиімді және бәсекеге қабілетті туристік саласын қалыптастыру үшін 
бірыңғай институционалды, әдіснамалық, ұйымдық негізді қалыптастыру мақсатында әзірленді. 
Сондықтан  да  бұл  Тұжырымдаманың  қолданыс  механизмін  түсіндіру, ғылыми  негіздемесін 
ұсыну  ғалымдардың  үлесіндегі  дүние. 

Тұжырымдама Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың бес институционалдық 
реформасын іске асыру бойынша Ұлт жоспары - 100 нақты қадам (57, 86, 87-қадамдар) 
шеңберінде көзделген негізгі қағидаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2020 жылға 
дейінгі дамуының стратегиялық жоспарында белгіленген экономиканы әртараптандырудың 
басты бағыттарын және «Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі 
жөніндегі тұжырымдама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 
қаңтардағы № 732 Жарлығына сәйкес Қазақстанның 2050 жылға дейін ұзақ мерзімді дамуының 
стратегиялық бағыттарын іске асыруға бағытталған. 

Туризм телекоммуникация және көлік, құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығы және 
басқалар сияқты аралас салаларға ықпал ете отырып, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына жәрдемдеседі. 

Қазақстанның туристік жерлерін жарнамалауға қажетті қаржы шетелдік туристерге 
салынатын алым есебінен өндірілетінін ескерсек, бұл саланың біздің еліміз үшін маңызды қаржы 
көзі екендігі екеніне көз жеткіземіз. 

Осындай  ел экономикасы  үшін  тиімді  тұстарын  ескеріп қабылданған  құжат  ретінде  
Туристерді орналастыру орындарын сыныптау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Туризм және спорт министрінің 2008 жылғы 11 қарашадағы № 01-08/200 бұйрығын [6] атауға 
болады. Мұнда  туристерді орналастыру орындарын cыныптауды жүргізу  тәртібі, туристің  
өтініші бойынша шешім қабылдау және алдын ала бағалау, сыныптауды бағалауды өткізу 
тәртібі, өтініш және сауалнама  үлгілері, арнайы  талаптар қамтылған. Дегенмен, елімізде 
туристік  бизнесті  дамыту  мемлекет тарапынан  қолдау  тапқанымен,  сол бағдарламалар  мен 
жоспарларды  жүзеге асырушы  кәсіпкерлердің  жеке мәдениеті, бизнесті  жүргізудегі  
шынайылық сынды принципті  негіздер  ұмытылмағаны  жөн. 

 Қорытынды. Осылайша,  туризм саласын мемлекеттік реттеу, мемлекеттік органдар 
мен қызмет  көрсетуші кәсіпкерлердің  мүдделерін қорғау, түп негізіне  келгенде 
тұтынушылардың  құқықтарын қорғау дамыған, құқықтық мемлекетте іске асырылады. 
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Айталық 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасында туризм индустриясын 
дамытудың негізі мақсаттары былай деп айқындалған:  
Қазақстан халқының өмір сүру деңгейін арттыру және туристік саланың мемлекет 
экономикасына үлесінің артуы; Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының едәуір 
арту әлеуетін ескере отырып, экономикалық өсу мен инвестицияларды ынталандыру; туризм 
индустриясы мен экономиканың сабақтас салаларында жұмыс орындарын құру, жалпы ішкі  
өнім мен экспорттың өсімі;  кәсіпкерлікті, оның ішінде экономиканың ілеспес салаларында 
ШОБ-ты және ауылдық аудандарды қоса алғанда, жалпы республика және өңірлер бойынша 
адами әлеуетті дамыту; «жасыл экономика» қағидаттарын ескере отырып, қазақстандық 
қоғамның ауқымды әлеуметтік-экономикалық жаңғыруына ықпал ету болып табылады [7]. 

Сонымен  қатар  бұл  құжатта туризм саласының инвестициялық тартымдылығын 
арттыру және саланың даму шарттарын қамтамасыз ету үшін экономиканың басымдықты 
секторларының бірі ретінде қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және бәсекеге қабілетті туристік 
кешендерін құру және қазақстандық туризмді әлемдік туристік нарыққа ықпалдастыру 
қажеттілігі  басым  айқындалған. 

Әрине, соңғы  кездері ҚР БҒМ  тарапынан бұл  мәселе  бірқатар  қолдау  тауып 
отырғанын жоққа шығара алмаймыз. Айталық Экономикалық зерттеулер Орталығы тарапынан 
218-220 жылдар аралығында «Цифрлық экономикаға  көшу жағдайында  Қазақстан 
Республикасында туризм саласын әртараптындыру: стратегиясы және жүзеге асырылу тетіктері» 
атты  Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым  министрлігі Ғылым комитетінің  № 
BR05236689 жоспарлы-мақсатты  жобасы жүзеге асырылуда. Бұл  кезекте жоба мүшелері  
туризмге арналған арнайы портал (tourismkaz.kz) дайындады, ғылыми зерттеулер мен 
монографиялар жарық көруде. Бұл істің бастамасы  ғана, алдыңғы  кезеңде әлі  де маңызды  
ғылыми жұмыстар  мен  жобалар  жүзеге асырылады деген сенімдеміз. 
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Резюме. На современном этапе огромная роль в экономике принадлежит индустрии 

туризма. Туризм как сектор экономики формирует значительные финансовые потоки и может 
активизировать  развитие многих регионов страны. В последнее десятилетие развитие 
туризма в мире в основном связано с ростом спроса на туристские услуги в результате роста 
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общественной производительности труда, увеличения доли свободного времени и 
материального благосостояния людей, улучшением качества их жизни. 

 Туризм-это источник валютных поступлений, обеспечения занятости населения, 
расширения межличностных контактов. 

Доходность любого вида деятельности в туризме зависит от отношений, 
возникающих между туристской организацией и государством в процессе уплаты налогов. 

В данной статье обсуждаются вопросы государственного регулирования сферы 
туризма и некоторые вопросы налогообложения, налоговых режимов и видов налогов в сфере 
туризма, основанные на практике зарубежных стран. 

Ключевые слова:  туризм, налогобложения туристкой деятельности, 
государственного регулирования,  налоговый режим. 
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Summary. At the present stage a huge role in the economy belongs to the tourism industry. 
Tourism as a sector of the economy generates significant financial flows and can enhance the 
development of many regions of the country. In the last decade, the development of tourism in the world 
is mainly associated with the growth of demand for tourism services as a result of the growth of social 
productivity, increasing the share of free time and material well-being of people, improving their 
quality of life. 

 Tourism is a source of foreign exchange earnings, employment, expansion of interpersonal 
contacts. 

The profitability of any type of activity in tourism depends on the relationship between the 
tourist organization and the state in the process of paying taxes. 

