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Секция 1 - РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Абдуллина Н.Ф. – препод., магистр 

Алматинский экономический колледж, Алматы    

 е-mail: nuriya0707@ mail.ru 

 

Современный этап экономического развития страны тесно связан с проблемами 

глобализации мировой экономики и развития интеграционных процессов, 

происходящих как на мировом, так и на региональном уровне. При этом происходит 

активное проникновение товаров и услуг, а также капитала на внутренние рынки стран, в 

том числе и Казахстана, ставя во главу угла проблему повышения конкурентоспособности 

экономики страны в целом. В этих условиях, чтобы достичь конкурентоспособности 

национальной экономики как никогда возросла необходимость повышения 

конкурентоспособности национальных кадров ключевого конкурентного преимущества 

страны на мировом рынке в ближайшие годы. Для этого, как отметил Президент 

Республики Казахстан в своем Послании народу Казахстана, необходимо внедрять в 

процесс обучения современные методы и технологии и на этой основе осуществить 

системную модернизацию образовательного процесса в республике и вывести эту сферу на 

уровень мировых стандартов. 

Для решения этих проблем, в настоящее время в  учебных заведениях ТиПО страны 

идет активный процесс переориентации учебного процесса на новые формы и методы 

обучения. В соответствии с новыми требованиями образовательного процесса, учебные 

подразделения ТиПО разработали учебно- методический комплекс в разрезе отдельных 

дисциплин, главной целью которого является ориентированность образовательного 

процесса на подготовку высококвалифицированных профессионально компетентных, 

способных к эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентных на 

рынке труда, а также способных к творческой деятельности специалистов. Потребность в 

таких специалистах растет ежегодно. 

Модернизация образовательного процесса в учебных заведениях ТиПО страны 

предполагает поиск путей активизации деятельного и созидательного начал. Учебные 

заведения ТиПО, как социальный институт призван давать студентам прочные знания 

основ науки, вырабатывать навыки и умения применять их на практике и в дальнейшей 

жизни. Решение этой важной социальной задачи непосредственно связано с 

совершенствованием форм, методов и средств обучения. Чтобы добиться эффективности 

образовательного процесса, современная система образования требует от преподавателя 

сместить акцент в процессе преподавания на применение таких методов, которые развивали 

бы активную познавательную деятельность студента во всех формах и звеньях учебного 

процесса. Одним из способов достижения этой цели является внедрение активных методов 

обучения. 

Активные методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но 

активны и студенты. Преподаватель не должен быть направлен на изложение готовых 

знаний и контроль за их воспроизведение. Задача преподавателя – самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности. В основе 

активных методов лежит диалог, как между преподавателем и студентами, так и между 
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самими студентами. В процессе диалога развиваются коммуникативные способности, 

умение решать проблемы коллективно, развивается речь студентов. Активные методы 

обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности, вызывают личностный интерес к решению каких-либо познавательных 

задач, возможность применения студентами полученных знаний. Методы активного 

обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса:  

1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.  

2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие методы как 

коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний и 

развитие творческих способностей, возможно использование моделированного обучения, 

игровые и неигровые методы.  

Активные методы обучения, направленны на формирование умений и навыков, 

обеспечение выполнения студентами тех задач в процессе решения, которых они 

самостоятельно овладевают умениями и навыками. Активные методы характеризуются 

следующими особенностями: отсутствие формализованности, эмоциональность, 

демонстративность, информированность, продуктивность формирования практических 

умений, необходимых для успешного общения с людьми и для профессиональной 

деятельности. 

 Активные методы обучения, при которых деятельность студента носит 

продуктивный, творческий, поисковой характер.  

К активным методам обучения относят: 

а) дидактические игры; 

б) анализ конкретных ситуации; 

в) решение проблемных задач; 

г) обучение по алгоритму; 

д) мозговую атаку, вне контекстные операции с понятиями и др;  

Главная задача использования активных методов обучения это научить студента 

мыслить, привить ему навыки практических действий, развить разностороннюю 

коммуникацию всех участников образовательного процесса. Активный метод – это форма 

взаимодействия преподавателя и студента, при которой преподаватель и студент 

взаимодействуют друг с другом в ходе урока и студенты здесь не пассивные слушатели, а 

активные участники урока. 

Я хотела бы рассказать, какие активные методы обучения использую для каждого этапа 

урока, которые позволяют эффективно решать конкретные задачи и цели обучения. 

Этап урока: Вызов 
Предназначен для того, чтобы: 

• вызвать в памяти учащихся ту информацию, которая пригодится на данном уроке; 

• вызвать интерес к новой теме; 

• вызвать активность учащихся. 

Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной 

теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения 

штурма 

      Преимущества: выход за пределы стандартного мышления, простота, поощрение 

креативного мышления. Развивает навыки слушания. 

      Горячий стул-студент отвечает на вопросы. Данный метод позволяет быстро 

проверить теоретические знания студента. Иногда использую парную работу, два 

студента отвечают на вопросы, кто быстрее или студенты могут задавать вопросы друг 

другу. Лучше всего когда вопросы задают студенты. Преподаватель наблюдает и 

оценивает качество вопросов и ответов. Уметь задавать краткие, точные, понятные вопрос 

это тоже искусство 
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       Этап урока: Закрепление 

Данный этап урока очень важен, так как закрепление знаний является необходимым для 

дальнейшего обучения. Закрепление, как и рефлексия отслеживает результаты 

достижения целей учеником и очень часто является обратной связью между 

преподавателем и студентом. 

В качестве закрепления нового материала успешно применяется игра «Да» - «Нет». 

Вопрос читается один раз, переспрашивать нельзя, за время чтения вопроса необходимо 

записать ответ «да» или «нет». Главное здесь – приобщить даже самых пассивных к учёбе. 

Метод «Классические пары» 
На маленьких карточках с написаны номера счетов и их названия, имеющие связь 

между собой. Учащиеся должны найти и составить «классическую пару». 

Метод «ПОПС-формула».  

Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных компонента, которые 

представляют собой расшифровку первых букв данной аббревиатуры и являются 

необходимыми элементами для построения текста. 

П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое собственное мнение. 

Для этого можно использовать следующие формулировки: «Я считаю, что…», «На мой 

взгляд, эта проблема заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен с…». 

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо привести все 

возможные аргументы, подтверждающие ваше мнение. Ответ должно быть обоснованным, 

а не пустословным. В нем должны быть затронуты моменты из изученного курса либо темы, 

раскрыты определения и понятия. В данном блоке основной вопрос – почему вы так 

думаете? А это значит, что начинать раскрытие его следует со слов «Потому что…» или 

«Так как…». 

П – примеры. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов необходимо 

привести факты, причем их должно быть не менее трех. Данный пункт раскрывает умения 

учащихся доказать правоту своей позиции на практике. В качестве примеров можно 

использовать как собственный опыт, даже может надуманный, так и знания с курса истории 

или обществознания. Главное, чтобы они были убедительными. Речевые обороты, 

используемые на этом шаге, - «Например…», «Я могу доказать это на примере…». 

С – следствие (суждение или умозаключение). Этот блок является итоговым, он 

содержит ваши окончательные выводы, подтверждающие высказанную позицию. Начало 

предложений в нем может быть таким: «Таким образом…», «Подводя итог…», 

«Поэтому…», «Исходя из сказанного, я делаю вывод о том, что…». 

Тысяча примеров. Прием используется для проверки практических навыков. Это 

форма устного фронтального опроса, который позволяет за короткое время оценить, 

насколько верно учащиеся могут связывать изученную теорию с практикой. 

Суть приема: дается понятие, определение, дата, название. Учащиеся должны привести 

примеры, раскрывающие смысл. 

Например, на уроке бухгалтерский учет задается вопрос "Применение основных 

средств". Учащиеся не просто отвечают "в производстве", а приводят конкретные примеры. 

Азбука. Учитель называет одну букву. Учащиеся должны подобрать как можно больше 

слов, начинающихся на эту букву. Все слова и понятия должны перекликаться с темой 

урока. 

Такой опрос помогает не только проверить знания учащихся в активной форме, но и 

повторить пройденный материал. Прием удобно использовать в начале урока, при введении 

в новую тему или про проверке домашнего задания. 

Верно-неверно. Суть опроса заключается в том, что из предложенных учителем 

выражений учащиеся выбирают лишь правильные. Очень эффективный прием при 

проверке домашнего задания или при повторении пройденного материала. 

Методы получения обратной связи. «Незаконченное предложение» 

Участникам предлагается закончить следующие предложения: 
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Самый главный вопрос, который был поставлен сегодня… 

Самым трудным для меня на сегодняшнем занятии было… 

Сегодня я понял(а), что… 

Я считаю уместно использовать технологию активные методы обучения в ходе 

обучения это позволяет усиливать возможность формирования у обучающихся умение 

общения учебно-информационных и учебно- организационных навыков. 

В тоже время с обучением и воспитанием, использование активных методов обучения 

гарантирует развитие и формирование у учащихся всесторонних умений. 

К ним обычно относят: 

-умение принимать решения и умение решать проблемы, общительные качества; 

- способность четко обосновывать информацию и ясно ставить задачи; 

- способность слушать и прислушиваться к разным точкам зрения и мнения других 

людей; 

- лидерские качества и навыки; 

-способность работать в команде и др; 

Таким образом, активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной мыслительной 

и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 

учитель, но активны и ученики. 

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение 

программного материала. Вот почему следует совершенствовать те методы и средства 

обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения: 

помогают научить учащихся активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их 

мысль и развивают интерес к предмету. 
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АҚПАРАТТЫ ЭКОНОМИКАДА АДАМ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ДАМУЫ 

 

Айекенова М.К. - аға оқытушы, э.ғ. магистрі 

Сарманов А. - 2 курс студенті, «Менеджмент» мамандығы  

Алматы гуманитарлы-экономикалық униветитеті, Алматы  

Email: a.meru_meru85@mail.ru  

 

Қазіргі заманғы басқару теориясы жаңа әдіс арқылы адам ресурстарының санатын 

анықтап, оны неоклассикалық еңбек экономикасы аймағынан корпоративтік басқару 

саласына ауыстырды. Кейінгі зерттеулерде адам ресурстарын бағалау теориясы кадрлар 

әлеуетінің сандық көрсеткіштеріне негізделген кәсіпорындардағы басқару теориясына, 

сондай-ақ қолданыстағы бағалау әдістеріне және кәсіпорынға қол жетімді адами 

ресурстарды анықтаудың критерийлік тәсіліне айналды. Зерттеушілер ұсынған сандық 

көрсеткіштер менеджменттің басты міндеті болып табылатын кәсіпорынның өз мүддесі 

үшін оны пайдаланудан келетін әлеуетті кірістерді анықтауға мүмкіндік береді [1]. 

Осылайша, адам ресуртарын басқару әдісі оны пайдалану нәтижесінде болжанады, ал 

адам ресуртарын нақты бағалау кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау үшін 

маңызды болып табылады. 

Кәсіпорынның адам ресурстарын басқару тәжірибесі АҚШ пен Еуропадағы 

зерттеулермен қамтылған және жеке компаниялар деңгейінде интеллектуалды капиталды 

қалыптастыруға және дамытуға арналған. Интеллектуалды капиталды негізгі ресурс 

ретінде пайдаланған кәсіпорындардың жоғары тиімділігі бірінші кезекте инновациялық 

кәсіпорындарда байқалды, бұл нарықтық құнның едәуір өсуін және компанияның белсенді 

капиталдандыруын көрсетеді [2]. 

Бұл парадигмалық ауысым кәсіпорынның қызметінде адам ресурстарының рөлін одан 

әрі қайта қарауға әкелді. Кәсіпкерлік процестерін цифрландыру парадигмасында 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың қолданыстағы адам капиталын басқару тәжірибесін 

зерделеу қажеттілігі сонымен қатар барлық әлеуметтік-экономикалық жүйелерге 

цифрландыру әсерінен туындаған ішкі өзара байланысты мәселелерге байланысты: 

- еңбек нарығындағы персоналдың тапшылығын қалыптастыру. Бұл, бір жағынан, 

көптеген салаларда цифрландыруға байланысты онжылдық кезеңде 240 миллионға дейін 

жұмыс орнын қысқартуы мүмкін, ал екінші жағынан, өсу индустриясындағы персоналдың 

жетіспеушілігіне байланысты айтарлықтай қысқартулар. Сонымен қатар, төмендету 

есебінен босатылған қызметкерлер көбінесе біліктілігі төмен және басқа салаға көшу үшін 

жеткілікті дағдыға ие емес. 

- босатылған жұмыс күштерін жаппай қайта даярлау қажеттілігі - бұл ең алдымен 

қызметкерлердің өзгерген жұмыс үрдісіне және жұмыс берушілердің талаптарын 

бейімдеуіне мүмкіндік беретін АТ дағдыларын дамыту; 

- салаларды жаңғыртудан туындайтын «болашақ мамандықтары» сұранысының 

артуы.Ең алдымен, бұл АТ-ны дамытуға және енгізуге байланысты мамандықтар; сондай-

ақ жоғары технологиялық жабдықтардың инженерлері мен техниктері; 

- қызметкерлерді жоғары деңгейдегі когнитивті дағдыларға үйрету қажеттілігі. Оларға 

мыналар жатады: шығармашылық, шешім қабылдау, проблемаларды шешу, жүйелерді 

талдау, сыни ойлау және көшбасшылық [3]. 

Адам ресурстарына қойылатын талаптардың өзгеруіне ең көп үлес қосатын үрдістер - 

«кадрлық алшақтықты» қалыптастыру және «болашақ мамандығына» деген сұраныстың 

өсуі цифрландыру тұжырымдамасымен байланысты. Келесі 10 жылда бұл үдерістің келесі 

кезеңге өтуі күтілуде: негізгі цифрландыру технологиялары әзірленеді және оларды 

стратегиялық салаларда іске асыру әдісі әзірленеді; соның салдарынан салаларды жаппай 

цифрландыруға көшу басталады [4]. 

Бұл проблемалар осы зерттеуді өзекті деп санайды, оның негізгі ғылыми гипотезасы 

кәсіпорындардың цифрландыру деңгейін жоғарылату жөніндегі іс-шараларын, ең алдымен, 
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кәсіпорындарды цифрлы технологияларға көшіру кезінде адам капиталын басқару 

стратегиясының жоқтығымен қиындатады. Бүгінгі таңда цифрлық технологияларды 

пайдалану көптеген ресейлік компаниялардың жоғары басшылығымен таза технологиялық 

тапсырма ретінде қабылданады. Ал тұрақты цифрландыру мағынасы өзгеруі адами капитал 

менеджмент жүйесі және компанияның ұйымдастыру өзі-ақ сонша технология емес болып 

табылады [5]. 

Бұл зерттеу цифрлық экономиканы дамыту жағдайында өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

адами капиталының стратегиялық менеджментіндегі жаңа векторларды анықтау бойынша 

ауқымды жұмыстардың басталу нүктесі болып табылады. Цифрлы экономикадағы адами 

капиталды басқару принциптері әлеуметтік-экономикалық субъектілердің нақты 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сондай-ақ экономикалық, геосаяси, технологиялық және 

еңбек нарығының үрдістерін ескеруі керек [6]. 

Қызметкерлерді басқару жүйесі, бір жағынан, ұйымның дамуының мақсаттары мен 

жағдайларын, екінші жағынан, олардың мүмкіндіктері арасында ең жақсы үйлесімділікті 

қамтамасыз ету үшін ұйым қызметкерлеріне әсер ететін стратегиялық, тактикалық және 

операциялық әдістерді қамтиды. Еңбек, тәжірибе мен қызметкерлердің түйсігі арқылы 

ұйым мақсаттарына қол жеткізілді. Бұл мүмкін болса, компания мен қызметкердің 

мүдделері бір-біріне сәйкес келеді және егер адам өз жұмысымен қанағаттандырылса [7]. 

Қызметкерлердің бәсекеге қабілеттілігі - жеке қызметкерлердің немесе олардың 

топтарының жалпы бәсекеге қабілеттілігі. Қызметкердің бәсекеге қабілеттілігі - ұйымдағы 

мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін жұмыста жеке жетістіктерге жету мүмкіндігі. Бұл 

үлес ұйымдық мақсаттардың жеке параметрлерге сәйкес келуіне байланысты. Сонымен 

қатар, жеке қызметкердің бәсекеге қабілеттілігі олардың атқаратын функцияларымен 

анықталады. Қызметкердің ұйымның бәсекеге қабілеттілігіне қосқан үлесі, егер 

психологиялық климат пен ұйымның корпоративтік мәдениеті жеке адамның 

құндылықтарымен үйлеспейтін болса, оң және теріс болуы мүмкін. Мысалы, қызметкер, 

сол процесінде жоғары бәсекеге қабілеттілік бойынша басқа бірдей ұйымдастыру мен 

төмен сипаттауға болады. 

Цифрлық экономикадағы қызметкерлердің бәсекеге қабілеттілігін басқару, ресми және 

бейресми ақпарат көздеріне негізделген құзыреттілікті диагностикалау жүйесі, 

психологиялық сипаттамалары, жеке құндылықтары және олардың корпоративтік 

мәдениетке қатысты болуы қажет. Бұдан басқа, ол динамикалық және бейімделгіш болуы 

керек - кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін осы параметрлерден қадағалап отыру және 

біліктілікті жоғарылату, мансаптық өсу және даму, жеке тұлғаның эмоционалды фонын 

түзету және персоналдың психологиялық климатын жақсарту бойынша шаралар ұсынуы 

керек. Бұл факторлар кадрларды басқару жүйелерін құруда және қызметкерлердің цифрлық 

экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда машина жасауды пайдалануды қажет 

етеді. 

Жаңа шарттар мен цифрлы басқару технологиялары басқару технологияларын ғана 

емес, сонымен қатар «Кімжәне кіммен басқару» басқарудың субъектісі мен объектісін де 

басқарады. Егер үлкен деректер «жаңа мұнайға» айналса, онда жұмыс істеу, машина жасау 

технологиясын меңгеру және қолдану технологиясы ұлттық қауіпсіздіктің негізі болып 

табылады [8]. 

Цифрлық экономиканы дамыту жағдайындағы өндірістік кәсіпорындардың адами 

ресурстарды басқару принциптері кәсіпорындардың және экономиканың тиімділігіне 

құқықтық құралдарды құруға мүмкіндік береді. 

Бұл зерттеу цифрлық экономиканы дамытуда адам ресурстарын стратегиялық 

басқарудағы жаңа векторларды анықтау бойынша ауқымды жұмыстардың басталу нүктесі 

болып табылады. 
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Қазіргі қазақстандағы қоғамды кеңінен дамыған сақтандыру жүйесінсіз елестету 

мүмкін емес, өйткені сақтандыру институты қоғамды өз азаматтарының өмірі мен 

қызметінде болуы мүмкін қолайсыз оқиғалардан қорғаудың маңызды нысандарының бірі 

болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, қоғам сақтандыру компанияларының қаржылық 

сенімділігіне өте мүдделі, олардың міндеттемелерін орындамауы бүкіл қоғам үшін ауыр 

экономикалық және әлеуметтік салдарға әкелуі мүмкін. Мұның бәрі қаржылық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету міндетіне макроэкономикалық аспект береді. 

Қазіргі уақытта қаржылық тұрақтылық мәселесі бүкіл Қазақстан нарығы үшін өзекті 

болғанымен, тәуекел санатына негізделген сақтандыру компаниясы қаражатының айналым 

ерекшеліктері қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету кепілдіктеріне де, оны бағалау 

әдістемесі мен өлшемдеріне де ерекше көзқарасты талап етеді. 

Сақтандыру компаниясының қаржылық тұрақтылығы мәселесі нарықтық қатынастарға 

көшуге және Қазақстанда өркениетті сақтандыру нарығының қалыптасуына байланысты 

туындады, сондықтан оған отандық әдебиеттерде жеткілікті көңіл бөлінбеді. Көп жағдайда 

ол сақтандыру компаниясының нарықта сәтті жұмыс істеуіне ықпал ететін жекелеген 

факторлар тұрғысынан қарастырылды. Сонымен қатар, сарапшылар зерттелген мәселелер 

бойынша консенсусқа ие болмады. Мұндай жағдайларда сақтандыру компаниялары 

көбінесе бұл мәселелерді эмпирикалық деңгейде шешті, бұл осы компаниялардың 

қаржылық жағдайына теріс әсер ете алмады.  

Қаржылық қатынастар нарық субъектісінің экономикалық қатынастарының бір бөлігін 

ғана құрайды, және осы тұрғыдан алғанда қаржылық тұрақтылық "тұрақтылық" ұғымынан 

тұтастай ерекшеленеді; жүйенің ең маңызды белгісі-тұтас ретінде жүйе әрқашан оны 

құрайтын элементтердің қарапайым жиынтығынан үлкен. Сонымен қатар, жүйенің 

элементі ретінде қаржылық тұрақтылық жүйенің басқа элементтерінің ықпалында болады 

және бірқатар экономикалық факторларды жүзеге асырады, мысалы, компанияның бағалық 
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қызметі, сонымен қатар психологиялық, басқарушылық, құқықтық және басқалар [1]. 

Қаржы қаржы ресурстары арқылы өндіріс процесін сандық түрде көрсету қасиетіне ие, 

демек, қаржылық тұрақтылық сандық өрнектің объективті негізіне ие. Қаржы 

ресурстарының өзгеруі қаржы бөлу функциясымен делдал болады, ал бөлу қаржы 

ресурстарының қозғалысы ретінде тұрақтылық немесе тұрақсыздық жағдайын анықтайды, 

ал бақылау функциясы қаржылық тұрақтылықты белгілі бір шығындар пропорцияларының 

шеңберіне сәйкес келетін индикаторлардың біріне айналдырады, олардың өзгеруі кезінде 

қаржы ресурстарының жағдайы да өзгереді. 

Қаржылық тұрақтылықтың белгілері субъектінің қоршаған ортамен қарым-

қатынасында жүзеге асырылады. Нарық субъектісінің тұрақтылығы туралы ол 

оқшауланған, ортадан оқшауланған жағдайда ғана айтуға болады. Алайда, мұндай 

оқшаулау әрдайым диалектикалық тұрғыдан қарама-қайшы: ол экономикалық еркіндікті 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек, бірақ қоршаған ортаның өзгеруіне қажетті 

реакцияны қиындатпау үшін шамадан тыс болмауы керек [2]. 

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру 

секторы 27 сақтандыру ұйымымен ұсынылған, оның 9-ы - өмірді сақтандыру бойынша. 

2021 жылы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтері 23% – ға ұлғайды (2021 

жылғы желтоқсандағы өсім-2,8%) және 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 1,8 трлн 

теңгені құрады. Активтердің өсуі, негізінен, сақтандыру сыйлықақыларының өсуі және 

оларды бағалы қағаздарға инвестициялау есебінен жүреді [3]. 

Активтер құрылымында ең үлкен үлесті (жиынтық активтердің 72,1% – ын) бағалы 

қағаздар алады – 1,3 трлн теңге, олар 2021 жылы 27,7% - ға ұлғайды (2021 жылғы 

желтоқсандағы өсім-1,7%).  

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының міндеттемелері 2021 жылы 32,4% – ға 

ұлғайды (2021 жылғы желтоқсандағы өсім-3,7%) және 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша 1,1 трлн теңгені құрады. Міндеттемелердің ұлғаюы негізінен сақтандыру 

резервтерінің ұлғаюы есебінен болды.  

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымдарының меншікті капиталы 2021 жылы 11,4% - ға ұлғайып, 741 млрд теңгені құрады 

(2021 жылғы желтоқсандағы өсім 1,5%).  

Сақтандыру секторының таза пайдасы, негізінен сақтандыру қызметінен түскен 

кірістер есебінен 2021 жылы 118,4 млрд теңгені құрады (2021 жылғы желтоқсанда пайда 

13,8 млрд теңгеге өсті).  

2021 жылы жеке және заңды тұлғалар бойынша 11 848 845 сақтандыру шарты жасалды, 

бұл 2020 жылмен салыстырғанда 34,9% – ға артық (2021 жылғы желтоқсанда-1 100 497 

шарт). Бұл өсім, негізінен, жасалған өмірді сақтандыру шарттары санының 47,6%-ға немесе 

722 807 данаға, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 3,5 есеге немесе 66 958 

данаға, туристі сақтандыру 3,3 есеге немесе 357 383 данаға және жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру шарттары 2,3 есеге немесе 914 960 данаға ұлғаюымен негізделген.  

2021 жылы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған 

сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 698,7 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылға 

қарағанда 36,7% – ға артық (2021 жылғы желтоқсан-76,6 млрд.теңге). Міндетті сақтандыру 

бойынша 2021 жылы қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 131,8 млрд 

теңгені құрады, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 18,8% – ға артық (2021 жылғы 

желтоқсанда-14 млрд теңге). Ұлғаю, негізінен, көлік құралдары иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша болды.  

Ерікті жеке сақтандыру бойынша 2021 жылы қабылданған сақтандыру 

сыйлықақыларының көлемі 300 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 

57,4% – ға артық (2021 жылғы желтоқсан-32,4 млрд теңге). Өсім, негізінен, өмірді 

сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жинаудың 78,6% - ға немесе 

72,7 млрд теңгеге және зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша 31% - ға немесе 14 млрд 

теңгеге ұлғаюына байланысты. 
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Ерікті мүліктік сақтандыру бойынша 2021 жылы сақтандыру (қайта сақтандыру) 

шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары 266,8 млрд теңгені құрады, 

бұл 2020 жылмен салыстырғанда 27,3% – ға артық (2021 жылғы желтоқсанда-30,2 млрд 

теңге). Бұл өсім, негізінен, мүлікті зияннан сақтандыру бойынша жиналған 

сыйлықақылардың 24%-ға немесе 28 млрд теңгеге және азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікті сақтандыру бойынша 2 есе немесе 15,5 млрд теңгеге өсуіне байланысты 

болды. 2021 жылы сақтандыру төлемдерінің көлемі 126,9 млрд теңгені құрады, бұл 2020 

жылға қарағанда 13,7% – ға аз (2021 жылдың желтоқсан айында-15 млрд теңге). Барлығы 

731 784 төлем жүзеге асырылды [4]. 

Forbes Kazakhstan KPMG көмегімен Қазақстанда және Орталық Азияда сақтандыру 

компанияларының рейтингін жасап, оларды тоғыз көрсеткіш бойынша бағалады. 19 жалпы 

сақтандыру компанияларының және тоғыз өмірді сақтандыру компанияларының рейтингі 

сақтандыру компанияларының қаржылық жағдайының абсолютті және салыстырмалы 

көрсеткіштерін білдіретін тоғыз көрсеткішке негізделген, атап айтқанда: 

1) Тиімділік көрсеткіштері: ROE (1) және шығындылықтың аралас коэффициенті 

(2); активтер (3), меншікті капитал (4), таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары 

(5), таза сақтандыру төлемдері (6) және таза пайда (7) сияқты.  

2) Абсолюттік көрсеткіштер; өсу көрсеткіштері: өткен жылға қатысты таза еңбек 

сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының өсуі (8); сақтандыру резервтерін өтеу 

коэффициенті (9). Қарастырылып отырған кезең – 2020 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға 

дейін [5]. 

 
Кесте 1 - Жалпы сақтандыру бойынша ҚР сақтандыру компанияларының рейтінгі  

 

Орын Компания аты Рейтинг Портфельдің үлкен үлесі Активтері, 

млрд 

теңге 

Меншікті 

капитал 

мөлшері 

1 "Евразия "СК" S&P Global Ratings: 

BBB/Тұрақты (16.06.2021)  

A.M.Best:B++/тұрақты 

(20.08.2020) 

мүлікті сақтандыру, КО 

АҚЖМС 

306 млрд 

теңге 

1-ші орында 

– 192 млрд 

теңге 

2 "Қазақмыс" 

СК " АҚ 

Fitch Ratings: BB-/ тұрақты 

(20.05.2021) 

 

мүлікті, жазатайым  

оқиғалардан, жүктерді 

сақтандыру 

43,4 

млрд.теңг

е  

13,9 млрд 

теңге 

3 «Халық» 

сақтандыру 

компаниясы 

A.M.Best:B++/Оң 

(12.01.2021) 

 

мүлікті сақтандыру, КҚИ 

АҚЖМС, ауырған 

жағдайда сақтандыру 

115 млрд 

теңге 

10-шы орын 

4 «НОМАД 

Иншуранс»  

S&P Global Ratings" АҚ: 

BB - / тұрақты (01.12.2020) 

КҚИ АҚЖМС, мүлікті 

сақтандыру 

32,8 млрд 

теңге 

ROE– 40% 

5 "Виктория" 

СК" АҚ 

A.M. Best: B+/ Тұрақты 

(10.07.2020) 

МҚҰ, мүлікті 

сақтандыру, КҚИ 

АҚЖМС 

4-ші 

орында-

97,3 млрд 

теңге 

3-ші 

орында-89,5 

млрд теңге 

6 "Jusan Garant" 

сақтандыру 

компаниясы"  

S&P Global Ratings: 

+ / Тұрақты (03.08.2020) 

 

мүлікті сақтандыру, КҚИ 

АҚЖМС 

22,7 млрд 

теңге 

- 

7 "Коммеск-

Өмір"СК" АҚ 

A.M. Best: 

B - / Тұрақты (11.03.2021) 

 

КҚИ АҚЖМС, автокаско 7-ші 

орында 

қалды – 

25,8 млрд 

теңге 

- 

8 "Basel" 

сақтандыру 

компаниясы " 

АҚ 

 

 

жоқ автокаско 10,2 млрд 

теңге 

ROE 2-ші 

орын 34,7% 
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9 KazakhExport 

"экспорттық 

сақтандыру 

компаниясы  

жоқ қарыздарды сақтандыру 2-ші орын 

– 122,9 

млрд. тг. 

109,4 млрд 

теңге 2-ші 

орын 

10 "Мұнай 

сақтандыру 

компаниясы" 

S&P Global Ratings: B+ / 

тұрақты (23.06.2021) 

КҚИ АҚЖМС, мүлікті, 

ауырған жағдайда 

сақтандыру  

9-шы– 

19,35 млрд 

тг 

- 

11 "AMANAT" 

СК " АҚ 

Fitch Ratings:B + / Тұрақты 

(16.11.2020) 

КҚИ АҚЖМС, мүлікті 

сақтандыру, автокаско 

- - 

12 "Сентрас 

Иншуранс"СК

" АҚ 

жоқ КҚИ АҚЖМС, кәсіби 

жауапкершілікті міндетті 

сақтандыру, АҚЖ ерікті 

сақтандыру 

- - 

Ескерту: [5] дереккөз негізінде автормен құрастырылды 

*КҚИ АҚЖМС көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру. 

 

Бірінші орында "Евразия" СК – 2020 жылдың қорытындысы бойынша активтері 306 

млрд теңге (20%-дық үлес) болатын қазақстандық нарықтағы ең ірі сақтандыру 

компаниясы. Бір жыл ішінде активтер 22% - дан астам өсті. Меншікті капитал мөлшері 

бойынша бірінші орында – 192 млрд теңге. Таза еңбек сіңірілген сыйлықақылар сомасы 

бойынша көшбасшы болып табылады-87,7 млрд теңге, бұл 2019 жылға қарағанда 20,9% - 

ға артық. Таза пайда бойынша компания бұдан бір жыл бұрынғы 29 млрд теңгеге қарағанда 

39 млрд теңге табыс тауып, үздік нәтиже көрсетті. 2021 жылғы 16 маусымда S&P Global 

Ratings халықаралық агенттігі эмитенттің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін және "Еуразия 

"сақтандыру компаниясы" АҚ қаржылық тұрақтылық рейтингін "Тұрақты"болжамын 

сақтай отырып, ВВВ деңгейінде растады. 

"Еуразия" СК "Еуразиялық қаржы компаниясы" АҚ – ға тиесілі, оның соңғы 

бенефициарлары Ибрагимовтар отбасы (Forbes Kazakhstan ең бай бизнесмендерінің 

рейтингінің№8), сондай-ақ оның серіктестері-Патох Шодиев пен Александр Машкевич 

болып табылады.  

2. "Қазақмыс" СК " АҚ. Өткен жылмен салыстырғанда "Қазақмыс" СК рейтингте бірден 

алты сатыға көтерілді. Бұған көбінесе шығындылықтың аралас коэффициенті – 58,1% (16-

ға қарсы 2-ші орын) және таза еңбек сіңірілген сыйлықақылардың өсуі – 41,7% (15-ке қарсы 

3 - ші орын) сияқты көрсеткіштердің жақсаруы ықпал етті. Компания активтер мен меншікті 

капитал бойынша секторда бесінші орын алады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 

олардың көлемі тиісінше 43,4 млрд және 13,9 млрд теңгені құрады. Таза пайда 75% - ға, 1,5 

млрд-тан 2,7 млрд теңгеге дейін өсті. Ағымдағы жылдың мамыр айында Fitch Ratings 

"Қазақмыс" СК қаржылық тұрақтылық рейтингін ВВ деңгейінде растады және болжамды 

"негативтен" "тұрақтыға"көтерді.  

3. «Халық» сақтандыру компаниясы. Компания жалпы сақтандыру нарығындағы 

активтер бойынша үшінші орында. Активтер 115 млрд теңгені құрады, бұл өткен жылға 

қарағанда 22,7% - ға аз (149 млрд). Бір жыл ішінде "Халық" СК 8,4 млрд теңге таза пайда 

тапты (2-ші орын), бұл бір жыл бұрынғы 6,7 млрд теңгеден 24,7% - ға артық. Меншікті 

капиталдың рентабельділік коэффициенті 15%-ды (10-шы орын) құрады, бұл өткен жылдан 

(13,5%) артық. Алайда, көрсеткіштің тез өсуі аясында басқа компаниялардың осы санаттағы 

позициясы төмендеді. Ағымдағы жылдың қаңтарында A. M. Best халықаралық рейтингтік 

агенттігі компанияның қаржылық тұрақтылығының рейтингін "оң" болжаммен B++ 

деңгейінде растады. "Халық" сақтандыру компаниясы " АҚ Тимур мен Динара Құлыбаевқа 

тиесілі Қазақстан Халық Банкінің Қаржы тобының құрамына кіреді (екеуі де – Forbes 

Kazakhstan ең бай бизнесмендерінің рейтингінің №5).  

4. «НОМАД Иншуранс» СК» - активтері 32,8 млрд теңге жалпы сақтандыру 

компанияларының арасында көлемі бойынша алтыншы, бұл бір жыл бұрынғы 28,7 млрд 

теңгеден 14% - ға артық. 2020 жылдың қорытындысы бойынша ол ROE (меншікті 

капиталдың рентабельділігі) көрсеткіші бойынша ең тиімді болып қалды – 40%. 4,2 млрд 
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теңге табыс тауып, таза пайда бойынша төртінші орында тұр. 2020 жылдың желтоқсанында 

S & P Global Ratings "НОМАД Иншуранс" компаниясына қаржылық тұрақтылық рейтингін 

және эмитенттің ұзақ мерзімді несиелік рейтингін "ВВ -" деңгейінде растады, болжам 

"Тұрақты". "НОМАД Иншуранс" СК жалғыз иесі Алмас Мыңбаев (Forbes Kazakhstan ең бай 

бизнесмендерінің рейтингінің№47) болып табылады. 

5. "Виктория" СК" АҚ-жалпы сақтандыру секторындағы активтердің мөлшері бойынша 

төртінші орында-97,3 млрд теңге, бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,4% - ға артық. 

Меншікті капитал көлемі бойынша үшінші орында-89,5 млрд теңге. Бұдан басқа, ол таза 

пайда бойынша үшінші орында тұр, ол 2020 жылдың қорытындысы бойынша бір жыл 

бұрынғы 6,98 млрд-қа қарағанда 8,3 млрд-ты құрады. Ағымдағы жылдың шілде айында A. 

M. Best агенттігі компанияның қаржылық тұрақтылық рейтингін B+ деңгейінде және 

эмитенттің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін bbb-деңгейінде растады, болжам "Тұрақты". 

"Виктория "СК" АҚ – ның дауыс беруші акцияларының 100% - ы Рашит Сәрсеновтен оның 

ұлы Эльдар Сәрсеновке (Сәрсеновтар отбасы-Forbes Kazakhstan ең бай бизнесмендері 

рейтингінің №10) өтті.  

6. "Jusan Garant" сақтандыру компаниясы" АҚ  рейтингтегі орнын айтарлықтай 

жақсартты-өткен жылы 11-ші орыннан. Ол жалпы сақтандыру секторында сегізінші болып, 

активтерді 33%-ға, 17 млрд-тан 22,7 млрд теңгеге дейін ұлғайтты (9-шы болды). Таза пайда 

1,35 млрд теңгені құрады (11-ші орын), бұл өткен жылмен салыстырғанда 19,5% - ға артық. 

2020 жылғы тамызда S & P Global Ratings ұзақ мерзімді кредиттік рейтингті және Jusan 

Garant қаржылық тұрақтылық рейтингін В+ деңгейінде растады, болжам Тұрақты", сондай-

ақ KZ BBB+деңгейіндегі ұлттық шәкіл бойынша рейтинг. Jusan Garant СК жалғыз 

акционері – "First Heartland Jusan Bank" ақ, ол "First Heartland Securities"АҚ-ға тиесілі. 