This article discusses the issues of state regulation of tourism and some issues of taxation, tax 
regimes and types of taxes in the field of tourism, based on the practice of foreign countries. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовой статус Национального банка 
Кыргызской Республики, его роль и место в управлении национальной платежной системой. 
Платежная система Кыргызской Республики представляет собой совокупность платежных 
систем, функционирующих на территории Кыргызской Республики, по осуществлению перевода 
денежных средств, операторами которых являются резиденты и нерезиденты страны, 
осуществляющие деятельность в соответствии с Законом КР «О платежной системе 
Кыргызской Республики» и нормативными правовыми актами Национального банка КР. 
Рассматривается, какую роль и какое место отводит законодатель Национальному банку КР в 
деле управления национальной платежной системой. Приводятся базовые функции НБ КР. 
Национальный банк Кыргызстана, в рамках полномочий, определенных законами в области 
банковской деятельности, обеспечивает содействие и развитие инфраструктуры по приему 
платежей и расчетов банкам и операторам платежных систем, а также определяет 
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приемлемость применяемых в республике технологий, систем расчетов и клиринга, кроме 
технологий клиринга ценных бумаг. 

Ключевые слова. Национальный банк Кыргызской Республики, платежная система, 
оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств, надзор (оверсайт), 
мониторинг, клиринг, системный риск.   

 
Введение. Национальная платежная система занимает важное место в финансовой 

инфраструктуре Кыргызской Республики и должна в своей основе иметь в адекватное, 
сбалансированное и комплексноеправовое регулирование, учитыватьмеждународные стандарты 
и применять современные технологии. 

Как правильно указывает ряд исследователей, законодательные и исполнительные 
органы властилюбой страны, Центральные (Национальные) банки государств должны 
стремиться обеспечить формирование адекватной нормативно-правовой базы, а также создание 
общих условий для использования в банковской сфере передовых информационных технологий, 
в том числе новейших технологий дистанционного банковского обслуживания, средств 
автоматизации кассовых операций, электронных средств платежа и электронной обработки 
платежной информации на основе развития конкуренции и внедрения инноваций в сфере 
высокотехнологичных банковских продуктов при соответствующем государственном 
регулировании и контроле [1]. 

Методы. В ходе исследования нами использовались методы дедукции, которые 
позволяют теоретически обосновать полученные индуктивным путем выводы, выявить их 
гипотетический характер и превратить в достоверные знания. Кроме того, использовались 
статистические методы исследования экономической конъюнктуры и др. 

Результаты и обсуждение. Правовые и организационные основы национальной 
платежной системы КР регламентируются Законом Кыргызской Республики от 21 января 2015 
года № 21 «О платежной системе Кыргызской Республики» [2]. Данным законом определяется 
порядок и формы осуществления платежей и расчетов, проведения денежных переводов на 
территории Кыргызстана, использования электронных средств платежа, устанавливаются 
характеристики платежных систем, порядок взаимоотношений между участниками платежей и 
расчетов, надзор (оверсайт) за платежными системами и формулируются полномочия 
Национального банка Кыргызской Республики (далее – НБ КР) в платежной системе страны. 

Согласно ст. 2 указанного Закона под платежной системой понимается взаимосвязанная 
система технологий, процедур, правил, платежных инструментов и систем перевода денежных 
средств, которая обеспечивает денежное обращение. В зависимости от видов проводимых 
платежей платежные системы подразделяются на системы крупных платежей и системы 
розничных платежей. 

Платежная система Кыргызской Республики представляет собой совокупность 
платежных систем, функционирующих на территории Кыргызской Республики, по 
осуществлению перевода денежных средств, операторами которых являются резиденты и 
нерезиденты страны, осуществляющие деятельность в соответствии с Законом КР «О платежной 
системе Кыргызской Республики» и нормативными правовыми актами Национального банка КР. 

Здесь мы подходим к тому, чтобы посмотреть, какую роль и какое место отводит 
законодатель Национальному банку КР в деле управления национальной платежной системой.  

Согласно Конституции Кыргызской Республики [3] и действующему законодательству 
страны, НБ КР выступает одним из основных участников банковских правоотношений, целью 
которого является достижение и поддержание стабильности цен посредством осуществления 
конгруэнтной денежно-кредитной политики. В целях своей деятельности, Национальный банк 
КР реализует такие главные задачи, как: поддержание покупательской способности 
национальной валюты, обеспечение безопасности, эффективности и надежности банковской и 
платежной систем Кыргызстана для способствования долгосрочному устойчивому росту 
экономики страны. 

Базовыми функциями НБ КР можно назвать следующие: 
- определение и проведение денежно-кредитной политики Кыргызской Республики; 
- осуществление надзора за банковской системой страны, в том числе за деятельностью 

банков и других юридических лиц, поднадзорных НБ КР; 
- обладание исключительным правом проведения эмиссии денежных знаков; 
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- выработка и осуществление единой валютной политики; 
- реализация различных принципов и форм банковского финансирования; 
- осуществление надзора за платежной системой (оверсайт), содействие безопасному, 

эффективному и надежному функционированию платежной системы Кыргызской Республики; 
- выдача разрешительных документов в соответствии с Законом КР «О Национальном 

банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и другими законами КР [4]. 
Национальный банк Кыргызстана выполняет и другие, весьма важные функции, 

установленные действующим законодательством республики. 
В целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования 

национальной платежной системы, а также снижения системных рисков, Кыргызской 
Республики Национальный банк регулирует деятельность платежных систем на территории 
страны, в том числе: 

1. Выдает лицензию  на право выпуска электронных денег и ведет реестр выданных 
лицензий. 

2. Выдает лицензию операторам платежных систем и платежным организациям на 
ведение деятельности по приему, обработке, выдаче  финансовой информации (процессинг, 
клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы данного 
процессингового, клирингового центра, а также по оказанию услуг по приему и проведению 
платежей и расчетов за товары и услуги,  не являющиеся результатом своей деятельности в 
пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных  
технологиях и электронных средствах и способах проведения платежей и ведет реестр выданных 
лицензий. 

3. Осуществляет регистрацию операторов денежных переводов, международных 
платежных систем расчетов с использованием банковских платежных карт и операторов  
международных систем электронных денег/эмитентов международных систем электронных 
денег для оказания услуг с использованием международных электронных денег на территории 
Кыргызской Республики. 

4. Осуществляет регулирование и надзор за деятельностью операторов платежных 
систем, платежных организаций и других участников платежных систем. 

5. Выполняет иные функции, обладает иными полномочиями и правами согласно 
нормативно-правовым актам Кыргызской Республики. 

Национальный банк в целях реализации функций по регулированию  деятельности 
операторов платежных систем и участников платежных систем должен принимать следующие 
меры: 

1) определять требования к операторам участникам платежных систем; 
2) устанавливать ограничения по максимальному/минимальному  размеру платежа, 

проводимого через платежную  систему, в зависимости от категории платежной системы. При 
этом, методика расчета ограничений устанавливается НБ КР; 

3) устанавливать требования  в рамках  обеспечения антимонопольного  регулирования 
по защите прав потребителей и защите конкуренции на рынке платежных услуг; 

4) устанавливать требования по информационной безопасности, надежности, 
непрерывности работы платежных систем. 

Национальный банк разрабатывает нормативные правовые акты по регулированию и 
надзору за платежной системой Кыргызской Республики, включая установление требований к 
системам расчетов ценными  бумагами и их взаимодействию с платежными системами при 
проведении окончательных расчетов по операциям с ценными  бумагами. 

Для выполнения качественной работы системы расчетов по крупным и срочным 
платежам и соблюдения сроков прохождения платежей,  согласно установленных нормативно-
правовыми актами, Национальный Банк Кыргызстана имеет право: 

- обеспечивать программные  средства по доступу к системе; 
- устанавливать требования к информационной и технической безопасности 
- определять тарифы за оказание услуг; 
- устанавливать требования по взаимодействию системы расчетов по срочным и 

крупным платежам с другими межбанковскими  системами для проведения окончательных 
расчетов; 
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- устанавливать требования  к торговым системам для обеспечения окончательных 
расчетов по сделкам на финансовых рынках[2]. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в банковской сфере 
показывает, что законодатель дает возможность НБ КР одновременно оказывать услуги по 
переводу денежных средств и обеспечивать их выполнение, т.е. обеспечивать функционирование 
механизма инфраструктуры национальной платежной системы, не привлекая иных операторов 
услуг платежной инфраструктуры. Если принять во внимание, что у Национального банка 
Кыргызстана имеются существенные финансовые, организационные и технологические 
возможности, то с последним практически невозможно конкурировать в этом сегменте рынка. 

При проведении надзорных мероприятий НБ КР предпринимает меры по поддержанию 
достаточных ресурсов, включая квалифицированный состав специалистов, соответствующую 
организационную структуру (подразделение), ответственную за ведение надзора за платежной 
системой республики,  позволяющие эффективно использовать эти ресурсы, методы и 
инструменты надзора за платежной системой КР, а также организует исполнение своих 
обязанностей по надзору  в порядке, совместимом с другими его функциями в отношении  
платежной системы. 

При осуществлении надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской 
Республики Национальный Банк КР, ко всем платежным системам, предъявляет одинаковые 
требования не создавая, при этом, конкурентных преимуществ для платежных систем, 
оператором которых он является, а также разделяет полномочия по надзору и управлению 
собственными платежными системами между различными подразделениями Национального 
Банка Кыргызской Республики. 

Для выполнения своих функций в отношении надзора (оверсайта) за платежной 
системой Кыргызской Республики и регулирования деятельности операторов и участников 
платежных систем, имеющих разрешение на осуществление данной деятельности, НБ 
КРобладает правом: 

- устанавливать экономические нормативы, издавать директивы, инструкции и 
рекомендации в целях осуществления функций регулирования и надзора, а также порядка их 
реализации путем установления соответствующих правил и норм на основании нормативно-
правовых актов, основанных на международных стандартах по платежным системам; 

- участвовать в проведении проверки органом банковского надзора финансово-
кредитных учреждений на местах при осуществлении ими деятельности операторов платежных 
систем или поручать проведение таких проверок независимым аудиторам или аудиторским 
фирмам; 

- запрашивать и получать информацию и отчетность для эффективного осуществления 
своих функций по надзору за платежной системой Кыргызской Республики и требовать 
разъяснения по полученной информации. Поступившая от операторов и участников платежных 
систем информация по конкретным операциям, не подлежит разглашению без их согласия, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами; 

- принимать меры воздействия к операторам платежной системы в соответствии с 
действующим законодательством в целях предотвращения возникновения системного риска или 
недобросовестной деятельности [4].  

Национальный Банк КР инициирует внесение изменений в отдельную платежную 
систему для повышения ее эффективности и безопасности. В случае невыполнения мер по 
совершенствованию платежных систем в установленный срок, а также при обнаружении фактов 
несоблюдения стандартов и требований оператором или участником платежных систем, либо 
нарушения нормативных правовых актов НБ КР обязан применить меры, предусмотренные 
нормативными правовыми актами. Кроме того, принимая меры в отношении операторов и 
участников платежных систем, он должен руководствоваться необходимостью сохранения 
стандартов платежных систем и стабильности финансовой системы Кыргызской Республики в 
целях защиты интересов потребителей платежных услуг. 

Национальный Банк Кыргызской Республики не несет ответственность за какие-либо 
убытки, возникшие в результате применения санкций, предусмотренных Законом КР «О 
платежной системе Кыргызской Республики». При необходимости он осуществляет 
взаимодействие с заинтересованными государственными органами исполнительной власти в 
указанной области, надзорными органами других стран и международными финансовыми 
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институтами в целях повышения действенности надзорной деятельности в отношении 
международных платежных систем, участники которых находятся на территории Кыргызской 
Республики. На принципах взаимности по отношению к надзору (оверсайту) за платежной 
системой Кыргызской Республики НБ КР может сотрудничать с зарубежными органами надзора 
(оверсайта) за платежными системами по согласованию стандартов, принципов и способов 
проведения трансграничных платежей, а также обмениваться информацией по любой платежной 
системе, действующей в обеих соответствующих юрисдикциях, с зарубежными органами 
банковского надзора при условии соблюдения последними конфиденциальности полученной 
информации. 

Внешние аудиторы, международные финансовые организации в рамках программ 
оценки финансового сектора в соответствии с принципом независимости оценки надзорной 
функции проверяют процедуры по осуществлению надзора (оверсайта) за платежной системой 
Кыргызской Республики. 

НБ КР публикует в регулярных аналитических отчетах по функционированию 
платежной системы Кыргызской Республики информацию об эффективности надзора 
(оверсайта) за платежной системой, а также применяет меры воздействия к участникам 
платежной системы в случаях: 

1) нарушения законодательства Кыргызской Республики при работе операторов 
платежной системы/платежных организаций; 

2) проведения сомнительных и фиктивных операций, не имеющих реального покрытия, 
с целью недостоверного представления финансовой отчетности; 

3) противодействия при осуществлении надзорных функций и проверок на местах, 
проводимых НБ КР; 

4) действий или бездействия, влекущих угрозу интересам участников и пользователей 
платежных систем. 

Заключение. В случаях выявления нарушений, которые вызвали сбои 
функционирования платежной системы, а также повлияли на услуги, оказываемые участником 
платежной системы их пользователям, Национальный банк Кыргызской  Республики направляет 
предупреждение и/или применяет следующие меры: предписания, штрафные санкции,временное 
приостановление или ограничение на проведение отдельных видов платежей и операций в 
рамках лицензий, а также отзыв лицензии. 