7. "Коммеск-Өмір"СК" АҚ 2020 жылдың қорытындысы бойынша компания активтер 

мөлшері бойынша жетінші орында қалды – 25,8 млрд теңге, бұл бір жыл бұрынғы 21 млрд 

теңгеден 22% - ға артық. Өз капиталы бойынша ол алтыншы орынға ие – өткен жылғы 9,35 

млрд теңгеге қарағанда 11,4 млрд теңге. Тиісінше 556 млн теңге шығынға қарағанда 1,95 

млрд теңге пайда тапты. 2020 жылдың сәуір айында АҚ құрған "Сентрас Коммеск 

Life"Өмірді сақтандыру компаниясы "лицензия алды. "Еншілеске" салынған инвестиция 

сомасы 3,8 млрд теңгені құрады. Ағымдағы жылдың наурыз айында A. M. Best "тұрақты" 

болжамымен сәйкес B-және bb деңгейінде "Коммеск - Өмір"СК қаржылық 

тұрақтылығының рейтингін және ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін растады. 

Компания акцияларының 86,3% - ы "Сентрас Капитал" ЖШС және "Сентрас 

Секьюритиз" АҚ арқылы бизнесмен Ельдар Абдразаковқа тиесілі. 

8. "Basel" сақтандыру компаниясы " АҚ өткен жылмен салыстырғанда компания 

рейтингте бесінші орыннан сегізінші орынға түсті. Оның активтері бір жыл ішінде 30,8%-

ға, 14,7 млрд-тан 10,2 млрд теңгеге дейін қысқарды (14-ші орын). Сонымен қатар 2020 

жылдың қорытындылары бойынша компания жалпы сақтандыру секторында ("НОМАД 

Иншуранс" – тан кейін) меншікті капиталды (ROE) пайдалану тиімділігі бойынша екінші 

орынға ие болды-34,7%. Бір жыл ішінде ол 3,2 млрд теңге табыс тауып, алтыншы нәтиже 

көрсетті. 2001 жылдан 2021 жылға дейін СК "Kaspi Bank" АҚ-ның еншілес компаниясы 

болды, оның түпкі бенефициарлары-Вячеслав Ким (Forbes Kazakhstan ең бай 

бизнесмендерінің рейтингінің№2) және Михаил Ломтадзе (рейтингтің№3), "Kaspi 

сақтандыру"ақ атауымен. 2020 жылдың қараша айында компания қаржы реттеушісі 

қазақстандық инвестор Данияр Жанбековке оны сатып алуға рұқсат бергенін хабарлады. 

Мәміле ағымдағы жылы январда жабылды. 

9. KazakhExport "экспорттық сақтандыру компаниясы "АҚ. KazakhExport-бұл 

мемлекеттік экспорттық сақтандыру агенттігі, оның негізгі қызметі экспортты қолдау және 

экспорттық операцияларды қорғаудың сақтандыру құралдарын іске асыру болып 

табылады. 2019 жылдан бастап оның Қытайдағы өкілдігі жұмыс істейді, ол қазақстандық 

экспорттаушыларға жергілікті нарықты бағдарлауға көмектеседі.2020 жылдың 

қорытындысы бойынша компания сектордағы активтер мөлшері бойынша екінші орынға 
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ие болды – 122,9 млрд теңге, бұл 2019 жылы 88,2 млрд теңгеден 39%-ға артық, меншікті 

капитал мөлшері бойынша 109,4 млрд теңге екінші орынға ие болды. Бір жыл ішінде ол 3,9 

млрд теңге (5-ші орын) табыс тапты, бұл өткен жылмен салыстырғанда 64% - ға артық. 

Жалғыз акционер – "Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі"АҚ. 

10. "Мұнай сақтандыру компаниясы" АҚ 2021 жылғы маусымда S & P Global Ratings 

компанияның кредиттік рейтингін және қаржылық тұрақтылық рейтингін 

"тұрақты"болжамымен в+ деңгейінде растады.  

Компания активтер көлемі бойынша нарықта тоғызыншы болып табылады – 19,35 млрд 

теңге. Бір жыл ішінде ол 1,48 млрд теңге табыс тапты, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 7,8 

есе көп (189 млн).НСК негізгі акционері Тлек Альжанов болып табылады-75,9%. 

11. "AMANAT" СК " АҚ 2020 жылдың қорытындысы бойынша компания 23% ROE 

коэффициентімен тиімділігі бойынша төртінші болды. Бір жыл ішінде ол 1,1 млрд теңге 

табыс тапты, бұл өткен жылы 312 млн теңгеден 3,5 есе артық. 

Өткен жылдың қараша айында S&P Global Ratings компанияның кредиттік рейтингі 

мен қаржылық тұрақтылық рейтингін "тұрақты"болжамымен B деңгейінен в+ деңгейіне 

дейін жақсартты. 2020 жылдың қаңтарынан бастап Amanat СК жалғыз акционері Кеңес 

Рақышевке тиесілі "Fincraft "Инвестициялық үйі" АҚ болып табылады (Forbes Kazakhstan 

ең бай бизнесмендерінің рейтингінің №9). 

Жоғарыда айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, сақтандыру компаниясының 

қаржылық тұрақтылығы мәселесін зерттеу қажеттілігі бірнеше объективті жағдайлардың 

болуымен анықталатынын атап өткен жөн.  

Олардың біріншісі, бұл мәселе жеткілікті түрде егжей-тегжейлі зерттелмеген. Көптеген 

жұмыстардың зерттеу объектісі нарықтық ортада әрекет ететін әрбір жеке 

сақтандырушының емес, жеке сақтандыру операцияларының қаржылық тұрақтылығы 

мәселелерін зерттеу болып табылды. 

Сонымен қатар, қазақстандық нарықтың бірегей өзгерістері жағдайында сақтандыру 

компаниясының қаржылық тұрақтылығын бағалау мен қамтамасыз етуде қолда бар 

шетелдік әдістемелер мен тәсілдерді тікелей пайдалану мүмкін емес немесе қиын болып 

көрінеді. 

Ақырында, қаржылық тұрғыдан сенімді сақтандыру компанияларының қатысуынсыз 

жүзеге асырылатын әлеуметтік-экономикалық қайта құрулардың табысына қол жеткізу 

мүмкін емес фактісі қаржылық орнықтылықты қамтамасыз ету проблемаларын зерделеу 

қажеттілігін куәландырады. Оның үстіне сақтандырушылардың банкроттығының салдары 

бүкіл қоғам үшін өте қауіпті болуы мүмкін., тіпті жеке сақтандыру компаниясының 

банкроттығы сақтандыру нарығы мен сақтандыру ісінің беделіне нұқсан келтіреді. 

Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін сақтандыру резервтерінің 

жеткіліктілігін олардың көлемі тұрғысынан ғана бағалау мүмкін емес. Сақтандыру 

резервтерінің рөліне қатысты бөлігінде сақтандыру резервтерінің құрылымы мен 

қалыптастыру әдістері өте алуан түрлі. Сондықтан сақтандыру резервтерінің жеткіліктілігі 

туралы ол жүзеге асыратын сақтандыру операцияларына сүйене отырып, жеке 

сақтандырушыға қатысты ғана айтуға болады. 

Сақтандыру үдерісі кез-келген басқа қызметті жүзеге асырудан ерекшеленетіндіктен, 

сақтандырушының қаражатын инвестициялау ерекше реттеуді қажет етеді. Сақтандырудың 

ерекшелігін ескере отырып, уақытша бос қаражатты инвестициялау кезінде тұрақты және 

ұзақ уақыт бойы сақтандыруды қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру компаниясы қысқа 

мерзімді пайдаға емес, өз кәсіпорынның тұрақтылығына ұмтылуы керек. 
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ЭКОНОМИКА БОЙЫНША МАМАНДАР БІЛІКТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУДЕ ЕСЕП 

СТАНДАРТТАРЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Алайдаркызы К. - экономика ғылымдарының кандидаты 

Еmail: Kalamkas_alaidar@mail.ru 

 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары әлемдегі аса дамыған және алдыңғы 

қатарлы бухгалтерлік есепке алу стандарттары болып табылады деп есептеледі. Сол сияқты 

ҚР-да халықаралық есеп тәжірибесімен есеп пен есептілікті жүргізу барынша маңызды 

орынға ие болды.  

Қазіргі кездегі бухгалтерлік есепке алу ақпараттық базаны білдіреді, оның негізінде 

ұйым қаржылық есептілікті дайындайды. Бухгалтерлік есепте қалыптастырылатын ақпарат 

басқарушылық, салықтық статистикалық есептілікті жасау үшін қолданылады, қажет 

болған кезде осы ақпараттың негізінде есептіліктің басқа да түрлері жасалады. Бухгалтерлік 

есепке алу жүйесі бір-бірімен өзара байланыста болатын, есепке алу элементтерінің белгілі 

бір тұтастығы немесе көптілігі. Мұндай жүйе логикалық кешенді қамтиды, онда ұйымның, 

мемлекеттің, сондай-ақ кез келген басқа да сыртқы, сол сияқты ішкі пайдаланушылардың 

экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында қызметтің түпкі нәтижелерін дұрыс 

өлшеуге бағытталған ақпарат қорытылады. 

Әлемдік экономикалық жағдайдағы соңғы жылдары болған шапшаң өзгерістер 

бухгалтерлік есепке алуға және қаржылық есептілікке арналған ережелерді жасау кезінде 

елдердің қолданатын тәсілдерін айтарлықтай дәрежеде өзгертті. Капитал нарықтары 

ұлттық шекарадан тыс жерлерде кеңейіп, ұлттық экономикалардың дамуына байланысты 

кірігу процесі нығайып отыр. Капитал нарығының кемелдене дамуы олардың даму үрдісін 

инвесторлардың жоғары дәрежеде түсінуін, олардың нығайтылуына, тұрақтылығына және 

өтімділігіне сенімділігін талап етеді. Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарының бірыңғай топтамасын қабылдау кредиттердің құнын және инвесторлар 

үшін маңызды емес стандарттар бойынша есептілікті дайындау жөніндегі әкімшілік 

шығыстарды қысқарту арқасында ұйымдардың инвестицияларды тарту бойынша 

шығыстарын қысқартуға себепші болды[1]. 

Есептілікті пайдаланушылардың барлығында қаржылық есептілік жөніндегі ақпарат 

нені қамтитынына қатысты белгілі бір үміт-армандары бар. Бұл үміт-армандар уақыт өте 

келе дамыды және пайдаланушылар бұрын кездестірген қаржылық есептіліктің үлгісі мен 

мазмұнынан туындады. Осы үміт-армандарға бухгалтерлік есепке алу туралы заңдар, 

бухгалтерлік есепке алудың регламенті мен стандарттары әсер етті. Қазақстанда үміт-

армандар үлгіге және кеңес жүйесі кезінде әзірленген қаржылық есептілікке сүйене отырып 

дамыды. Шетелдік пайдаланушылардың үміт-армандары Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарының принциптері мен тәжірибесіне сүйене отырып қалыптасты. 

Бухгалтерлік есепке алу және аудит саласын дамыту тұжырымдамасының міндеті 

Қазақстан Республикасының экономикасында бухгалтерлік есепке алу, қаржылық есеп 

беру және аудит жүйелерінің өздеріне тән функцияларды одан әрі дәйекті түрде және 

ойдағыдай орындау үшін қолайлы жағдайлар мен алғышарттарды қамтамасыз ету болып 

табылады. 
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«Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

стратегиясы» атты өз жолдауында (бұдан әрі – Жолдау) атап өткендей, Қазақстан өз 

дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында, өркенді де өршіл дамып келе жатқан 

қоғамның іргетасы тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті және ашық нарық экономикасы 

бола алады. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кірудің 

бірінші басымдығы әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі болып табылады. Осыған 

байланысты мемлекетті дамыту процесінде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп 

беру жүйесін бара-бар дамыту ерекше өзектілікке айналады, өйткені бухгалтерлік есепке 

алудың, қаржылық есеп берудің және аудиттің мақсаты басқару шешімдерін қабылдау үшін 

мүдделі пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады[2]. 

Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін одан әрі дамытуды ХҚЕС-ке 

сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте қалыптастырылатын ақпараттың 

сапасын, ашықтығын және салыстырмалылығын арттыру мақсатында мынадай негізгі 

бағыттар бойынша жүзеге асыру қажет: 

- бухгалтерлік есепке алуды, қаржылық есептіліктің аудитін ұйымдастырумен 

және жүргізумен айналысатын мамандарды даярлау және қайта даярлау; 

- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін бухгалтерлік есепке алу мен 

қаржылық есеп беруді жүргізу тәртібін оңайлату; 

- халықаралық тәжірибенің негізінде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп 

беруді реттеу жүйесін өзгерту; 

- бухгалтерлік есепке алу мен аудитті дамытудың халықаралық процесіне қатысу. 

Қазіргі таңда бухгалтерлік есепті жетілдіруде негізгі міндеттердің бірі бухгалтерлерді, 

қаржылық менеджерлерді, аудиторларды, маркетологтарды және басқа да мамандарды 

даярлау және олардың біліктілігін арттыру болып табылады. 

Шетелдік компаниялар санының қазақстан нарығында барынша арта түсуі, бизнестің 

ғаламдық сипатталуы, бірыңғай еуропалық рынокты құру батыстық есепке алу 

жүйелелерін, халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарын меңгерген, батыс 

стандарттары бойынша оқытылған мамандарға сұраныстың көбеюіне әкеп соғады. 

Нарықтық экономика жағдайларында бухгалтерлік деректер негізінен ақпараттың 

бірден бір шынайы көзі болғанда бухгалтер кәсібінің мәні артады, сонымен қатар оған деген 

талаптар әсіресе бухгалтерлік пікір қабылдау маңызды әрі шешуші болып табылатын 

салаларда өсті. Кәсіби бухгалтерлік білім берудің, тәжірибенің, білімнің, сондай-ақ басқару, 

жоспарлау, технология сияқты салаларда мұқтаждықтың арта түсуінің маңызын түсіну өсті. 

Бұл сол сияқты, білгірлік пен кәсіпқойлықтың жоғары деңгейін тұрақты қолдап отыру 

қажеттілігі тұрғысынан бухгалтерлердің үздіксіз кәсіби білім алуының маңыздылығын 

растап түсті. 

Кәсіби біліктілік жұмыс беруші үшін оның иесі осы кәсіпке қойылатын барлық қазіргі 

заманғы  талаптарға жауап беретініне кепіл болады деген сөз. Осындай біліктілік иесінің 

мансаптық өсуде басқа қызметкерлердің алдында елеулі басымдығы болады. 

«Еліміздің Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі Қазақстанның халықаралық рыноктарда 

бәсекелестік қабілетін нығайту үшін кең мүмкіндіктер ашатынын» ескереді. Осыған 

байланысты халықаралық стандарттар бойынша қызметтерді ұсыну сапасын жедел арттыру 

қажет. 

Бүгінгі таңда ХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді 

жасауда ақпаратты қалыптастыру принциптерін түсінетін, бухгалтерлік есепке алуды 

жүргізудің, қаржылық есеп беруді дайындау мен аудитінің қазіргі заманға сай дағдысы бар 

білікті бухгалтерлер мен аудиторлардың жеткілікті санын дайындау міндеті тұр. 

Бұл ретте бухгалтерлік есепке алу мен есеп берудің сапалы жүйесі экономикалық 

шешім қабылдаған, атап айтқанда осыған байланысты капиталды инвестициялау және 

тәуекелдерді талдау бағыттарын анықтаған кезде оны пайдалану мұқтажы және дағдысы 

бар бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп берудегі қалыптастырылатын ақпаратқа 

мүдделі пайдаланушылардың жеткілікті санының болуын қажет етеді. Мүдделі 
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пайдаланушылардың бар болуы бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін 

дамытудың маңызды алғы шарттарының бірі болып табылады.  

Бухгалтерлік есепші жүйесінің ХҚЕС-ға бекітілген принциптеріне көшуі оқыту 

бағдарламаларын қамтитын мониторинг жүйесін қалыптастыруды жүзеге асыруды, 

кадрларды, есепке алу қызметкерлерін, экономканың сабақтас саласындағы мамандарды 

(аудиторларды, қаржыгерлерді) даярлау және қайта даярлау процесіне өзгерістер енгізуді 

талап етеді[3]. Осыған байланысты білім беруді реформалау шеңберінде білім беру 

ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, орта және жоғары оқу 

орындарының оқу бағдарламаларын қайта бағдарлау, бухгалтерлік есепке алуға және 

бухгалтерлердің түрлі санаттарының аудитіне оқытылатындар үшін  ХҚЕС бойынша оқу-

әдістемелік жасақтаудың үлгілік жинақтарын, сондай-ақ кәсіби бухгалтерлер мен 

аудиторларды ХҚЕС-ты терең зерделеуге және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын 

қалыптастыруға дайындау бағдарламаларын жаңарту және жетілдіру бойынша елеулі 

жұмыстар жүргізу қажет.  

Қаралып отырған саладағы кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру 

процесінің мазмұнын анықтаған кезде, бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру, 

аудит мақсаттары үшін шаруашылық өмір фактілерінің мәнділігін (елеулілігін) анықтаған, 

құндық жағынан өлшеген, саралаған және бағалаған кезде кәсіби пірікдің деңгейін 

әзірлеуге ерекше назар аударылуы тиіс. 

Бухгалтер кәсібі дамуындағы қазіргі заманғы сатыда өзінің кәсіби деңгейін үздіксіз 

арттырып отыруды талап етеді. Бухгалтер кәсібі соңғы жылдары іскер және кәсіби ортада 

«кәсіби бухгалтер» атағын алған жаңа терең мағынада білдіріледі. Бұл ретте Халықаралық 

бухгалтерлер федерациясы ұсынған кәсіби бухгалтерлер рөлін, функциясын және міндетін 

түсінуден бастау керек. Осындай түсінік қана қазақстандық бухгалтерлік және аудиторлық 

кәсіпті халықаралық тануды қамтамасыз етеді. Осылайша, қазақстан аудиторы қол қойған 

қазақстандық бухгалтерлік сертификатты немесе аудиторлық қорытындыны рыноктың 

толық бағалауына есептеуге болады. 

Өзге шаралардың арасында «кәсіби бухгалтер» атағына нақты мағынаны мамандарды 

аттестаттаудың және олардың біліктілігін арттырудың тиімді жүйесі береді. ХҚЕС-ты 

терең білмей ХҚЕС-қа ойдағыдай көшу мүмкін еместігін тәжірибе көрсетті. Осыған 

байланысты Қазақстанда бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды 

акредиттеу жүйесін құру мәселесін мемлекеттік деңгейде шешу  «Бухгалтерлік есепке алу 

және қаржылық есеп беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасында 

көзделген. Кәсіби аттестаттау кәсіби жарамдылығын, білімдері мен дағдыларының қазіргі 

заманғы деңгейін, кәсіптің жағары этикалық нормаларын ұстануды растау құралы түрінде 

қаралады. 

Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді жүргізу бөлігінде ақпараттық 

жүйені автоматтандырудың көкейкестілігін атап өтпеуге болмайды. Бүгінгі таңда кешендік 

автоматтандыру жүйесі, яғни ұйым қызметінің түрлі салалары үшін бірыңғай ақпараттық 

жүйелері бизнестегі маңызды аспаптардың біріне айналды. Тәжірибеде көрсеткендей, 

ақпараттық жүйелер кең қолданылатын ХҚЕС-қа көшкен ұйымдарда оң өзгерістерге қол 

жеткізу әлдеқайта жеңіл. Сондықтан да  ХҚЕС-ты ойдағыдай енгізу бухгалтерлер 

жұмыстарының жеделдігін арттыруға және уақтылы әрі тиімді шешімдер қабылдауға 

мүмкіндік беретін бухгалтерлік есепке алуды жан-жақты автоматтандырусыз жүзеге 

асырылмайды. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін одан әрі 

дамытуды ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте 

қалыптастырылатын ақпараттың сапасын, ашықтығын және салыстырмалылығын арттыру 

мақсатында мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асыру қажет: бухгалтерлік есепке 

алуды, қаржылық есептіліктің аудитін ұйымдастырумен және жүргізумен айналысатын 

мамандарды даярлау және қайта даярлау; шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін 

бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді жүргізу тәртібін оңайлату; халықаралық 
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тәжірибенің негізінде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді реттеу жүйесін 

өзгерту; бухгалтерлік есепке алу мен аудитті дамытудың халықаралық процесіне қатысу. 

Қазақстанның нақты бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету мүмкіндігін беретін 

маңызды аспаптардың бірі қалыптастыру реформасы болып табылады. Осы мақсаттарда 

экономикалық және қоғамдық жаңғырту мұқтаждықтарына сәйкес келетін қазіргі заманғы 

білім беру жүйесіне қажеттілік көрсетілді. Бухгалтерлік есепші жүйесінің ХҚЕС-ға 

бекітілген принциптеріне көшуі оқыту бағдарламаларын қамтитын мониторинг жүйесін 

қалыптастыруды жүзеге асыруды, кадрларды, есепке алу қызметкерлерін, экономканың 

сабақтас саласындағы мамандарды (аудиторларды, қаржыгерлерді) даярлау және қайта 

даярлау процесіне өзгерістер енгізуді талап етеді. Осыған байланысты білім беруді 

реформалау шеңберінде білім беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыруды 

ұйымдастыру, орта және жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларын қайта бағдарлау, 

бухгалтерлік есепке алуға және бухгалтерлердің түрлі санаттарының аудитіне 

оқытылатындар үшін  ХҚЕС бойынша оқу-әдістемелік жасақтаудың (ОӘЖ) үлгілік 

жинақтарын, сондай-ақ кәсіби бухгалтерлер мен аудиторларды ХҚЕС-ты терең зерделеуге 

және оларды тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыруға дайындау бағдарламаларын 

жаңарту және жетілдіру бойынша елеулі жұмыстар жүргізу қажет[4]. 

Қазақстанның бухгалтерлік есепке алу саласының негізгі проблемасы – білікті 

кадрлардың жетіспеушілігі, қалыптасқан салт-дәстүрі, мықты кәсіби қауымдастығы, 

мамандандырылған білімді жинақтайтын және тарататын қалыптасқан жүйесі, көпшілік 

мақұлдаған сертификаттары бар дамыған «бухгалтерия институтының» болмауымен 

байланысы бар екендігі де ешкімге тансық емес болар. Қазақстанда кәсіби қауымдастық 

аталған проблемалардың кейбіреуін шешу бойынша белгілі бір қадамдар жасауда, бірақ 

кешенділік, жалпы республикалық ауқым жетіспейді. Бухгалтерлік қауымдастықтың 

қазіргі селқостығы кезінде батыстағы ұқсас жүйенің өздігінен тез дами қоятындығы 

екіталай. Содықтан бұл мәселені шешу үшін бүкіл жүйенің өзегі болуға және одан әрі 

қалыптасқан құрылымы болуға тиіс кәсіби ұйымдардың рөлін күшейтуге назар аудара 

отырып, заңнамалық алғышарттар жасау, бұл процесті жылжыту қажет. Қазақстандағы 

бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді қайта ұйымдастыру мынадай бағыттар 

бойынша жүзеге асырылуы тиіс: қолданыстағы бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп 

беруді реттеу жүйесіне тұжырымдамалық өзгерістер енгізу; бухгалтерлік есепке алу 

жүйесін қайта құру шеңберінде мемлекеттік органдардың іс-қимылын үйлестіру; кәсіби 

қауымдастықтың бухгалтерлік есепке алу саласындағы рөлін арттыру; бухгалтерлік есепке 

алу мен қаржылық есеп беру мәселелері.  

Сонымен, осындай мәселелерді шешудің басты нышандары бухгалтерлік есеп 

саласындағы мамандарды жоғарғы деңгейде дайындауда бастау алады. Болашаққа деген 

талпыныс зор және нақты қандай қадамдар жасалыну керектігі өз шешімін тауып жатса, 

ХХІ  ғасыр -  шынында, Қазақстанның «Алтын ғасыры» болатыны сөзсіз. 
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Кәсіпорын бұл – нарықта жеке дара қызмет ететін пайда алу мақсатын көздейтін 

коммерциялық ұйым. Кәсіпорындарды біріктіру бұл – жеке дара ұйымдарды бір есеп 

беруші кәсіпорынға қосу болып саналады. Бірігу кезінде қазіргі уақыттағы жеке заңды 

тұлғалардың өзара байланысын ескере отырып бизнесті дамыту бағытының болашақтағы 

үлгісі көрінеді, яғни бұл процестен соң Холдинг немесе Концерн компанияларының бірі 

Бас немесе аналық кәсіпорын болып ажыратылады. Осындай бас немесе аналық 

ұйымдардың пайда болуы кәсіпорын қызметінің ауқымын кеңейтуе іскерлік байланысын 

дамытуға біліктілігі жоғары жаңа жұмысшыларды тартуға қызметіне қажет қаржылық 

қолдауларды алуға, жаңа технологияға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, 

кәсіпорынды біріктіру шаруашылық ұйымдардың инвестициялық қуатын тұрақтандырады. 

Бірлескен немесе бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар бұл – бірлескен қатысушылар 

мен бақыланатын кәсіпорындар немесе жобалар. Кәсіпорындардың мұндай категориясына 

мазмұны бойынша бірлескен қызмет нәтижесінде пайда болған экономикалық бірліктің 

мүлкі. Негізінен бірлескен кәсіпорындар кем дегенде екі қатысушымен бақыланады. Оның 

бірі бас немесе аналық ұйымға жатқызылады, ал екіншісі жатпайды. Көп жағдайда 

қатысушылар және олардың үлестері тең келеді. 

Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктің инвестицияны жүзеге асыруы – 

бірлесіп жасайтын қызметтің бір нысаны, онда бірлескен бақылау қызметін бекіткен кезде 

әрбір қатысушы шаруашылық серіктестікте өзінің қатысу үлесі бойынша топшылаған 

келісім- шартын жасайды. Бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар активтерді бірігіп алады, 

жасалған шығындарды таниды және алынған табысты анықтайды. Олардың әрқайсысы өз 

атынан мәміле жасай алады, өз қызметін қаржыландыру үшін капиталдарды тарта алады. 

Бұл кезде бірлескен қызметке қатысушылардың әрқайсысы қызмет нәтижесінде алынған 

олжадан өз үлесін алуға құқылы. 

27 ҚЕХС сәйкес еншілес ұйымдар бұл - басқа бір ұйыммен бақыланатын шаруашылық 

кәсіпорындарды айтамыз. Біздің нарықтық жағдайға қатысты мұндай бақылаудың деңгейі 

бас немесе аналық ұйымның еншілес кәсіпорындағы жарғылық капиталының дауыс беруші 

акцияларының 50%-дан астамына ие болуы керек. Мұндай шарт халықаралық және 

қазақстандық тәртіпке сәйкес. 

Бірлескен немесе бірлесіп бақыланатын кәсіпорындар бұл – бірлескен қатысушылар 

мен бақыланатын кәсіпорындар немесе жобалар. Кәсіпорындардың мұндай категориясына 

мазмұны бойынша бірлескен қызмет нәтижесінде пайда болған экономикалық бірліктің 

мүлкі. Негізінен бірлескен кәсіпорындар кем дегенде екі қатысушымен бақыланады. Оның 

бірі бас немесе аналық ұйымға жатқызылады, ал екіншісі жатпайды. Көп жағдайда 

қатысушылар және олардың үлестері тең келеді[1]. 

Тәуелді ұйымдар – бұл бас немесе аналық ұйымға жатпайды. Яғни, бірлескен 

ұйымдардың бірі екіншісіне, яғни экономикалық саясатына мңызды әсерін тигізе алады. 

Нарықтық экономикада мұндай кәсіпорындағы үлес тәуелді ұйымның 20%-нан 50%-на 

жарғылық капиталына ие болуын рәсімдейді. Бұл дегеніміз бас немесе аналық кәсіпорын 

тәуелді ұйымның толық меншігі емес. Оның тәуелді ұйымдағы үлесі қаржылық салыммен 

сипатталады. 

Бизнесті біріктіру құрылым бойынша заңдық, салықтық және басқа себептермен 

барынша түрліше тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл кәсіпорынның, бірлесіп 

коммерциялық қызметтің бір немесе бірнеше түрлерін құрайтын басқа кәсіпорынның 

меншікті капиталын сатып алуы, басқа кәсіпорынның барлық таза активтерін сатып алуы, 
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басқа кәсіпорынның міндеттемелерін өзіне қабылдауы немесе басқа кәсіпорынның таза 

активтерінің бір бөлігін сатып алуы болуы мүмкін. Бизнесті біріктіру үлестік құралдарды 

шығару, ақша қаражатын, ақша қаражаты баламасын аудару немесе басқа активтерді 

немесе олардың құрамдары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Операция бірлесетін 

кәсіпорындардың акционерлері арасында немесе бір кәсіпорын және басқа кәсіпорынның 

акционерлері арасында жүзеге асырылуы мүмкін. 

Осылайша, екіден астам бірігуші кәсіпорындарды қамтитын бизнесті біріктірген кезде 

осы бірігуге дейін жұмыс істеген бірігуші кәсіпорындардың біреуі бар белгілерінің 

жиынтығы бойынша сатып алушы ретінде бірегейлендірілуі тиіс. Мұндай жағдайларда 

сатып алушыны айқындаған кезде басқалардың арасында бірігуші кәсіпорындардың 

қайсысы осы бірігуге бастамашы болғанын және олардың біреуінің басқа бірігуші 

кәсіпорындардың көрсеткіштерінен активтерінің құны немесе түсімдерінің айтарлықтай 

артық екенін қараған жөн. 

Еншілес ұйымдарды бір компанияға біріктіру процесі сатып алу әдісімен есепке 

алынады. Осы әдіспен есепке алу кезінде еншілес ұйымдардың акционерлері өз акцияларын 

аналық компанияға сатады. Сату әрекеті аяқталғаннан соң еншілес ұйымның акционерлері 

өз құқығын жояды. Сатып алуға жұмсалған шығындар алынған активтерді әділетті құнмен 

бағалау арқылы алынған қаржылық үлестік аспаптар және қабылдап алған күнгі 

міндеттемелер сапасында танылып, бұған сатып алуға байланысты шығарыл-ған 

қаражаттар сомасы тікелей қосылады. Бір ұғымға біріктіріліп алынған активтер, 

міндеттемелер және шартты міндеттемелер еншілес ұйымдарды біріктірген бастапқы 

кездегі әділетті құнмен бағаланады. Мұндай бағлау еншілес ұйымды алған күні үлестік 

азшылық көлеміне қарамастан бағаланады. Бір ұғымға біріктірілген активтерді алу 

процесіндегі әділетті бағалау құнынан сатып алу құнының артық дәрежесі (көлемі) 

біріктірілгендегі таза активтердегі үлес сапасында танылып, бухгалтерлік баланстың 

"гудвил" бабында көрсетіледі. Егер еншілес ұйымдарды алудағы сатып алу құны әділетті 

құнмен бағалау құнынан төмен көлемде (дәрежеде) болса, онда мұндай айырымдағы 

сомалар бірден табыстар мен шығындар есептілігінде көрсетіледі. Еншілес ұйымдарды 

қосып алу мақсаты жөніндегі мәліметтер  мазмұны инвесторлар мақсаты жөніндегі 

мәліметтер мазмұнымен  ұқсас жағдайда болады. 

Есеп жүргізу  тұрғысынан қарағанда қосып алу процесі үш тәсілмен: көлденең 

сызықты, тік сызықты және аралас тәсілдермен орындалуы мүмкін. 

Көлденең сызықты тәсіл - өндірістік процесі белгілі бір сала бойынша немесе өндірістік 

процесі белгілі бір кезеңде бір ғана бағытпен қызмет атқарушы салаларда мысалға, сүт, 

айран, май, кілегей өндіруші еншілес ұйымдар бас компанияға қосылады. 

Тік сызықты тәсіл – бір салаға біріктірілген, өндірістік процесі әр түрлі кезеңдік 

циклдардан қалыптасатын, мысалға арасан суын немесе сусындар өндіруші ұйымдар 

сауықтыру орындары мен және әйнек сыйымды-лықтарын өндіруші компаниямен бірігуі 

мүмкін. 

Аралас тәсілмен біріктіру тәсілі - әр тұрлі саладағы бірнеше фирмалар ешқандай 

өндірістік өзара байланыссыз жағдайда мысалға, көмір өндіруші компания болат қорытушы 

компаниямен және қонақ ұй кешенімен біріктірілуі мүмкін. 

Осылайша біріктірілген компаниялардың экономикалық тиімділігі орталықтан 

басқарылатын ұйымдастырушылық тәжірибеден, алынған несиені барынша төмен 

пайызбен төлеуден, салық төлемдерін үнемдеу бағыттарынан туындауы мүмкін. Аралас 

тәсілді қолдану бухгалтерлік есеп және қаржылық талдау жұмыстарын бірщама 

қиындатады. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп тәжірибесінде біріктіру процесі екі әдіске – сатып алу 

және қосып алу әдісі бойынша бөлініп қаралған. Сатып алу әдісі бойынша  аналық 

компания өзіне сатып алған ұйымды инвестиция объектісі сапасында бағалайды. «Гудвил» 

түрінде немесе іскерлік байланыс жөніндегі компанияның беделін есепке алуға жұмсалған 

шығындар алдағы кезеңдердің табысы есебінен жабылып отырады. Басқадай активтерге тән 
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гудвилді пайдаланудың мерзімі анықталып, бұларға 40 жылдан артық емес аралықта 

амортизация есептелінеді[2]. 

Қосып алу әдісі бойынша екі немесе оданда көп ұйымның балансы тиісті сәйкестік 

баптар бойынша аналық компанияның акктивтерімен міндеттемелері құрамына 

жинақталған түрде қосылады. 

Шоғырландырылған шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау кезінде 

пайдаланылатын бас ұйым мен оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған қаржы 

есептілігі бірдей есептік күнгі жағдайы бойынша дайындалуы тиіс. Бас ұйым мен оның 

еншілес ұйымының есептік күндері сәйкес келмеген  кезде, шоғырландыру мақсатында 

еншілес ұйым, егер орындау іс жүзінде мүмкін болса, бас ұйым дайындайтын күнге 

қосымша шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындайды. 

Шоғырландырылған шоғырландырылған қаржы есептілігін дайындау кезінде 

пайдаланылған еншілес ұйымның шоғырландырылған қаржы есептілігі бас ұйымның 

есептік күніне сәйкес келмейтін есептік күнге  дайындалған кезде,  маңызды мәмілелердің 

және осы күн мен бас ұйымның есептік күні аралығында орын алған оқиғалардың 

әсерінетүзетулер жасау қажет. Қалай болғанда да, еншілес ұйым мен бас ұйымның есептік 

күндерінің бір-бірінен кешігуі үш айдан аспауы тиіс. Есептік кезеңдердің ұзақтығы және 

есептік күндердің арасындағы кез келген айырма кезең сайын бірдей болуы тиіс. 

Ұйымға салынған инвестиция 39-«Қаржы құралдары - тану және бағалау» 

Халықаралық стандартына сәйкес ол еншілес ұйым болуды тоқтатқан күннен бастап, ол 28 

- Халықаралық стандартында айқындалғандай ауымдасқан ұйымға немесе 31 - 

Халықаралық стандартына сәйкес бірлесіп бақыланатын ұйымға айналмайтын жағдайда, 

есепке алынуға тиіс. 

Инвестицияның ұйым еншілес ұйым болуды тоқтатқан күнгі баланстық құны 39 - 

Халықаралық стандартына сәйкес қаржы активін бастапқы бағалау кезінде өзіндік құн 

болып қабылдануға тиіс. 

Пайда немесе залал бас ұйымның акционерлік капиталына және азшылық үлестеріне  

жатқызылады. Екеуі де капиталды білдіретіндіктен, азшылық үлестеріне  жатқызылатын 

сома кірісті де, шығысты да білдірмейді. 

Шоғырландырылған еншілес ұйымдағы азшылық үлесіне жатқызылатын залалдар 

өзінің капиталындағы азшылық үлесінен асып кетуі мүмкін. Асып кеткен және азшылық 

үлесіне жатқызылатын кез келген кейінгі залалдар азшылықтың міндеттемелері және 

залалдарды жабу үшін қосымша құралдар инвестициялауға мүмкіндігі бар болған 

жағдайлардан басқа кезде көпшілік үлесіне бөлінеді. Егер еншілес ұйым кейіннен пайда 

көрсетсе, онда бұл пайда бұрын көпшілік үлесінен өтелген, азшылық үлесіне 

жатқызылатын залалдардың бүкіл сомасы қашан өтелгенше, көпшілік үлесіне бөлінеді. 

Егер еншілес ұйымның айналыста азшылық иеленетін және капитал ретінде жіктелген 

кумулятивті артықшылығы бар акциялары болса, онда бас ұйым дивидендтер 

жарияланғанына не жарияланбағанына қарамастан, осы акциялар бойынша дивидендтер 

сомасына түзету жасағаннан кейін пайдадан немесе залалдан өз үлесін есептеп шығарады. 

Шоғырландырылған шоғырландырылған қаржы есептілігінде есепке алынуға тиіс  

бірлесіп бақыланатын және қауымдасқан ұйымдарға салынған инвестициялар инвестордың 

жеке шоғырландырылған қаржы есептілігінде де міндетті тап сондай жолмен есепке 

алынуға тиіс. 