Таким образом, рассматривая правовое регулирование платежной системы 
Кыргызстана, мы можем сказать, что Национальный банк страны играет ключевую роль не 
только в управлении национальной платежной системой, но и в обеспечении функционирования 
всей финансовой системы государства. Вместе с тем, следует отметить, что НБ КР занимает 
двоякую позицию в национальной платежной системе. С одной стороны, Национальный банк 
Кыргызской Республики выступает регулятором национальной платежной системы и 
осуществляет надзорные функции. С другой стороны, НБ КР вправе вести 
предпринимательскую деятельность, тесно сопряженную с его главными целями деятельности. 
Поэтому кроме извлечения собственных коммерческих выгод, Национальный банк должен, в 
первую очередь, способствовать защите национальной платежной системы  от системного риска, 
т.е. сохранять стабильность последней. 
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ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ 
БАСҚАРУДАҒЫ РӨЛІ МЕН ОРНЫ 

Ж. Б. Мырзахматова  
Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті, Бішкек қ., Қырғызстан 

e-mail: jyldyz.4802@mail.ru 
Түйін. Мақалада Қырғыз Республикасының Ұлттық Банкінің құқықтық мәртебесі, 

оның ұлттық төлем жүйесін басқарудағы рөлі мен орны қаралады. Қырғыз Республикасының 
төлем жүйесі ақша қаражаттарын аудару бойынша, Қарғыз Республикасының аумағында 
жүргізілетін, операторлары резиденттер және бейрезиденттер болып табылатын, ҚР 
«Қырғыз Республикасының төлем жүйесі туралы» Заңының және ҚР Ұлттық банкінің 
нормотивті-құқықтық актілері аясында жұмыс істейтін төлем жүйесінің жиынтығынан 
тұрады. ҚР Ұлттық банкіне заң шығарушы ұлттық төлем жүйесінде қандай рөл мен орын 
беретіні қарастырылады. ҚР ҰБ-ның базалық қызметтері көрсетіледі. Қызғызстанның 
Ұлттық банкі, банк қызметі бойынша заңдар негізінде белгіленген, өз құқығы аясында төлем 
жүйесінің операторлары мен банкпен есеп айырысу және төлем қабылдау бойынша жүзеге 
асыру мен инфрастукрураны дамытуды қамтамасыз етеді, сонымен қатар республикада 
қолданылатын технологияларды, бағалы қағаздар клирингісінен басқа клиринг жүйесін есептеу 
тиімділігін анықтайды. 

Түйінді сөздер. Қырғыз Республикасының Ұлттық Банкі, төлем жүйесі, төлем 
жүйесінің операторы, ақша қаражаттарын аудару жөніндегі оператор, қадағалау (оверсайт), 
мониторинг, клиринг, жүйелік тәуекел. 

 
ROLE AND THE PLACE OF NATIONAL BANK OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN 

MANAGEMENT OF NATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER 
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Summary. In article legal status of National bank of the Kyrgyz Republic, his role and the 

place in management of national payment service provider is considered. The payment service provider 
of the Kyrgyz Republic represents set of the payment service providers functioning in the territory of the 
Kyrgyz Republic on implementation of money transfer which operators are the residents and 
nonresidents of the country who are carrying out activity according to the Law of KR "About Payment 
Service Provider of the Kyrgyz Republic" and regulations of National bank of the Territory. Is 
considered what role and what place is allocated by the legislator for National bank of KR in 
management of national payment service provider. The NB basic functions of the Territory are given. 
The national bank of Kyrgyzstan, within the powers determined by laws in the field of bank activity 
provides assistance and development of infrastructure in acceptance of payments and calculations to 
banks and operators of payment service providers and also defines the acceptability of the technologies 
applied in the republic, the systems of calculations and clearing, except technologies of clearing of 
securities. 

Key words. National bank of the Kyrgyz Republic, payment service provider, the operator of 
payment service provider, the operator on money transfer, supervision (оверсайт), monitoring, 
clearing, system risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

220  
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

СТАТИСТИКА 
 
 
МРНТИ 06.35.33 
УДК 519.23 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАГРУЗКИ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ИЛИ КОЭФФИЦИЕНТ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 
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Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 
г. Астана, Казахстан 
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Аннотация. В статье представлена авторская методика оценки нагрузки научных 
сотрудников, описан алгоритм расчета и разработана формула коэффициента 
эффективности использования рабочего времени и коэффициента полезного действия.  

Важным этапом в методике является определение уровня сложности и расчет 
соответствующего «веса» вида научной работы. Предлагается использовать 5 уровней 
сложности и «вес» в пределах от 0,1 до 10 баллов. 

В работе использованы статистические методы расчета и экспертный опрос. 
Методика прошла апробацию на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан. 

Предложенные количественно-качественные подходы к оценке эффективности и 
трудовой нагрузки в сфере научных исследований и разработок учитывают сложность научно-
исследовательского процесса, временные затраты, категорию должности исполнителя, т. е. 
позволяют учесть все объективные факторы, влияющие на получение результатов научного 
труда.  

Ключевые слова: нагрузка, оценка, труд, наука, рабочее время, эффективность, 
сложность. 

 
Введение. Согласно ч. 2 ст. 24 Закона Республики Казахстан «О науке» 

финансирование научной и (или) научно-технической деятельности из государственного 
бюджета осуществляется в 3-х формах: базовое, грантовое, программно-целевое [1]. Однако 
действующее бюджетное законодательство (п. 2 ст. 88 Бюджетного кодекса) не позволяет 
государственным учреждениям участвовать в конкурсах на грантовое финансирование научных 
исследований, так как перечисление денег со счета Комитета науки МОН на счет государственного 
не допускается [2].  

В этой связи в ведомственных заведениях таких как Академии МВД, Академия 
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Академия правосудия, 
Национальный университет обороны и т.д. проведение исследований оплачивается только в 
рамках фонда оплаты труда, участвовать в грантовом финансировании не представляется 
возможным. 

Таким образом, перед данными научными организациями встает задача разработки 
методик нормирования и оценки эффективности научного труда.  

«Для того чтобы определить, что представляет собой нормирование труда в сфере 
научных исследований и разработок, необходимо понимать суть отличия научно-
исследовательского труда от другого труда. Аккумулируя мнения различных ученых можно 
определить, что научно- исследовательский труд - это целесообразная деятельность, 
направленная на получение и применение новых знаний, создание научных и научно-
технических результатов. Он представляет собой один из видов творческого нестандартного 
умственного труда, который имеет инновационный характер, предполагает постоянный поиск 
новых решений, постановку новых задач, генерирование новых идей и изобретение новых 
методов, направленных на создание новых (или совершенствование уже имеющихся), 
оригинальных материальных, интеллектуальных и духовных благ» [3, с. 55].  
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Методы. На сегодняшний день, в научном сообществе существуют различные точки 
зрения по вопросу специфичности и уникальности научно-исследовательского труда, а также 
подходов к установлению норм такого труда [4]. 

В разработанной авторской методике оценка эффективности деятельности научных 
сотрудников проведена через колличественную и качественную характеристику, учитывает весь 
спект работ и заданий (статьи, аналитическая справка, монографии, отчет по НИР, авторское 
свидетельство и др.), с учетом сложности выполняемых работ, затраченого времени и 
норматива в разрезе должностей. 

Для расчета коэффициента полезного действия (КПД) – итогового результата 
использовались аналитические, опытно-статистические и экспертные методы. 

Аналитические методы: 
- аналитически-исследовательский метод - на основе хронометража выполняемых работ 

и формы их завершения, формирование перечня заданий для оценки.  
- аналитически - расчетный метод - ранжирование перечня заданий по уровню 

сложности и присвоение «веса» - бального эквивалента; расчет коэффициента эффективности 
использования рабочего времени, расчет норматива в разрезе должностей и отклонений от него. 

Опытно-статистические методы: 
- опытный метод -  сложность выполнения работ и заданий определялась исходя из 

личного опыта выполнения аналогичных заданий; 
- статистический метод - статистических анализ данных. 
Экспертные методы: 
- метод экспертных оценок – градация уровня сложности и бальная шкала, были 

сформированы в результате обработки мнений экспертов-ученых.  
Обсуждения и результаты. Оценивать результаты с высоким содержанием творчества 

очень сложно [5]. В статье описывается метод оценивания научного труда с помощью 
показателя КПД (коэффициента полезного действия). 

Алгоритм расчета КПД состоит из 4 этапов: 
-  определение перечня работ по уровню сложности и «веса» («вес» - количественный 

показатель сложности определенного вида работ); 
-  формирование отчетности и проверка согласованности экспертов; 
-  расчет коэффициента эффективности использования рабочего времени и КПД; 
-  оценка выполняемой нагрузки, определение норматива в разрезе должностей (оценку 

рекомендуется проводить чаще: ежемесячно или ежеквартально). 
На 1-м этапе проводится систематизация всех работ и заданий, выполняемых научными 

сотрудниками, аккумулированные в одном перечне (составлен приблизительный см. таблицу 1). 
Перечень выполняемых работ динамичный: дополняется по мере выполнения новых работ. 
Полученный перечень ранжирован по уровням сложности выполняемых работ и измерен по 
бальной шкале с учетом «веса». 

Для этого, проводиться экспертный опрос. В качестве респондентов могут выступить 
все сотрудники научного подразделения, либо часть сотрудников с достаточным опытом работы 
в данной сфере (в экспертный состав должен включать представителей всей иерархии 
должностей: руководство, главный научный сотрудник, ведущий и т.д.). 

Опрос проводится в 2 этапа: в первый раз – для формирования групп по уровню 
сложности (респонденты должны распределить все виды работ на 5 групп (количество уровней 
сложности определены автором самостоятельно, поэтому их число может быть установлено 
исполнителем по согласованию с руководством подразделения), в зависимости от возрастания 
сложности от 1 до 5 (рекомендуется опрос проводить с использованием программы Excel, 
упрощает процесс группировки и обработки данных); практика показала, что оценка большого 
количества показателей вызывает трудности у респондентов, во второй раз – для присвоения 
«веса» каждой работе от 1 до 100 (средние веса при своде в таблицу надо поделить на 10).  

Для ранжирования заданий по уровню сложности использовать следующие критерии: 
1 уровень сложности - простейший, состоящий из элементарных действий (участие, 

простая информация и т.п.); 
2 уровень сложности - простой, не требующий приложения аналитических 

способностей (обобщение, формирование таблиц, составление списка и т.п.); 
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3 уровень сложности - средний, требуется приложение аналитических способностей без 
применения специальных познаний и сложных методов исследования; 

4 уровень сложности - сложный, требуется применения специальных познаний и 
научных методов исследования; 

5 уровень сложности - высокой сложности, результат коллективного труда, либо 
применения сложных методов исследования (эксперимент, математическое моделирование, SWOT-
анализ и т.д.), предусматривающий сложный механизм (алгоритм) исполнения, заключительные 
результаты исследования, внедрение в практику и т.п. Обобщение результатов провести, по средней 
оценке, исключая минимальную и максимальную (рекомендуется использовать инструмент 
«Сортировка и фильтр» программы Excel по возрастанию от 1 до 5): 

 
Ср. сложность =���������������������� ∑ 𝑥𝑖−𝑥𝑚𝑖𝑛−𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑛
𝑖=1

𝑛−2
                                                      (1), 

 
где х – оценка, выставленная респондентом определенному виду работ (от 1 до 5), хmin, 

хмах – минимальная и максимальная оценки, выставленные респондентами, n – количество 
оценок.  

По математическому закону нормального распределения чисел крайние оценки 
(максимальная и минимальная) в каждой форме завершения заданий и поручений не 
рассматриваются при расчете среднего показателя (откидываются). Этот сделано для того, 
чтобы избежать искажения, достичь объективности выставленной оценки. 

Например, респонденты оценили такую работу как составление анкеты, опросного 
листа следующими баллами: 3, 2, 3, 5, 3, 1. Уровень сложности такой формы по расчету, исходя 
из формулы 1, будет равен 3. 

Следующий шаг – повторный опрос респондентов с целью определения «веса» для 
каждого задания с учетом ранжирования по уровням сложности, соблюдая следующие границы 
(границы баллов по каждому уровню сложности определены автором самостоятельно, 
поэтому их пределы могут быть обозначены исполнителем по согласованию с руководством 
подразделения) с дальнейшим обобщением - нахождение среднего веса (1 уровень - от 1 до 10 
баллов; 2 уровень - от 11 до 20 баллов; 3 уровень - от 21 до 60 баллов; 4 уровень - от 61 до 90 
баллов; 5 уровень - от 91 до 100 баллов). 

Находим среднее значения «веса», определенные экспертами по формуле 1. Например, 
«письмо сопроводительное» оценено баллами 1, 1, 1, 2, 3, 1. Минимальная оценка – 1, 
максимальная – 3, количество респондентов – 6, средний «вес» - 1,25 (для удобства расчетов 
итоговые оценки каждого вида работ делятся на 10. Например, письмо сопроводительное: 
средний балл - 1, вес – 0,1; участие в научном мероприятии: средний балл – 4, вес – 0,4 и т.д.). 