Бизнес бірлестіктері - бұл жекелеген кәсіпорындар немесе коммерциялық қызмет 

түрлерінің бір есеп беретін кәсіпорындар бірігуі. Түгелдей дерлік бизнес бірлестіктерінің 

нәтижелері бір кәсіпорын (сатып алушы) коммерциялық қызмет болып табылмайтын бір 

немесе бірнеше басқа кәсіпорындарға бақылау жасауды қолына алса, онда мұндай 

кәсіпорындардың бірлестігі бизнес бірлестігі болып табылмайды. Коммерциялық қызметті 

құрамайтын кәсіпорын активтер тобын немесе таза активтерді сатып алса, онда ол осы 

топтың құнын жекелеген бірегейлендірілген активтер және осы топтың міндеттемелері 
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арасында, сатып алу күнгі салыстырмалы түрдегі әділ құнын негізге ала отырып бөлуге 

тиіс. 

Бизнесті біріктіру құрылым бойынша заңдық, салықтық және басқа себептермен 

барынша түрліше тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл кәсіпорынның, бірлесіп 

коммерциялық қызметтің бір немесе бірнеше түрлерін құрайтын басқа кәсіпорынның 

меншікті капиталын сатып алуы, басқа кәсіпорынның барлық таза активтерін сатып алуы, 

басқа кәсіпорынның міндеттемелерін өзіне қабылдауы немесе басқа кәсіпорынның таза 

активтерінің бір бөлігін сатып алуы болуы мүмкін. Бизнесті біріктіру үлестік құралдарды 

шығару, ақша қаражатын, ақша қаражаты баламасын аудару немесе басқа активтерді 

немесе олардың құрамдары арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Операция бірлесетін 

кәсіпорындардың акционерлері арасында немесе бір кәсіпорын және басқа кәсіпорынның 

акционерлері арасында жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл бірлесетін кәсіпорындарға немесе 

таза берілген активтерге бақылау жасау үшін жаңа кәсіпорын құру немесе бір немесе 

бірнеше бірлесуші кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру болуы мүмкін[3]. 

Бизнесті біріктіру «негізгі кәсіпорын - еншілес кәсіпорын» байланысының туындауына 

алып келуі мүмкін, бұл ретте сатып алушы - негізгі кәсіпорын, ал сатып алынатыны - сатып 

алушының еншілес кәсіпорны болып табылады. Мұндай жағдайда сатып алушы өзінің 

шоғырландырылған қаржылық есебінде қолданады. Ол өзінің сатып алынатын 

кәсіпорындағы қатысу үлесін шығарылатын жеке қаржылық есептілікке еншілес 

кәсіпорынға инвестиция ретінде енгізеді. 

Бизнесті біріктіру, басқа кәсіпорынның меншікті капиталын сатып алғанша алдымен 

басқа кәсіпорынның таза активтерін, оның ішінде гудвилл, сатып алуды қамтуы мүмкін. 

Бизнесті мұндай ұйымдастыру «негізгі кәсіпорын -еншілес кәсіпорын» қатынасының 

туындауына әкеліп соқтырмайды. 

Бизнес бірлестіктерінің айқындамасына сәйкес келеді, демек осы ХҚЕС-ын бизнес 

бірлестігіне қолдану аясына кіреді, онда бір кәсіпорын басқа кәсіпорынға бақылау жасауды 

алады, бірақ олар үшін бақылауды алу күні (яғни сатып алу күні) меншік үлесін сатып алу 

күнімен немесе күндерімен (яғни айырбастау күнімен немесе күндерімен) сәйкес келмейді. 

Мұндай жағдай, мысалы, инвестиция объектісі өздерінің кейбір инвесторларымен 

акцияларды кері сатып алу жөнінде келісім жасаған кезде туындауы ықтимал және 

нәтижесінде инвестициялар объектісіне бақылау нәтижесінде ауысады. 

Жалпы бақылауда тұрған кәсіпорындарды немесе коммерциялық қызмет түрлерін 

қамтитын бизнес бірлестіктері - барлық біріктірілетін кәсіпорындар немесе коммерциялық 

қызмет түрлері түпкі нәтижесінде бизнесті біріктіргенге дейін және сол сияқты 

біріктіргеннен кейін де нақ сол тарап немесе тараптар бақылайтын бизнес бірлестігі, және 

бұл бақылау уақытша болып есептелмейді. 

Сатып алу әдісін қолдану мынадай кезеңдерді қамтиды:  

- сатып алушыны айқындау;  

- бизнес бірлестігінің құнын өлшеу;  

- бизнесті біріктіруге арналған шығынды сатып алған күні сатып алынған активтер 

және қабылданған міндеттемелер және шартты міндеттемелер арасында бөлу. 

Сатып алушы барлық бизнес бірлестіктері үшін айқындалуы тиіс. Сатып алушы - 

бірлескен кәсіпорын, ол басқа бірлескен кәсіпорындарға немесе қызмет түрлеріне бақылау 

жасауды алады. 

Сатып алу әдісі сатып алушының көзқарасы тұрғысынан бизнесті біріктіруді 

қарастыратындықтан, осы операцияның тараптарының біреуі сатып алушы ретінде 

танылуы мүмкін деп болжанады. 

Бақылау - олардың қызметінен пайда алу үшін кәсіпорынның немесе коммерциялық 

қызметтің қаржылық немесе операциялық саясатын басқару құқығы. Бірлесетін кәсіпорын, 

мұндай иелену бақылауды қамтамасыз етпейтінін көрсету мүмкін емес болған жағдайда 

ғана осы кәсіпорынның дауыс беру құқығының жартысынан астамын сатып алған жағдайда 

басқа бірлесетін кәсіпорынға бақылау жасауды алады деп есептеледі. Бірлесетін 
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кәсіпорындардың біреуі басқа бірлесетін кәсіпорынның дауыс беру құқығының 

жартысынан астамын сатып алмағанның өзінде, егер бірлесу нәтижесінде ол:басқа 

инвесторлармен көлісімнің негізінде басқа кәсіпорынның дауыс беру құқығының 

жартысынан астамын басқару құқығын; жарғыға немесе келісімге сәйкес кәсіпорынның 

қаржылық немесе операциялық саясатын басқару құқығын; директорлар кеңесінің немесе 

басқа кәсіпорынның осындай басқару органының мүшелерінің көпшілігін тағайындау 

немесе орнын ауыстыру құқығын; директорлар кеңесінің немесе басқа кәсіпорынның 

осындай басқару органының жиналыстарында көпшілік дауыс беру құқығын алатын болса, 

оларға бақылау жасауға қол жеткізе алады. 
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Қазақстан Республикасында соңғы жылдар шеңберінде болып жатқан білім беру 

жүйесіндегі реформаларға, әсіресе жоғарғы мектепке қатысты реформалардың нәтижесіне 

елдің болашағы тәуелді. Бүгінгі күнде біз қазақстандық  білім беру жүйесінің 

модернизациялануы сияқты күрделі процестің қатысушысы болып отырмыз. Яғни, жоғарғы 

мектепті дамытудың прогрессивті моделін енгізу, оның дамуының инновациялық 

жолдарын табу бүгінгі күннің өзекті мәселесі.  

Негізінде елдің, мемлекеттің дамуы ғылымның, білімнің дамуына тікелей байланысты. 

Әрине білім мен ғылымды дамыта отырып, тәрбиені де қалыс қалдыра алмаймыз, бұл оқыта 

отырып тәрбиелейміз, тәрбиелей отырып оқытамыз қағидасын басшылықта ұстауды 

меңзейді. Білім негізінде ғылым дамиды, олай болса білім беру ұйымдары елдің, 

мемлекеттің алдында аса жауапты. Сапалы білім беру арқылы ғана қоғам, мемлекет алға 

жылжиды, дамиды.  

Қазіргі таңда білімді құндылық ретінде қарастыру керек, білімге салған капиталдың да 

қайтарымы мол. Кез-келген елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дәрежесі, сол 

елдің білімімен, сол білімді сәтті, тиімді қолдана білуіне тікелей байланысты.   

Мемлекеттің білім беру жүйесіне өзгерістер ендіру арқылы әлемдік білім беру 

кеңісітігіне бағдар тұтуы білімге деген көзқарасты жаңаша тұрғыдан қарастыруды 

қажетсінуде. Осыған сәйкес қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты– білімді, бәсекеге 

қабілетті, шығармашыл, дербес, ізденімпаз, мобильді, өзін-өзі жүзеге асыра алатын, көп-

жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру, деп толық айта аламыз. 

Қоғамдағы өзгерістер ол ең алдымен адамды өзгертеді, адамдардың сол қоғамға сай 

болуын талап ететіндігін ескерсек, білім беру жүйесі – қоғамдағы адамды әлеуметтендіруші 

институт ретінде қызмет атқарады.  

Білім беру саласындағы реформалар бір жағынан әлемдік білім беру кеңістігіне сай 

өркендеуге ұмтылса, екінші жағынан ұлттық болмысты қалыптастыру мақсатында мәдени-

тарихи құндылықтарға сай өзіндік бет бейнесін сақтауды да басшылыққа алады. 
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Қазіргі кездегі білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында жеке тұлғаның 

шығармашылық бағыттылығы мен шығармашыл тұлғасын қалыптастыру мәселесіне 

қызығушылықтың артуы осы міндеттерді шешудің бағдары ретінде қарастырылып отыр.  

Білім беру - қоғам, еңбек, ойлау және тілдің дамуымен бірге көрініс табады[1]. 

ХХI ғ. басында елімізде:  

- білім беру нәтижелілігі; 

- білім беруді гуманизациялау мен гуманитаризациялау;. 

- білім беру мен жеке тұлғалық құндылық ретіндегі білім берудің маңызы;  

- білім берудегі стратегиялық мақсат, мәселелері алға қойылды. 

Білім беру нәтижелілігі мәселесінде, алдымен нәтиже ұғымы айқындалуы тиіс болды. 

«Нәтиже» түсінігінің жалпы формасы негативті салдар немесе шығын минимумының 

максималдық немесе «қолайлы» нәтижеге дейінгі жақындау деңгейін білдіреді. 

Білім берудің экономикалық нәтижелілігін қоғамдық өңдіріс жүйесінде, сонымен қатар 

педогог пен білім алушылар жағынан қаржылық және материалдық-техникалық шығын 

минимумындағы білім берудің жоғары нәтижесі ретінде қарастыруға болады. 

Еліміздің алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарына енуі білімдендіру жүйесіне, 

білімдендіру саясатына тікелей байланысты. Елді, жерді, мемлекетті дамытатын үш таған: 

саясат, экономика, әлеумет. Мұның біреуі төмендесе, қалғандары да төмендейді. Ал, 

оларды дамытатын да, алға жетелейтін де білім, ғылым  екендігіне ешкім күмән келтірмес. 

Бұл тұрғыда ғұлама-ойшыл Ж. Баласағұнның пікіріне жүгінуге болады, ол: Жақсылық 

білімдіден елге жетеді, 

Білімдінің даңқы шартарапқа кетеді…, деп білім, тәрбие арқылы рухани өміріміздің 

толығып, толысатынын айтады. Ж. Баласағұн адам өмірін екі нәрсе ұзартады, бірі – жақсы 

ісі, екіншісі – жақсы сөзі, деп өте тамаша айтып кеткен. Сондай-ақ, адамның мінез-құлқы, 

оның ақыл-ойы мен білімділігін көрсетеді деп, адамзат бойындағы ізгі қасиеттер білім мен 

тәрбие арқылы қалыптастырылатындығына мән берген. Ж. Баласағұнның ойын белгілі 

ағартушы Ыбырай Алтынсарин ең басты нәрсе оқу-білімге, ғылымға қол созу деп 

жалғастырады. Әсіресе, ол өз елі үшін бұрын-соңды болмаған кәсіптік білімді жолға қойып, 

жастарға жаңа бағыттағы жұмыс ұсынуы сол кез үшін айырықша жаңалық, асқан 

тапқырлық, деп айта аламыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының экономикалық дамуына 

қажетті мамандар даярлауға ерекше мән берді, қолөнер, ауылшаруашылық училищелерін 

ашты, кәсіби білім алуға қомақты үлес қосты.  Ғұламалар қатарындағы, Абай Құнанбайұлы:  

«Дүние де өзі, мал да өзі,  

Ғылымға көңіл бөлсеңіз», деген өлең шумақтары арқылы да ғылымның адам өміріндегі 

маңызын түсінуге және адам - өз тағдырының қожасы және құрушысы деген ойды анық 

байқауға болады [2].  

 Сонымен қатар, ақын балам адам болсын десең, оқыт деп кеңес беруі білімнің адам 

өмірінде қажеттілігін айқындай түседі. Және де ілім, білімді адамның өзіне, еліне, 

басқаларға пайда келтіру үшін меңгеру керек деген ой-пікірді де тудырған осы ойшылдар. 

Ілім, білім алу барысында адамдар бойында құнды қасиеттер қалыптасады, оның бірі ұждан 

деп көрсеткен Ш.Құдайбердиев. Ол «...Ұждан қатыспаған жерде адамдар өздері үйренген 

ғылыммен түрлі қару жасап, улы газдар тауып, басқа адамдарды аң есебінде атып, әлсізді 

қолданып, жердің бетін адам қанымен бояғаннан басқа іс бітірмейді» [3], деп адамда ар, 

ұяттың қалыптасуы, пайдалы іс-әрекеттің кепілі болады, олай болмаған жағдайда кері 

процестің жүретіндігінен сақтандырады. Яғни, адам баласы үнемі даму үстінде болуы тиіс, 

ол оқу, білім алу барысында ғана нәтижелі болмақ.  

 Сонау, кеңес дәуірінде білім беру жүйесін қаржыландыру қалдықты принципке 

сүйенген болса, бүгінде арнайы қаржыландырылады. Бұл саланың мамандары білім, 

ғылымға салынған қаржының қайтарымы мол, нәтижелі екендігін жақсы түсінеді.  

Бүгінде көптеген университеттер автономияға қол жеткізіп, «өз шылбырын» өзі ұстап, 

жауапкершілікті өз мойнына алуда.  
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Лимск декларациясында автономия - жоғарғы оқу орнының мемлекетке тәуелсіздігімен 

еркешеленеді деп көрсеткен. Демек, қаржыландыру, басқару, өзіндік білім беру саясаты, 

ғылыми зерттеу іс-әрекетіне өзі жауапты деп түсіндірілген.  Дегенменде, 1998 ж. 

ЮНЕСКО-ң Парижде өткен дүниежүзілік конференциясында ... толық академиялық 

еркіндік пен автономияны жоғарғы оқу орындарының құқықтары мен міндеттерінің 

кешенділігі ретінде және қоғам алдындағы жауапкершілігі деп түсінуге болады, деп атап 

өткен.  Жоғарғы оқу орындарының автономиясы, оның оқу-тәрбие процесін өзіндік 

тұрғыдан құрастыруын қамтамасыз етеді.  

 Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарының автономия алуы, оның ғылыми-зерттеу 

іс-әрекеттерінде өздері айқындауымен сипатталады. Оған кәсіби ғылыми-зерттеу 

құрылымдарын құруды және ұйымдастыруды жатқызуға болады. Жоғарғы оқу орындарын 

басқару барысында, кеңестер, студенттер қоғамдастығын, өзіндік басқару органдарын құру 

да еркіндікпен ерекшеленеді.  

Әлемнің қазіргі заман талаптарына сай әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамуы, 

өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің және қоғамның басқа да салаларының жаңа 

өлшемдерін  талап етуде. Әлемдік экономикалық, қоғамдық, әлеуметтік даму барысында 

жастардың ортаға тез бейімделгіш, бәсекеге қабілетті қажеттіліктерді туындатты, адам 

капиталына, білім сапасына жоғары талаптар қойды. Қазақстан Республикасы, әлемдегі 

басқа да мемлекеттер сияқты, заман талабына сай өзінің білім беру сферасын экстенсивті 

дамыту жолында. Білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, 

халықаралық білім беру кеңістігіне ену жөнінде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Еліміздің 

білім беру жүйесіндегі көпсатылы реформалардың қазіргі кезеңі ең алдымен, бүкіләлемдік 

интеграцияға, оқу жоспары мен бағдарламаларын әлем тенденцияларына сәйкестендіру, 

сонымен қатар, жоғарғы оқу орындарында дайындалатын мамандардың бәсекеге 

қабілеттілігін жоғарылату. 

Соңғы жылдары білім беруді жаңаландырудың негізгі тенденциялары оқытудың 

гуманизация, гуманитаризация, демократизация, децентрализация, дифференциация, 

индивидуализациясымен сипатталады. Білім берудің ұлттық моделінің қалыптасу мен 

бекітілу процесі белсенді жүруде, оның негізгі идеясы – ұлттық-мәдени негізде тұлға мен 

қоғам талабына сай өзін-өзі дамытуға қабілетті білім беру мен тәрбие жүйесін құру. Қазіргі 

уақытта жоғары мектептердің дамуына ықпал ететін жаңа ұйымдастырушылық-

басқарушылық тұлғаның бейнесі сомдалуда. Шынымен-ақ, даму үстіндегі жоғары мектеп 

өзге типтегі басшыны – оқу мекемесін тек басқарып қана қоймай, оны сапа тұрғысынан 

жаңа деңгейге көтеруге қабілетті тиімді менеджерді – қажет етеді. Тек, жақсы басқарушысы 

бар жоғары мектептер ғана сапалық деңгейде алдыңғы қатарда бола алады. Жоғарғы оқу 

орындары өздеріне оқуға түскен әрбір студенттің болашағына жауапты. 

Әсіресе,  автономия алған оқу орындары бұл мәселеге аса жауапкершілікпен қарайды 

және өздерінің бітірушілерінің білім, тәрбие сапасының кепілі бола алады. Яғни, мұндай 

оқу орындары «өз-өздеріне қожа»  деп толық айта аламыз.  

ХХ ғ. 90 ж. еңбектерде автономия мәселесі ерекше орынға ие болды, көп  жағдайда 

өзгеріске де ұшырады. «Академиялық еркіндік» пен «университеттік еркіндік» 

интернационалды ұғымдар. Олардың мазмұны көптеген халықаралық декларацияларда 

баяндалған.  

Лима (Перу) қаласында 1988 ж. қабылданған Декларацияда академиялық еркіндік 

академиялық қауымдастық мүшелерінің ғылыми зерттеу, оқыту, талқылау, жасау жазбаша 

баяндау арқылы ғылыми білімдерді іздестіру, дамыту  және беру еркіндігі»,  ретінде 

анықтайды. 

Практикада академиялық ерікіндік дәрежесі ЖОО-ның қаржыландыру көзімен 

анықталады. Университеттерді орталықсыздандыру мен автономия жүйесі ғылыми өмірді 

догматизм мен идеологизациялаудан қорғайды.  

Салыстырмалы түрдегі университеттің тәуелсіздігі оқу процесінің табиғатында, 

барлық білімдердің ішкі ұйымдастырылуынан көрінеді, бұл қағиданың мәнін Фихте ашқан. 



26 

 

Университеттің мақсаты – кітаптағы білімдермен жаттығу емес, кітаптың көмегімен 

ғылыми түсіну өнерін дамыту. Университеттің ерекшелігі өнімді ойлауды мадақтауында. 

Бұл маңызды қағиданы Ф.Шлейермахер мен Штеффенс ары қарай дамытты. Шлейермахер 

оқытушы өзінің білгенін дайын күйінде бере салмай, оқыту негізінде өздерінің сол білімге 

қол жеткізулерін алға қойған. Оның пікірінше, білім алушылар теорияны жинақтап қоймай, 

оқытушы ойындағы білімнің пайда болу процесін бақылап отыруы керек. Басқа сөзбен 

айтқанда ғылыми курсты оқытудың әдістемесі ғылым әдіснамасына негізделіп қоймай, 

онымен сәйкес келуі тиіс. Шлейермахердің ойынша оқытушы үшін дәріс ойын емес, 

шындық болуы тиіс. Ол дәрісті аудитория зейінін аудартпай  бастамауы тиіс. Оқытушы 

дәріс оқу барысында өзі де үйренеді, білімін толықтырады. Профессордың мақсаты – ешкім 

дау тудырмайтын ақиқатты баяндау мен түсіндіру емес, ол өзінің зерттеу жұмысының 

нәтижесін баяндау болып табылады. Оқытушы  - белсенді зерттеуші, ал студент - 

оқытушының зерттеу жұмысына қатысушы, сонымен қоса бастама ғалым болуы тиіс, деген 

пікірдің авторы да Шлейермахер. Сонымен, оқытушының мақсаты студентті дербес 

ойлануға үйрету, зерттеудің негізгі ұстанымдарын оқыту. Рационалды, аналитикалық, сын 

тұрғысынан ойлай алу іскерлігі – бұл білім алушыға аса қажетті. Ғылымды алдыға 

жылжытатын да білім беруші мен білім алушы (оқытушы, студент) , себебі, оқыту мен 

зерттеудің сәйкестігі студенттерге оқу арқылы өзбетінше зерттеуге көшеді, ал оқытушы 

профессор құрамы зерттеу негізінде өздерінің үздіксіз білімдерін жалғастырады. Ал, Гессен 

бойынша, көп уақытын оқытушылық жұмысқа арнаған профессор – нашар профессор, 

себебі оның ғылыми білімі таусыла бастайды [4]. Фихте бойынша, университет кейінгі 

ұрпаққа қазіргі заманғы ғылым жетістіктерін беретін ғылыми мұралардың сақтаушысы [5]. 

Гумбольдтің ойынша университеттік оқытудағы ғылым әлі де шешімін таппаған мәселе, әлі 

зерттелу үстіндегі нәрсе ретінде қарастырылады.  

Оқыту процесінде өнімді білім, оқытушы мен студенттің бірлескен әрекеті негізінде 

алынады, бұл дәріс, семинар, дискуссия, әсіресе инновациялық оқыту әдістері арқылы 

жүзеге асырылады.   

Ф.Шлейермахер академиялық еркіндік қағидасын қарастыра отырып бұл мәселенің екі 

жағын бөліп көрсетті. Бір жағынан, еркіндік оқу процесі қалыптасуы үшін шартты болып 

келетін интеллектуалды шоғырлануды құрайды. Ал, екінші жағынан «жеңіл қателіктер» 

мен «аспанда қалықтап жүруге» алып келуі мүмкін.  

Университетті құраушы басты идеяларға: білім, ғылым және мәдениет жатады. Бұлар 

бүгінгі таңда әлеуметтік жүйелер мен қажетті өзара әрекеттістікпен толықтырылуда. Осы 

тұста университеттің дәстүрлі мақсаттарын, қоғам қажеттіліктерін орындаудағы 

міндеттерін сәйкестендіруге байланысты мәселелер туындайды. Университет өзінің 

біртұтастығын сақтай отырып, әлеуметтік орта сұранысына бағдарлануы тиіс. 

Университеттер өзінің басты қағидасы ретіндегі ғылыми және интеллектуалды 

рефлексияны жылдам өзгеріп отырған еңбек нарығына бейімділігін мобильді білімімен 

байланыстыра алуы тиіс. Тек осылай ғана университет мәдениет пен күнделікті қоғамдық 

практиканың өзара ықпалдасуына мүмкіндік алады. Бірлескен практикалық жұмыс әр түрлі 

топтар мен индивидтердің көзқарастарының құрамдас бөлігі болып табылатын мәдени 

идеяларға бағдарланады.  

Ғылыми білім беру потенциялының ерекше белгілерін мойындау қазіргі қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық даму факторы ретінде білім беру саласындағы шешілмеген 

мәселелерді, өткір қарама-қайшылықтарды жасыруға болмайды. Қарама-қайшылық 

дамудың жолы.  

Кез келген әлеуметтік жүйеге соның ішінде білім беру жүйесіне де «даму» құбылысы 

тән.  «Даму» түсінігін философиялық позицияда қарастырсақ, ол-  қозғалыстың, материя 

мен сана өзгерісінің жоғарғы типі, бір күйден басқа  сапалы күйге, ескіден жаңаға ауысу 

деген мағына береді [6]. 
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Даму, генезис – материя мен сананың заңдылықты өзгерісі, олардың әмбебап қасиеті, 

анықтау, бұрын да болған, дайындалған, бірақ қабылдауға жеткіліксіз заттардың, 

бөлшектердің, күйлердің, қасиеттердің болуы. 

Дамуды өзгерістің синониміне немесе прогресске жатқызуға болмайды. Даму ұғымын 

әртүрлі типтегі әмбебап байланыстарды талдаудың негізінде қалыптастыруға болады. Даму 

– бұл өзгерістің ерекше типі.  

Даму үдерісі білім алу арқылы жүзеге асады, олай болса қоғамды, мемлекетті дамыту 

үшін сапалы білім қажет, ал ол өз кезегінде болашақтың кепілі бола алады. 
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ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев  «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты  

Қазақстан халқына арнаған кезекті Жолдауында баршамызды ұлт мүддесі үшін ұйысуға 

шақырғаны белгілі. Онда былай делінген: « Бәріміз бірлігімізді бекемдей білсек, ешқашан 

әділдіктен аттамасақ, берекелі ел боламыз. Әділетті Қазақстанды құру ісі енді ғана 

басталды. Қол қусырып отыратындар мен қасақана кедергі жасайтындарға орын жоқ. Біз 

таңдаған жолымыздан айнымаймыз! Ендеше, Әділетті Қазақстанды бірге құрайық! 

Қасиетті Отанымызды бірге өркендетейік»  деп атап көрсетті /1/. 

Соған орай,әділетті мемлекет құру үшін,әрбір азаматтың ішкі дүние сарайы таза, білімі 

терең, қанағатшылдық пен тәубеге келу, ұлтқа жан ашу, ата – баба дәстүрін сақтау сияқты 

ізгілікке толы қасиеттер болуы қажет. Бұл қасиеттерді ұрпақ санасына жеткізу –педагог 

мамандардың жауапкершілігінде екені сөзсіз. 

Берекелі ел болуды ойлайтын, саналы ұрпақ қалыптастырудағы тәрбие жұмысы 

арқылы сапалық деңгейге жетуге болатынын, ұлы ойшыл, философ әл- Фараби айтқандай: 

«Адамға ең бірінші білім емес тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы,ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» деп атап 

көрсеткен/2/. 
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Сондықтан да,  болашақ   педагог мамандарға заман талабына сай білім беру, өмір 

тәжірибесін үйрету, шеберлікке,біліктілікке баулу жоғары кәсіби профессор- 

оқытушыларсыз іске асыру мүмкін емес.Педагогикалық білім беретін жоғары оқу 

орындарындағы студенттердің шығармашылық ойлау мүмкіндіктерін дамытудағы іс-

шаралар  соның айғағы. Дәріс және семинар сабақтарында студенттердің өз бетімен жұмыс 

жасап, жауапты шешімдер қабылдаудағы қабілеттерін дамытуда көптеген нәтижеге жетуге 

болатыны анық. Өздігінен орындау тапсырмалары бойынша реферат пен баяндамалар 

дайындау, жеке немесе жұп болып ғылыми жобалар қорғау, сабақтан тыс уақыттағы 

ғылыми үйірмелерге қатысу - білік пен дағдыны қалыптастырады. 

Студенттердің шығармашылық қабілеттерін ашып көрсетуде, талантты және дарынды 

студенттерді іріктеудегі республикалық пәндік олимпиадалардың  да алатын орны ерекше. 

Оған дәлел,   Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы 

«Педагогика және психология»  институтының  ұйымдастыруымен 2022 оқу жылы 28-29 

сәуірде  өткен республикалық пәндік олимпиада жайындағы  іс-тәжірибеден ой бөліссек. 

Тақырыбы: «ХХІ ғасыр педагогикасындағы Абай мұралары» атты педагогикалық 

мамандығының  студенттеріне арналған республикалық педагогикалық олимпиада. 

Олимпиаданың мақсаты: студенттердің шығармашылық қабілеттерін ашып көрсету; 

талантты және дарынды студенттерді іріктеу және қолдау; студенттердің интеллектуалдық  

әлеуетін қалыптастыруда көмек көрсету; қазіргі заманымыздың ғылыми мәселелерін 

шешуге студенттер мен жас ғалымдарды тарту; ғылымға деген қызығушылықтарын 

дамыту. 

 Университеттің педагогика мамандығында оқитын 2,3 курс студенттеріне олимпиада 

жайындағы ақпараттық хат таныстырылды. Құрамында үш студенттен аспайтын топ болу 

керек. «Бастауыш сынып оқушыларының білім беру және тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру»пәні бойынша жоғарыдағы Абай әлемі жайындағы тақырып 

өзектілігімен,осы кезеңдегі ізденіс жұмыстарымен тығыз байланысты  болғандықтан, 

республикалық пәндік олимпиадаға қатысамын деген студенттердің белсенділіктері 

артты.Жалпы  практикалық сабақ түрінде өтетін дөңгелек үстел, жоба қорғау, реферат, 

баяндама тағы басқа тапсырмаларды орындау барысында жиі-жиі талқыланатын өз ара 

пікір таластар дәстүрге айналған. «Абай үшін адам болу нені білдіреді?»  деген сауалға 

жауап берудегі болашақ педагогтардың  ортақ тұжырымы мынадай: Адам болу ,ең 

алдымен,өз жүрегіңнің таза болуы, яғни шынайылық, қайырымдылыққа, білімге,әділдікке 

ұмтылуы. 

Студент жастардың  көркем әдебиеттерді тиімді пайдалану қабілеті, туындаған түрлі  

сауалдарға ғылыми тұрғыдан сараптай білуі,шығармашылыққа бет бұруы  іс –әрекет 

үдерісінде білуге құмарлық, ойын еркін айту, тапқырлық сияқты болымды жақтарына деген 

сенімділік басым.  

 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»  /«ПМНО»/  мамандығында 

оқитын 2 -курс студенттері Нұртанова Жансая, Нұрғазы Нұрай, Мұқтаржан Касираның  

бірігіп дайындаған ,«Абай тағылымы - даналықтың мұхиты» ғылыми жоба жұмыстары 

талаптарға сай болғандықтан, республикалық пәндік олимпиадаға ұсынылды.Жобаның 

мақсаты: 

Ақпарат ағыны тасыған ,өзімшілдік ұстанымына негізделген нарықтық қатынастар жас 

ұрпақтың рухани құлдырауын жеделдететіні анық. Рухани дүниені ұмытпау арқылы ғана 

құрметтеуге лайықты ұлттық мәдениет қалыптастыра аламыз. Осы тұрғыдан Абайдың           

«Жүректен қозғайын, әдептен озбайын» деген тағылымы - даналықтың мұхиты екендігін 

ашуда арнайы  зерттеулер жүргізу; 

«Адам бол!» деген Абай этикасының негізгі ұстанымының мағынасы мен мәнін ашу; 

Келешекте күтілетін нәтижелерге баға беру. 

Ғылыми жобаның міндеті: 

 «Біз қазір қандай халықпыз?» - деген сауалдарға Абай тағылымы арқылы, ұлт 

тәрбиесімен түйіндеп, жаттандылыққа бой ұрмай, ұлттық санамызды кеңейту. Өткеннің 
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тағылымынан сабақ алуға тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – Абайдың гуманист 

екендігін  танып – білу, ол өз қолымызда екендігімен сабақтастыру. Жұмыстың ғылыми 

жаңалығы Абай Құнанбайұлының зиялылық шығармашылығы оның педагогикалық 

көзқарасымен ажырамас бірлікте екендігі ғылыми тұрғыдан жүйеленіп, мазмұны ашылды; 

 «Абай тағылымы- даналықтың мұхиты» моделі жасалды; 

Ұлттық тәрбие берудегі Абай Құнанбайұлы мен Ахмет Байтұрсынұлының ой - 

тұжырымдарының сабақтастығы айқындалды; 

 Ұлт көшбасшысы Әлихан Бөкейханұлының тұңғыш абайтанушы тұлғасы - бүгінгі 

жаңғырған ел бірлігін сақтаудағы сабақтастығының маңызы ашылды. 

  Абай мұрасы- қазақ халқының болмысын,руханилығын түсініп,оның болашағын 

анықтауда табылмас қазына.Сол себепті, мың жылда бір туар ойшыл-данагөй 

тұлғаларымыздың бірі де,бірегейі- ұлы Абайдың адамгершілік мұраттарын санамызға 

сіңіруіміз қажет. Ол үшін Абайды тану, оның ғұмырнамалық тарихын зерттеу және білу - 

болашақ педагог ретінде парызымыз деп санаған ізденуші студент жастардың 

шығармашылық жұмыстарын ұсынған тиімді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Абайдың «толық адам» концепциясы 

Концепция Толық адам сапалары Сапаны құрастырушы 

элементтер 

 

 

 

 

 

 

Толық адам 

 

 

 

 

 

Жылы жүрек 

 

 

 

 

Нұрлы ақыл 

 

 

 

Ыстық қайрат 

Махаббат 

Рахым 

Әділет 

Ұят 

Қанағат 

 

Зеректік 

Білім 

Терең ой 

 

Талап 

Еңбек 

Шыдамдылық 

 

Абай Құнанбайұлы мен Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық ой –

тұжырымдарының сабақтастығы  
«Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білуі керек»                                                                                                                                          

/А.Байтұрсынұлы/ 

 «Қазақ тілінің – бай тіл» екендігін А.Байтұрсын дәлелдеген. Өз тілімізден үрке қарап, 

санамыз уланған Кеңестік идеологияның тәртібінен десек, еш қателеспейміз. Ана тілін 

АДАМ Есеп алу 

Күніне бір 

Жұмасына бір 

Айына бір 
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меңгерген ұлт қана, өзінің дүние танымын байыта алады. Сонау ХХ– ғасырдың бас кезінде 

«Ұлт ұстазы» атанған А.Байтұрсын, Абайды «Қазақтың бас ақыны» дей келіп, мынадай 

пікір білдіреді: 

«Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы боларға керек. Сөздің шырайлы, ажарлы 

болуына  ойдың шеберлігі керек; Ұнамды, орынды, дәмді болуына сыншылық керек; 

мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған. Бұлардың үстіне, 

Абай көсем, үлгі шығарып, өнеге жайғыш болған. Абайда өлең сөздің неше түрлі үлгісі, 

өрнегі табылады»/6/. 

Ұлт ұстазының Абаймен тікелей кездеспесе де, көрген, білгендердің айтуынан көп 

ғибрат алғандығын тебірене сипаттайды. Ол «1903 – шы жылы қолыма Абай сөздері 

жазылған дәптер түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың сөзіндей емес. Сөзі аз, мағынасы 

көп, терең» /  6/. 

 Белгілі ғалым, абайтанушы Мекемтас Мырзахметов өзінің Абайтану еңбегінде: 

«Ахмет Байтұрсынов 1904 жылдың өзінде – ақ: «Абай ... бұрын естімеген адамға шапшаң 

оқып шықсақ, азына түсініп, көбінің мағынасына жете алмай қаласың. Кей сөздерін 

ойланып, дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да түсіне алмайды. Не 

мағынада айтылғанын біреу баяндап ұқтырғанда ғана біледі»/7 /. 

Абай сөздерінің жалпы адамның түсінуіне қиын екені рас. Бірақ ол ауырлықтың Абай 

айта алмағанынан емес, оқырманның түсінерлік дәрежеге жете алмағандығынан болатын 

кемшілік екенін Ахмет Байтұрсынұлы да атап көрсетеді. Ол  «Қазақтың бас ақыны» 

еңбегінде: «Не нәрсе жайынан жазса да Абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін 

қармай жазады. Абай өз заманындағы ақындардың сөзінен оқшау, олар сөзінен үздік, 

артық»/6/. 

 Абай шығармаларын, сөз астарын зерттеудің мәні зор екендігін, сол арқылы 

ғұламаның дүниетанымына зер салуда Ахмет Байтұрсын терең мән беріп, қарастырғанын 

байқаймыз. 

Сөздің ұнамды болуы үшін, тіл тазалығы, тіл дәлдігі, тіл анықтығы  сияқты шарттардың 

болу керектігіне А.Байтұрсынұлы былай дейді: 

 - сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты 

нәрселерді жақсы біліп, орынды қолдану керек; 

- сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп,ымыраластыру керек; 

- сөйлемдердің  бір – бірін дұрыс орайластыру»/6 /. 

Қарым – қатынас мәдениеті сәтті болудағы сөйлеуші мен тыңдаушы, қабылдаушы 

атадан балаға жалғасып келе жатқан сабақтастықты дұрыс қолдана білуді негізге 

алғандығын байқаймыз.  

Абай Құнанбайұлы мен Ахмет Байтұрсынұлының қарым – қатынастағы тілге қатысты 

ой – тұжырымдарынан мынадай сабақтастықты келтіреді 

 
Кесте 1 

Абай Құнанбайұлы Ахмет Байтұрсынұлы 

Алыстан сермеп, 

Жүректен тербеп, 

Шымырлап бойға жайылған; 

...Толғауы тоқсан қызыл тіл, 

Сөйлеймін десең өзің біл... 

 

Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, 

қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің 

түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның бәріне 

жұмсай білетін адам табылса, тіл 

шамақадырынша жарайды. 

Өткірдің жүзі,  

Кестенің бізі 

Өрнегін сендей сала алмас. 

Білгенге маржан,  

Білмеске арзан, 

Надандар бәһра ала алмас. 

Өнердің ең алды сөз өнері деп саналады. «Өнер 

алды – қызыл тіл» деген қазақ мақалы бар – 

мұны қазақ сөз баққан, сөз күйіттеген, сөз 

қадірін білгендіктен айтқан. 
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Өлең  - сөздің патшасы , сөз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы . 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

Теп – тегіс, жұмыр келсін айналасы; 

 

Айтушы ойын өзі үшін айтпайды. Өзге үшін 

айтады. Сондықтан ол ойын өзгелер қиналмай 

түсінетін қылып айту керек. Оның үшін 

айтушы сөйлейтін тілін жақсы қолдана білу 

тиіс. 

Адам ата – анадан туғанда есті болмайды: естіп, 

көріп, ұстап татып ескерсе, дүниедегі жақсы, 

жаманды таниды дағы сондайдан білгені, 

көргені көп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқанын ескеріп жүрген кісі өзі де 

есті болады.Сол естілерден естіп, білген жақсы 

нәрселерді ескерсе, «жаман» дегеннен 

сақтанса, сонда іске жарайды, сонда «адам» 

десе болады. 

Адам ана тілін жасынан естуінше үлкендерден 

үйренеді. Сонан – соң тіл танытқыш 

кітаптардан таниды. Онан әрі үлгілі 

жазушылардың шығарған сөздерін оқып, өзі іс 

жүзінде я ауызша айтып, я жазып қолданумен 

біледі. 

 

Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, 

Ол ақынның білімсіз бишарасы. 

Айтушы мен тыңдаушы көбі – надан, 

Бұл жұрттың, сөз танымас бір парасы; 

Тілді қолдана білу – айтатын ойға сәйкес 

келетін сөздерді таңдап ала білуді жаңа сол 

сөздерді сөйлем ішіне орын – орнына дұрыстап 

қоя білуді айтамыз. 

 

 

 

Міне, Абай тілмен жеткізетін ойды өткірдің жүзі де, кестенің бізі де жеткізе 

алмайтынын айтса, Ахмет Байтұрсынұлы «Өнердің ең алды сөз өнері» деп топшылайды: 

Абай тағылымы – даналықтың мұхиты екендігіне ұсынған моделі: 
      

 

                               

          

  

      

      

      

 

 

Қорытындылай келе, жоба қорғаушы студенттер нағыз адамды Абайдан танитынын, ол 

үшін мынадай қажеттіліктерді атап көрсетеді: 

1. Үнемі іздену,жаңалыққа ұмтылу,өмір талабына сай болу; 

2. Үнемі өзіңе сын көзбен қарау, кемшілігіңді көре білу, соны түзетуге тырысу; 

3. Қандай ащы болса да, шындықты айта білу, азаматтықты таныту; 

4. Адамды, табиғатты аялай білу. Басқа жанды бағалй білу, оны түсіне білу, оның сезімі 

мен ой-      өрісінұғу, қастерлеу; 

5. Қоғамға пайдалы болу,оның лайықты мүшесі болу және оны жетілдіруге жұмыс 

істеу. 

Жоғарыда мемлекет басшысы атап көрсеткендей берекелі ел болу үшін, болашақ 

педагогтар нақты қажеттіліктерді әрбір ұрпақ санасына жеткізе білудегі тұжырымдары 

байқау талаптарына сәйкестігімен де ерекшеленгені қуантты.Бағдарламаға сәйкес, ашық 

сабақтан үзінді беру, Абай тақырыбынан сахналық көрініс, Абай әндерін ағылшын тілінде 

әуелетудегі әрбір университет жастары өздерінің ізденістерімен таңқалдырды. Нәтижесінде 

бұл байқау берері көп, тың серпілістерге жол ашты.  
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Исламдық қаржыландырудың негізгі қағидалары мен оның құрамдас бөліктерін 

толығымен таныстырудан бұрын, исламдық қаржыландырудың эволюциялық даму 

кезеңдерін зерттеу қажет, себебі бұл қазіргі дүниежүзілік қаржы жүйесіндегі ислам 

қаржысының мәнін, рөлін және артықшылықтарын түсінуге септік болады.  

Исламдық қаржы жүйесі мен оның институттарын эволюциялық зерттеуді ислам 

дінінің қайнар көзі мен ислам мәдениетінің ерекшеліктерінен бастау қажет.  

Исламдық зерттеулер, дұрыс және әділетті түсіндірмелер қаржының адам өміріндегі 

мәні бірінші кезекте екенін мойындатуға алып келді. Исламдық қаржы жүйесі шариғатқа 

негізделе отырып, яғни Құран, Мұхаммед пайғамбардың сүннеті (өмірбаяны) және иджма 

(исламдық шариғат-ғалымдарының пәтуалары) секілді негізгі қайнаркөздерден құралатын, 

өзінің қағидаларын ұсынады. 

Исламдық әдеп-құқықтық кешендерінің қайнаркөздері әлеуметтік институттар үлгілері 

мен қоғамдық қатынастардың негізгі түрлерін анықтауға шақырылған, ал бұлардың 

өзегінде әділеттілік, біріңғайлық және жалпықоғамдық өнім қағидалары жатыр. Исламдық 

әдеп-құқықтық жүйесі рөлдік өзара байланысты анықтайды, отбасы және неке, соғыс пен 

бейбітшілік, әскер, сауда-экономикалық және қаржылық қатынастар бойынша сұрақтарын 

реттейді, өзіне сәйкес іс-әрекеттік институционалдық типтердің үстінен әртүрлі әлеуметтік 

бақылаудың түрлерін қамтамасыз етеді. 

Исламдық әдеп-құқықтық кешендер, көбінесе мұсылмандық қаржы-экономикалық 

жүйесі қызметінің мінездемесін анықтап көрсетеді. Қаржы-экономикалық жүйесінің әдеп-

құқықтық негіздері ерте ислам кезеңдерінде қаланған.  

Құранның аяттарында адамзатқа тікелей «Жаратушының жолдауы» мазмұндалған, 

яғни оның ішінде айтатын болсақ шариғаттың шеңберіндегі шаруашылық-экономикалық 

қызметті айтамыз. Дәл осы Құран мен сүннет мұсылмандар үшін, әртүрлі қаржы-

экономикалық салалардағы қызметтердің құқықтық және адамгершілік-имандылық 

жақтарының негізгі қайнаркөзі болып табылады [1, 16 б.]. 

Имандылық нормаларымен реттелетін, исламдағы экономикалық қатынастар 

экономикалық жүйенің тұрақтылығын, ресурстарды оңтайлы пайдалануды, қоршаған орта 

мен адамдардың құқығын қорғауды, жер қойнауының байлықтарын толыққанды пайдалану 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған. 
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Ескерту, исламдағы экономикалық және қаржылық қызметтер басқа да әртүрлі 

қызметтер секілді, өздігінен өзі, белгілі бір қоғамдық қатынастан тыс, яғни қоғамдық пайда 

мен өзінің жеке табысын қамтамысыз ете алмай отырып өмір сүре алмайды.  

Исламның әлеуметтік-экономикалық доктринасының негізін меншік түсінігі құрайды, 

яғни оның мәні «байлық Жаратушымен берілген, ал адамдар – оның тек уақытша 

басқарушылары» дегенді білдіреді. «Исламдық экономикалық жүйенің» мәні мынадай 

қағиданың жүзеге асуымен қорытындыланады «өндіріс – тәсілдер бойынша және тұтыну – 

игілік жасау бойынша», яғни біріңғайлық пен өзін-өзі шектеу идеалына сәйкес қолда бар 

азға қанағат етуге шақырады [2, 303 б.].  

Қазіргі мұсылмандардың айтуынша, ерте исламның әлеуметтік әділеттілік қағидасы 

өзара көмек пен жалпықоғамдық бауырмалдықтың, қоғамдық үйлесімділіктің жүзеге 

асуының кепілі болады деп есептейді. Исламдық экономика үлгісіндегі меншік үш түрде 

болады: мемлекеттік, кооперативтік және жеке меншік.  

Исламдық қаржы-экономикалық жүйенің айрықша ерекшеліктерінің қалыптасу көздері 

ғасырлар тереңіне кетеді. Исламдық экономика тәжірибесінің тарихтағы дамуы, әлемдегі 

көптеген елдердің дамуына шешуші әсері болған, сауда қатынастарының өркендеу кезеңі 

болғаны белгілі. Еркін нарықтардың пайда болып, басталуына Мухаммед пайғамбар себеп 

болды. Зерттеушілердің пікірі бойынша ортағасырдағы араб қалаларындағы сауда 

мәмілелерінің көлемі, ортағасыр Еуропаның сауда операцияларынан әлдеқайда жоғары 

болды. Сол кезеңнің өзінде еңбекті ұйымдастырудың әртүрлі корпоративтік түрлері болған. 

Саудагерлер қауымдастықтарға біріге отырып, қоғамдық және жеке өмірде басты рөлді 

ойнады. Олар осындай қауымдастықтың мүшесі болғандарын мақтан тұтты. Кәсіптік-сауда 

бірлестіктердің мүшелері ұжыммен салық (зекет) төледі және оларды жинаған кезде бәріне 

бірдей тәртіп қойылды [3, 288 б.]. Тіпті ІХ ғ. өзінде ислам әлемінде тауар-ақша қатынастары 

белсенді қызмет етті: қомақты тауар көлемі мен қаражаттардың айналымы, рентаның 

ақшалай түрлерінің таралуы, ақша түріндегі жалақының басымдылығы. Мұнда ерекше атап 

өтсек, несиенің түрлері мен банктік типтегі кейбір операциялардың дамуы болып 

табылады. Дәл осы жерде несиелік құжаттардың негізгі түрлері пайда болған, кейіннен 

(атауларымен бірге) Испания мен Италия сауда байланысы арқылы Батыс Еуропаға 

таралған.  

Мысалы, арабтың «сакк» (парс, шекк) сөзінен қазіргі «чек», ал «хаваладан» - ақша 

аударымдары – испан мен франсузша «aval» - вексель бойынша кепілгерлік сөздері 

шыққан. Әртүрлі қаржылық және сауда мәмілелерінде кең тараған суфтаджа болды – 

үлкен көлемдегі қолма-қол ақшаны (кіріс және шығыс ақшаларға төленетін баж салығын 

қоса) тасымалдауды қамтамасыз ететін, белгілеп көрсетілген соманы үшінші тұлғаға төлеу 

туралы өкім болып табылады. Бұл құжат бойынша төлемдерді кешіктірсе, артынан өсімақы 

төленген, ал ұсынылған суфтаджадан комиссиондық ақы алынған.  

Чек (сакк немесе рука) деп әртүрлі сипаттағы құжаттарды айтқан. Кейбір жағдайларда 

(мысалы, атақты қаржыгерден салымды ақшалай немесе тауармен салғанда және алғанда) 

салымшы сол қаржыгермен чектер арқылы есеп айырысуға мүмкіндік алған [4, 26 б.]. 

Чектердің көп бөлігі қарапайым қарыздық қолхаттар болатын, оған қоса қарызды өтеу 

міндеттемесі де жүктелген. Әртүрлі тауарларды тасымалдау чектермен төленді.  

Контрагентке жеке қолхат сипаты болған барлық несиелік құжаттар, қазірдің өзінде 

өзінің мәнін жоғалтпаған, бірақ мұндай құжаттар бұрынғыдай бір-біріне сенімді іскерлік 

адамдардың арасында жүруде.  

Исламдық қаржы жүйесі – бұл исламның ахлақтық-адамгершілік және әдептілік 

құқықтық нормаларына сүйенген жүйе болып табылады. Шариғаттың қағидаларына 

сүйенген исламдық экономика ғылымы қаржы нарықтарын, ұйымдар мен жеке 

тұлғалардың қаражаттарын өзара қауымдастық, материалдық игіліктер мен қызметтерді 

өндіруге бағытталған бағдарламаларда қатысу мақсатында тарту үшін қажетті құрал 

ретінде қарастырады. Исламдық үлгі мұндай нарықтардың тиімділігін оларды нақты 
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қаржыландыру көлемімен, өндіріс, ауыл шаруашылығы және т.б. салаларда жүзеге асып 

жатқан жобаларымен бағалайды. 

Исламдық қаржының бірінші негізгі ережесіне кіретін қағида: ақша тауар болып 

табылмайды, олар тек қана бағаны өлшеуші. Сондықтан, тек қана ақшаны пайдалана 

отырып адал жолмен табыс табу мүмкін емес. Табыс тек қана сауда арқылы немесе белгілі 

бір тәуекелдерді өзіне жүктеу арқылы әділ табыс табуға болады.  

Экономикалық тәжірибеде негізгі рөлді, шаруашылық белсенділікті заңсыздық пен 

қиянатшылықтан қорғауға бағытталған мұсылмандық әдеп-құқықтық кешендер ойнайды. 

Исламдық экономикалық үлгіде «ақша», «капитал», «өндіріс, «материалдық құндылықтар» 

секілді экономикалық категориялар, ахлақтық нормалары мен исламдық әдептің 

құндылықтарына бағытталған призма арқылы қарастырылады.  

Исламдық экономикалық үлгі (оның ішінде исламдық қаржы жүйесі) мынадай тең 

бағалық тұжырымдамалық қатынас жағдайында құрылады: 

1. Әлемде бар барлық заттың меншік құқығы тек қана Аллаға (Ол арқылы – барлық 

мұсылман қауымына) тән; адам тек қана Оның қолындағы байлық пен игідіктердің сенімді 

меншік иесі ретінде болады; 

2. Адам әрдайым есінде мынаны тұту керек, яғни ол осы өмірде не істесе де, барлығы 

Алланың бұйрығымен болатынын;  

3. Ислам бекіткен жеке меншіктегі иелік ету, қаражаттарды жұмсау және қаржылық 

қарыздарды төлеу заң тәртібімен шектеледі (реттеледі); 

4. Исламдағы экономикалық тәртіп, әлеуметтік әділеттілікпен бірге үйлесіп келеді [5, 

367 б.].  

Исламдық экономикалық қызметте материалдық игіліктерді, құндылықтарды, ақшаны 

табудың бірнеше негізгі тұтқалық түсініктер мен шарттары бар.  

Адалдық – экономикалық қатынастың қатысушылары үшін ең маңызды шарты. Қазіргі 

әлемде, оның ішінде әлемдік экономика көлеміндегі серіктестіктің адалдық бағыты, 

объективтік ақпараттармен қуатталуы тиіс. Берілген жағдай исламдық қаржы мекемелері 

үшін, әлеуетті серіктес туралы қажетті ақпараттарды алуда көп уақыт пен қаражатты 

жұмсауға мәжбүрлейтін маңызды мәселені көрсетіп отыр.  

Келесі шарт материалдық жинақпен байланысты. Индивидтің қолында бар артық 

материалдық игіліктер бүкіл мұсылман қауымының (үмметінің) мүддесіне қолданылуы 

тиіс. Бірақ, адам ең алдымен өзін, сонымен қатар өз отбасын қанағаттандыруы қажет. Өз 

туыстарының қажеттілігін ұмытып, күнімен ғибадат жасайтын адамнан, өзінің отбасын 

барлық қажеттілігімен қамтамасыз ету үшін, тайсалмай еңбек еткен адам Алланың алдында 

жоғары тұрады. Байлық үшін бай болуды шариғат құптамайды және ол ерсі көрінеді. 

Белгілі бір деңгейде, байлық – ол мұсылман үшін сынақ болып табылады [6, (102: 1-8, 104: 

1-9)]. 

Мұсылманның материалдық ресурстары басқа адамдарға зиян тигізуге қолданбауы 

қажет. Қандай жерде адамдардың арасында мүліктік теңсіздік болса, онда сол жерде 

адамды адам пайдалана бастайды, ал бұл исламның көзқарасы бойынша болмағаны дұрыс. 

Сондықтан, жиналған байлықты пайдаланудың шеңбері басқа тұлғалардың мүддесімен 

шектелуі тиіс. Сонымен қатар, исламда байлықты шектеу мен қоғамдық өнімді бөлуде әділ 

тәртіпті орнату мақсатында, міндетті алымдар мен салықтар (зекет, хумс), және де меншік 

иесінің өз еркіне қалдырылған төлемдер (инфак) жатқызылады. Ауқатты азаматтардың 

категориясына кіретіндер, кедейлердің мүддесі үшін өз еркімен беретін қайырым – 

садақасы бар.  

Бәрімізге белгілі, ақша әрдайым айналымда болғаны дұрыс. Өзінің капиталын үммет 

үшін дұрыс және пайдасымен жұмсау мақсатында артық қаражаттың иесі қоғамның 

қажеттілігіне назар салуы тиіс.  

Исламда ақша сомасының (несиелік операцияларда кездесетін) номиналдық құны 

бойынша бірдей емес айырбасқа  тыйым салады, ал ресурстарды қолданған кезінде, егер 

олардың қосылуы талап етілсе, онда олардың иелері үлестік кәсіпорынның пайдасы мен 
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шығынын бірдей көтеретін үлестік қатысушы ретінде жүргізіледі. Қатысушылардың 

табысы толығымен және тікелей жоспарланып отырған операцияның соңғы нәтижесіне, 

күтілетін табысты өткізілген бағалауға, кәсіп бойынша серіктестердің басқару және 

кәсіпкерлік қабілеттеріне байланысты.  

Исламдық қаржы-экономикалық үлгісінің ерекшеліктерін қарастырайық.  

Бәрімізге белгілі, исламдық қаржының әлемдік қаржы үлгісінен ең басты 

айырмашылығы, несиелік пайыздан бас тартатындығы болып табылады, ал бұл өз кезегінде 

мұсылмандарды «капиталдың тиімділігі» категориясына жақындатпақ. Табыстылық 

нормасына бағытталған ресурстар, әлеуеті нарықпен жоғары бағаланған экономикалық 

салаларға шартсыз ағыла бастайды.  

Өзінің жеке қаражаттарының есебінде қаржыландыру немесе капиталда тікелей қатысу 

арқылы қаражаттарды жұмылдыру – бұл исламдық қаржы-экономикалық жүйенің екінші 

шарты. Соңғы уақыттары мынадай пікір жиі таралуды, яғни корпоративтік қаржының 

болашағы меншіктік қаражаттар есебінен қаржыландыруда – ол дәстүрлі банктік несие мен 

қарыздық қаржыландыруға қарама-қайшы болып келеді.  

Ескерту, исламдық қаржы-экономикалық жүйе нақты әлеуметтік бағытта екенін айту 

керек. Бұл дегеніміз, экономиканың негізгі мақсаты – экономикалық қызметтің 

қорытындысын бөлу кезінде әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету дегенді білдіреді. 

Былай да айтуға болады, яғни «исламдық жүйе өзара жауапкершілікке негізделген 

әлеуметтік әділеттілікке бағытталған өзінің маңыздылығы бойынша имандылық ахлағын 

назарға алады. Кәсіп пен индустрия әлемі ауқымды коррупцияның алдында ахлақтық 

қорғанысқа мұқтаж болған уақытта, мұсылмандық әдептің маңызы зор» [7, 189 б.].  

Исламдық экономика мен исламдық қаржы саласындағы құқықтық қайнаркөздер 

келесідей тыйымдардан тұрады: 

Риба (нақты түсінігі – лихва) – қарыздан несиелік пайыз алуға тыйым, яғни ұсынылған 

қарыздан асатын кез келген төлемдер. Осыған байланысты ақшаны өзіндік құндылық 

ретінде емес, тауардың бағасын өлшеушісі етіп қабылдайды.  

Гарар (нақты түсінігі – «қауіп», «күмәнға кіргізеді», «аздыру», «тәуекелге ұрындыру») 

– қажеттіліктің шеңберінен шығып кететін, мақсатты тәуекелге тыйым. Гарар тыйымы 

барлық экономикалық тәуекелдерге тыйым салмайды. Қазіргі зерттеушілер гарарды былай 

түсіндіреді, яғни қорытындысы нөлге тең ойындарға қатысуға тыйым деп.  

Майсир (құмар ойындары, кездейсоқ ұтыстар) – ешқандай күш жұмсамай, кездейсоқ 

жағдайдың нәтижесінде табыс табу.  

Тыйым салынған тауарлар мен қызметтермен (классикалық сақтандыру, арақ-шарап 

өнімдері, құмар ойындары, секс-индустрия және т.б.) мәміле жасауға тыйым салынады. 

Сонымен қатар, аз бөлігі тыйым салынған өнімі бар мүліктік кешендермен жасалатын 

мәмілелерге рұқсат етілген. Мысалы, ресторандарында арақ-шарап сатылса да, ондай қонақ 

үйлердің құрылысы мен пайдалануына қатысуға рұқсат береді. 

Бай ал-Кали би ал-Кали – қарызды қарызға сату. Мысалы, форвардтық келісім-шартты 

бөліп төлеу бойынша сату. Көптеген ғалымдар исламдық қаржының негізгі қағидасы 

ретінде, қаржылық мәмілелерді сауданы қорландырумен немесе нақты өндіріспен тікелей 

байланысын ерекшелеп көрсетеді. Исламдық экономика серіктестік қағидасымен құрылған, 

оған қоса өсімқорлық қызметтер және анықталмаған тәуекелдер мен бәстесулерді өзіне 

қабылдауға тыйым салады. Ақша-несиелік жүйеде несиелік қарыз категориясын 

пайдаланудың дұрыс еместігі мен қауіптілін дәлелдей отырып, ғалымдар келесі дәлелдерді 

келтіреді: 

 қарыз алушы несие бойынша алдын-ала келісілген пайызды тіпті шығынға 

ұшыраған күннің өзінде де төлеуі тиіс, ал бұл әділеттілік қағидасының бұзылуына әкеп 

соғады; 

 тұтынушылық, мемлекеттік және халықаралық қарыздар өсіп жатыр; 

 игіліктер мен табыстарды бөлу жүйесінде тепе-теңдік бұзылады; 
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 экономикалық билік шектелген тұлғалар категориялардың қолында 

шоғырланған; 

 инфляцияның қарқыны ұлғаяды [8, 141 б.]. 

Исламдық қаржы-экономикалық жүйесінің шеңберіндегі ақша ақшаны жасай алмайды. 

Исламдық экономистердің пікірінше, рибаны сөгу және оған тыйым салу арқылы мүлікті 

тыйым салынған тәсілдермен иелік етудің үстінен бақылаудың бір түрі деп қарастырады.  

Мамандар тыйым салынған пайыздық ставканың мәніне бірнеше мінездеме береді: а) 

ол алдын ала бекітілген; ә) ол несиенің сомасы мен мерзіміне байланған; б) қарыз берген 

тұлға үшін, операцияның қорытындысынан тыс қарыз алушы оның төлемін кепілдендіреді; 

в) мемлекеттік аппарат оған ықпал-шара жасап және оны төлеуге зорлайды [9, 152 б.]. 

Исламдық қаржы тәжірибесінде бірнеше «негізгі құралдар» мен категориялар бар: 

мудараба, суккук мушарака, иджара, салам  және басқалары. Егер еуропалық банктік 

жүйеде ақшаны ең алдымен бір экономикалық топтан қарызға алады, содан оны пайыздық 

төлеммен (риба) бірге басқа топқа несиеге беріледі, ал исламдық үлгіде пайызды 

қолдамайтын банктік және клиенттің арасында болатын басқа келісім шарт жүйесі бар. Бір 

жағы агент ретінде, ал басқасы – принципал болады. Шариғатта мұндай түрді «мудараба» 

деп атайды және ол табыстарды алуда серіктес болуды көрсетеді. Оның мәні келесідей. 

Қатысушының бір жағы (рабуль-маль – ақша иесі, қаржыгер) кәсіпорынға ақша салады; 

екінші жақтың салымы (мудариба – агенттің) – кәсіпорынды іске асыратын дене еңбегі 

немесе басқару қызметі болады. Алынатын табыс қатысушы жақтардың арасында алдын-

ала ресми келісіммен бекітілген пропорция бойынша бөлінеді.  

Егер кәсіпорын шығынға ұшырап жатса немесе айналымы табыссыз болса, қаржылық 

жоғалтулар тек қана қаражаттарды салған тұлғаға, яғни рабуль-маляға жүктеледі.  

Исламдық банк мудариба рөлінде де болады, яғни салымшылардың қаражатын 

жинақтап, табыс әкеле алатын, бірақ табысты алуға кепіл бермейтін активтерге салуға 

міндеттеледі. Осының нәтижесінде банк қаражаттарды бірнеше табысты жобаларға сала 

алады: әлеуметтік жобаларды іске асыруға (мектептерді, тұрғын үй кешендерін, 

ауруханаларды және т.б.); тауарды сатып алу мен өткізуге және т.б. Банк біруақытта 

клиенттердің ақшасын шариғатпен рұқсат етілген әртүрлі операцияларға сала отырып, 

рабуль-маль ретінде қызмет ете алады.  

Жеткілікті қатал діни әдеп-құқықтық тыйымдар, әлеуметтік әділеттіліктің қағидалары, 

рухани және дүниелік өзарашарттар исламда «жинақтау мен еңбектің ғұрпына» негіз 

болмауы тиіс. Исламда байлықты табу тәсілдерінің анық бір түрі көрсетілмеген, бірақ 

жалпы игілік үшін қоғамда табыс пен байлықты иелік ету, бөлудің негізгі қағидаларын 

көрсетеді.  
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Кейбір ғалымдар бағалы қағаздан нарығын енгізу мүмкіндігін теріске шығаруда, себебі 

ол исламға бөтен болып табылады. Басқалары, керісінше исламдық экономиканың дамуы 

үшін бұл институттың маңыздылығын түсінеді және әрдайым бағалы қағаздар нарығының 

енгізуін және дамуын қолдайды [1, 93 б.].  

Бүгінгі күні исламдық бағалы қағаздар нарығы құрылымын келесі түрде айқындауға 

болады: 

а) бағалы қағаз нарығының субъектілері, оның ішінде: 

- бағалы қағаздарды сату немесе сатып алу бойынша қызметтер ұсынатын ұйымдар; 

- исламдық қорлар; 

- бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары; 

- өзін-өзі реттеу ұйымдары; 

- мұсылмандық брокерлік компаниялар. 

ә) бағалы қағаздар нарығының объектілері немесе өнімдері: 

- үлестік бағалы қағаздар; 

- қарыздық бағалы қағаздар; 

- туынды бағалы қағаздар.  

Жоғарыда аталған сыныптамаға сәйкес, шариғаттың қағидаларымен жұмыс атқаратын 

исламдық бағалы қағаздар нарығын қарастырайық.  

Исламдық бағалы қағаздар нарығының жеке субъектілері.  

Исламдық бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары. 

Егер түскен табыстың бір бөлігі шариғат тыйым салған қызметке салудың нәтижесінде 

(арақ-шарап, темекі, жезөкшелік және т.б.) алынған болса, онда инвестор табысты тазарту 

үдерісінен өтуі қажет, яғни қайырымдылық мақсаттарға жұмсалуы тиіс.  

Болашақта жұмыс істейтін шариғатқа сәйкес бағалы қағаздарды таңдап алуды, әр елде 

әртүрлі органдар жүргізеді. Мысалы, Малайзияда  бұл қызметті орталық банк жүзеге 

асырады, ал басқа елдерде жеке меншік ұйымдар атқарады (ParsoliCorporation және т.б.). 

ХХ ғ. 90-шы жылдардың соңынан бастап бірнеше мамандандырылған қор индекстері 

есептелген – Dow Jones Islamic Indices (әлемдік, американдық, еуропалық, британдық, 

технологиялық кіші компаниялардың индекстері). 2006ж. BRIC (Бразилия, Ресей, Үндістан 

мен Қытай) елдері үшін жаңа исламдық индекс пайда болды [2, 38 б.].  

Индекстердің құрамына шариғат тыйым салған кәсіп түрлерінен тыс табыс табатын 

және меншіктік қарызы орташа жылдық капиталдандырудың 33% аспайтын компаниялар 

кіреді. 33% аспайтын капиталдандыру бір уақытта қолма-қол ақша түрінде немесе 

бекітілген қарызбен бағалы қағаздарға салынуы мүмкін.  

Исламдық қорлар. Мұсылмандық өзара қорлар немесе мұсылмандық бірлескен сенім 

қорлары – бұл шариғат қағидаларымен сәйкес басқарылатын қорлар.  

Исламдық қорлар өз қызметтерін шариғат қағидаларына сәйкес жүзеге асыру үшін 

арнайы кеңесті шақырады.  

Инвестициялық қорлар мурабаханың қатысушылары болып табылады, яғни кейін қайта 

сату үшін тауарды банкке жеткізетін тұлға ретінде болады.  

Мұсылмандық тауар қорлары шариғат рұқсат беретін тауарларғы инвестиция жасайды. 

Танымал тауарлардың қатарына металдарды жатқызамыз: алюминий, никель, алтын, қола, 

палладий. 
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Лизингтік қорлар шариғаттың шарттарына сәйкес келетін лизингтік мәмілелермен 

қызмет атқарады.  

1994ж. мен 2001ж. аралығында 120 мұсылмандық қорлар пайда болған, оның көп бөлігі 

(60%) халықаралық акцияларға инвестиция жасау үшін ұйымдастырылды. Одан бері тағы 

55 мұсылмандық қор пайда болды, сонымен бүгінгі күні 226 мұсылмандық қор қызмет 

атқарып келеді [3]. 

Мұсылмандық брокерлік компаниялар дәстүрлі түрде әрекет етеді, тек олар бағалы 

қағаздармен жүргізетін барлық операцияларын шариғат қағидаларына сәйкес, яғни іс 

жүзінде исламдық бағалы қағаздармен жүргізуі қажет.  

Алғашқы исламдық брокерлік компаниялар 1994ж. Малайзияда, кейін Кувейтте пайда 

болған.  

Исламдық бағалы қағаздар нарығының объектілері. Мұсылман әлеміндегі заманауи 

қаржылық құралдар – бағалы қағаздар мен олардың туындылары – дәстүрлі қоғамдағы 

секілді кең таралмаған, себебі олар шариғат қағидасына сәйкес екендігі белгісіз. Ал бұл өз 

кезегінде исламдық қор нарығының қызмет етуін қиындатады. Бағалы қағаздардың ішінен 

кең қолданылатыны акциялар мен облигациялар болып табылады, ал кем қолданылатындар 

– артықшылығы бар акциялар, фьючерстер мен опциондар. 

Бүгінгі күннің ең маңызды тақырыбы – біріңғай Исламдық қор нарығын құру болып 

табылады. Бірақ бұл үшін әлі ерте, өйткені бүгінде ИЫҰ мүше-елдерінің көп бөлігінде 

бағалы қағаздар нарығының капиталдандырылуы төмен, ал бұның себебі салыстырмалы 

түрде жаңа исламдық әлеуетті инвесторлар институтына деген сенімсіздіктің жойылмауы 

болып тұр.  

ИЫҰ мүше-елдерінің бағалы қағаздар нарығын талдау кезінде бүгінгі күні барлық 

мұсылман елдерін салыстырмалы талдау жүргізу үшін салыстыруға келетін мәліметтердің 

жоқ екендігі айқындалды, бірақтан талдау жасауға мүмкін болатын бірнеше елді атауға 

болады (Бахрейн, Малайзия, Пакистан және Судан). Бұл елдердің бағалы қағаздар нарығы 

әртүрлі жылдары қалыптасқандарына қарамастан, соңғы жылдары біріңғай белсенді түрде 

қарқынды өсімді көрсетіп отыр. Дегенмен, олардың кейбіреулері экономиканың өсімі мен 

халық арасында табысты әділ бөлуді қамтамасыз ете алмайды. Мұсылмандық елдерде 

экономиканың тұрақты өсіміне қарамастын, биржада листингі бар компаниялар саны 

бұрынғыдай аз болып тұр және нарықта айналым капиталы да көп емес. Жалпы алғанда 

инвестиция сомасы өте аз және жігерсіз болып тұр. Бұл көрініс барлық исламдық бағалы 

қағаздар нарығына тиесілі. Көптеген биржалардың негізгі ойыншылары мұсылмандық 

қоғамда болуы қажет әлеуметтік емес, өзінің баю мақсатын көздейтін брокерлер болып 

табылады [4, 96 б.]. 

Биржада тіркелген сауда жасалатын активтер мен олардың жалпы санының арасындағы 

арақатынас өте аз, сол себепті биржаның өтімділігін аз көлемдегі бағалы қағазға тәуелді 

етіп қояды.  

Жоғарыда аталған факторлар, нарықтың жағымсыз өзгерістеріне инвестордың тәуелді 

болуын күшейтеді. Дегенмен, реттеуші ережелері де жоқ емес, бірақ олар өте сирек 

орындалады. Осылармен қоса бағалы қағаздар нарығының ағымдық мәселелері де бар, 

яғни: 

- нарықтың сараланымы мен оның зардаптарын төмендету бойынша кешендік 

шараларды құрастыру қажет; 

- инвесторларды қорғайтын және мәмілелердің орындалуын кепілдендіруді енгізу 

қажет; 

- исламдық қаржы институттары қолдана алатын өнімдерді құрастыру қажет; 

- шариғат қағидалары көзқарасы негізінде жағымды инфрақұрылым құру да 

маңызды [5, 34 б.]. 

Жоғарыда енгізілген жаңалықтар исламдық бағалы қағаздар нарығының дамуына 

септік жасауы тиіс, оның ішінде оның инвестициялық мүмкіндіктерінің жақсаруы, 
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қоғамдағы байлықтың айналым механизмінің жақсаруы, және осылардың нәтижесінде 

жалпы мұсылман елдерінің экономикалық өсімі артады.  

Исламдық экономика үшін бағалы қағаздар нарығының маңыздылығы нарықтық 

капиталдандырудың ЖІӨ-ге деген қатынасымен анықталады. Пакистан мен Суданда бұл 

көрсеткіш аз, ал Малайзия мен Бахрейнде бұл халықаралық көрсеткішке таяу.  

Нарықтың капиталдандырылуы акция бағамдарының өсуімен, қор биржалары арқылы 

болатын экономикалық инвестиция көлемінің өсуімен және қор биржасына (акция 

түріндегі жинақтардың өсуімен) қаржы капитал ағымының өсуімен ұлғаяды. Нарықтың 

капиталдандырылуы мен жалпы ішкі өнімнің арасындағы байланыс корпорацияның 

табыстылығымен айқындалады. Корпорацияның күтілетін табысы өссе, ол жалпы ішкі 

өнімнің ұлғаюына әкеледі, және сол сәтте инвестиция ағымы мен акция бағамын ұлғайту 

арқылы нарықтың капиталдандырылуын да өсіреді.  

Корпорацияның табысына келетін болсақ, бұл туралы ақпарат барлық нарықтар секілді 

ашық, қолжетімді емес.  

Дәстүрлі және исламдық қаржыда нарықтық өтімділікті анықтау үшін айналым 

көрсеткіші қолданылады, яғни әрбір нарықтың айналымына шығарылған бағалы 

қағаздардың жалпы санына, күнде мәміле жасалатын бағалы қағаздардың қатынасымен 

анықталады. Осы көрсеткіштің жағымды өсімі, «нарықтық капиталдандырудың ЖІӨ-ге» 

деген қатынасының өсуімен анықталады.  

Төмен өсу қарқыны барлық ИЫҰ елдер-мүшелеріне қатысты, тіпті биржада листингі 

бар компаниялар да, азғантай бағалы қағаздар көлеміне шоғырландыру арқылы төмен 

белсенді қызмет атқарып жатыр.  

Малайзиялық ұлттық жаңалықтар агенттігінің хабарлауы бойынша Малайзия бүгінгі 

күні исламдық қор нарығында көшбасшы болып келеді. Осы елдің орналастырған актив 

көлемі 1,65 млрд. АҚШ долл. тең келеді, және бұл осы нарықтағы айналым 

қаражаттарының жартысына тең келеді екен. Екінші орында – Катар мемлекеті орналасқан. 

Малайзия сонымен қатар исламдық бағалы қағазын шығарған ең алғашқы ел болған. 

Мамандардың айтуы бойынша бүгінде исламдық қор нарығында айтарлықтай 

инвестициялық әлеуеті бар. Мысалы, Таяу Шығыстағы мұсылмандарға тиесілі еркін 

капиталдың көлемі 1,3 трлн. АҚШ долл. асып түседі.  

Малайзияның мысалында исламдық бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру 

құрылымын қарастырамыз. Капитал нарығына қаржы құралдарын шығару үшін, 

Малайзияның бағалы қағаздар бойынша Комиссиясы ұсынған белгілі бір алдын-ала 

ұсынған шарттардың орындалуын талап етеді.  

Малайзияда шығарылатын қаржы құралдарының келесі түрлері бар: 

1. Мемлекеттік инвестициялық бағалы қағаздар. 

2. Негара банкінің қолдан-қолға берілетін соло-векселі. 

3. Қысқа мерзімді сауда векселі.  

4. Исламдық айналмалы депозиттік құралы. 

5. Мудараба банкаралық инвестициялары. 

6. Бай бисаман аджиль және мурабаха қағидаларының негізіндегі облигациялар. 

7. Купонсыз облигациялар. 

8. Иджара қағидасының негізіндегі облигациялар. 

 Дәстүрлі банктік жүйеде купонсыз облигациялар немесе нольдік купондық 

облигациялар қаржы құралдарының бір түрі болып табылады, және онда эмитент облигация 

өтелген уақытта тек қана оның номиналдық құнын төлейді. Бұл дегеніміз инвестор 

облигацияны нольдік купонмен номиналдық құнынан үлкен дисконтпен сатып алады 

дегенді білдіреді.  