 

Ср. вес =������������ (1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1) − 1 − 3
6 − 2

÷ 10 = 0,125 
 
На втором этапе алгоритма обобщенные результаты формируются в таблицу и 

проверяется уровень согласованности выставления оценок респондентами. В таблице 1 приведен 
приблизительный перечень.  
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Таблица 1  
«Вес» работ научных сотрудников, рассчитанный по результатам опроса научных 

сотрудников 
№ Перечень работ и форм завершения «вес» 

1 
Письмо (сопроводительное, информационное, приглашение, без предложений, 
согласование и т.д.) (простого формата) 

0,1 

2 Запрос 0,3 
3 Участие в научном мероприятии (конференция, круглый стол и т.д.) в Казахстане 0,4 
4 Участие в научном мероприятии (конференция, круглый стол и т.д.) за рубежом 0,5 

5 
Участие в подготовке общественных мероприятий (концерт, спортивное состязание 
и т.п.) 

0,6 

6 Протокол заседания, совещания 1 
7 Материал к сюжету в новостном блоке, пресс релиз 1,2 
8 Служебная записка руководству информационного характера 1,3 
9 Рецензия, отзыв на исследование 1,5 

10 Информация об исполнении протокольных поручений, закреплений и иных планов  1,6 
11 Обобщение анкет, опросных листов в виде информации 1,7 
12 Программа, план публичного мероприятия 1,9 
13 Анкета, опросный лист 2,1 
14 Составление и техническое редактирование научных трудов 2,2 
15 Положение, акт распределения обязанностей структурного подразделения 2,4 

16 
Проект приказа, правил и иных правовых актов по вопросам организации научной 
деятельности 

2,6 

17 Проект рекомендаций (криминологический форум, круглый стол и т.д.) 3,5 
18 Служебная записка руководству инициативная, одобренная 3,6 
19 Занятие по повышению профессионального уровня научных сотрудников  4,5 
20 Отчет о НИР 5,6 

21 
Рабочая программа исследования (актуальность, обоснование, гипотеза, группа, 
календарный план и т.д.) 

5,8 

22 Статья, опубликованная в отечественном издании 6 
23 Статья, опубликованная в зарубежных изданиях 6,5 
24 Доклад к публичному выступлению 8,5 
25 Комментарий к статье Закона 8,9 
26 Аналитическая справка по исследованию 9 
27 Дорожная карта реализации результатов исследования 9,2 
28 Выступление на ТВ и радио о результатах исследований 9,4 
29 Учебно-методическое, научно-практическое пособие, методические рекомендации 9,5 
30 Монография 10 

Примечание: данные таблицы сформированы по результатам опроса 
 
Из таблицы 1 видно, что максимальный «вес» имеет монография (10), минимальный – 

письмо простого формата (1). 
Далее в качестве инструмента проверки объективности полученных данных возможно 

использование коэффициента ранговой корреляции Спирмэна – р (ро). Коэффициент проверяет 
согласованность выставления оценок, по формуле 2: 

( )
( )( ) ( ) ( )
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−

−−
+

−= ∑
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12
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S

Na
Nap i

                                    (2)

 

а  - число респондентов; Si -  сумма баллов, присвоенных  i-ому  объекту;  
N – число объектов (N=30 видов работ).  
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При полном совпадении рангов (идентичной расстановке оценок всеми 
респондентами), этот коэффициент достигает максимального значения +1, при значениях 
коэффициента порядка +0,33 можно уже говорить об умеренной степени согласия.  

При умеренной степени согласия рекомендуется повторить опрос (можно заменить 
опрашиваемых на более опытных сотрудников). 

Таким образом, на финише 2 этапа сформирован отчет о нагрузке (таблицу 1 дополнить 
столбцом, в котором отражается количество выполненных работ). 

Для оценки эффективности научной деятельности сотрудниками индивидуально 
заполняется отчет о нагрузке за отчетный период с приложением подтверждающих документов 
(исходящий номер исполненного документа, приказ, копия опубликованной статьи т.д.).  Отчет 
подлежит проверке со стороны непосредственного руководителя. В случае неподтверждения 
данных, отчет корректируется. 

В спорных вопросах, баллы могут быть понижены или завышены в пределах 
установленных границ уровня сложности (по согласованию с первым руководством). Отчет 
подписывается сотрудником и его непосредственным руководителем. 

Итоговые оценки структурного подразделения обобщаются в таблице по нагрузке. 
На 3 этапе проводится расчет коэффициента эффективности использования рабочего 

времени. Для этого, в полученной таблице по нагрузке для каждого сотрудника отразить 
фактическое количество рабочих и отработанных дней (внимание, дни временной 
нетрудоспособности и ежегодного отпуска не учитываются). Например, за 9 месяцев т.г. - 183 
рабочих дня, из них 19 дней отпуска, количество рабочих дней – 164. 

Таким образом, коэффициент эффективности использования рабочего времени 
(Кэф.исп.вр.) - это отношение фактически отработанных дней к количеству рабочих дней (см. 
формулу 3). 

 
Кэф.исп.вр. = кол−во факт.отраб.раб.времени

кол−во рабоч.дней
                                     (3) 

 
Коэффициент будет равен 1-це при отсутствии больничных листов и менее 1-цы при их 

наличии.  
Для расчета коэффициента полезного действия научного сотрудника как показателя его 

эффективности предлагаем использовать следующую формулу 4 (каждая выполненная работа 
умножается на вес, все суммируется, делим на общее количество рабочих дней, умножаем на 
коэффициент времени): 

КПД= ∑Νi∗весi
кол−во рабоч.дн.

∗ Кэф.исп.вр.                                                       (4) 

Коэффициент КПД учитывает количество исполненных работ (Ni), их сложность (весi), 
эффективность использования рабочего времени (Kэф.исп.вр.). 

Коэффициент рабочего времени, равный 1, не повлияет на итоговую оценку КПД, менее 
1 – скажется на уменьшении КПД. При этом, неотражение дней временной нетрудоспособности 
также скажется на уменьшении КПД: количество исполненных работ будет небольшим 
(числитель) при большом количество рабочих дней (знаменатель). 

На последнем 4-м этапе проводится оценка нагрузки сотрудников в разрезе должностей. 
Формируется список научных сотрудников с отражением категории должности и КПД. По 
итоговой таблице для каждой категории должности необходимо определить среднее КПД по 
формуле 5 (суммируется КПД каждого сотрудника одной категории должности, делится на 
количество этих сотрудников. По расчетам средний КПД для НС – 0,49, СНС – 0,59, ВНС – 
0,84, ГНС – 1,02): 

 
Ср.КПД =�������������� ∑ КПД𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                   (5) 
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 «Нормальным» считается список, сочетающий рост КПД с ростом категории 
должности. 