Яғни бұл облигациялар екінші нарықта саудаға түседі, және дисконттық құны тендерді 

жүргізу арқылы анықталады. Бұл үдеріс Шариғат бойынша рұқсат етіледі, ал осымен 

байланысты қағиданы бай музайада деп атайды. Малайзияның шариғат кеңес беру 

кеңесінің бағалы қағаздар бойынша Комиссиясы 1997ж. өзінің 10-шы жалпы жиналысында 
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осы құралды пайдалануға келісім берді. Қаржыландырудың бұл түрі елдің қаржы секторын 

дамытуды күшейтуге қажет болды, оның ішінде корпоративтік облигациялар үшін, яғни 

табыстылық дәрежесі мен активтердің ағымдағы құны үшін болатын базиске болатын.  

Берілген облигация түрінің эмиссиясының негізгі үдерісі, мурабаха қағидасында 

құрылған купонсыз облигациялардың эмиссия үдерісін көрсетеді. Төменде осы үдерістің 

шеңберінде жүзеге асатын қадамдар келтірілген: 

1. Облигацияларды эмиссиялау үшін эмитент Малайзияның бағалы қағаздар 

бойынша Комиссиясына, бекіту үшін арыз жазады. Бекітілгенге дейін белгілі бір шарттар 

мен ережелер орындалуы қажет, сонымен қатар белгілі бір ақпараттар келтірілуі тиіс. 

2. Эмитент қаржыландыру жаққа сату үшін активтер пулын (ортақтастықты) 

анықтайды. Активті сатып алу құны анықталады, және болашақта бір күні (облигацины 

өтеу күні) эмитент сатып алу құнын төлейді. 
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Рассматривая зарубежный опыт применения современных рекламных     технологий, 

сразу хочется отметить рынок интернет маркетинга. Ведь это высококонкурентная среда и 

каждый год появляются новые тенденции и лишь те, кто уверенно следует за ними, 

способны занять лидерские позиции. Продвижение в интернете делает акцент на 

технологические новшества. Огромное количество гаджетов продается по всему миру, с 

помощью мобильных устройств пользователи подключаются к сети более 100 раз в день. 

Социальные медиа постепенно заменяют новостные издания, а в журналистике все чаще 

можно встретить работу программных ботов. Хоть на сегодняшний день боты и не 

способны выполнить работу копирайтеров, но они отлично справляются с аналитикой и 

неплохо обрабатывают новостные и коммерческие сообщения [1]. 

Продвижение в сети Интернет на ближайшие годы направленно на мультиканальное 

продвижение. Таким образом компании, имеющие в своем распоряжении лишь сайт, 

терпят поражение от компаний, владеющих сетью медиа-каналов. Основной гарант успеха 

мультиплатформенность, обусловленная использованием социальных медиа, почтовой 

рассылкой, персонализацией, таргетированной, контекстной, поисковой и другими видами 

рекламы. 

Рекламный трафик, проходящий через персональные компьютеры, стремительно 

снижается, уступая место мобильному интернету. Это вынуждает компании адаптировать 

http://www.alhialalbank.kz/
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свои сайты под мобильные условия для успешной работы бизнеса в интернет-среде. 

Современные тенденции рынка демонстрируют высокие требования к содержанию 

контента, поскольку меняются и потребности клиентов, которые все критичнее оценивают 

информационные материалы. 

Также, стоит обратить внимание на появление нового инструмента 

«онлайн-блога». С помощью этого инструмента появляется возможность 

продемонстрировать свою экспертность в любой области. Основное преимущество блога – 

это огромное влияние на лояльность потребителя и стимулирование клиента к покупке 

благодаря непосредственному онлайн контакту и ответам на возникающие вопросы. 

Все более популярными становятся такие инструменты как сторителлинг и вебинары. 

В свою очередь, сторителлинг продвигает бренд посредством истории или идеи, 

связанными с брендом. Рассказчиком выступает лицо компании. 

Customer journey mapping – карта путешествия потребителя. Это путь общения с 

клиентом от первой совершенной покупки. Customer journey не использует базовые 

принципы работы с клиентом. Например, Adidas призывает своих клиентов к спортивному 

образу жизни и участию в спортивных мероприятиях. После первой покупки при 

добровольной подписке на новостную рассылку Adidas клиенты получают афишу всех 

спортивных мероприятий [2]. 

Беспрецедентным лидером по количеству пользовотелей социальных сетей является 

Facebook. Из-за роста спроса на рекламу в социальных сетях, эффективное продвижение в 

медиа станет более дорогим. На сегодняшний день для приобретения какого-либо продукта 

не требуется переход на сторонний сайт, все можно выполнить внутри одной социальной 

сети. Сервис для фотографий Instagram, купленный Facebook в 2012 году, на сегодняшний 

день имеет аудиторию, насчитывающую свыше 200 млн. человек. Теперь Instagram – это 

самая настоящая торговая площадка. Любая компания может создать свой профиль в сети 

и собственными усилиями или посредством авторитетных лиц проводить рекламную 

кампанию . 

В сети продолжает набирать популярность видеореклама, в среднем ежедневно 

пользователи Facebook смотрят 800 млрд. видео. Отличным способом развития компании в 

сети станет качественный видеоматериал, кроме того, можно активно использовать видео-

трансляции, например, через Instagram или Periscope, демонстрируя свои товары и услуги 

в сети совершенно бесплатно. Видеоматериалы воспринимаются лучше текста и надолго 

остаются в памяти у потребителя [3]. 

На поприще наружной рекламы стоит отметить, что в последнее время все чаще можно 

встретить как большие компании используют амбиент мелиа. Подобная реклама очень 

популярна в Европе и Америке. Ее главной особенностью является возможность слиться с 

городским окружением, привлекая при этом внимание прохожих. Может это и офлайн 

реклама но оригинальность ее исполнения способно сделать ее вирусной и даровать 

популярность в интернете.  

Также компании по всему миру активно используют рекламу на общественном 

транспорте. Для определенных целей в маркетинге, наружная реклама на автобусах и в 

метро подходит идеально. Как привило наибольшей эффективностью пользуется реклама, 

направленная на широкую аудиторию, например, пищевая продукция или открытие 

торговых площадок, но категорически не подходит для узконаправленной продукции. 

Компании продолжают тратить огромные средства на скрытую рекламу. 

Скрытая реклама – это размещение товара или торговой марки в кино, в литературе, 

компьютерных играх и т.п. – во всех «продуктах» направленных на широкую аудиторию и 

имеющих сюжет. Скрытая реклама позволяет вплести бренд в сюжет произведения, а это 

значит в жизнь телегероя. Подобная техника проникает в подсознание человека, который в 

этот момент не защищен от рекламы и с 100% гарантией поглощает любую навязанную 

рекламную идею.  

Таким образом можно прийти к выводу, что мировые компании интенсивно 
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пользуются глобальной сетью Интернет для размещения там своих рекламных объявлений. 

Так же компании пытаются внедрить свой продукт в жизнь потребителей посредству 

скрытой рекламы и амбиент медиа. 
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Кәсіпорындарды қажетті өнімдермен қамтамасыз ету процесінде материалдық 

ағындарды басқаруды сатып алу (жеткізу) логистикасы. Сатып алу және жеткізу - кез 

келген ұйымның негізгі функцияларының бірі. 

Жалпыланған нысанда сатып алу (жеткізілім) логистикасының мақсаты ұйымның 

тиісті сападағы материалдарды (тауарларды) қажетті көлемде, қажетті уақытта, білікті 

жеткізушіден жоғары қызмет көрсету деңгейіне және қол жетімді бағаға сенімді жеткізілуін 

қамтамасыз ету болып табылады [1]. 

Ақпараттық технологияларды сатып алу үрдісінде пайдалану өнім жеткізушілерге 

тапсырыстарды автоматтандыруға, ақпаратты жинау мен өңдеу жылдамдығын арттыруға 

байланысты және сатып алу процесінің өнімділігін арттыруға байланысты. Ақпараттық 

технологияларды қолдану саласы, ең алдымен, жеткізушілермен электронды деректер 

алмасуына, ақпаратты кодтауға және автоматтандырылған деректерді енгізуге байланысты. 

IT-ны келіссөздер мен келісімшарттарда пайдалану электронды пошта мен факсты 

пайдалану нәтижесінде логистикалық циклдың уақытын азайтуға мүмкіндік береді. Ерекше 

қиындықтар мен күнделікті жұмыс ілеспе құжаттарды жинау болып табылады. Ілеспе 

құжаттардың сенімсіздігіне байланысты бірқатар қиындықтар туындайды. Жеткізілім 

бөлімінің қызметкерлері өз уақытының үштен бір бөлігін жұмсайды, ол жеткізілім 

процедурасынан белгіленген ауытқудан туындаған мәселелермен айналысады. 

Логистикаға IT-құралдарды пайдалану тауардың қозғалысын қамтамасыз етуге және 

тауарларды сатып алу және тарату процесінде кәсіпорындар арасында өзара әрекеттестікті 

қамтамасыз етуге бағытталған. Сондықтан зерттеудің негізгі бағыты логистикалық 

жүйелерді логистикалық функцияларды (қорлар, тасымалдау) беру ерекшеліктерімен 

материалдық ағындардың фазаларына бөлу қажет. Айта кету керек, тауар айналымын 

ұйымдастыру тәжірибесінде ақпараттық технологиялар «өз-өзімен» құндылығына ие емес. 

Яғни, қымбат мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу және орнату 

логистика саласындағы компанияның проблемаларын шешуге әкелмейді. Логистикалық 

жүйенің тиімді жұмыс істеуі үшін барлық физикалық процестерді егжей-тегжейлі сипаттау 

керек, одан кейін компьютерлік бағдарламаның немесе бағдарламалық жасақтама 

әзірлеудің бар жүйесін (немесе бағдарламалық жасақтаманы орнатудан бұрын 

қолданыстағы жүйені жетілдіру) «бір-біріне жақындату» қажет. Тиімді бағдарламалық 
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қамтамасыз ету, кеңесшілер мен бағдарламашыларды енгізу және пайдалану кезінде 

пайдаланушылардан барлық пікірлер мен тілектерді жинап, оларды талдайды, дұрыс 

таңдап, нақты кәсіпорынға арналған бағдарламаны қосады [2]. 

Жеткізуді жетілдірудегі негізгі қадам электронды сатып алуларға айналды. Электронды 

деректер алмасу (electronic data interchange, EDI) сатып алу процесін автоматтандыруға 

мүмкіндік берді, бұл жүйе өзінің ақпараттық жүйесін жеткізушінің жүйесімен біріктіреді 

және тапсырыс беру уақытына келгенде, оның жүйесі автоматты түрде бұл туралы 

хабарлама жібереді Бұл опция кішігірім тұрақты тапсырыстарға сай келеді. 

Электрондық жеткізумен қамтамасыз етілетін негізгі артықшылықтарға мыналар 

жатады: әлемнің кез-келген жерінде орналасқан жеткізушілерге жылдам қол жеткізу; 

тауарлардың оңай қол жетімді болатын мөлдір нарығы және оларды алу шарттары қолайлы; 

стандартты рәсімдер арқылы сатып алуды автоматтандыру; мәмілелер үшін қажетті 

уақытты айтарлықтай төмендетуге; шығындарды азайту, сатып алу қызметінің кейбір 

түрлерінде аутсорсингті пайдалану; өзінің ақпараттық жүйесін жабдықтаушылардың ұқсас 

жүйелерімен біріктіру. 

EDI-ні қолдау үшін екі байланысты технологиялар әзірленді. Біріншісі - 

тасымалданатын материалдардың әрбір пакетіне (бар-код немесе радиожиелікті жапсырма 

пайдаланылады) сәйкестендіру белгісін тағайындауға мүмкіндік беретін тауарларды 

кодтау.  

Екінші технология - бұл электрондық ақша аударымы. Жеткізу растамасы келгенде 

ақша аудару жүйесі аударым жүйесі арқылы жіберіледі. 

Осылайша, жүктелген тауарларға тапсырыс беру және төлеу жүйесі 

автоматтандырылған [3]. 

Индустриялық (сауда) компаниялардағы сатып алуды автоматтандыруға және ТМД 

аумағына кіретін бағдарламалық өнімдердің көпшілігі келесі қызметтерді қамтиды: 

жеткізушілермен және тасымалдаушылармен (экспедиторлармен) шарттық қатынастарды 

бақылау; жеткізілімге ақы төлеу бойынша міндеттемелерді бақылау; қоймасының 

болжамды келу уақыт по маршруту байлықтың кестесін сақтау; қоймада тауарларды 

қабылдау үшін қажетті құжаттар буын; жеткізушіге талап қою; келу, тұтыну және 

қоймалардағы тауарлардың ішкі қозғалысы бойынша барлық операцияларды 

автоматтандыру.  

Ақпараттық логистиканың дамуы экономикалық процестегі ақпараттың рөлі артуымен, 

сондай-ақ байланыс пен компьютерлік техниканың дамуымен байланысты. Қазіргі әлемдегі 

ақпараттың маңыздылығы келесі факторлармен анықталады: тауарлар мен қызметтердің 

түпкілікті құны бойынша ақпараттың жоғары үлесі; жалпы жұмыспен қамту саласындағы 

ақпараттық ресурстардың жоғары үлесі (жоғары білікті және жоғары білікті еңбек 

ресурстары); қоғамның экономикалық организміндегі ақпараттарды интегралдау, шешуші 

дәрежеде экономиканың жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз ету; инновациялық функция, 

ғылыми және технологиялық прогресстің пайда болуында көрініс тапты. 

Сатып алу саласы жалпы тауар тарату тізбегінің бастапқы бөлігі болып табылады, 

сондықтан кәсіпорынның барлық логистикалық жүйесінің жұмысы сатып алудың сапасына 

(материалдың талаптарын сәйкестендіру, жеткізушілерді іріктеу, жеткізудің дәлдігі мен 

уақтылылығы, тапсырыстарды ресімдеу және өңдеу рәсімдерін жеңілдету және 

стандарттау) байланысты. IT-ны пайдалану сапалы тауарларды уақтылы жеткізуді және 

тапсырыс берілген көлемде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Нақты жоспарлау процесі жылдық жоспардан, өндірістік жоспардан және жалпы 

экономикалық жоспардан алынған ақпаратпен басталады. Сатылымды жоспарлау өнімдер 

мен қызметтерге қойылатын талаптарды айқындайды, олар компанияның сатып алу бөлімі 

сатып алады; кәсіпорынның жоспарлау өнімдер мен қызметтер сатып алынатын көздер 

туралы ақпарат береді; экономикалық жоспарлау бағалар, жалақы және басқа 

шығындардың жалпы үрдістерін бағалауда пайдалы ақпарат береді. 
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Развитие депозитного рынка в Казахстане имеет и будет иметь свою специфику, что, 

конечно, в первую очередь, связано с теми глобальными экономическими 

преобразованиями, которые происходят в стране. Наряду с этим, повышение роли 

депозитных операций, их развитие до мирового уровня будут происходить постепенно по 

мере создания в нашей стране экономических условий, присущих рыночной экономике.  

Сократившийся потребительский спрос населения на финансовые продукты и услуги 

определяет на данном этапе развития финансового рынка необходимость пересмотра 

стимулирования инвестиционного интереса к депозитам. Мировой финансовый кризис 

поставил под угрозу достигнутые на депозитном рынке успехи по созданию стабильного 

инвестиционного климата. Сохранность и доходность депозитов, как основные критерии 

инвестиционной привлекательности для потенциальных вкладчиков, подверглись 

серьезной проверке в условиях общего кризиса ликвидности на финансовом рынке 

Развитие экономики любой страны неразрывно связано с эффективностью перехода 

сбережений в инвестиции. Необходимость ориентации экономики именно на внутренние 

сбережения республики обуславливается, прежде всего, проблемой дефицита 

инвестиционных средств и увеличением удельного веса прямых иностранных инвестиций. 

Изменение цен на основной ряд экспортируемого Казахстаном сырья и товаров 

обусловило необходимость проведения в стране девальвации тенге, чтобы обеспечить 

адекватный уровень конкурентоспособности для казахстанских товаропроизводителей. 

Реакция участников депозитного рынка на преддевальвационный и постдевальвационный 

периоды показала реальный интерес и вкладчиков и депозитных учреждений к депозитам, 

несмотря на значительное сокращение уровня накопления. Замедление кредитной 

активности и сокращение внутреннего спроса непосредственно сказалось на существенном 

снижении экономического роста Казахстана. В условиях же постепенного замедления 

деловой активности отмечается значительное снижение валового накопления.  

Вклады юридических и физических лиц являются важным источником фондирования 

для банков. Объем привлеченных вкладов от организаций по состоянию на 2021 год достиг 

16,9 трлн. тенге, физических лиц – 9,8 трлн. тенге, где номинальный прирост депозитной 

базы обусловлен валютной переоценкой. 

Учитывая тот факт, что существенная часть депозитов представляет собой срочные 

вклады, которые могут быть истребованы вкладчиком раньше срока, в данном случае 

депозитная база может рассматриваться как относительно стабильный источник 

фондирования в виду высокой волатильности. Известны прецеденты провокационных и не 
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соответствующих действительности сообщений о банкротстве крупных казахстанских 

банков, повлекшие массовое снятие наличных средств со счетов. В связи с этим ресурсная 

база банковского  сектора становится дорогостоящей в виду дефицита долгосрочных 

источников, что в свою очередь, сказывается на долгосрочных видах кредитования 

преимущественно реального сектора экономики. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в настоящее время существенная часть депозитов 

выражена в иностранной валюте, что влечет за собой валютные риски, которые могут быть 

чувствительны к незначительному изменению курса. 

В международной практике в аналитических целях используется коэффициент 

покрытия (loan-to-depositratio), рассчитываемый как отношение депозитов клиентов к 

предоставленным им ссудам. Увеличение коэффициента покрытия означает повышение 

сбалансированности кредитов клиентам и источников их фондирования аналогичной 

срочности. На конец 2021 года соотношение депозитов к кредитному портфелю банков 

выше, что обусловлено номинальным ростом вкладов за счет валютной переоценки. Но 

косвенно восходящий тренд, в целом, свидетельствует о замедлении темпов кредитования 

экономики. [1] 

Напомним, что после выхода тенге в свободное плавание, объем вкладов населения на 

конец августа 2021 года вырос сразу на 18%. В сентябре это динамика продолжилась, на 

конец месяца размер депозитного портфеля увеличился на 10%. Размер прироста за 

указанный период (август-сентябрь 2021г) является историческим максимумом. Такой 

прирост депозита в национальной валюте объясняется тем, что  государство создало 

программу по выплате компенсаций по тенговым депозитам.[2] 

Вместе с тем, основные тенденции развития депозитного рынка в Казахстане, которые 

имеют позитивный характер, убедительно доказывают, что это наиболее динамичный 

сегмент финансового рынка, который при эффективном управлении может в ближайшее 

время способствовать существенному увеличению средств, привлекаемых внутри страны. 

Структура депозитов в коммерческих банках подвижна и зависит от конъюнктуры 

денежного рынка. Недостатками этого источника формирования банковских ресурсов 

являются значительные материальные и денежные затраты банка при привлечении средств 

во вклады, ограниченность свободных денежных средств в рамках отдельного региона. 

Кроме того, мобилизация средств во вклады (депозиты) зависит во многом от клиентов 

(вкладчиков), а не от самого банка. Поэтому депозитная политика банков направлена на 

увеличение привлечения вкладов населения и юридических лиц и размещения их в 

доходные активные операции с целью получения прибыли. Действуя в интересах клиентов, 

банки стремятся повысить качество обслуживания, вводить новые привлекательные виды 

депозитов, организовывать рекламные кампании и розыгрыши призов среди вкладчиков, 

устанавливать конкурентоспособные процентные ставки вознаграждения по вкладам.  

В настоящее время в условиях значительного роста краткосрочной ликвидности 

депозитная политика банков направлена на привлечение более долгосрочных ресурсов. В 

связи с этим, на депозитном рынке происходит повышение доходности по срочным 

депозитам населения.  

Особое значение банками придается быстрому, бесперебойному и дешевому 

выполнению расчетов. В последние годы казахстанские банки приложили большие усилия 

для модернизации и ускорения операций по проведению наличных и безналичных 

расчетов. Обычной стала скорость денежного перевода за 1 банковский день.  

Процентная политика как составная часть общей депозитной политики является гибкой 

и соответствует политике самого банка и НБ РК и способствует росту привлечения 

вкладчиков.  

Национальный банк снижает официальную ставку рефинансирования, которая 

устанавливается в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и 

предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий, что должно 

стимулировать понижение ставок по депозитам и кредитам. Коммерческие банки 



46 

 

устанавливают конкурентоспособные процентные ставки, покрывающие темпы инфляции 

и девальвации.  

Ставки или норма процента представляет собой отношение суммы денежных средств, 

уплачиваемых в виде процента, к сумме средств, отданных в ссуду.  

В зарубежной банковской практике на уровень процентной ставки влияет содержание 

операций, т.е. срок и сумма депозита, вид депозита и т.д. Чем надежнее пассивы (чем 

больше срок и сумма депозита), тем больший процент выплачивает банк.  

Проценты по депозитам бывают фиксированные и плавающие. Самые 

распространенные в мировой практике – LIBOR, PIBOR, NIBOR и MIBOR. Это базисные 

процентные ставки, складывающиеся под воздействием рыночной конъюнктуры. Наиболее 

применяемой ставкой, считается LIBOR, так как она используется на международной и 

внутренних рынках различных стран. [3] 

По пассивным операциям осуществляется дифференциация процентных ставок, в том 

числе по группам вкладчиков с целью повышения социально-экономической 

защищенности малоимущих слоев населения.  

Важную роль в формировании процентных ставок на депозиты играют степень риска, 

принимаемого на себя банком, а также стратегия маркетинга и цели банка. Банки, которые 

хотят снизить долю депозитов в своих пассивах, уменьшают процентные выплаты и, 

наоборот, стараясь привлечь крупные по величине депозиты  на длительные сроки, банки 

предлагают клиентам высокие ставки депозитного процента, так как преобладание срочных 

депозитов в источниках формирования банковских ресурсов позволяет осуществлять 

эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью. Срочные депозиты 

являются наиболее прогнозируемой частью заемных ресурсов, что дает осуществлять 

кредитование на более длительные сроки и, следовательно, под более высокий процент.  

Депозитный рынок Казахстана, несмотря на относительно небольшой период 

построения рыночной экономики в стране и трансформации экономики, демонстрирует 

формирование четко сложившихся тенденций, характерных именно для этого сектора 

финансового рынка. Мировой финансовый кризис, повсеместно обостривший внутренние 

проблемы в развитии национальных финансовых рынков, обозначил новые пути 

дальнейшего развития коммерческих банков на депозитном рынке. Реализация активной 

депозитной политики, направленной на построение на депозитном рынке отношений 

нового типа, способна обеспечить устойчивость депозитных учреждений и реальную 

эффективность депозитов, что  стало основным ориентиром развития на современном 

этапе. 

Стратегия развития депозитного рынка Казахстана заключается в формировании 

эффективного механизма привлечения свободных денежных ресурсов, в основном на 

внутреннем рынке инвестиций, нацеленного на создание долгосрочной, надежной и 

финансово емкой депозитной базы финансовых организаций страны. 

Основными задачами развития депозитного рынка Казахстана в соответствии с 

изложенной стратегией являются: 

- диверсификация (эффективная комбинация) ресурсов с целью минимизации риска; 

- сегментирование рынка по клиентам, продуктам, валютам и регионам; 

- дифференцированный подход к различным группам клиентов (разный набор 

продуктов для состоятельных, менее состоятельных и широких слоев населения); 

- проведение постоянного мониторинга развития депозитного рынка; 

- определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 

- минимизация расходов в процессе проведения депозитных операций; 

- оптимизация управления депозитным портфелем депозитного учреждения с целью 

поддержания требуемого уровня его ликвидности, повышения его устойчивости. 

При установлении приоритетов в развитии депозитного рынка учитываются 

следующие внутренние (системные) факторы, выраженные зависимостью от: субъектов 

депозитных отношений (в отношении физических и юридических лиц); депозитных 
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инструментов, используемых для привлечения ресурсов; сроков привлечения ресурсов 

(краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегия развития); цели привлечения (для 

инвестирования, кредитования, поддержания текущей ликвидности); агрессивности в 

вопросах привлечения ресурсов и связанных с этим вопросов ценовой политики и степени 

риска проводимых операций. 

 При проведении своих депозитных операций депозитное учреждение учитывает 

следующие внешние факторы: изменение налогового законодательства; текущее состояние 

и тенденции в развитии финансового рынка как в части привлечения, так и размещения 

ресурсов; изменения, вносимые в расчет банковских пруденциальных нормативов; 

изменение ставки рефинансирования; лимиты, контрольные цифры, устанавливаемые 

самим депозитным учреждением на проводимые банковские операции. [4] 

На депозитном рынке при проведении депозитных операций складываются следующие 

типы отношений:  

- между вкладчиками и депозитными учреждениями; 

- между государством и депозитными учреждениями; 

- между АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» и депозитными 

учреждениями; 

- между депозитными учреждениями; (рисунок 1) 

Характерные особенности отношений между вкладчиками и депозитными 

учреждениями:  

- определяются условиями заключенного договора между банком и вкладчиком;  

- инициатива депозитных отношений зависит от вкладчика и его возможностей к 

накоплению;  

- стабильность сроков вклада зависит от текущего финансового положения вкладчика 

и надежности банка;  

- вкладчик заинтересован не только в доходности, но и прежде всего, в сохранности 

своих сбережений;  

- преимущество депозитного учреждения на депозитном рынке в современных 

условиях зависит от его способности компенсировать инфляционные потери вкладчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Типы отношений при проведении депозитных операций 

 

Характерные особенности отношений между государством и депозитными 

учреждениями:  

- получение лицензии на банковскую деятельность включает в себя право 

осуществления депозитных операций на депозитном рынке; 

- государство через уполномоченный орган осуществляет контроль за созданием 

необходимых условий по защите интересов вкладчиков;  
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- депозитные учреждения в свою очередь заинтересованы в надежности своих 

конкурентов, поскольку имидж депозитного рынка зависит от всех его участников и потому 

поддерживают все мероприятия по его регулированию; 

- основные рычаги регулирования отвлекают значительные объемы привлеченных на 

депозитном рынке средств; 

- данные отношения характеризуют депозитный рынок как самый урегулированный 

сектор в структуре финансового рынка, хотя и самый демократичный (поддерживаемый 

всеми его участниками). 

Характерные особенности отношений между АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов» и депозитными учреждениями: 

- получение лицензии на банковскую деятельность автоматически влечет за собой 

обязательство вступления в систему обязательного гарантирования депозитов;  

- условия и содержание взаимоотношений между фондом и депозитными 

учреждениями регламентируются специальным законодательством, что свидетельствует об 

особой значимости данных отношений в развитии депозитного рынка;  

- данные отношения носят коллективный характер: все участники этих отношений 

заинтересованы в их развитии. 

Дальнейшее развитие Казахстанской системы гарантирования депозитов будет 

основываться на использовании опыта лучшей международной практики в направлении 

упрощения схемы возмещения, увеличения размеров возмещения, расширения видов 

страхуемых депозитов, снижения рисков функционирования системы.  

Действующая система регулируется «Правилами функционирования системы 

обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) 

физических лиц и участия в ней банков второго уровня Республики Казахстан» и 

«Правилами обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов 

(депозитов) физических лиц в банках второго уровня Республики Казахстан». Согласно 

этим нормативным документам гарантированными вкладами являются:  

1. срочные вклады, условные вклады, вклады до востребования в тенге и иностранной 

валюте в банках-участниках системы;  

2. остатки денег на текущих счетах физических лиц в тенге и иностранной валюте, 

открытых в банках-участниках;  

3. остатки денег на карт-счетах физических лиц в тенге и иностранной валюте, 

открытых в банках-участниках. 

4. счета физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. [5]  

Не являются объектом гарантирования Фонда срочные вклады, условные вклады, 

вклады до востребования, остатки денег на текущих счетах и карт-счетах руководящих 

работников и акционеров банка-участника, владеющих пятью и более процентами акций с 

правом голоса, их близких родственников (родитель, брат, сестра, сын, дочь) и супругов.  

Итак, подводя итог, можно выделить следующие особенности системы гарантирования 

вкладов: 

-  существующая система гарантирования Казахстана является достаточно 

ограниченной как по функциям, так и по инструментарию, который она использует; 

- система гарантирования Казахстана базируется на создании Фонда гарантирования 

(страхования) вкладов физических лиц (создание  Фонда  предусматривается законом), 

функции которого сводятся лишь к сбору взносов с банков-участников и выплате 

возмещения вкладчикам; 

- существует полная зависимость принимаемых Фондом решений от позиции Нацио-

нального Банка, являющегося одним из основных учредителей данного Фонда (следует 

отметить, что наряду с государственным финансированием финансовые ресурсы фонда 

образуются также за счет вступительных и календарных взносов банков и других средств, 

предусмотренными законодательством); 
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- к числу гарантируемых вкладов в рамках системы гарантирования вкладов  

Казахстана относятся только вклады физических лиц (для Казахстана это вклады в тенге, 

долларах США и евро), при этом  системой гарантирования вкладов Казахстана 

устанавливаются и другие дополнительные ограничения по гарантированию вкладов. 

Из основных внутренних проблем, характерных для современного этапа развития 

депозитного рынка Казахстана, можно отметить следующие:  

- слабость собственной ресурсной базы банков;  

- отсутствие налаженного системного экономического анализа в банках; 

- слабость, а то и полное отсутствие в банках маркетинговых служб; 

- отсутствие четких ориентиров деятельности в виде определенного набора основных 

показателей, позволяющих осуществлять мониторинг и регулирование деятельности 

коммерческого банка; 

- ограниченный доступ к международному фондированию, его высокая стоимость и 

недостаток долгосрочного фондирования, долларизация вкладов; 

- отсутствие внедренной полноценной системы мотивации сотрудников. 

Банкам нужно держать под контролем эти проблемы и помнить, что существуют 

угрозы, которые могут отрицательно влиять на развитие депозитного рынка: 

– Замедление роста мировой экономики, падение цен на ресурсы оказывают негативное 

влияние на темпы экономического роста страны и деловую активность субъектов 

предпринимательства, что может не только ограничить возможности роста продаж и 

портфелей, но и ухудшить состояние депозитного рынка.  

– Снижение доходов и отток вкладов клиентов из-за возможного ухудшения 

экономической ситуации. 

– Ожидаемое ужесточение внутренних регуляторных требований со стороны 

Национального Банка РК. 

Анализируя проблемы и угрозы депозитного рынка, можно предложить следующие 

решения на перспективное развитие депозитных операций и банковского сектора для БВУ 

РК: 

– Внедрение передовых информационных технологий.  

– Развитие системы гарантирования депозитов, изучение лучшего мирового опыта и 

внедрение эффективных методов по защите интересов вкладчиков банка.  

– Участие в качестве уполномоченного агента в реализации крупных государственных 

программ. 

 – Дальнейшая оптимизация банковских процессов и процедур, снижение 

операционных расходов, повышение операционной эффективности и уровня финансовых 

результатов, оптимизация региональной сети, выход на внешние рынки заимствования и, 

как следствие, повышение капитализации банков второго уровня. 

Рассматривая депозитную политику банка как один из элементов банковской политики 

в целом, необходимо исходить из того, что основной целью депозитной политики является 

привлечение как можно большего объема денежных ресурсов по наименьшей цене. 

Успешная реализация этой цели депозитной политики банка в процессе ее формирования 

предполагает решение таких задач, как:  

– содействие в процессе проведения депозитных операций получению банковской 

прибыли или созданию условий для получения прибыли в будущем;  

– поддержание необходимого уровня банковской ликвидности;  

– обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и сочетание разных 

форм депозитов;  

– поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между депозитными 

операциями и операциями по выдаче ссуд по суммам и срокам депозитов и кредитных 

вложений;  

– минимизация свободных средств на депозитных счетах;  

– проведение гибкой процентной политики;  
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– постоянное изыскание путей и средств уменьшения процентных расходов по 

привлеченным ресурсам;  

– развитие банковских услуг и повышение качества и культуры обслуживания 

клиентов.  

В данном вопросе целесообразно также рассмотреть механизм формирования 

депозитной политики коммерческого банка. От эффективности функционирования данного 

механизма во многом зависит успешное выполнение целей и задач, которые ставятся 

банком в процессе разработки и проведения депозитной политики.  

Для расширения круга вкладчиков, во-первых, банку нужна грамотная 

депозитная политика, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня 

диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных средств из других 

источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам 

и процентным ставкам. 

Активизировать свою депозитную политику можно с помощью расширения перечня 

вкладов и использования стимулирующего эффекта размера дохода по вкладу.  

Так, в первом случае, можно предположить, что для клиентов 

будут выгодны  целевые вклады, выплата которых  будет приурочена к периоду отпусков, 

дням  рождениям или другим праздникам. Их сроки короче традиционных, 

а  процент – выше. Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог  бы предложить 

принципиально новые  финансовые услуги, например, соединение традиционного вклада с 

целым набором небанковских услуг – страховых, туристических или по приобретению 

товаров со скидкой. Во  втором случае следует отметить, что  стимулирующий эффект 

процента по вкладам  зависит, главным образом, от уровня и дифференциации процентных 

ставок в зависимости от вида, срока вклада, периода уведомления об изъятии.  

Если при определении процентной ставки будут учтены также темпы  инфляции, то 

повысится ценность самих  денег, а увеличение вкладов поможет  сбить ажиотажный 

спрос на потребительском  рынке. Кроме того, 

повысится ответственность  государства и коммерческих банков за 

эффективное использование денежных накоплений и сбережений, 

что будет  способствовать развитию не только коммерческих  банков, но 

и экономики страны в  целом. 

Внедрение передовых информационных технологий является главным фактором 

совершенствования деятельности банка, в том числе депозитных операций. Современная 

банковская деятельность невозможна без использования передовых информационных 

технологий, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг и расширение их 

перечня. Как свидетельствует практика, внедрение коммерческими банками новых 

инновационных технологий обеспечивает существенное повышение эффективности их 

деятельности. 
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Билік пен бизнес әріптестігін табысты дамыту үшін олардың өзара іс- қимылын 

модельдеу үлкен маңызға ие. Қазіргі практикада мемлекет пен бизнес арасындағы 

әріптестік қатынастарды іске асырудың әртүрлі нысандары, модельдері, үлгілері мен нақты 

нұсқалары қалыптасты. Бұл ретте әдебиетте МЖӘ нысаны мен МЖӘ моделі сияқты 

ұғымдардың мәнін түсінудің көптеген тәсілдері байқалады. Сондықтан келесі 

алғышарттарға сүйене отырып, түсінік аппаратын қарастырайық. Кез келген зат тұрақты 

және белгілі бір құрылымға ие. 

МЖӘ нысаны ретінде әріптестіктің тиісті моделінің жұмыс істеуінің құқықтық 

негіздерін көрсетеді және шарттық пен аралас түрінде әрекет ете алады. МЖӘ моделіне 

келер болсақ, бұл нақты айтылған мақсатты мемлекеттік міндеттерді шешу үшін 

конкурстық іріктеу салдарынан туындаған әріптестіктің нақты өнімі. Е. Ясин билік пен 

бизнестің өзара іс-қимылының үш жақты моделін ұсынады [1]: 

1) «Ақ аймақ» салықтық қатынастар, бизнесті әкімшілік және экономикалық реттеу 

(тіркеу, лицензиялау, бақылау және белгіленген нормаларды орындауға мәжбүрлеу және 

т.б.), мемлекеттік тапсырыстарды бөлу бойынша конкурстар сияқты ресми тәжірибені 

қамтиды. Билік пен бизнес қарым-қатынасының бұл аймағы барлық кәсіпкерлер үшін 

бірыңғай ойын ережелерін құруға және оларды ешкіммен жол берген жағдайда, осы 

ережелерді орындауға мемлекеттілікті таңдамауға мәжбүрлеуге негізделеді. 

2) «Сұр аймақ» сыбайлас жемқорлыққа тікелей байланысты емес бизнестен бейресми 

іріктеу практикасын және нақты бизнестің жұмыс істеу жағдайларына қатысты билікпен 

оның бейресми сауда-саттығының практикасын қамтиды. «Сұр аймақтың» қатынастары 

тараптардың аумақтың аман қалуына мүдделілігіне негізделген, кәсіпкердің мүдделеріне 

қол жеткізу құралы оны орналастыру аумағын толық қаржыландыруға ерікті немесе ерікті 

түрде мәжбүрлеп жарна болады. 

3) «Қара аймақ» бейресми қылмыстық тәжірибені, ең алдымен, сыбайлас 

жемқорлықты қамтиды. Бұл аймақтың қарым-қатынасы жеке шенеуніктің жеке 

пайдакүнемдік мүдделеріне негізделген, ал кәсіпкердің мүдделеріне қол жеткізу құралы 

пара, бизнеске шенеунікті тарту болып табылады. 

Бұл аспектіні көптеген зерттеушілер билік пен бизнестің өзара іс- қимылының бірнеше 

негізгі үлгілерін бөліп көрсетеді: 

- «басу» және «мәжбүрлеу» модельдері әкімшілік қысымды көздейді. Билік 

бизнестен белгілі бір талап етеді оның әлеуметтік бағдарламалары мен жобаларын іске 

асыруға бизнес қызметіне бақылауды жүзеге асыруға арналған әкімшілік аппарат және 

құрылымдар; 

- «патронаж» моделі бизнестің шығындарын билік бақылайтын ресурстарға бизнес 

үшін белгілі бір қол жеткізу есебінен әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске 

асыру. Бұл модель бизнестің әлеуметтікбағдарламалар мен билік жобаларын қолдау 

шарттары айналасында сауда жасау мүмкіндігін болжайды; 

- биліктің «араласпау» моделі. Билік бизнес жүргізіп отырған әлеуметтік саясатқа 

қатысты белсенді позицияға ие емес; 

- билік пен бизнес өкілдері келісімге қол жеткізген «әріптестік» моделі. Қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық қазақстандық жағдайларда «әркімге пайдалы 

- барлығына тиімді» қағидаты бойынша жұмыс істейтін неғұрлым қолайлы болып 

табылады. 
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Шешу мақсаттары мен әдістерінің әртүрлілігі МЖӘ нысандарының алуан түрлілігіне де 

әкеледі. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, МЖӘ-нің барлық нысандары оларды 

құру мақсаттарына байланысты мынадай санаттардың біріне жатады [2]: 

1. Жүзеге асыруға арналған серіктестік басым жобалар; 

2. Ұзақ мерзімді және кешенді бағдарламаларға сәйкес объектілерді 

мамандандырылған басқаруды қамтамасыз ететін әріптестік; 

3. Жеке сектор қолданатын жаңа технологияларды беруге жәрдемдесу мәні болып 

табылатын әріптестік; 

4. Ресурстарды шоғырландыру және қаржыландыру

 схемаларын ұйымдастыру жөніндегі жеке сектордың тәжірибесін пайдаланатын 

әріптестік; 

5. Шаруашылық жүргізудің жеке кәсіпкерлік әдістерін қолдануға және 

көтермелеуге мүмкіндік беретін серіктестік. 

Инфрақұрылым саласының объектілері үшін концессиялық келісімдер жасасу 

қиындықтарының басты себебі концессионер құқықтарының жеткіліксіз қорғалуынан 

тұрады. Осылайша, ол алып отырған тәуекелдер, концессиялық қызметке байланысты 

жоғары шығыстар, мемлекетке жоғары концессиялық ақы төлеу қажеттігінен де 

ауырлайды. Сонымен қатар, соңғы заңмен міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық 

айыбы көзделмеген [3]. 

Концессиялық жобалардың барлық қатысушылары үшін қарастырылған нормативтік-

құқықтық база мәселелерінен басқа, бүгінгі күнде негізгі проблема болып табылады. 

Қаржы дағдарысына байланысты валюталық тәуекелдерді айтуға жөн. 

Өйткені осы фактіні ескере отырып, қарыз алушылар мен мемлекет инфрақұрылымдық 

және «квазиинфрақұрылымдық» облигациялар сияқты қаржыландыруды тартудың 

шынайылығы үшін, жаңасын пайдалану мүмкіндігін зерделейді. Бұдан әрі жобалық 

компания мемлекеттік (немесе қосалқы расталған) кепілдікпен шығарған осындай 

облигациялар - зейнетақы қорлары, басқарушы және сақтандыру компаниялары үшін 

қызығушылық тудыруы мүмкін. 
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Аннотация 

В научной статье автором проанализирована современная ситуация с резервной 

валютой – долларом США и возможным пересмотром ее позиций в сторону золота, как 

более стабильного резервного средства на мировом финансовом и валютном рынках. 

 

Annotation 

In the scientific article the author analyzes the current situation with the reserve currency - 

the US dollar and possible revision of its position toward gold as a more stable back-up in the 

global financial and currency markets. 

 

В настоящее время назревает необходимость в крупном реформировании мировой 

валютной системы, которая до сих пор функционирует по последним принципам и 

положениям, разработанными  Ямайской валютной системой еще в 1979 году и которые 

уже не являются актуальными и соответствующими современным реалиям мировой 

валютной системы.   

Мировой финансовый и валютный рынки в последние годы претерпевают серьезные  

потрясения, связанные с длительным пребыванием американского доллара, как резервной 

валюты, с резкой волатильностью единой европейской валюты – евро, с новой расстановкой 

сил на мировом валютном рынке.  

По утверждениям известного российского ученого Л.Красавиной глобальную угрозу 

представляет концептуальная основа Ямайской валютной системы, которая ориентируется 

в основном на рекомендации монетаризма, беспредельную либерализацию, что привело к 

ослаблению межгосударственного валютно-кредитного регулирования. Мировой 

финансово-экономический кризис выявил неэффективность МВФ как института этого 

регулирования, которое распространялось лишь на развивающиеся страны-заемщики и не 

касалось развитых стран, в том числе США, поскольку они перестали заимствовать в 

Фонде. [1] 

Как свидетельствует история, кризис мировой валютной системы порождает разные 

проекты ее реформирования. Например, в условиях кризиса Бреттон-вудской валютной 

системы бурно обсуждались проекты создания коллективной резервной валюты, выпуска 

единой мировой валюты, обеспеченной золотом и товарами, повышение роли золота в 

международной валютной системе вплоть до восстановления золотого стандарта. Обращает 

на себя внимание определенная историческая преемственность обсуждаемых ныне 

предложений о реформе Ямайской валютной системы. В их числе сохранение 

моновалютной системы на основе доллара; формирование двухвалютной системы на базе 

доллара и евро; создание многовалютной системы на основе наиболее используемых в 

мировой экономике валют; введение системы, основанной на региональных валютах; 

расширение использования СДР как единой резервной валюты; возвращение к золотому 

стандарту; создание многотоварного стандарта. 

На наш взгляд, некоторые из этих предложений неперспективны. Сохранение 

долларового стандарта, характерного для американоцентризма, противоречит тенденции к 

многоцентризму в современной мировой экономике. Идея многотоварного стандарта 

противоречит цели мировой валютной системы, состоящей в выборе определенной 

функциональной формы мировых денег, а не товаров. Предложение восстановить золотой 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/132575/#_ftn1
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стандарт, отмененный всеми странами в период мирового экономического кризиса 1929–

1933 гг. и после него, внеисторично. Современный кризис стимулировал активизацию 

дискуссий о реформировании мировой валютной системы.  

Для реализации этой актуальной инициативы целесообразно обосновать 

концептуальные подходы к разработке проекта реформы мировой валютной системы в 

соответствии с распространенным в фундаментальной экономической науке постулатом 

«принцип определяет правила». 

Стабильность мировой валютной системы, как свидетельствует ретроспективный 

анализ ее развития, зависит от степени соответствия ее структурных принципов интересам 

стран. В этой связи приоритет воспроизводственного критерия оценки состояния 

современной мировой валютной системы дает возможность системно структурировать 

конкретные направления реформирования ее структурных принципов. При этом важно 

учесть специфику современного воспроизводственного процесса. Под влиянием 

финансовой глобализации, обгоняющей процесс глобализации экономики, нарастает 

диспропорция между развитием реального производства и финансового сектора 

экономики. Этому способствует либеральная концептуальная основа деятельности 

мирового финансового рынка, мировой валютной системы. 

Российский ученый Красавина Л. считает, что наиболее приемлем вариант 

реформирования Ямайской валютной системы, основанный на взаимосвязи двух его 

методов. Во-первых, по линии радикального обновления ее структурных принципов путем 

замены отживших принципов новыми. Во-вторых, соблюдение исторической 

преемственности принципов, которые могут быть адаптированы к современным условиям 

в мире и соответствуют интересам большинства стран. Взаимосвязь обоих методов – 

радикального и адаптивного – определяет концептуальный подход к реформированию 

структурных принципов мировой валютной системы. 

В современных условиях проблема роли монетарного золота вновь стала актуальной. 

Это обусловлено спросом на золото как реальные резервные активы, поскольку усилилась 

нестабильность мировых валют – доллара и евро. Цена на золото достигла рекордного 

уровня – от 1740 долларов за тройскую унцию в январе 2022 г., до 1750,6  долларов в ноябре 

2022 г. [2] Кризисные потрясения обозначили направление реформы мировой валютной 

системы, связанное с прогнозированием судьбы золота. Дискуссионность этой проблемы 

определяется противоречием между официальным исключением золота из Ямайской 

валютной системы и фактическим его использованием как международного резервного 

актива.  Несмотря на  утверждения многих практиков и аналитиков о «снижении 

резервной роли золота» и полном отказе от этого резервного актива центральные банки 

всего мира хранят в своих резервах примерно 30 000 тонн золота, что составляет около 18% 

от добытых за всю историю человечества мировых запасов золота, оцениваемых на уровне 

165 000 тонн.  

Лидирующие позиции в этом процессе занимают центральные банки развитых стран с 

крупнейшими золотовалютными резервами (ЗВР). 

Согласно данным Всемирного золотого совета, в 2021 году спрос на золото в Китае 

составил 428 тонн, а собственная добыча – только 314 тонн. Вторичное производство 

металла из золотого лома не покрывает возникающую разницу. Китайское правительство 

лишь относительно недавно разрешило своим гражданам инвестировать в золото, поэтому 

они не особо желают расставаться с ним даже с ростом его цены. Но на самом деле разрыв 

между внутренним спросом и предложением в Китае еще больше, так как Китай редко 

обновляет статистику по государственным закупкам золота. Так, в  2021 году Народный 

Банк Китая впервые проинформировал все страны о том, что за это время увеличены  

официальные золотые резервы  Китая  с 454 до 1054 тонн.  

Прогноз цены на золото в ближайшие годы рассматривается с учетом текущей 

биржевой динамики. Понижающий прогноз – выход котировок драгметалла на уровни 

1750-1800 USD/тр. унция (уровень конца 2021 года). [3] 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/132575/#_ftn1
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Также надо отметить, что инвестиционный спрос на золото как реальные резервные 

активы по-прежнему превышает половину совокупного спроса на мировом рынке, хотя он 

в физическом объеме снизился. Обращает внимание высокая доля золота в золотовалютных 

резервах США, Германии, Франции, Италии.  

В последнее время в научных и политических кругах возникли настроения в пользу 

восстановления в той или иной форме денежных функций золота. 

По мнению сторонников усиления роли золота в системах денежного обращения на 

национальных и мировом уровнях, золото способно защитить мировое сообщество от 

негативных явлений в сфере финансов, так как современные бумажные активы практически 

не имеют собственной стоимости, их рыночная цена определяется под воздействием 

широкого спектра факторов, которые могут вызвать как беспрецедентный рост, так и 

полное обеспечение этих активов. 

Кроме того, основной недостаток доллара США, как и любой другой бумажной валюты 

на его месте, состоит в том, что он, по сути, является долговой распиской американского 

казначейства и служит инструментом практически безвозмездного перераспределения 

капитальных и иных ресурсов других стран в пользу США. Золото, будучи 

«вненациональным активом» с собственной стоимостью, не имеет подобного недостатка и, 

все еще воспринимается многими специалистами как некая альтернатива по отношению к 

нынешней системе денежных, финансовых и кредитных институтов, построенной на 

бумажных долговых обязательствах. 

При этом в настоящее время можно говорить о том, что золото является не только 

теоретической альтернативой по отношению к нынешней системе денежных, финансовых 

и кредитных институтов, построенной на бумажных долговых обязательствах, но и 

практической. 

Дело в том, что разработчики глобальных компьютерных финансовых систем уже 

пришли к единой точке зрения, что мировые рынки нуждаются в компьютерной валюте, 

которая независима от национальных экономик. И они уже приступили к разработке 

глобальных электронных систем, способных осуществлять расчеты с использованием 

цифрового золота в этой роли. 

На наш взгляд, при реформировании мировой валютной системы целесообразно в 

уставе МВФ подтвердить статус золота как международного резервного актива и принципы 

регулирования операций с золотом центральных банков в соответствии с действующим 

Вашингтонским соглашением о золоте. 

В настоящее время глобальная экономика вошла в зону рисков, связанных с резким 

изменением важнейших макроэкономических показателей. Рекордными темпами растут 

цены на сырье, минеральные ресурсы, долги населения, дефицит платежного баланса США 

– крупнейшей экономики мира, а доходность правительственных бондов, наоборот, 

снижается. 

Современная ситуация усугубляется  тем, что в условиях глобализации мировой 

экономики наблюдается дисбаланс финансовых показателей ведущих экономических 

центров мира. Так, беспрецедентный дефицит платежного баланса США достигает 5,7% 

ВВП или более 1,5% мирового ВВП. Такая ситуация опасна неприятностями для страны, 

выпускающей главную валюту мира – то есть резервную валюту, и может привести к 

беспорядочному падению курса доллара, что, в свою очередь, вызовет хаос на всех 

финансовых рынках. 

В условиях сохраняющейся напряженности на мировых финансовых  рынках 

бумажные активы, включая акции и американский доллар, дешевеют. 

Чтобы спастись от убытков, инвесторы покупают биржевые товары - золото, нефть, и 

металлы. Цены на них достигли рекордных значений, и в последнее время меняются едва 

ли не ежедневно. Как, впрочем, и котировки отдельных валют, в то время как для других 

это оборачивается антирекордами. Отмечаются очередной скачок цен на товары и падение 

курса доллара на мировых биржах.   
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Страна, валюта которой имеет международный статус, то есть в значительных объемах 

сосредоточена в руках иностранцев, получает эмиссионный доход в виде разницы между 

номинальной стоимостью денежных знаков и фактическими издержками изготовления. 

Так, по расчетам Deutsche Bank, порядка 50-60 % находящихся в обращении наличных 

долларов США сосредоточено за пределами страны их происхождения, а в целом доходы 

США от международного спроса на доллары достигают 0,1 % ВВП страны. 

Однако, в настоящее время доля доллара  США в глобальных золотовалютных резервах 

упала с уровня в 80% в 2019-2020 годах до 65 %. Сюда надо добавить и характерный 

американской экономике процесс «двойного дефицита», т.е. если к дефициту федерального 

бюджета США прибавить дефицит платежного баланса, то образуются так называемые 

«двойные дефициты». 

В последние 3-4 года на фоне падения снова актуальным стал вопрос о статусе доллара 

США как мировой резервной валюты. Государству необходимо иметь мощную, гибкую 

диверсифицированную экономию, глубокие финансовые рынки, большой внутренний 

рынок и быть лидером в области инновационных технологий для того, чтобы национальная 

валюта стала мировой резервной. 

Если в конце 2000-х годов говорили о возможном замещении американского доллара в 

качестве международной резервной валюты на евро, то в настоящее время после 

рецессионных ситуаций в отдельных странах еврозоны  данная тема может быть закрыта. 
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Цифровая экономика бросает серьезный вызов образованию в сфере бухгалтерского 

учета.  В последние годы справедливо бытует мнение, что «перспективы учетных 

профессий, безусловно, связаны с информационными технологиями» [1]. По мнению 

некоторых представителей  бизнес-сообщества «в скором будущем более успешны в нашей 

профессии могут быть выпускники факультетов информационных технологий с базовыми 

знаниями финансовых дисциплин, а не «чистые» бухгалтеры» . Несмотря на то, что 

Концепция цифровой экономики в Республики Казахстан получила нормативное 

закрепление только в 2017 г. с утверждением Государственной программы «Цифровой 

Казахстан», эксперты называют сегодня финансовый сектор по развитию 

информационных технологий опережающим многие другие секторы экономики. И 

предлагают новые подходы к обучению, в том числе в области аналитики финансов и учета. 

Нарекания по поводу уровня подготовки выпускников для учетных профессий можно 

считать обоснованными. Это признают, как работодатели, так и преподаватели вузов. 

Компетентностный подход  провозглашен на словах и, по распространенному мнению, «на 

деле в стандарте использован прежний подход, базирующийся на наборе учебных 

дисциплин, часть из которых вызывает немало вопросов в отношении того, насколько они 

нужны бухгалтерам и аудиторам в их практической деятельности» [2]. Очевидно, что 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/132575/
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http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf


57 

 

подобных изменений явно недостаточно. Зарубежный  эксперт, профессор бухгалтерского 

учета Алан Сангстер (Абердинский университет, Великобритания) назвал цифровизацию 

экономики современным драйвером развития бухгалтерского дела. «Это предполагает, с 

одной стороны, существенное расширение эрудиции бухгалтера и, с другой стороны, его 

умение представить собственное  профессиональное суждение в области цифровой 

экономики, пользоваться различными цифровыми технологиями и обеспечить 

разработчиков информационных технологий необходимыми данными (информационное 

обеспечение) и обоснованием логической связи между ними».  

Таким образом, в академической среде существует представление о необходимости 

внедрения новаций в учебный процесс, которые формировали бы у выпускников новые и 

не только цифровые, но и аналитические компетенции. В исследованиях ученых во всех 

странах с особой остротой ставится вопрос, насколько современные специалисты в области 

учёта смогут адаптироваться к новым условиям и занять достойную нишу на рынке труда. 

Большую роль в этом должно сыграть образование. Именно в процессе обучения, будущие 

учетные работники должны получить все необходимые компетенции, поэтому во всём мире 

огромное внимание уделяется вопросам изменений в образовательном процессе. В первую 

очередь требуется определение того: 

 -какие профессиональные компетенции должны получать будущие учетные 

работники;  

- какие цифровые навыки необходимо давать современным студентам; 

 -совершенствование каких общих навыков будет наиболее важным для успешности 

современного выпускника; 

 - какие методические подходы должны быть реализованы в современном учебном 

процессе;  

- и наиболее злободневный вопрос, адаптация образования к ограничениям, возникшим 

в результате глобальной пандемии Covid-19.  

Разработка и реализация новых курсов требует привлечения новых специалистов, либо 

изменения квалификации существующих преподавателей. При существующей системе 

организации учебного процесса и загрузки преподавателей это является непростой задачей, 

не говоря уже о техническом обеспечении внедрения подобных стандартов. Казахстанские 

исследователи тоже полагают, что в процессе образования обучающиеся учётным 

профессиям студенты должны получить современные компетенции, позволяющие им 

успешно владеть компьютерными технологиями не только на уровне пользователя. 

Перспективы глобализации и развития цифровых технологий в финансовом секторе также 

связаны с новыми видами активов — цифровыми финансовыми активами. Криптовалюты 

и технология блокчейн — комплексные явления, меняющие как бизнес, так и учет и аудит 

в этом бизнесе, а, следовательно, прямо влияющие на трансформацию подготовки кадров 

всех звеньев и бизнес-процессов. Остро встает вопрос о том, до какой степени учётные 

работники должны обладать навыками программирования. При этом, нужно отметить, что 

в научной среде не ставится вопрос о применении целостного подхода ко всему процессу 

обучения учетных работников на основании единого стандарта. Речь чаще идет о 

необходимости интеграции в учебный процесс новых курсов. «Особое внимание должно 

уделяться практическому анализу для приобретения умения правильно интерпретировать 

результаты и их значение для повышения эффективности управления экономикой и 

конкретным бизнесом. Это может быть реализовано включением в программу спецкурса 

практического компьютерного анализа «программные средства бизнес-аналитики»». 

Вторым направлением исследований является выявление новых сфер применения 

компетенций, получаемых студентами учетных специальностей. Данный подход 

неизбежно ведет к идеям о трансформации образовательных программ и даже, 

формированию новых образовательных программ. «Вызовы цифровой экономики и 

стремительное развитие финансово-технологического сектора открывают инновационные 

возможности, выступая движущей силой инновационных процессов и в системе высшего 
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образования, что требует изменения образовательных программ, появления новых 

дисциплин, перехода к практико-ориентированным компьютерным технологиям обучения, 

тесного взаимодействия с бизнес-средой». «Бизнес-анализ — это относительно новая 

область исследований, возникшая как практическая дисциплина, отвечающая на прямую 

необходимость создания дополнительного слоя между техническими специалистами по IT-

системам и бизнесом». Бизнес-аналитика сегодня в тренде высшего образования во всем 

мире.  

Ещё одним предметом широких дискуссий о будущем бухгалтерского образования 

является вовлеченность бизнес-сообщества в процесс обучения и соответствие 

современных образовательных программ потребностям бизнеса. Однако, на наш взгляд, 

такой подход кроме очевидных плюсов таит в себе определенные опасности. Здесь следует 

выделить две ключевые проблемы. Первая вытекает из того обстоятельства, что чаще всего 

соответствие образовательных программ требованиям бизнеса рассматривается как 

несомненный прогресс. Однако действительно ли все работодатели предъявляют к своим 

работникам требования на самом высоком современном уровне, и правда ли то, что те 

компетенции, которые кажутся необходимыми современным учетным работникам 

востребованы современными работодателями? Вторая состоит в том, что излишнее 

увлечение вопросами соответствия образования запросам бизнеса часто оставляет за 

бортом такие аспекты образования как научные исследования и развитие креативного 

мышления студентов. Требования одобрения образовательных программ бизнес-

сообществом, утверждение тем дипломных работ представителями бизнеса в какой-то мере 

может даже обеднить учебный процесс. Ответить на второй вопрос могут исследования, 

проведенные западными специалистами, по профессиональному бухгалтерскому учету, 

чаще всего до сих пор, являются профессиональные бухгалтерские ассоциации и 

работодатели, в то время как институты, академии и научная среда слабо влияют на 

содержание данных программ.  

Данная проблема требует особого внимания, поскольку вопросы формирования 

профессионального суждения становятся все более значимыми в учетной профессии, и 

станут еще более важными в условиях постоянного анализа данных.  

Для ответа на первый вопрос о соответствии образовательных программ требованиям 

бизнеса, а также для выяснения, действительно ли требования, предъявляемые 

работодателями, является наилучшими, надо  провести специальное исследование. Оно 

представляло бы собой анкетирование студентов и выпускников учетных специальностей 

ВУЗов Казахстана . Цель опроса — установить наличие или отсутствие соответствия между 

степенью владения цифровыми компетенциями, выработанными в процессе обучения, и 

востребованностью данными навыками потенциальными работодателями у специалистов 

бухгалтерского учета и аудита.  

Многие подчеркивают необходимость совершенствования образовательных 

стандартов бухгалтеров и аудиторов, опираясь на международный опыт. «Комитет по 

международным стандартам образования в области бухгалтерского учета и аудита 

разработал и утвердил восемь Международных стандартов образования для 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, из которых семь стандартов действуют для 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а восьмой стандарт — только для аудиторов. 

Подчеркнем, что Комитет уделяет особое внимание совершенствованию стандартов, 

поэтому недавно был завершен проект по пересмотру положений утвержденных 

стандартов. Обновленные Международные стандарты образования для профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов делают акцент на развитии профессиональной компетентности. 

Стандарты устанавливают требования к начальному профессиональному образованию 

претендентов и непрерывному профессиональному развитию специалистов в области 

бухгалтерского учета и аудита»[3]. Таким образом, по результатам анализа современных 

исследований становится очевидным, что простое включение в процесс обучения 

специальных курсов, развивающих цифровые навыки, не является достаточным решением. 
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Серьезной проблемой является грамотное применение студентами полученных новых 

цифровых компетенций для решения профессиональных вопросов. Еще ряд исследований 

показали, что значительные трудности, которые возникают на современном этапе, связаны 

совершенствованием коммуникативных межличностных навыков общения. Кроме того, 

есть подтверждения, что цифровизация общества в целом делает эти вопросы достаточно 

актуальными. Избыточное увлечение технологическими программами и курсами снижает 

способность к эффективной коммуникации в профессиональной среде у будущих 

профессионалов и не решает проблему развития аналитических навыков и формирования 

самостоятельного профессионального суждения. 

Таким образом, по результатам анализа современных исследований в области 

профессионального обучения можно сформулировать цели и задачи эффективного 

изменения процесса обучения в сфере бухгалтерского учета и аудита в условиях 

цифровизации бизнес процессов и экономики в целом. На данном этапе важнейшими 

задачами для профессионального обучения являются: 

 - формирование новых технологичных навыков у обучающихся и внедрение в процесс 

образования специальных курсов и программ, формирующих эти навыки. Данные опросов 

представителей бизнес-сообщества и результаты академических исследований о 

содержании таких курсов совпадают. Приоритетными направлениями должны быть умения 

в сфере технологий сбора и анализа больших данных. Однако, нужно отметить, что в 

профессиональной среде также присутствует мнение о развитии цифровых технологий, 

например, о блокчейне, как одном из важнейших перспектив развития финансовой отрасли; 

 - одновременно, опыт мировых ведущих учебных заведений свидетельствует, что 

процесс обучения должен гармонично включать в себя как получение профессиональных 

компетенций, так и проведение серьезных научных исследований обучающимися по 

профессиональной тематике. В  противном случае у обучающихся происходит сужение 

профессиональных возможностей, в первую очередь в сфере применения 

профессионального суждения [4].  

Такие же проблемы возникают и непосредственно в вопросах, касающихся 

использования новых цифровых навыков. Их использование тоже предполагает наличие 

самостоятельного ответственного суждения о том, какие именно данные должны быть 

использованы из всего массива доступных, а также какие именно методы их анализа могут 

быть релевантными для конкретных профессиональных задач;  

- при формировании профессиональных образовательных программ мнение бизнес-

сообщества не может рассматриваться как приоритетное, должен существовать 

конструктивный диалог, тем более, что современных работодателей, как выяснилось пока 

не очень волнует отсутствие у выпускника вуза цифровых навыков. Однако, 

образовательная среда не может не отвечать на современные вызовы и должна смотреть в 

будущее, которое заметно проявилось в современных условиях глобальной пандемии;  

- особое внимание должно быть уделено коммуникативным навыкам, более того, 

коммуникативные навыки и навыки межличностного общения должны формироваться как 

для привычных способов коммуникации, так и для взаимодействия с использованием 

новых цифровых инструментов.  

 
Литература  

1. Волкова О.Н. (2017) О будущем (бухгалтерского) учета — профессии и 

академической дисциплины. Аудиторские ведомости. № 5–6. С. 31–42.  

2. Гетьман В.Г. (2018) Резервы повышения уровня профессиональной подготовки в 

вузах бухгалтеров и аудиторов в условиях цифровой экономики. Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях. № 9. С. 30–36.  

3. Аналитика в финансах и бухгалтерском учете. Профессиональный отчет от 16 

сентября 2020 г. АССА // URL: https://www.accaglobal.com/russia/en/professional-

insights/technology/analytics_finance_accountancy.html (дата обращения: 11.01.2020). 



60 

 

4. Бухгалтерский учет в XXI веке: монография / под ред. Ю.Н. Гузова. В.В. Ковалева, 

О.Л. Маргания. — СПб.: Скифия-принт, 2021. – 250 с 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА  И ЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Джангарашева Н.В. - д.э.н., профессор, 

Шаймерденова А. - PhD доктор, 

Жоламанов К.К. - к.с/х.н., ассоц.профессор, КазНАИУ 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет, г. Алматы 

е-mail: nazymkul@mail.ru 

 

Устойчивое развитие  территорий хозяйствующих субъектов нашей страны 

подразумевает социально-экономическую стабильность, рост уровня жизни населения, 

охрану окружающей среды и повышение эффективности производства отраслей народного 

хозяйства. 

Экономическая сущность землеустройства направлено на  наиболее полном 

соответствии форм и элементов организации территории (площади, размещение, 

конфигурация, структура земельных участков, их границы) потребностям и формам 

организации, планированию и повышения эффективности общественного производства, а 

также технологии выполнения производственных процессов на земле и задачами её 

рационального целенаправленного использования. 

В связи с этим, землеустройство является частью общественного производства. Во 

первых, землепользование (землевладение) в значительной степени самоорганизуется; это 

связано с различными внутренними процессами, развитием производительных сил и 

производственных отношений. Как отмечал  К. Маркс в эпоху перехода от феодализма к 

капитализму, это «...форма, в которой находит земельную собственность зарождающийся 

капиталистический способ производства, не соответствует этому способу. 

Соответствующая ему форма впервые создается им самим посредством подчинения 

земледелия капиталу; таким образом, и феодальная земельная собственность, и кастовая 

собственность, и мелкая крестьянская собственность с земельной общиной... превращается 

в экономические формы, соответствующие этому способу производства, как бы ни были 

различны их юридические формы» [ 3 ] 

Во-вторых, у землепользователей в любой ситуации возникает потребность о сведении 

земель в крупных или мелких массивах удобной конфигурации, в трансформации и 

улучшении угодий в целях повышения эффективности своего производства . Так, например 

английские хлебные законы (конец XVIII — начало XIX в.) вынуждали землевладельцев 

манипулировать составом угодий. Ф. Энгельс в своем сочинении отмечал: «С одной 

стороны, низкие цены на зерно... с другой, высокие цены на мясо способствовали 

превращению многих пашен в пастбища. С повышением цен на зерно в связи с ростом 

промышленности и народонаселения в Англии большая часть земель, недавно 

превращенных в пастбища, снова была отведена под зерновые культуры» [2], В-третьих, 

землеустройство реализуется в определенных формах организации территории, 

соответствующих данному уровню развития производства. Таким  образом, роль 

землепользования неодинакова в различных отраслях народного хозяйства. В 

промышленности, транспорте и градоустройстве земля играет пассивную роль, 

функционируя как место, на котором совершаются процессы труда, пространственный 

операционный базис для размещения производства. Особое значение земля приобретает в 

добывающей промышленности. Здесь она служит источником сырья. В  сельском хозяйстве 

земля — главное средство производства, функционирующее одновременно как предмет 
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труда и как средство труда. В качестве примера для сельского хозяйства можно привести 

самую примитивную — подсечноогневую систему земледелия, существовавшую в свое 

время во многих странах. Единственным способом восстановления плодородия почв тогда 

было забрасывание земельных участков после значительного снижения урожаев. В лесных 

хозяйствах ранее вспаханные земли обычно пускали под залежь на 30—35 лет, а в степных 

— на 15—20 лет. Заброшенные участки зарастали травой, кустарником и лесом, в 

результате чего в почве вновь накапливались питательные вещества, необходимые для 

растений, и участки осваивались вновь.  

Взаимосвязь организации производства и территории, развития хозяйства и 

реорганизации его земель изучали многие ученые. Так, в своих трудах академик П. Н. 

Першин отмечал, что: «В общем можно сказать, что экстенсивным системам различных 

отраслей хозяйства соответствуют, если можно так выразиться, экстенсивные типы 

организации территории, характеризующиеся большими размерами площади, 

разбросанностью ее и преобладанием в ней угодий, используемых с малыми затратами 

труда и средств производства. Интенсивным системам хозяйства сопутствуют интенсивные 

типы организации территории, то есть отличающиеся сравнительно меньшими размерами, 

концентрированностью ее в непосредственной близости к усадьбе и наибольшим составом 

угодий, используемых с большими затратами»[4]  

Таким образом, в любой общественно-экономической формации земля распределяется 

и организуется не только как природный ресурс и простой материально-технический 

фактор, но и, как объект социально-экономических связей, что немыслимо в отрыве от 

производственных отношений и обуславливает социально-экономическое содержание 

землеустройства. 

Следовательно, с точки зрения развития общества и производства землеустройство 

представляет собой социально-экономическое явление, имеет социально-экономическую 

природу, содержание и экономическую сущность. Землеустроительная наука при этом 

относится к системе экономических наук и изучает действие системы экономических 

законов, формы их проявления в процессе использования земли и вскрывает на этой основе 

закономерности организации территории в общественном производстве и его составных 

частях. 

Землеустройство как социально-экономического явления представляет собой 

наведение определенного порядка в распределении и использовании земли, который 

проявляется через соответствующую организацию территории и средств производства, 

неразрывно связанных с землей, происходящий под воздействием развития и 

совершенствования производительных сил и производственных отношений общества. 

Данное определение землеустройства обладает следующими основными 

преимуществами. Во-первых, оно применимо к различным общественно-экономическим 

формациям. Во-вторых, землеустройство носит объективный характер, проявляющийся в 

последовательном изменении различных форм организации использования земли 

(территории) под влиянием объективно действующих экономических законов общества. В 

третьих, диалектически изменяющаяся организация территории представляет собой 

своеобразную форму движения материи, подчиняющуюся определенным законам и 

закономерностям, которые вскрываются в ходе научного познания. 

Объектом же землеустройства является территории, а главная цель – улучшение 

организации территории. В процессе землеустройства изменяются в первую очередь 

территориальные свойства земли (состав и площади угодий, размещение угодий и 

севооборотов, границы, форма, конфигурация земельных массивов и т.д.). Причем такое 

изменение может рассматриваться вне хозяйственной деятельности. Поэтому при 

землеустройстве по отношению к производству решаются две основные задачи: 

- приспособление территории (отвод земель для соответствующих нужд, установление 

состава и площадей –угодий, формирование земельных массивов, размещение границ и 

т.д.); 
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- приспособление к территории (установление специализации, структуры посевов с 

учетом качества земель, проектирование разных типов и видов севооборотов и т.д.). 

При этом организация территории имеет различные объекты. Объектом технической 

организации является земля как главное средство производства, объектом экономической 

организации – землепользование, объектом социальной организации – землепользователь. 

Поэтому землеустройство, в отличие от мелиорации, имеет не только техническую, но и 

экономическую, и юридическую стороны. 

В этой же связи при землеустройстве определяют не только порядок в существующем 

использовании земли (ликвидация меж, клиньев, введение севооборотов, проектирование 

рабочих участков), но и устанавливают наилучшие способы развития хозяйства 

(мелиорация, производственное строительство, размещение дорог и т.д.). 

Поэтому в целях избежания ошибок в использовании земли и ее охраны во всех случаях 

решение названных вопросов должно осуществляться при непосредственном участии 

землеустроительных органов или по согласованию с ними. Это же касается вопросов 

территориального планирования производства. 

Таким образом, определение понятия землеустройства отвечает на главные вопросы 

теории и практики организации рационального использования земли. Исходя из 

вышеизложенного, можно дать следующее определение: землеустройство — это 

социально-экономический процесс целенаправленной организации территории и средств 

производства, неразрывно связанных с землей, происходящий под воздействием изменения 

производительных сил и производственных отношений общества. 

Из данного определения можно сделать ниже следующие выводы: 

Во-первых, землеустройство носит не только субъективный (государственный), но и 

объективный характер. Следовательно, оно находится под влиянием объективных законов 

развития природы и общества. 

Во-вторых, как известно, любой процесс представляет собой последовательную смену 

явлений. Поэтому землеустройство не может быть одноразовым или статическим, оно 

находится в постоянном развитии. 

В-третьих, землеустройство заключается в организации территории и средств 

производства, неразрывно связанных с землей. Такая организация представляет собой 

социально-экономическое явление, которое может изучаться с различных сторон, а также 

регулироваться (управляться) путем целенаправленной деятельности людей, их 

воздействия на сложившуюся организацию территории. Следовательно, землеустройство 

может рассматриваться как составная часть хозяйственного механизма. 

В  Земельном Кодексе РК Статья 149. Назначение и содержание землеустройства 

рассматривается, что  «землеустройство является системой мероприятий по обеспечению 

соблюдения земельного законодательства Республики Казахстан, направленного на 

регулирование земельных отношений, организацию рационального использования и 

охрану земель». [5  ] 

 
Таблица 1 - Аспекты по определению землеустройства 

 
№ Аспекты землеустройства Определение землеустройства 

1 Буквальный смысл Действие по наведению порядка на земле, 

устройству территории 

2 Механизм осуществления 

земельной политики 

государства. Землеустройство 

как механизм управления 

земельными ресурсами 

 

Установленный законом процесс технического, 

экономического и юридического оформления 

предоставления и изъятия земель, образования 

новых, упорядочения существующих и 

определения границ специальных земельных 

фондов. Землевладений и землепользований, 

внутреннего устройства их территории, 

призванный привести использование земли в 
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соответствие с соответствующими земельными 

нормами. 

Изучение земельных ресурсов: при 

землеустройстве производятся подготовительно- 

обследовательские работы; введение земельного 

кадастра и мониторинга земель. 

Землеустройство формирует кадастровую 

организацию территории; учитывается 

материалы земельного кадастра (при проведении 

землеустройства); планирование, 

прогнозирование, проектирование 

использования земель; 

экономическое стимулирование рационализации 

землепользования (землеустройство предлагает 

экономическое решение направленное на 

рациональное использование земель); 

государственный  контроль и учет за 

использованием земельных ресурсов; 

перераспределение земель. 

разрешение земельных споров 

3 Сфера практической 

деятельности 

Система мероприятий (государственных, 

хозяйственных и др.) по организации 

рационального использования и охране земель, 

созданию культурных ландшафтов. 

4 Часть общественного 

производства и размещение 

производительных сил 

Социально-экономический процесс 

целенаправленной организации территории и 

средств производства. 

К производственным силам относится средства 

производства и рабочая сила. Землеустройство 

для всех видов производств и для размещения 

рабочей сил создает земельные участки с 

определенными свойствами. Сама земля 

является средством производства в сельском 

хозяйстве. Землеустройство меняет 

производственный свойства, этого средства 

производства (меняет плодородие почв) 

5 Составная часть хозяйственного 

механизма 

Система инженерно-технических, 

экономических, правовых, экологических 

действий и мероприятий по регулированию 

землепользования на территории страны 

6 Отрасль научной деятельности Систематизированное знание об организации 

рационального использования и охране земель 

7 Землеустройство как 

экономическая деятельность 

 

Объектом является земля и экономические 

процессы. 

Землеустройство изменяет определенные 

свойства земли в процессе ее реализации. 

Изменение природных свойств земли. 