Таким образом, «аномальными точками» в списке будут факты нахождения 
сотрудников с высокой категорией (главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник) в 
рейтинге с сотрудниками среднего звена (старший научный сотрудник, научный сотрудник), и 
наоборот. В таком случае необходимо повышать сложность даваемых поручений для главных и 
ведущих сотрудников; во втором случае для сотрудников среднего звена необходимо упростить 
уровень поручаемых заданий или (при постоянно высоком КПД) перевести на вышестоящую 
должность.  

Вывод: если КПДсотр > КПДср,, то сотрудник перевыполнил нагрузку; если КПДсотр < 
КПДср, - не выполнил нагрузку. 

Заключение. По результатам применения методики выявлены следующие 
положительные моменты:  

-  учет оценки качества работы и эффективности использования рабочего времени 
(средняя нагрузка по дням и количество больничных); 

-  объективность (в определении «веса» и заполнении отчетных форм участвуют сами 
сотрудники); 

-  отсутствие учета личных качеств, оценка которых, как правило, носит субъективный 
характер.  

Сложности применения выражены в следующем:  
-  составление перечня работ с присвоением «веса» требует времени, так как проводится 

в несколько этапов;  
-  объективность полученных данных зависит от уровня контроля со стороны 

руководства за заполнением форм отчетности. 
Предложенные количественно-качественные подходы к оценке эффективности и 

трудовой нагрузки в сфере научных исследований и разработок учитывают сложность научно-
исследовательского процесса, временные затраты, категорию должности исполнителя, т. е. 
позволяют учесть все объективные факторы, влияющие на получение результатов научного 
труда [6].  
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ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖҮКТЕМЕСІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ НЕМЕСЕ 

ПАЙДАЛЫ ІС-ҚИМЫЛ КОЭФФИЦИЕНТІ 
А. Т.Кәріпова 

 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 
академиясы, Астана қ., Қазақстан 
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Түйін. Мақалада ғылыми қызметкерлер жүктемесін бағалаудың авторлық әдістемесі 

ұсынылады, есептеу алғышарттары түсіндірілген және жұмыс уақытын тиімді пайдалану 
коэффициенті мен пайдалы іс-әрекет коэффициентінің формулалары әзірленді.  



 

226  
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

Ғылыми жұмыстың күрделілік деңгейін анықтау мен оның түрлерінің тиісті 
«салмағын» есептеу әдістеменің маңызды сатысы болып табылады. 5 күрделілік деңгейін және 
тиісті «салмағын» 0,1-ден 10 баллға дейінгі төңіректе қолдану ұсынылады. 

Жұмыста есептеудің статистикалық әдістері мен сарапшылық сауал алу қолданылды. 
Бұл әдістеме Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау 
органдары академиясында апробациядан өтті. 

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер саласындағы еңбек жүктемесін және 
коэффициентін есептеуге ұсынылған сандық-сапалық көзқарастар ғылыми-зерттеу 
қызметінің күрделілігін, уақытша шығындарды, орындаушы лауазымының санатын ескереді, 
яғни ғылыми еңбек нәтижелерін алуға әсер етуші барлық объективті факторларды ескеруге 
ықпал етеді.  

Түйінді сөздер: жүктеме, бағалау, еңбек, ғылым, жұмыс уақыты, тиімділігі, 
күрделілігі. 

 
SCIENTIFIC WORKERS LOADING ESTIMATION METHODOLOGY OR COEFFICIENT 

OF EFFICIENCY 
A.T.Karipova  

Academy of Law Enforcement Agencies under the General Prosecutor’s Office of the Republic of 
Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, Astana city 

е-mail: ainagul2005@mail.ru  
Summary. The article presents the author's methodology for estimating the capacity of 

scientific workers, describes the algorithm of calculation, and worked out formula for counting the 
coefficient of efficiency and efficiency working time. An important step in the methodology was to 
determine the level of complexity and calculate «weight» of the multiplicity of scientific work. Proposed 
to use 5 difficulty levels and "weight" in the range from 0.1 to 10 points. Statistical methods of 
calculation and expert interrogation were used in the work. 

The methodology was tested in the Academy of Law Enforcement Agencies under the General 
Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan. 

The proposed quantitative and qualitative approaches to the evaluation of efficiency and 
workload in the field of research and development take into account the complexity of the research 
process, time costs, the category of the post of the executor, that is, allow to take into account all the 
objective factors influencing the results of scientific work.  

Key words: workload, evaluation, labor, science, working time, efficiency, complexity. 
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Коллектив 
Алматинской академии экономики и статистики  

поздравляет  
Жумабека Тлеулиевича  

с  ЮБИЛЕЕМ 
 и желает ему здоровья, семейного счастья и творческих успехов! 

 
В Алматинской академии экономики и статистики кафедрой «Экономика и 

менеджмент» 19 октября 2018 года организована Международная научно-
практическая конференция «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, 
менеджмента и маркетинга», посвященная 70-летию доктора экономических наук, 
профессора, академика Академии сельскохозяйственных наук РК Жумабека 
Тлеулиевича Сейфуллина.  
           Академик АСХН РК, Почетный землеустроитель РК, Сейфуллин    Жумабек 
Тлеулиевич, родился 1 ноября 1948 года в Зерендинском районе  Акмолинской 
области. Окончил в 1973 г. Целиноградский СХИ, инженер-землеустроитель, 
учился в 1977-1980 гг. в очной аспирантуре Каз.НИИЭОСХ по специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. Защитил  по этой 
специальности  в 1982 г. кандидатскую диссертацию, а в 2002 г. докторскую 
диссертацию, доцент с 1986 г., профессор экономики  с 2004 года, действительный 
член Академии сельскохозяйственных наук РК по отделению экономики АПК с 
2013 года.  

После окончания института,  начав трудовую деятельность в должности 
старшего научного сотрудника в КазНИИЭОСХ  (г.Алматы); далее доцентом 
кафедры экономики Кокшетауского филиала  ЦСХИ  и зав. отделом экономики 
КНИТИ; в 1989 г. назначен директором Целинного филиала КазНИИЭОСХ, (г. 
Акмола), в 1992 г. - директором Талдыкорганского НИИСХ, (г. Талдыкорган),  с 
01.09.1997 по 30.08.2009 –  заведующий кафедрой Землеустройства и кадастра 
КазНАУ; с 01.09.2009 г. по настоящее время штатный  профессор кафедры 
Экономики и менеджмента ААЭС.  