Территория: при землеустройстве формируется, 

изменяются земельные участки, 

землепользования, зоны, территории приносит 

существенные эконом. последствия (меняется 

контурность, расчлененность) 

Влияние землеустройства на экономические 

свойства земли. 

Плодородие 

балл контурности 
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энергоемкости земли 

фондообеспеченность 

трудообеспеченность 

Землеустройство требует определенных 

финансовых, трудовых и материальных затрат. 

Землеустройство имеет экономические 

последствия. 

 Экономические законы 

общества учитываемы при 

землеустройстве 

 Закон соответствия производительных сил 

производственным отношениям (система 

земельных отношений и система 

землепользования должна соответствовать друг 

другу); 

закон накопления показывает механизм 

концентрации богатства в одних руках. 

(ограничение по размерам земельных участков); 

закон стоимости;  прибыли (главная цель - 

производство прибавочной стоимости и 

прибыль); 

закон тенденции нормы прибыли к понижению 

(каждое последующее вложение капитала в одну 

и ту же сферу приносит меньшее значение 

прибыли). 

 

С этой точки зрения землеустройство — это система инженерно-технических, 

экономических, правовых, экологических действий и мероприятий по регулированию 

землепользования на территории государства. 

В ходе исторического развития землеустройство, оставаясь все время практической 

сферой деятельности, вместе с тем превратилось в самостоятельную научную дисциплину, 

имеющую определенную структуру, предмет и объект исследования. В этом смысле оно 

может рассматриваться как систематизированное знание об организации рационального 

использования и охраны земель. 
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Денежно-кредитная политика (ДКП) Республики Казахстан в процессе развития 

прошла ряд важных этапов, отражающие ключевые макроэкономические тенденции за 

прошедшие тридцать лет. ДКП представляет собой часть государственной экономической 

политики, проводимой Национальным Банком для воздействия на количество и стоимость 

денег в обращении. Основной задачей которого является обеспечение внутренней и 

внешней устойчивости национальной валюты Республики Казахстан. На Национальный 

банк также возлагаются:  

- разработка и проведение политики государства в области денежного обращения, 

кредита, организации банковских расчетов и валютных отношений, способствующих 

достижению целей экономического развития Казахстана и его интеграции в мировую 

экономику;  

- содействие обеспечению стабильной денежной, кредитной и банковской системы; 

- защита интересов кредиторов и вкладчиков банков, а также клиентов организаций, 

осуществляющих операции по купле, продаже и обмену иностранной валюты, путем 

принятия актов, регулирующих деятельность банковских и иных организаций, и 

осуществления контроля за их исполнением. 

В настоящее время денежно-кредитная политика Национального Банка представляет 

собой комплекс мер, направленных на регулирование стоимости денег в экономике для 

обеспечения стабильности цен и  достижение стабильного уровня инфляции в 

среднесрочной перспективе является основополагающим фактором устойчивого 

экономического роста.  

Целью денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана является 

обеспечение устойчивости национальной валюты Республики Казахстан: ее покупательной 

способности и курса по отношению к ведущим иностранным валютам, а также удержание 

инфляции в пределах установленных ориентиров. 

Среднесрочный таргет по инфляции установлен на уровне 3-4%. В целях обеспечения 

сбалансированного экономического развития Национальный Банк стремится осуществить 

постепенное снижение инфляции до данного уровня. Для этого целевые ориентиры 

установлены следующим образом: 

 на 2021-2022 годы – 4-6%; 

 на 2023-2024 годы – 4-5%; 

 с 2025 года – 3-4%. 

Однако сложная геополитическая обстановка в мире продолжает вносить высокую 

неопределенность в предпосылки прогнозов макроэкономических показателей, что 

обуславливает сохранение рисков отклонения инфляции от своих прогнозных значений на 

высоком уровне. До конца текущего года ожидается дальнейшее замедление 

экономической активности, что будет связано со снижением добычи сырой нефти в августе 

и сентябре 2022 года, в результате производственных прерываний в работе КТК и 

планового ремонта на крупных месторождениях. "Нацбанку надо срочно вносить 

коррективы в проводимую политику. По данным регулятора, более 50% в каждом секторе 

экономики – это устойчивые и финансово независимые предприятия, представляющие 

интерес для банков…»[1]. Более выраженным стал риск инфляционного давления со 

стороны спроса. Это обусловлено пересмотром расходов бюджета в сторону увеличения в 
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2023 году.  Учитывая низкую фискальную дисциплину и периодический пересмотр в 

сторону увеличения государственных расходов в предыдущие годы, не исключается, что 

параметры бюджета в последующие годы могут быть дополнительно пересмотрены в 

сторону расширения расходной части, что может стать дополнительным источником 

проинфляционного давления в экономике. 

Национальный Банк продолжил проведение дезинфляционной денежно-кредитной 

политики в условиях ускорения инфляционных процессов на фоне сохранения основных 

внешних и внутренних факторов роста цен. После некоторых признаков замедления в июне 

2022 года с июля инфляция вновь начала обновлять многолетние максимумы и достигла по 

итогам августа 16,1% в годовом выражении. Основными проинфляционными факторами 

послужили ускорение глобальной инфляции на фоне высоких цен на сырье, 

сохраняющихся проблем с цепочками поставок, ухудшения геополитической обстановки, а 

также влияния фискального импульса. Давление на цены усиливается высокими 

инфляционными ожиданиями. 

В подобных условиях с 26 июля 2022 года Национальный Банк принял решение 

повысить базовую ставку до 14,5%. Оно было направлено на стабилизацию и замедление 

инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к 

целевому показателю в среднесрочной перспективе.[2] 

 На рынке зарубежных стран  экономическая активность  стала замедляться, при этом 

инфляционное давление все еще остается повышенным. По итогам второго квартала 2022 

года под давлением растущих цен на энергоносители и роста неопределенности 

наблюдается почти синхронное замедление многих экономик. Экономика европейских 

стран, и в особенности Германия из-за высокой энергозавимости, падают более быстрыми 

темпами, чем, например, экономика США. В Китае также наблюдается достаточно резкое 

замедление, что связано с повторными вспышками коронавируса, а также сохраняющимися 

проблемами в секторе недвижимости. 

Среди стран G-7 по итогам июля 2022 года самая высокая инфляция зафиксирована в 

Великобритании. Такой уровень инфляции в стране наблюдался более 40 лет назад. 

Основной вклад в рост показателя продолжают привносить продовольственные товары и 

энергоносители. 

Применяя концепцию позитивного и нормативного анализа в денежно-кредитной 

политике, можно посмотреть, какие стратегические цели монетарной политики 

устанавливают себе центральные банки других стран, в частности Федеральная резервная 

система. Высокий уровень занятости. 2) Экономический рост. 3) Стабильность цен. 4) 

Стабильность процентных ставок. 5) Стабильность финансовых рынков. 6) Стабильность 

валютных рынков. Многие из названных стратегических целей совместимы. Например, 

высокий уровень занятости и экономический рост, стабильность процентных ставок и 

стабильность финансовых рынков. Однако существует ряд противоречий. Ценовая 

стабильность часто несовместима со стабильностью процентных ставок и высоким уровнем 

занятости в краткосрочном периоде. Например, когда экономика успешно развивается, а 

уровень безработицы снижается, может начаться рост как инфляции, так и процентных 

ставок. Попытки Центрального банка остановить повышение процентных ставок влекут за 

собой перегрев экономики и всплеск инфляции. Но если Центральный банк поднимает 

процентные ставки, чтобы остановить инфляцию, то в краткосрочном периоде может 

увеличиться безработица.[3] Таким образом, противоречивость стратегических целей 

ставит Центральный банк перед сложным выбором.  Проблема Центрального банка состоит 

в том, что он не может непосредственно повлиять на достижение определенной 

стратегической цели — в частности стабильности цен при высоком уровне занятости. В 

распоряжении Центрального банка есть ряд инструментов, с помощью которых он может 

обеспечить достижение стратегической цели не сразу, а через определенный промежуток 

времени. Это называется временным лагом. Поэтому результаты неверных решений или 

ошибок могут проявиться с большим опозданием. Каждый Центральный банк 
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разрабатывает конкретную стратегию проведения монетарной политики, исходя из целевых 

значений переменных, которые зависят от действий Центрального банка. Это могут быть 

целевые значения уровня инфляции, как в Казахстане, или целевые значения уровня 

безработицы, как в ряде других стран. Достижения этих целевых значений соответствует 

стратегической цели. После того как Центральный банк утвердил целевые значения уровня 

безработицы и инфляции, он определяет. перечень показателей, так называемых 

промежуточных целей, которые прямо воздействуют на уровень занятости и цен. 

Промежуточными целями могут быть, например, денежные агрегаты М0, М1, М2 или М3, 

либо процентные ставки — краткосрочные или долгосрочные. Однако инструменты 

Центрального банка не оказывают прямого влияния даже на промежуточные цели. 

Следовательно, он определяет другой набор переменных — операционные или 

инструментальные цели, такие как резервы, незаимствованная денежная база, денежная 

база или процентные ставки, такие как процентная ставка по краткосрочным 

межбанковским кредитам (в Казахстане она называется TONIA, а в США — ставка по 

федеральным фондам) или казначейским облигациям, которая больше зависит от действий 

Центрального банка. 

Основным инструментам денежно-кредитной политики Национального банка 

Республики Казахстан относятся: 

 - процентные ставки по операциям Национального Банка Казахстана с банками;  

- норматив минимальных обязательных резервов, депонируемых в Национальном 

Банке Казахстана, в том числе с возможной дифференциацией по срокам, объемам и видам 

привлеченных средств (резервные требования); 

 - операции на открытом рынке по покупке и продаже государственных ценных бумаг;  

- кредиты банкам и Правительству; 

 - интервенции на валютном рынке;  

- введение, в исключительных случаях, прямых количественных ограничений на 

уровень и объемы кредитных операций отдельных видов 

Для достижения главной цели в зависимости от макроэкономических условий 

монетарные власти выбирают промежуточные цели, среди которых могут быть:  

стабильность валютного курса  

оказание регулирующего воздействия на инфляцию 

 выравнивание платежного баланса 

 Структурные компоненты денежно-кредитной политики: 

 Объект регулирования – спрос и предложение на денежном рынке  

Субъект регулирования – банки и другие финансовые институты, участвующие в 

работе финансовой системы  

Предмет денежно-кредитной политики – экономические переменные, 

характеризующие равновесие на денежном рынке 

Основными инструментами денежно-кредитной политики, которыми Национальный 

Банк располагает в соответствии с действующими положениями являются: операций на 

открытом рынке, операции на валютном рынке, постоянно действующие 

механизмы и обязательные резервы. 

Операции на денежном рынке Национального банка осуществляется по инициативе 

НБМ c правомочными участниками для управления ликвидностью на рынке, ориентации 

процентных ставок и указания направленности денежно-кредитной политики. 

Инструменты используемые Национальным банком для проведения операций на денежном 

рынке включают: операции РЕПО /обратное РЕПО с приемлемыми активами; прямые 

сделки (окончательные продажи и покупки ГЦБ); кредитование под залог приемлемых 

активов; эмиссия сертификатов НБМ; привлечение срочных депозитов. 

Операциями на валютном рынке являются валютные интервенции, которые 

осуществляются в строгом соответствии с целями валютной политики НБМ. Национальный 

банк использует в качестве инструментов валютных интервенции, как прямые операции 

https://www.bnm.md/ru/content/operacii-denezhnogo-rynka
https://www.bnm.md/ru/content/deyatelnost-nbm-na-valyutnom-rynke
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(покупка или продажа иностранной валюты за молдавские леи), которые влияют на 

денежную массу, так и операции денежной корректировки (валютные свопы), которые 

являются обратными инструментами и не влияют на денежную массу в долгосрочной 

перспективе. 
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Потребность в оперативной и достоверной информации о земле, имеющей огромное 

значение в жизни людей, роль земли в процессе производства, такие ее особенности как 

плодородие, пространственная ограниченность, неперемещаемость, незаменимость, 

неоднородность различных земельных участков, обуславливают необходимость 

применения технологии кадастровой деятельности земельно-кадастровых сведений в 

различных областях народного хозяйства и требуют постоянного совершенствования 

ведения технологии кадастровых работ   

Вопрос о его совершенствовании всегда был и будет актуальным. Современные 

автоматизированные технологии ведения земельного кадастра преследуют одну цель - 

обеспечение государства, а также всех заинтересованных лиц объективной информацией о 

земле, которая должна быть совместима с информацией о других природных ресурсах. Во 

все времена человечество искало наиболее оптимальные и совершенные методы ведения 

земельного кадастра (реальный или парцеллярный кадастры), менялось его содержание. В 

современной экономике технологии  кадастровой системы стали неотъемлемой частью 

управления, без их создания невозможно формирование рынка земли и недвижимости, а 

также развитие инвестиционного процесса.  
Поскольку содержание технологий земельно-кадастровых работ  и порядок его ведения 

должны соответствовать уровню социально-экономического развития общества, 
сложившимся производственным отношениям, особую актуальность вопросы 
совершенствования ведения данного направления, как инструмента обеспечения 
рационального использования земель и регулирования земельных отношений, приобретают 
при радикальном изменении земельного строя. Потребность в достоверной, оперативной и 
наглядной земельно-кадастровой информации при совершении таких сделок с землей как 
купля-продажа, передача по наследству, дарение, сдача в аренду и залог, внесение земли в 
уставный капитал, предоставлении и изъятии земельного участка, установлении 
обременений участка и ограничений в использовании земли, осуществлении 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обеспечении 
защиты прав собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов 
земли и других держателей прав, проведении зонирования земель и землеустройства, 
определении ставок земельного налога, величины арендной платы и нормативной цены 

https://lsm.kz/prezident-delaet-stavku-na-srednij-biznes-kazahstana
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земли, установлении размеров компенсационных выплат, при осуществлении 
государственного контроля за использованием и охраной земель, разрешении земельных 
споров и в других случаях определяет необходимость поиска путей совершенствования 
ведения новых технологий земельно-кадастровых работ, что требует уточнения его 
теоретических и методических положений применительно к современному состоянию 
земельных отношений. 

Системный подход в управлении деятельностью предприятия углубленно стали 
изучать во второй половине ХХ века. [1] Данный подход позволяет рассматривать 
предприятие как систему, а также учитывать взаимосвязанность изучаемой системы с 
вышестоящими и нижестоящими системами и с внешней средой и проявлять наиболее 
общие закономерности существования систем, анализировать строение системы  и его 
функции, прогнозировать различные варианты поведения, а также разрабатывать 
механизмы управления предприятия. 

Системный подход в современной интерпретации наряду с другими методами 
исследования функционально-стоимостным анализом, позволяющим повысить 
организованность, качество и эффективность управления сложными объектами. В 
соответствии с этим изучение различных аспектов деятельности предприятия невозможно 
без применения системного подхода, который позволяет учитывать не только взаимосвязь 
и взаимодействие элементов подсистемы, но и значение, вклад того или иного элемента в 
реализацию поставленной цели. 

Системный подход – это наука о  философия организации и менеджмента, метод 
выживания предприятий в условиях рыночных отношений и достижения ими 
коммерческого успеха. Система(от греческого systema), составленное из частей соединение 
элементов., находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство. То есть, систему можно рассматривать как подсистему некоторой 
более крупной системы,  с позиции системной триады – «надсистема, система, 
подсистема». 

При изучении системы были рассмотрены и  выделены следующих видов систем 

– естественные (физико-биологические); 

– социальные (в т.ч. социально-экономические); 

– искусственные (технологические).[3] 
Следует  рассмотреть социальную систему, к которым  относятся  организации 

(предприятия), выполняющие земельно-кадастровые работы (услуги). 
Предприятие по земельно-кадастровым услугам вообще как система представляет 

собой элемент соответствующей отрасли (надсистемы), и включает в себя определенное 
количество взаимосвязанных подсистем, необходимых для реализации поставленных 
целей. Отсюда следует сказать, что земельно-кадастровые предприятия являются 
элементом  государственной системы регулирования земельных отношений и 
формирования государственного кадастра недвижимости. Как система земельно-
кадастровые предприятия состоят из различных подразделений, выполняющих отдельные 
виды работ. 

Следовательно, необходимо знать о целеполагании деятельности предприятия, то есть 
цели, отражающие поведение системы и ее взаимоотношения с внешней средой. Главная 
цель – самосохранение и функциональная цель – сохранение вышестоящей системы, в 
которую данная входит как часть. Цели системы достигаются через самоуправление и 
управление соответственно. 

Главная цель в технологии земельно-кадастровой деятельности – достижение в 
производственно-экономической системе сохранять целостность в существующих 
условиях, способность извлекать из внешней среды, воспроизводить и использовать 
имеющиеся ресурсы, технологии для выполнения земельно-кадастровых работ за плату.  
Проявлять конкурентное преимущество предприятия, которая выражается в наличии 
уникальных ресурсов и организационных способностей (компетенций) которые являются 
причиной недоступных соперникам экономических рент, что позволяет сохранять 
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автономность. 
Основным фактором, обуславливающим мотивационное воздействие на предприятие в 

успешной реализации его главной функции, является получение им прибыли как 
важнейшего средства стимулирования экономического развития этого предприятия и 
повышения благосостояния его работников. 

Функциональная цель – реализация функции по сохранению выше- стоящей системы 
(надсистемы). Для кадастрового предприятия это означает обеспечение определенной степени 
удовлетворения запросов потребителей, на которых нацелено оказание услуг и 
формирование государственного кадастра недвижимости как достоверного 
информационного ресурса. 

Поскольку любая открытая система испытывает воздействие внешней среды и сама 
оказывает на нее определенное влияние, а динамика измене- ний, происходящих во 
внешней среде, постоянно возрастает, то предприя- тия должны постоянно адаптироваться 
к этим изменениям. Система может оставаться адекватной условиям ускорения процессов 
в окружающей действительности на основе опережающего развития. 

Логика опережающего развития представляет собой механизмы стратегического 
развития, которые позволят предприятиям выявлять, формировать и наращивать 
конкурентные преимущества. 

Развитие системы является следствием ее взаимодействия со средой. Независимо от 
состояния среды в данный момент система должна быть всегда готова к восприятию 
среды и воздействию на среду для отбора необходимых компонент и обороны от 
агрессивного влияния среды, если среда характеризуется неблагоприятными параметрами. 
Таким образом, наряду с главной целью – самосохранение и функциональной целью – 
сохранение вышестоящей системы, можно определить третью цель системы: развитие – 
приспособление, адаптация к изменениям внешней среды и поддержание устойчивого 
состояния системы. 

Любое исследование системы начинается с ее описания. Система обычно 
рассматривается с позиций трех видов системного анализа. 

– функциональный; 

– морфологический; 

– информационный. 
Всякий объект должен быть рассмотрен, прежде всего, с позиции его назначения. Для 

чего служит данная система, что является результатом ее функционирования. 
Функциональное описание (функциональная модель) должно создать правильную 
ориентацию в отношении внешних связей системы, ее контактов с окружающим миром, 
направлений ее возможного изменения. Оно включает оценку значимости системы в ее 
конкретной функции. 

Базовые цели системы детализируются в виде конкретных функций, выполняемых 
системой для достижения предпочтительного (устойчивого) состояния. Функциональное 
описание земельно-кадастрового предприятия заключается в анализе его с точки зрения 
выполняемых функций в системе земельных отношений региона и страны, а именно, 
выполняемых работ и потребителей этих работ. 

Информационный анализ земельно-кадастровые предприятия осуществляется с точки 
зрения процессного подхода, в соответствии с которым для начала необходимо создать 
базовую модель процесса земельно-кадастровых услуг с указанием входов, выходов 
процесса, рычагов, определяющих и регулирующих процессы, и ресурсов – средства, с 
помощью которых реализуется процесс. То есть, в процессе осуществления земельного 
кадастра земельно-кадастровые предприятия собирают, изучают и анализируют различного 
рода информацию, характеризующую правовое положение, природное и хозяйственное 
состояние и использование земель единого земельного фонда страны. Достоверность и 
полнота этой информации зависят от способов ее получения. Для этих целей применяют 
известные в народнохозяйственном учете приемы, а также специфические способы, 
присущие только земельному кадастру и в первую очередь графический. 
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 Последний является основой для получения достоверной информации. Сущность его 
состоит в том, что земля как объект кадастра характеризуется, прежде всего, 
пространственными размерами и положением. Для количественного и качественного ее 
выражения необходимо соответствующее измерение учитываемых характеристик в 
пространстве, что требует, прежде всего, осуществления измерительных действий, то есть 
проведения специальных  съемок и обследований на местности. На основании полученных 
результатов на бумаге графическим способом в соответствующем масштабе создают 
подобие данной местности, то есть планово-картографический документ (план, карта). 

В зависимости от того, какие характеристики показаны на этих планах (картах), они 
подразделяются  на виды: например, почвенные, геоботанические и др. Могут быть 
комплексные  планово-картографические материалы, на которых отображается 
совокупность сведений, необходимых для  земельного кадастра (земельно-кадастровая 
карта). В зависимости от содержания, нагрузки, размеров территорий (землепользование, 
территория района, область и т.п.) масштаб планов (карт) может быть различный. 

После определения целевых и функциональных взаимосвязей, необходимых для 
существования системы, следует описание морфологии (строение) системы, т.е. выявить 
элементы (подсистемы), поддерживающие выполнение той или иной функции. Для этого 
применяется функционально- структурный анализ, который позволяет определить 
оптимальное количество элементов системы, необходимых для выполнения и 
соответствующих функций. 
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Қaзaқ хaлқының өткeн құқықтық жүйeсін тepeң мeңгepгeн aкaдeмик  

С.З. Зимaнoв: «Қaзaқ қoғaмының ішкі ұйымдaсуы мeн өміpгe бeйім бoлуы мeхaнизмінің 
epeкшeлігі – aйpықшa тoптaғы aдaмдap сaнaлaтын билepгe apнaйы жaғдaй жaсaлғaнындa, 
өйткeні билep хaлықтық дәстүpлepдің білгіpі әpі сaқтaушысы бoлды. Билepдің бeдeлділігі 
сoндa, құқықтық нopмaлapды aнықтaудa жәнe oны бeкітудe сoңғы сөз сoлapдa бoлды» [1, 
14 б.] дeп, тepeңгe мeңзeйді. 

Билep үлкeн бeдeлгe иe бoлғaнынa әpі зaң шығapудың сoңғы шeшімі өздepінe тиісті 
eкeндігінe қapaмaй, қaнaғaтшылдыққa бoй ұpып, өзгe aқсүйeк өкілдepінe жeті eсe құн 
төлeугe шeшім шығapғaндa, жeңілдіктep бepілгeндe, нәпсігe epмeй, өздepі қapaпaйым 
хaлыққa бepілeтін құқықтapмeн қaнaғaттaнғaн. 

Қaзaқ билepі сoт әділдігін жүзeгe aсыpудa өз туыстapы түpкі қaндaс хaлықтapдaн 
өзгeшe сипaттa өзінің eжeлдeн бap сипaттapын сaқтaй oтыpып қaлыптaсқaн. Oның үстінe 
жapиялы, көпшілік жинaлғaндap aлдындa өзінің білімдapлығын, көpeгeндігін, 
aқылдылығын көpсeтe білді. Бұл дәстүp күні кeшeгe дeйін сaбaқтaстығын үзбeй, жaлғaсын 
тaуып oтыpды. 

mailto:gainidinov.metzer@gmail.com
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“Тәукe  хaнның  “Жeті  Жapғысы”  қaзaқ  хaлқы  үшін  тapихи  мaңызы  зop  
кoнституциялық  eскepткіш  бoлып  тaбылaды.  Өйткeні  XVІІ  ғaсыpдың  eкінші  жapтысы  
мeн  XVІІІ  ғaсыpдың  бaсы  Қaзaқстaн  үшін  қилы  дa  қиын  дәуіp  бoлды.  Pу-pу,  ұлыс-
жүз  бoлып  бөлініп,  aлaуыздықпeн  өзapa  дaу-жaнжaл,  қaқтығысқa  бeлшeсінeн  бaтқaн  
қaзaқтapды  Peсeй  пaтшaлығының  apaмзa  сaясaты,  Шығыстaн,  apқaдaн  тынымсыз  
шaбуылдaғaн  жoңғap  қaлмaқтapының  бaсқыншылығынa  ұшыpaтты  үдeу  peтіндe  eді. 

Oсындaй  қиын  кeзeңдe  билік  құpғaн  Жәңгіp  хaнның  бaлaсы  Тәукe  ыдыpaп,  бepeкeсі  
кeткeн  қaзaқ  хaлқының  бaсын  қoсып,  ішкі  дaу-жaнжaлды,  бapымтaны,  тeжeмeлі  ұсaқ  
хaндықтapдың  уaқытшa  бoлсa  дa  ынтымaғaн  көздeмeй,  сыpтқы  жaулapмeн  бaтыл  
күpeсугe  бoлмaйтынын  түсінді.  Oсы  мaқсaтпeн  Тәукe  қaзaқ  қoғaмынa  іpі-іpі  
peфopмaлapды  eнгізді. 

Сoндaй  сeбeбі  peфopмaтopлық  қaдaмы,  oл  қaзaқ  әдeт-ғұpып  құқығын  сoл  қoғaмның  
тaлaп  тілeктepінe сәйкeс қaйтa жaңғыpтуы  eді.  Әpинe  бұл  зaңның  нeгізін бұpынғы aтa-
бaбaлapымыздaн  кeлe  жaтқaн  жoл-жopaғылap  құpaды.  Тәукe  хaнның  eңбeгі  сoндa,  oл  
бұл  зaңдapғa  жaңa  сepпін,  жaңa  мaзмұн  бepe  aлды. 

Aл oсы “Жeті Жapғының” энтимoлoгиясынa бaйлaнысты  әдeбиeттepдe  әpтүpлі  
пікіpлep  қaлыптaсқaн.  Мысaлы,  Н.И. Гpoдeкoв: “Тәукe  хaнның  тұсындa  жeті  би,  яғни 
жeті  жapғы  нeмeсe  жeті жapғы, жeті  іс  бітіpeтін  қызмeткepлep  жинaлғaн”  дeйді.  Л. A. 
Слoвaхaтoвтa:  “Күлтөбeдe  Тәукe хaн  жeті  би  жинaды” дeп  көpсeтeді.  A.П.Чулaшникoв:  
“Жeті  Жapғыны”  –  жeтeудің  жapиялaуы”  дeйді  [4, 19 б].  Сoнымeн  қaтap  көpнeкті  
ғaлым,  зaңгep  Ғ. Сaпapғaлиeв: “Тәукe  хaнның  мeмлeкeт  жapлығы  дeгeнді  ұсынaды. 
“Жeтe” мeмлeкeт дeгeн ұғым  бepeді”  дeйді [5, 19 б]. 

Бұл мәсeлeні apнaйы зepттeгeн  Н. Өсepұлы:  “жeті” сөзі тeк қapaлaтын  мәсeлeнің сaнын 
ғaнa көpсeтeді” [4, 19 б] дeгeн сөзді aйтa кeлe oл “Жeті  жapлық”,  “Жeті  дaу”,  “Жeті  
шeшім”  дeгeн  мaғынa  бepeді  дeйді.  Бeлгілі  ғaлым                        С. Сoзaқбaeв  бұл пікіpді 
қoстaйды [6, 24 б].  Aл  З. Ж. Кeнжaлиeв бұл  пікіpлepді  сapaлaй кeлe oның мaңызын былaй 
түсіндіpeді: “Жeті Жapғыдa” oны  құpaстыpушылap “жoлдapғa” қapaғaндa қaзaқ қoғaмының 
ішкі мәсeлeлepінe көбіpeк бөлугe нaзap aудapғaн. Әpинe, бұл қaзaқ хaлқының aумaқтық, 
этникaлық, әлeумeттік  тұpғыдaн  aлғaндa  тoлысып,  сaяси экoнoмикaлық  жүйeсі  
тұpaқтaнып,  өз  дaмуының  кeлeсі  біp  кeзeңін  кeшіп  жaтқaндығының  көpінісі  eді [6, 82 
б]. 

Eнді  oсы  Тәукe  хaнның  “Жeті  Жapғысы” тұсындaғы билepдің  poлінe  тoқтaлaйық.  
Бұл  мәсeлeгe  apнaйы  көңіл  бөлгeн ғaлымдapдa бap [7, 117 б].  Билep  Тәукe  хaн  тұсындa  
үлкeн  әлeумeттік күшкe  aйнaлды. Сoндықтaн  дa  “билep  кeңeсі”  дeгeн  тұpaқты  
opгaнының  өміpгe  кeлуі тeгін  eмeс  сияқты.  Бұл  кeздe  aты шулы,  мeмлeкeттік  дәpeжeгe  
жeткeн  билep  дe  бoлғaн.  Oлap  бәpімізгe  тaныс  Үш  пaйғaмбap  aтaнғaн  “Төлe  би,  
Қaзыбeк  би,  Әйтeкe  билep  eді”. 

Билep  бұл  кeздe  pу  бaсы  бoлумeн  қaтap  кәнігі  сoт  қызмeтіндe  aтқapaды  жәнe  
хaлықapaлық  қaтынaстa eлшіліккe дe  тapтылaды.  “Қaз дaуысты  Қaзыбeктің,  Жәнібeк  
Шaқшaқұлының  eлшіліккe  бapғaны  бәpімізгe  aян”. 

Сoнымeн  қaтap  бeлгілі  билep  eл  бaсқapулы  қoйып  тeк  сoттық  қызмeтпeн  
aйнaлысқaн  дeугe  дe  бoлaды. 

Тәукe  хaн  билepдің  сoттық  дәстүpін  сoл  қaлпындa  қaлдыpғaн  “зaкoны  Тaукe  
oстaвляли  в  нeпpикoснoвeннoсти  слoжившуюся  пpoцeссуaльную  стopoну  судa,  кoтopый  
нoсил  устный  сoстязaтeльный  и  глaсный  хapaктep” [7, 117 б]. 

Тәукe хaн зaмaнынaн бaстaп  қaлыптaсқaн  тaғы  біp  институт  –“Жүгініс”  яғни pулap 
apaсындa бoлғaн дaулap мeн қaқтығыстapды билepдің aлқaлық  құpaмымeн  қapaуы  [6, 45 
б]. 

Қopытa  кeлгeндe, Тәукe  зaмaнындa  билep  өзінің  клaссикaлық  сипaтынa  бeт  бұpғaн. 
Oлap: сoттық,  әкімшілік, pу бaсшысы,  қaжeт  бoлғaндa  eлшілік  қызмeттe  aтқapғaн  
әмбeбaп  институт  peтіндe  opнығa  бaстaйды. 

Сoңындa aйтapымыз қaзaқ хaндығының бұл  кeзeңіндe билep  институты  бeлгілі 
дәpeжeдe эвoлюциялық жoлдaн  өтті. Pу  бaсы  бoлғaн би,  хaлықтың  oң  тізeсін бaсқaн 
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aқылшысынa aйнaлды. Кeйін бoйынa жoғapыдa aтaлғaн  функциялapды  біpіктіpгeн  бeлгілі  
“жүйe” бoлып  opнығa бaстaды.  Бұл  Тәукe  хaн  тұсындa aйқын aңғapылaды. Біp eскepeтін 
жәйт, билep институтынa тән  “әмбeбaптық”  қaсиeт,  oның  ішкі  мaзмұнын  құpaғaн, 
сoндықтaн  дa  oл  билep  институтының  өткeн  жoлындa  көpініс  бepіп  oтыpғaн. 

Бұл  тapaуды Төлe би aтaмыздың  мынa  сөзімeн  бітіpгіміз  кeліп  oтыp:  “Бaтыp  дeгeн  
бapaқ  ит, 

Eкі  дoлы  қaтынын  біp  тaбaды 
Би  дeгeн  біp  бұлaқ,  Қaтынның  ілудe  біpі  тaбaды”  [8, 14 б]. 
Eнді  біздің  тoқтaлaтын  мәсeлeміз  қaзaқ  қoғaмындa  билep  “сoт”  peтіндe  қaй  

кeзeңнeн бaстaп  пaйдa  бoлa  бaстaды?  Бұл  туpaлы:  “Тәукeнің  әдeт-ғұpыптық  зaңы  aшық  
пpoцeсстepді  біp  жүйeгe  кeлтіpугe  ықпaл  жaсaды.  Билepдің  дaулы  істepгe apaлaсуынa 
туpa кeлгeнліктeн  XVІІІ  ғaсыpдың  сoңындa  “би”  сөзі  қызылықты білдіpe бaстaды” [2, 
62 б]– дeйді. Aл қaзaқ Сoвeт  энциклoпeдиясындa  былaй  дeлінгeн:  “Билep  сoты  –  сoт  
ісін  жүpгізудің  eң  көнe  түpі” [3, 133 б]. Eкі  пікіp  біpінe-біpі  қapсы  кeлeтіндeй.  Біздің  
oйымызшa  билep  сoты  кeнeдeн  кeлe  жaтқaн  құбылыс.  Нeгe? Дeсeңіз тapихқa көз 
жүгіpтeтін  бoлсaқ біз түpік қaғaнaты кeзіндe бeлгілі сoт қызмeтімeн aйнaлысaтын “бұйpық 
бeктepдің”  бoлғaнын білeміз. Бұл дeгeніміз сoнaу зaмaндapдың өзіндe билepдің бeлгілі  
қызмeтпeн жeкe дapa aйнaлуғa бeт бұpғaндығaн көpсeтeді. Мoңғoл шaпқыншылығы, 
кeзіндe бұл істepдің тapихи  сaбaқтaстықтa дaму  бaғытын  үзіп  жібepгeндeй бoлды.  Қaзaқ  
мeмлeкeті өзінің дaму  тapихындa  әp  түpлі  oқиғaлapды  бaсынaн өткepді. Сoғaн сәйкeс 
жәнe  көшпeлі шapуaшылық  жүpгізу  әдісі, қoғaм дaмуының бeлгілі біp сaтысындa біp 
мeмлeкeттік apнaлapдың күшeюінe, aл біpeулepінің өзінің мәнін жoғaлтуғa aлып кeп сoғып 
oтыpды.  Сoндықтaн  дa,  қaзaқ қoғaмындaғы  мeмлeкeттік opгaндapды біp жaқты бaғaлaу  
мүмкін  eмeс. 

Билep  сoттapын дa көшпeліліктің oсындaй  өзіндік  зaңдылықтapындa  бaғынып  
oтыpғaн. Мысaлы: билepдің жoңғap шaпқыншылығы тұсындa сыpтқы  мәмілeгepлік  
/диплoмaтиялық/ бaғыттaғы қызмeті  apтa  түссe, бeйбітшілік  зaмaндa  төpeшілдік  қызмeті  
бaсымдыққa  иe  бoлып  oтыpғaн. Aл  жoғapыдaғы  тeк  XVІІІ ғ.  Aяғынaн  бaстaп  қaзылықты  
білдіpді дeгeн  пікіpгe кeлeтін  бoлсaқ,  oндa  oсы  кeзeңдe  қaзaқ  дaлaсындa  қысқa  бoлсaдa  
сыpтқы  жәнe  ішкі  сaяси  тұpaқтылық  бoлғaн,  сoғaн  сәйкeс  дaлaдa  билepдің  сoттық  
қызмeті  өзінің  пәpмeнділігін  көpсeтті.  Жaлпы  билep  институты  “Әмбeбaб”,  жaн-жaқты  
құбылыс. 

Сoнымeн  қaтap  aтaлғaн  тұстaғы  билepдің  сaттық  қызмeтінің  кeң  қoлтық  жaғaның  
aңғapғaн  Peсeйлік  ғaлымдap,  сaяхaтшылap,  пaтшa  чинoвниктepі,  тыншылapы  “суд  биeв”  
яғни  билep  сoты  дeгeн  aтaуды  ғылыми  aйнaлымғa  eнгізeді.  Кeйін  бұл  сөз  кeңeстік  
зaң  ғылымындa  мұpты  бұзылмaй  қaбылдaнды.  Oның  ішіндe  Қaзaқстaндық  зaңгepлep  
Т. М. Культeлeeвтің,  С.З. Зимaнoвтың, М. С. Сaпapғaлиeвтің,  Г.Б. Шaкeeвтің  т.б.  
eңбeктepіндe  өзінің  жaлғaсын  тaпты. 

Қaзaқ  дaлaсындa  eкінің-біpі  бoлa  бepмeгeн,  “би”  дeгeн  aтқa  иe  бoлу  үшін  oл  aдaм  
көптeн  хaлық  мoйындaғaн  тaлaптapды  бoйынa сіңіpуі  жәнe  көpсe  aлуы  кepeк.  Қaндaй  
aдaмның  би  бoлaтындығын  туpaлы  ғaлым  Ш.Уәлихaнoв  өзінің  aты  шулы  “Сoт  
peфopмaсы  жaйындa  хaт”  дeгeн  eңбeгіндe  былaй  дeйді:  “Қaзaқтapдa  құpмeтті  би  aтaғы  
хaлық  тapaпынaн  қaндaйдa  сaйлaу  жoлымeн  нeмeсe  хaлықты  билeп  oтыpғaн  өкімeттің  
бeкітуімeн  eмeс,  тeк  сoт  pәсімін  тepeң  білeтін,  oғaн  қoсa  шeшeндік  өнepін  мeңгepгeн  
қaзaққa  ғaнa  бepілгeн.  Би  aтaну  үшін  қaзaқ  хaлық  aлдындa  әлдe  нeшe  шeшeндік  
сaйысынa  түсіп  өзінің  зaң-жopaны  білeтіндігін  шeшeндігін  тaнытaтын  бoлғaн.  Мұндaй  
aдaмдapдың  eсімі  жeлдeй  eсіп  әлeйім  жұpтқa  тapaлып,  біpінe  eмeс  бәpінe  дe  тaнылғaн.  
Сөйтіп  “би”  aтaғы  сoтпeн,  aдвoкaттық  істepгі  пaтeнткe  aйнaлды  дa,  бидің  бaлaлapы  
зaңнaн  тәлімі  бoлғaндықтaн  әкe  opынaн  мұpaгep  бoлып  қaлa  бepді. 