Им опубликовано более 150  научных работ, в том числе 18  книг, из них 14  
учебников и учебных пособий на казахском, русском и китайском языках. 
Профессор Сейфуллин Ж.Т. руководит научными исследованиями, в том числе и 
грантовыми научными проектами.  
          Будучи членом докторского диссертационного Совета по экономическим 
наукам при КазНАУ (2003 – 2010 годы), а также членом экспертного Совета по 
экономическим наукам Комитета по контролю МОН РК (2008-2010 годы) он внес 
большой вклад в подготовку научных кадров - кандидатов и докторов 
экономического профиля в РК.   
           В связи с 60-летием,  в 2008 году, Агентством РК по УЗР,  за большие 
достижения в подготовке инженеров «ГосНПЦзем» был награжден именной 
медалью и присвоено звание - Почетный землеустроитель РК.  

Являясь членом кафедры «Экономика и менеджмент» АЭСА с 2009 года, 
профессор Сейфуллин Ж.Т.  вносит большой вклад в развитие Алматинской 
академии экономики и статистики, обучая студентов и магистрантов, участвуя в 
общественной и научной деятельности Академии.   
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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 – keywords) 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: 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 языке, включая 
название статьи, список авторов и их аффилиаций (мест работы, для авторских сведений 
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ученую степень и занимаемую должность. Также необходимо наличие полного пристатейного 
списка литературы в латинской транскрипции (если цитируемый источник не имеет 
оригинального названия на английском, то рекомендуется использование транслитерации вместо 
перевода).    

8.Наличие 2 (двух) рецензий (внутренняя и внешняя) не членов редколлегии журнала, 
заверенные печатью учреждения, где они работают. 

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  РИНЦ 
 

ФОРМА 
для размещения сборника статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и       

включения сборника статей в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
1. Название статьи: на казахском, русском и английском языках 
2. Сведения об авторе (авторах): 
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью: 
– место работы автора (авторов) (должность, ученая степень и организация): 
– контактная информация: 
e-mail) автора (авторов) - 
   телефоны автора (авторов) - 
3. Аннотация: 
4. Ключевые слова: 
5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК): 
http://teacode.com/online/udc/ – УДК 
http://www.idea.com.ua/map.php – ББК 
Выберите свою принадлежность. 
6. Библиографический список литературы 
Только на языке оригинала   
 
 
12. Редакция оставляет за собой право редакторской правки. 
 
 

Технические требования 
1.  Общий объем статьи, включая аннотацию, приложения, примечания, литературу, 

таблицы и рисунки не должен превышать 8 страниц. Исключение составляют заказные и 
обзорные статьи, подготовленные по предложению редакции. 

2. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии шрифтом гарнитуры 
TimesNewRomen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

233 
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018 юююююю  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

Схематический пример оформления статьи №1 
 
МРНТИ (кегль-14пт) 
УДК(кегль-14пт) 
По центру приводятся:  
o Название статьи(кегль-14пт, Поля:сверху-2 см, слева-3 см., справа-1,5 см. 

Шрифт полужирный, межстрочный интервал– одинарный.) 
o Фамилии и инициалы авторов–курсивом, кегль-12пт, шрифт полужирный 

(напр.: И.В.Иванов, С.П.Крылов)  
o Полное название учреждения (курсивом, кегль-12пт), которое представляет автор 

(с указанием города и страны) и электронный адрес корреспондирующего автора.  Если 
авторы из разных учреждений, то соответствие между автором и учреждением 
устанавливается надстрочными индексами, например:  

И.В.Иванов*1,С.П.Крылов2 

1Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы, Казахстан 
2 Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 

г. Алматы, Казахстан. 
e-mail:ivanov@mail.ru 

o Аннотация.  
o Ключевые слова. 
o Текст статьи: Поля: сверху, снизу - 2 см., слева -3 см., справа -1,5 см. Шрифт 

TimesNewRoman.  Кегль-14 пт. Абзацный отступ-1,25 см., межстрочный интервал – 
одинарный).  

o Список литературы. 
o После списка литературы приводится: см. выше п.5 Правил для авторов 

      
•в тексте ссылки на литературные источники помечаются соответствующей порядковой 

цифрой в квадратных скобках после цитаты (ссылки):[5]. Используемая литература с учетом 
новейших публикаций, указываемая в ссылках, дается в конце статьи пронумерованной и в 
порядке упоминания по авторам, ссылки на законодательные и нормативные источники 
только по тексту. 

3. Таблицы и рисунки с названиями должны быть пронумерованы по порядку (если их 
несколько). Нумерация таблицы (Таблица 1.) должна быть расположена вверху слева выше 
названия таблицы через абзацный отступ.  

4. Рисунки, фотографии должны быть  четкими и контрастными,   иметь разрешение  не 
менее 300 dpi,  подрисуночные надписи к ним  должны быть расположены ниже рисунка по 
центру.  Цветные рисунки, диаграммы не допускаются. 

5. На рисунках должен быть минимум буквенных и цифровых обозначений, обязательно 
объясненных в статье или подрисуночных подписях (Рисунки и таблицы закрепить!!!). 

6. Необъясненные сокращения слов, имен, названий, кроме общепринятых, не 
допускаются. Аббревиатуры расшифровываются после первого появления в тексте, например: 
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 

7. Упомянутые в статьях единицы измерения должны соответствовать Международной 
системе единиц СИ. 

8. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft Education  (каждая 
формула - один объект).   

9.  Редакция не занимается литературной и стилистической обработкой статей. 
Материалы статьи не возвращаются. 



 

234  
 

Статистика, учет и аудит, 4(71)2018  
http://sua.aesa.kz/,   http://www.aesa.kz/ 
 

10. Список литературы см. п.7 Правил-выше.  
11. Материалы статьи, включая сканированные копии 2-х рецензий и справки на 

антиплагиат  (в одной архивированной папке) в электронной форме следует отправить по   
е-mail:  naz.izdat2011@mail.ru,    anvarbekdaurenbekov@mail.ru  
12. Контакты редакции: г. Алматы, ул. Жандосова, 59, каб.Издательский центр  
Телефоны: 8 727 309-58-20  (каб. 102): 
Дауренбеков Анварбек Коймагамбетович; 
Айтжанова Назгуль Мухаметжановна. 
 
С бумажной  версией журнала можно ознакомиться в Национальной библиотеке  РК и в 

читальном зале библиотеки Академии. 
Электронной  версией  журнала можно ознакомиться на сайте:  
http://sua.aesa.kz/ ,  
http://www.aesa.kz/nauka/nauchnye-izdaniya/  
 
Журнал имеет рубрики по Экономике и менеджменту, Финансам, Учету и аудиту, 

Статистике, Информатике и общественным наукам. 
Редакция допускает  публикацию рекламного характера, касающуюся деятельности 

Академии и собственно журнала. 
Вы также можете на нашем сайте ознакомиться электронной версией последних 

номеров и архивом прошлых номеров, начиная с 2011года.  
В конце всех номеров журнала и в данных об авторах статей Вы можете найти 

контактные электронные адреса и информацию об авторах.  
 

 
 