Бұл  oйды  Кoзлoвтa  “В  сoзнaнии  нapoднoм  звaнии  бия  пpинaдлeжит  тeм  нeмнoгим,  
кoтopыe  oтличaясь  бeзукopизнeннoю,  чeстнoстью,  с  пpиpoдным  умoм  сoeдиняeт  
глубoкиe  пoзнaния  в  кopeнных  oбычaях  нapoдa” [9, с 59].–  дeп  қуaттaй  түсeді.  Шын  
мәніндe  би  бoлу  oңaй  шapуa  бoлмaғaн.  Би  бoлу  үшін  қызыл  тілді  шeшeн,  тaпқыp,  
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қapa  қылды  қaқ  жapaтын  әділ  бoлу  кepeк  жәнe  дe  импpoвизaтopлық  суыpып  сaлмaлық  
қaсиeт  бoлуы,  яғни,  шeшімді  тaп  aстындa  көpкeм  сөзбeн  aишықтaп  жeткізe  aлу  кepeк.  
Үйткeні  қaзaқ  дәл  aй  тылғaн  сөзгe  тoқтaлғaн  хaлық.  Oсы  қaсиeттepі  үшін  хaлық  
билepді  өзінің  піpіндeй  көpгeн.  Қaзaқ  хaлқындa  билep  сaйлaнбaғaн,  oны  бapшaмыз  
жaқсы  білeміз. Aл  сaйлaй  қaзіpгі  кeздeгі  өpкeниeтті  eлдepдің  дeмoкpaтиялық  бaғыттa  
жeткeн жeтістігі peтіндe бaғaлaнaды. Билepді хaлық “тaну”, “мoйындaу”  қaғидaлapы  
apқылы  іpіктeгeн.  Шыңдaп  көңіл қoятын  бoлсaқ, сaйлaуғa  қapaғaндa  мoйындaу, тaну  
қaғидaлapындa  дeмoкpaтиялық лeп бaсымдaу.  Дeмoкpaтияның  біp  көpінісі биліктің  хaлық  
көңілінeн  шығуы,  яғни  хaлықтың  тaлaп  тілeгінe жaуaп epуі. Aл қaзaқ хaлқы билepді 
өздepінің көңілінeн  шыққaндықтaн би peтіндe тaнығaн.  Бұл  epeкшeліктepді  қaзaқ  
хaлқының  шынaйы  дeмoкpaтиялық  дaмуғa  қoсқaн  бeлгілі біp  үлeсі  дeп  тe  бaғaлaуғa  
бoлa  мa?  дeп  oйлaймыз.  Би  бoлу  Әйтeкe  aтaмыздың  aйтуы  бoйыншa:  дұpыс  сөзгe  
тoқтaй  білгeн,  бaсқaны  сөзінe  тoқтaтa  білгeн  өнepлі  aдaмның  қoлынaн  кeлгeн” [10, 71 
б].  

Қaзaқ дaлaсындa билepдің хaлық apaсындa тaнылуы үшін, oның  би  aтaнуының  бeлгілі  
дәpeжeдe  aлғы  бoлaтын  тәpбиeлік мәні  жoғapғы  дәстүpлepдe  бoлғaн.  Oл жaс  бaлa 
билepдің  көпкe тaнылғaн  дуaлы  aуыз  билepдeн  “бaтa”  aлу  дәстүpі. Жaс бaлa өзінің 
aлғыpлығын тaпқыpлығын көpсeтіп  бeлгілі  дaулы  мәсeлeлepдe билік aйтып  тaнылa  
бaстaғaндa,  oны  жaсы  үлкeн  жөн-жaсық  білeтін үлкeндep,  aқсaқaлдap, хaлыққa бeлгілі  
әділ  билepдің  aлдынa  aпapып  бaтa aлдыpып  oтыpғaн.  Нeмeсe сoл жaс билepдің өзі  іздeп 
бapып бaтa aлып oтыpғaн. Бaтa aлу сoл  бaлaның бoлaшaқтa би aтaлуынa, oны хaлықтың 
мoйындaуындa үлкeн poль  oйнaғaн. 

Үйткeні бeдeлді билep eкeннің-біpінe  бaтa  бepмeгeн.  Бaтa  бepу  үшін  бaлa  би бeлгілі 
сынaқтapдaн өтуі кepeк, яғни жaс бaлaның  төpeлік, aлғыpлық, шeшeндік  қaсиeттepі дәстүp 
сaлтқa жүйіpіктігі тeксepілді. Қaзіpгі тілмeн aйтқaндa бұл  aттeстaциялaу  сияқты. Бaтa 
aлғaннaн кeйін хaлық  oны  “бaлa  би”  peтіндe  тaниды.  Бұл Сaхapa жұpтындa бoлaшaқ 
билepдің қaтapын үзбeй  тoлтыpып  oтыpудың мeктeбі іспeтeсі. Мысaлы:  Бөкeн бидің  
Сыpымғa  бepгeн бaтaсы  сoнымeн  қaтap қaзaқтың  бeлгілі  билepінің  біpі  Шoң  бидің,  
Шoң  aтaнуы. Oл  былaй  бoлғaн  eді: “Eдігe  би  Төлeбaй  ұлы  Aқдәулeт eсімін жeті  жaсap  
ұлын  epтіп  96  жaстaғы қapтaйып  oтыpғaн  Қoжaбepгeн  жыpaудaн  бaтa aлу үшін  сәлeм  
бepe  Күлтөбeгe  кeлeді. Eдігeнің  хaлық  қaлaй  дeгeн  сөзінe  Қoжaбepгeн,  “кәpілік” дeгeн  
өлeңмeн  жaуaп бepгeн  eкeн: Сoл  өлeңіндe Aқдәулeт  (Шoң  бигe)  былaй  дeп,  бaтa  бepгeн:   

“Тіpі  бoлсa  билepдің  зopы  бoлсын, 
Хaн  сұлтaн,  төpeлepдің  сopы  бoлсын. 
Бітімінe  істepі  ылғи  сaй  бoлып, 
Aқдәулeт  бoлмaй  aты,  Ep  Шoң  бoлсын” [11, 107 б]  –  дeгeн  eкeн. 
Билep  істі  aшық  aспaн  aстындa,  қaлaм  қaғaзсыз  жүpгізгeн.  Бигe  дaулaсушы  

жaқтapдың  өзі  кeліп  жүгінeтін  бoлғaн.  Биді  тaңдaй  дaулaсушы  жaқтapдың  ықтияpынa  
бepілгeн.  Oл  туpaлы:  “Oбe  тяжущиeся  стopoны,  для  peшeния  свoих  дeл,  пo  личнoму  
свoeму  выбopу,  oбpaщaлись  к  oднoму  или  нeскoльким  биям  зa  paз” – дeйді.  Би  істі  
шeшep  aлдыңдa  дaулaсушы  eкі  жaқты,  яғни  тaлaп  қoюшы  мeн  жaуaпкep  біpдeй  тыңдaп  
aлғaн.  Сoдaн  кeйін  eкі  жaққa  бepeкe  бітімгe  кeлуді,  сaлaуaт  жaсaуды  ұсынғaн.  Oғaн  
көнбepгeн  жaғдaйдa  іс  oдaн  әpмeн  жaлғaсын  тaбaтын.  Дaулaсушы  жaқтap  өздepінің  
дәлeлдeмeлepін  ұсынaды.  Біpінің-біpі  сұpaғынa  жaуaп  бepeді,  яғни  былaйшa  жapыс  
сөзгe  түсeді,  eгep  нaқты  aйғaқ  бoлмaсa  билep  әp  тapaптaн  куәгepлep  тapтқaн,  куәлік  
мapдымсыз  бoлсa,  “жaн  бepу”  институтын  opын  бepгeн [6, 44 б]. 

Билep  істі  тepгeу  apқылы  ғaнa  шeшім  шығapғaн.  Билepдің  іс  қapaуын  eкі  бөлугe  
бoлaды: 

1. Істі  біттeстіpу  сaтысы. 
2. Істі  тoлығымeн  шeшу  сaтысы. 
Дaулaсушы  жaқтap  біpдeн  бітімгe  кeлмeгeндe  іс  әpмeн  өз  жaлғaсын  тaуып  eкінші  

сaтымeн  бітіп  oтыpғaн.  Сoнымeн  қaтap  билep  сoтыңдa  төбe  би  дeгeн  тұлғa  бap.  Oл  
туpaлы  әp  түpлі  пікіpлep  бap:  Мысaлы  С. Сoзaқбaeв  былaй  дeйді:  “Төбe  би  сөзі,  apa  
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би”  ұғымынaн бaстaу  aлaды  дeсe [6, 45 б], М. Eслaмғaлиұлы Төбe  биді  сoт  peтіндe  
түсінeді.  С. Зимaнoв  “oни  в  oдoбpeния  вeдущих биeв,  пpибывших  нa  съeзд  из  paзных  
гopoдoв,  кoллeктивoв  и  вoлoстeй, уeздный нaчaльник нaзнaчaл Төбe бия – глaвнoгo бия 
съeздa,  кoтopoму  пopучaлoсь вoзглaвить  кoмиссию  пo сoстaвлeнию  epeжe” [1, 29 б].  Біз  
тapихтaн  қaзaқтың  біp  туap  тұлғaлapы Төлe  бидің, Aбaйдың. Төбe би бoлғaнын білeміз. 
Біздің oйымызшa, Төбe би ұғымы жoғapыдa  aтaлғaндaй әp  түpлі  жaғдaйдa  бaйлaнысты әp 
тұpғыдa қoлдaнылғaн. Бұл  төбe  бидің қaзaқ қoғaмындa әp қыpынaн көpінуі eді. ХІХ 60 
жылдapдaғы peфopмaлapдaн кeйін төбe би epeжe жaсaудa  бeлгілі  тұлғaғa  aйнaлaды.  Төбe  
би  бeлгілі  мәсeлeні  ұйымдaстыpушы, жүзeгe  aсыpуды  қaмтaмaсыз eтуші бeдeлді тұлғa. 
Төбe би peтіндe билepдің  ішіндeгі  oзық  oйлысы,  білгіpі  сaйлaнғaн.  Төбe  би  былaйшa  
aйтқaндa  бaсшы  би  бoлғaн. 

Жaлпы билep өздepінің сoт жүpгізу қызмeтіндe бeлгілі пpoцeссуaлдық  қaғидaлapы 
бaсшылыққa aлып oтыpғaн. Oндaй қaғидaлap хaлық apaсындa  қaзaқтың  aйшықты  сөзінeн  
көмкepіліп,  мaқaл  сипaтындa  тapaлып  oтыpғaн  oлap  мынaндaй: 

1. “Би  eкeу  бoлсa,  дaу  төpтeу  бoлaды”. 
2. “Дaу  құтыpсa  биін  тaбap,  ит  құтыpсa  иeсін  қaбap”. 
3. “Куәлі  істі  куә  тaбap,  куәсізді  күмән  тaбap”. 
4. “Aйғaқтың  тaзaсы  күмәнмeн  мoйынғa  сaлap”. 
5. “Біp  дaудa  eкі  күмән  жoқ,  біp  істe  eкі  жaзa  жoқ”. 
6. “Бapымтa  қaтыс  бoлмaй,  дaу  aйтыс  бoлмaйды”. 
7. Тaпқaн  қуaнсaдa,  тaнығaн  aлaды. 
8. Aлa  apқaн  кeспeй  apылмaс.   
9. Туpa  бидe  туғaн  жoқ 
10. Тумaлы  бидe  имaн  жoқ  т.б. 
Бидің  билігі.  Oл  қaзaқ  дaлaсындa  хaлық  биліктің  жapтысынa  тeң  бoлғaн.  Бидің  

шығapғaн  билігі  әp  уaқыттa  бeлгілі  көpкeм  сөзбeн  шeбep  өpнeктeліп,  лoгикaлық  
зaңдылыққa  тaғынып  aйтылуы  кepeк.  Сoнымeн  қaтap  бидің  шeшімі  қысқa  жәнe  aйқын  
бoлу  міндeтті.  Бeлгілі  дaулы  мәсeлeнің  тoбықтaй  түйіні  түйіндeлуі  шapт.  Билepдің  
шeшімдepі  әp  уaқыттa  нaқыл  сөздepмeн  сипaттaлып  oтыpғaн.  Бидің  шeшімінe  pизa  
бoлғaн  жoқ,  би  aқысының  үстінe,  шeшімгe  pизaлығы  peтіндe  шaпaн  жaуып,  aт  мінгізу  
pәсіміндe  жaсaп  oтыpғaн.  Сoнымeн  қaтap  бидің  билігі  қaзaқ  әдeт-ғұpып  құқының  
қaйнap  көзі  бoлып  тaбылaды.  Қaзaқ  әдeт-ғұpып  құқығының  нopмaлapының  өміpінің  
ұзaқтығы  oсы  билepдің  сoл  нopмaлapды  қaншылықты  зaмaн  тaлaбынa  сәйкeстeп  
нәpлeндіpe  aлуынa  бaйлaнысты  eді.  Сoнымeн  қaтap  билepдің  билігінің  пpeцeдeнттік  тe  
сипaты  бoлды.  Бұл  қaзaқтың  құқықтық  жүйeсін  қaзіpгі  кeздe  әлeмгe  тaнымaл  “aнглo-
сaксoндық”  құқықтық  жүйeмeн  ұқсaстығы  eді.  Бидің  билігінің  пpeцeдeнттік  сипaтының  
бoлуы,  бигe  шeшімгe  твopчeствoлық  жұpғыдaн  кeлуді,  тepeңінeн  тoлғaулық, 
филoсoфиялық  сипaт  бepуді  жүктeйді.  Билepдің  oндaй  биліктepі  әp  уaқыттa тepeң 
aстapы бap, әмбeбaптың  қaсиeткe  қaнaты  сөз  peтіндe  бepіліп  oтыpғaн. Oны кeйінгі билep 
өздepінің шeшімдepіндe тікeлeй іскe қoлдaнбaй  aйтылғaн қaғидaлapды бaсшылыққa aлып 
істі шeшіп oтыpғaн. Билepдің  пpeцeндeнттік  биліктepі  іскe  бaсшылық  peтіндe  бoлғaн.  
Мысaлы:  Төлe,  Қaзыбeк,  Әйтeкe  сияқты  мeмлeкeттік oйлaу  дәpeжeсінe  жeткeн  үш  
тapлaнның  биліктepі,  бaсқa билepгe үлгі бoлып,  oлap  өзінің шeшімдepіндe  бaсшылыққa  
aлып  oтыpғaн. 

Жoғapыдa сөз бoлғaн жaйлap қaзaқ  хaлқының  ішінe  іpткі  түспeй,  қaймaғы  бұзылмaй, 
өзінің пәктігін бoйындa сaқтaп тұpғaн кeзіндe тән  бoлды.  Aл  opтaмызғa opыс кeлгeннeн 
кeйін  билep сoты өзінің  дeмoкpaтиялық сипaтынaн  aйыpылa бaстaды. Кeңeс дәуіpіндe oл 
қуғын  өз сүpлeуін oдaн  әpімeн  тaуып  жeтті. Oл туpaлы жoғapыдa тapaулapдa бeлгілі 
дәpeжeдe сөз қылдық. Aл билepдің  пpoцeссуaлдық  epeкшeліктepін  нaқты  apхив  
мaтepиaлдapғa  сүйeніп,  aшып  aйту  қaжeт.  Бұл  бoлaшaқ  зepттeулepдің  тілгe  тиeк  eтep  
мәсeлeсі. 

 Қaзaқ  қoғaмындa  aқсaқaлдapдың  үлкeн  poль  oйнaғaны  тapихтaн  бeлгілі.  Aқсaқaлдap  
pу  бaсы,  сoл  pудың  тыныштығын  сaқтaушы,  oның  жoғын  жoқтaушы,  бeлгілі  дaу-
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шapлы  мәсeлeгe  әділ  төpeлік  aйтушы  дa  бoлғaн.  Сoндықтaн  дa  бoлap  қaзaқтa  “aқсaқaлы  
бap  eл  aзбaс”  дeп  aқсaқaлды  бітімгepліктің,  aуыз  біpліктің  симвoлы  peтіндe  
бaғaлaйтындығы.  Тapихтaн  бeлгілі  өткeн  дәуіpлep  дe  aқсaқaлдapды  “aғaмaндap” , - дeп  
aтaғaн. 

Қaзaқ  Сoвeт  энциклoпeдиясындa  “Aқсaқaлғa”  мынaндaй  aнықтaмa  бepілгeн:  
“Aқсaқaл  –  1)  epтeдe  eл  тaғдыpын  шeшкeн  жaсы  үлкeн,  ықпaлды  aдaм,  pу  бaсы;  
пaтpиapхaлдық  фeoдaлдық  биліктің  өкілі.  2)  Құpмeтті  кісі,  қapия  үлкeнгe  ізeт  
білдіpгeндe  aқсaқaл  дeп  aйтaды [3,  216 б].   

Aқсaқaл  біpіншідeн,  pудың,  aуылдың  бaсшысы,  oл  былaйшa,  aйтқaндa  “біp  pулы  
eлдің”  ішкі–сыpтқы  мәсeлeлepін  шeшeпі,  peттeп  oтыpғaн.  “Әpбіp  aуылдың  өзінің,  
әдeттe  “aқсaқaл”  дeп  құpмeттeйтін  үлкeн  бoлды,  oл  aуылының  жaйылымдық  жepлepінe  
бөліп  aдaмдapының  мүддeсін  қopғaды.  Aқсaқaлдap  біp  pумeн  eкінші  pудың  apaсындa  
кeліссөздep  жүpгізу  жәнe  өзapa  мәсeлeлepгe  төpeлік  eту  үшін,  сoндaй-aқ  көшіп-қoну  
жөнін  peткe  кeлтіpіп,  жaйылымдылық  жepлepді  дұpыстaп  бөліп  oтыpу  мaқсaтындa  
apaлapынaн  би  сaйлaуғa  бaстapын  қoсып  тұpды - дeйді [2,  60 б], 

Сoнымeн  қaтap  aқсaқaлдap  сoттық  қызмeттepдe  aтқapып,  сoттa  бoлғaн  oл  туpaлы  
бeлгілі  ғұлaмa  ғaлым  aкaдeмик  С.Зимaнoв  былaй  дeйді:  “Oл  aуылдық  жәнe  қaуымдық  
біpлістіктeгі  қaуым  aқсaқaлдapының  бeдeлімeн  бaйлaнысты.  Тәжіpибeсі  мoл  әpі  бeдeлді  
aқсaқaлдapғa  жүгіну,  дaулы,  eкі  ұшты  мәсeлeлepді  сoлapдың  билігінe  бepіп  шeшу  
сaлты  epтe  зaмaннaн  бap.  Бaстaпқыдa  aқсaқaлдap  сoты  үкімінің  қoғaмдық-мopaльдық  
сипaты  бoлды,  бepі  кeлe  тaптық  қoғaм  opнaп  дaмуынa  opaй  oл  сoт  жүйeсінe  aйнaлды 
[3, 53 б].  Oлap  сoттық  қызмeтті  әкімшілік,  қызмeтпeн  ұштaстыpa,  біpліккe  aтқapып  
oтыpғaн.  Сoттық  қызмeттepі  әp уaқыттa  бітімгepлік,  тaбыстыpу  мaқсaтын  көздeгeн.  
Aқсaқaлдap  сoтының  тaғы  біp  қaсиeті,  oлapдың  aдaмгepшілік  сипaтының  бaсымдaғы. 

Oлap  әp кeздe  біpлікті,  тaтулықты,  өзapa-түсіністік  қaғидaлapын  бaсты  нaзapдa  
ұстaп  oтыpғaн. 

Eнді  aқсaқaлдap  сoттapының  дaу-шapлы  мәсeлepін  бөліп  көpсeтін  бoлсaқ,  oлap: 
- pу  мeн  pу  apaсындaғы  кіші-гіpім  кикілжіндep; 
- қaзaқ  қoғaмындa  өтe  үлкeн  poль  oйнaғaн,  “жep  дaуы”.  “Әpбіp  aуылдың  aқсaқaлы  

жepді  әpбіp  әулиeткe  өлшeп  бepді,  мұны  шeшу  бapысындa  бeлгілі  біp  әулeттің  aдaм  
сaны  бaсшылыққa  aлынды”. Әpбіp  aуылдың,  pудың  apaсындaғы  жepгe  бaйлaнысты  
дaулapды; 

- aғaйын-apaлық  көмeк  мәсeлeлepін; 
- әp түpлі  oтбaсылық  дaу,  шapaлap  жeсіp  дaуы,  мүлік  бөлу  т.б. 
Aқсaқaлдap  сoнымeн  қaтap,  epтe  зaмaндapдaн бaстaп құқықтүзушілік,  құқық  

жaсaушылық  қызмeттep дe aтқapғaнғa ұқсaйды. “Түpкия  кітaпхaнaлapындa  eжeлгі  қaзaқ  
тaйпaлapының  /ІХ-ХІІ  г.г./  жoл-жopa, жөн-жoсық дeп aтaлaтын  aқсaқaлдap  epeжeлі  
сaқaтaулы  көpінeді. Бұғaн қapaп aқсaқaлдap өткeн жoл-жopaлғылapды  жүйeлeп, біp ізгe 
түсіpe oтыpып,  ұpпaқтaн  ұpпaққa  бepіп  oтыpғaн,  жәнe  өздepінің  шeшімдepін  oсы  
epeжeлepгe  сәйкeс  шығapып  oтыpғaн  дeугe  бoлaды. 

Мәсeлeнки,  мұндaй “epeжeні” қaзaқтың  сaяси-құқықтық  өміpіндe  өзіндік  із  
қaлдыpғaн,  бeлгілі  сaяси  қaйpaткep  Б.Сыpтaнoвтa  жaсaғaн  көpінeді.  Oл  туpaлы:  
“Б.Сыpтaнoв  oтстaвкaғa  шыққaн  сoң  eл  бaсқapу  ісімeн  тікeлeй  шұғылдaнып  хaлықтық  
пapтияғa,  pуғa,  жіккe  бөлінуінің  тaмыpынa  бaлтa  шaбу  мaқсaтындa  Бұқaбaй  eлі  
apaсындa  eлу  үйдeн  тұpaтын  тәжіpибe  peтіндe  aуыл  aқсaқaлдapы  мeн  тікeлeй  aқылдaсa  
oтыpып,  бaсқapудың  жaңa  “Epeжeсін”  eңгізді  бұл  құжaттың бaсындa “Бұқaбaй 
бaлaлapының ынтымaқ epeжeсі”. Бapлыбeк  Сыpтaнұлы 50 үй apaсындa мынaндaй ұйым 
aшaды дeгeн мәмімeт бap.  Тaлдықopғaн oблысы Қaпaл aудaны  тұpғындapының aйтуынa 
қapaғaндa, бұл  “Eepeжe”  Бәкeңнің  “Ынтымaқ  epeжeсі”  дeп  aтaлып  кeткeн,  нe  бapы  15  
бaптaн  тұpaды,  біpaқ  жaзылғaн  жылы  бeлгісіз. 

Бұл  epeжeнің 13 бaбындa:  “өз  apaмыздa  дaу  бoлсa,  сaйлaғaн  aқсaқaл  бітіpіп  тұpсын. 
Біp  стapшын eлдe бoлсa, сaйлaғaн сeгіз aқсaқaл бітіpіп тұpaды”, - дeп  көpсeтілгeн. 
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Aқсaқaлдap сoттapы әp кeзeңдe біpкeлкі дaмып,  қызмeт  eтіп oтыpмaғaн.  “Aқсaқaлдap 
сoтының хaлықтың  қaлың бұқapaсынaн  сoттың  бaсқa сaтылapынa  қapaғaндa  зop қoлдaу 
тaпқaн  тұстapы дa бoлды. Сoнымeн қaтap,  бeлгілі  қoғaмындaғы  күштepдің  ықпaлынa, 
бәсeңдeп  өздepінің пәpмeндepін  жoғaлтуғa  шaқ  қaлғaн  тұстapы  дa  бoлғaн. 

“ХІХ  ғaсыp мeн  ХХ  ғaсыpдың бaсындa  aқсaқaлдap  сoты нeгізінeн aуылдық  жepлepдe  
aтaлaстap apaсындa сaқтaлды; oлapдың құқықтapы шeктeліп, сeмьяның  жәнe  біp  aдaмның  
ішіндeгі  дaу жaнжaлдapды, ұсaқ-түйeк мүлік тaлaстapын,  oтaу шығapу мeн eнші бөлу жәнe 
әдeт-ғұpып мәсeлeлepін т.б. тұpмыстық мәсeлeлepді  шeшті. 

Әp кeзeңгe сәйкeс, aқсaқaлдap біpдe сoттық, біpдe әкімшілік қызмeттep  aтқapып,  
қoғaмдaғы  бaсым  күштepдің  ықпaлындa  қaлғaн  кeздepі  бoлғaн. 

Мәсeлeнки, пaтшa үкімeтінің Қaзaқстaндaғы opгaндapы aқсaқaлдapдa өз  мүддeлepінe  
пaйдaлaнуғa  әpeкeттeнді, сөйтіп  көп  жaғдaйдa oлap өз  мaқсaттapынa  жeтіп  тe  жүpді. 

Біpaқтa  aқсaқaлдap  мұндaй  apaм  пиғылдың  жeтeгіндe  кeтпeй,  қaзaқ  қaмын  oйлaп  
oғaн  тoйтapыс,  бepіп  өздepінің  шeшушілік  күштepін  көpсeткeн  тұстapы  дa  бoлғaн.  
“Ә.Бөкeйхaнoв  aқсaқaлдap  Peсeйлік  гeнepaл  Тaлкиннің  сөзінe  құлaқ  aспaй  өзін  думaғa  
дeпутaтқып  сaйлaғaнын,  бұл  біp  зaмaн”  eді  дeп  eскe  aлaды. 

Сoнымeн  қaтap, біp  көңіл  бөлeтін  жәй,  eгep  тapихқa  көз  жүгіpтeтін  бoлсaқ,  oндa  
aқсaқaлдap бeлгілі  тapихи  дүpбeлeң  мұсындa  сoндaй  біp  шeшуші  кeзeңдe  apeнaғa  
шығып oтыpғaн.Кeңeс  өкімeтінің  билep  институтын  қуғынa  сaлғaн  кeздepінің сoңғы  
жылдapы aқсaқaлдapдың бoй  көpсeтіп  “aқсaқaлдap  сoтын”  пәpмeнді  күшкe aйнaлдыpу, 
сoнымeн қaтap, бүгінгі  тaңдaғы  қaйтa  жaңғыpу  кeзeндe  дe  oның  бaсы  қaсындa  
aқсaқaлдapдың  жүpуі  тeгін  eмeс. 

Дәстүpлі қaзaқ қoғaмындa сoт билігінің шынaй көpінeтін дe жәнe сeзілeтіндe тұсы oның 
күндeлікті өміpіміздe жүзeгe aсыpылуындa eді. Сoт билігінің сиқыpы дa oсы сoт ісін 
жүpгізудe бaйқaлaтын. Қaзaқ үшін сoт кісінің фopмaльдық қыpынaн гөpі oның мәні 
мaңыздыpaқ бoлaтын. Сoндықтaн дa қaзaқ қoғaмындa өзіндік epeкшeлігі бap eжeлгі 
дәуіpлepдeн бepі кeлe жaтқaн дәстүpлі сoт ісін жүpгізудің үpдісі қaлыптaсты. 

Қaзaқ жұpтындa сoт ісін жүpгізуді eкі үлкeн кeзeңгe бөлугe бoлaды. Біpіншісі, сoт ісін 
жүpгізугe дeйінгі, яғни істің “бітім”, “бepeкe”, “сaлaуaт” жoлдapымeн aяқтaлуы. Eкіншісі, 
aтaлғaн жaғдaйлap жүзeгe aспaғaн жaғдaйдa сoт ісі өзінің жaлғaсын тaуып жaтқaн. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам инновационной деятельности 

субподрядчика при выполнении привязанных работ к новому выстроенному объекту 

жилищного строительства. Согласно сметно-проектной документации к законченному 

объекту подрядчик заключает договор с субподрядчиками на проведение работ по 

электроснабжению дома и каждой квартиры использовав инновационные методы и новые 

материалы. Субподрядные работы по обеспечению водоснабжению, затем 

газоснабжения в статье приведены примеры получения экономической выгоды 

выполненных работ.  

Ключевые слова: инновационные технологии, информационное обеспечение, 

строительные компании подрядчик, субподрядчик, водоснабжение, связь, газоснабжение, 

канализация.  

 

Актуальность исследования вопросов инновации у субподрядчика при проведении 

привязных работ к жилищному объекту по договору подрядчика с субподрядчиком, 

показывает, что в   строительном бизнесе следует широко использовать информацию 

производственного учета об объеме выполненных работ не только подрядчиками, но и 

субподрядчиками, это позволяет принимать обоснованные экономические решения при 

управлении инновационными процессами в деятельности всей строительной компании. 

Наше исследование показало, что применение инновационной технологии в 

информационном обеспечении управления строительной компании особую актуальность 

имеет креативные технологии у субподрядчика при сдачи выполненных работ в разрезе 

объектов и отмеченные при приеме подрядчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1. Влияние инновационных технологий и учета у субподрядчиков на 

формирование затрат в строительстве 

 

Данный рисунок 1 свидетельствует о необходимости взаимного контроля применение 

новых разработок  и отражение  в учете у субподрядчиков.  

Как свидетельствует схема рисунка, в строительстве одного дома участвуют несколько 

субподрядчиков. В технологии жилищного строительства подрядчик выполняет основную 

Точка электроснабжения, 

подача в дом и 

электрификация внутри дома 

Теплоснабжение к дому 

последующий монтаж в 

каждую квартиру 

Газоснабжение 

подведение к дому и в 

каждую квартиру 

Подвод канализации 

слив, подключение 

каждой квартиры 

Водоснабжение 

подача воды к дому и 

внутри ее 

Подведение связи к дому и 

в каждой квартире 



79 

 

работу по строительству дома на основе сметно-проектной документации, субподрядчики 

– привязные работы.  

1. Субподрядчик от энергосбыта, согласовав сметно-проектную документацию, внес 

предложение по собственным разработкам, он предложил креативные методы совместно с 

тепловиками, установить инновационные энергозависимые мощные насосы. Тем самым в 

результате получена солидная экономическая, выгода по сравнению с старой и новой 

сметно – проектной документации.  

2. Подведение связи к дому, и в каждую квартиру, субподрядчик использовал новые 

технологии, провел замену новыми материалами и обеспечил рост экономической 

«выгоды» почти 1/3 суммы сметно-проектной документации.  

3. По водоснабжению субподрядчик предложил поправки к подключению к колодцу 

воды,  измерив, расстояние, определил фактически 125 метров к дому, а в сметно-проектной 

документации расстояние было рассчитано на 300 метров. В этой связи земляные работы и 

укладка труб сокращены на приличную сумму затрат и экономия труб на 175 метров. Все 

это поспособствовало бесплатно установить в каждую квартиру сантех-материалы 

(раковины, мойки и водные краны). Подобная экономия за счет сокращения расстояний 

между домом и канализационным колодцем 130 метров вместо 260 м. В практике обычно 

субподрядчик и сам подрядчик эти, выше указанные моменты скрывают. Более того нагло 

ведут замену более дешевыми некачественными деталями и материалами. Всему причина 

не ведут учет достоверных затрат в разрезе каждого строительного объекта.  

Для реализации выше изложенного нужен учет и жесткий контроль. 

Существует последовательность процедур контроля, которая соответствует логике 

планово-управленческого цикла, где следует выделять стратегический, тактический и 

оперативный контроль (1, с.58.). 

Стратегический контроль ориентирован на достижение основной цели строительной 

компании. Стратегический контроль – это основной элемент системы контроля и анализа 

затрат, так как при этом не только анализируются достигнутые результаты, но и 

закладывается основа лидерства – конкуренция, основанная на снижении затрат на 

производство строительной продукции  и выполнении строительных работ. В процессе 

тактического контроля оценивается эффективность мероприятий, проводимых в течение 

непродолжительного времени, предусмотренных текущим планом, в виде ежедневного 

контроля, осуществляемого мастером строительного объекта, на основе подробной 

аналитической информации. 

Оперативный контроль осуществляют ежедневно, а при 2х сменной работе на 

строительном объекте, по завершению каждой смены. В целях оперативного принятия 

управленческих решений в оптимизации затрат – это есть контроль затрат. 

И.Р.Мырзаибраимова исследовала вопросы «совершенствования производственного 

учета затрат и их бюджетирование в жилищно-строительном комплексе». (2, с.20). 

Именно поэтому к наиболее актуальным проблемам на наш взгляд нужно отнести 

выбор в первую очередь видов контроля затем наиболее приемлемых форм организации 

учета затрат и доходов в инновационной деятельности строительной индустрии. 

В условиях рыночной экономики новаторы не задумываются об экономической выгоде 

своих разработок, изобретений, открытий, идей, тем более об ожидаемых затратах от их 

внедрения. В этой связи сегодня однозначно следует разграничить новатора и инноватора. 

«Новатор» создает идеи или изобретения новшества, «инноватор» - воплощает эти идеи или 

изобретения в жизнь, помогая внедрению их в строительное производство. И процесс 

внедрения инновационных технологий  влечет за собой затраты, которые следует 

подвергать учету. Вместе с тем в условиях рынка любое изобретение после внедрения 

должно приносить доход (прибыль) или экономическую выгоду. В целях  управления 

процессом внедрения изобретений, на наш взгляд, необходимо организовать внутренний 

учет затрат и дохода. Внедрение изобретений фиксирует инновационный процесс на основе 

всех тех документов, которые были оформлены в этот период времени.  
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На основе проведенных работ и оформленных документов на внедрение 

инновационных разработок, необходимо организовать «внутренний учет затрат». Учет 

инновационных процессов создаст возможности определить не только затраты, но и 

полученный доход, или ожидаемую выгоду от  этих внедрений. Именно учет создаст 

возможности определить уровень затрат, удельный вес затрат к производству нового 

продукта, уровень по повышению производительности труда. Вместе с тем оказывает 

большое влияние на обеспечение конкурентоспособности строительной компании,  

предложившей и осуществившей инновационные разработки. 

Информация, полученная внутренним учетом, сформирует производственный учет  

инновационной деятельности в целом по компании. 

Любая новая технология, разработанная на основе изобретений, изобретений 

адаптированных в производство является инновацией. 

Основной недостаток – это организация учета затрат капитального строительства в 

целом по компании, не создает прозрачности в определении себестоимости законченного 

строительного объекта. В этой связи необходимо организовать аналитический учет затрат, 

каждого объекта в отдельности, позволяющий контролировать формирование фактических 

затрат, по видам выполняемых работ в разрезе каждого строительного объекта. Вместе с 

тем существуют инновационные методы организации учета затрат и калькуляции 

законченного объекта. Это организация учета затрат по центрам затрат с назначением 

ответственного лица за управлением затрат, или организация учета затрат по методу АВС  

[3]. 

Все вышеизложенное является инновационными методами учета затрат, в целях 

управления затратами и обеспечении достоверной себестоимости одного квадратного 

метра полезной жилой площади. Все это необходимо при реализации жилья населению, 

которое так нуждается в ней. 

Сегодня век цифровизации. В этих условиях и строительная индустрия не исключение, 

она обязана внедрять цифровизацию в целях развития своей экономики. Каждый объект 

строительства, в разрезе выполняемых работ, исходя из технологии производства, должен 

фиксировать каждую выполняемую работу, причем пошагово. Последнее тем самым 

поспособствует обеспечению организации учета затрат в разрезе каждой операции. 

Основная цель, цифровизации навести порядок в планировании и учете затрат на 

производство в строительстве ЖКС. 
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Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде заманауи экономикалық дамудың көптеген 

мәселелері бар. Осы проблемалардың бірі  инфляция. Бұл қаржыға, тұтастай алғанда ақша-

несие және экономикалық жүйеге әсер ететін және қоғамның барлық жақтарына теріс 

ықпал ететін  қауіпті процесс. Инфляция қоғамдағы  әлеуметтік қайшылықтарды 

күшейтеді. Бұрын бұл процесс жергілікті және мерзімді сипатта болса, қазір инфляция 

барлық жерде және созылмалы сипатқа ие. 

Инфляция неғұрлым ұзаққа созылса, мемлекетке осы мәселені шешу үшін қажетті 

шараларды анықтау қиынға соғады. Инфляция мүліктің нақты құнының төмен бағалануын, 

құнсызданатын қорлардың жиналу қаупін, кәсіпорындар мен халықтың кірістерінің 

құнсыздануын тудырады. Инфляция индекстелмеген сомада қарызды өтейтін 

борышкерлерге, депозиттер бойынша төмен пайыз төлейтін банктерге және бағаның өсуін 

есепке алмай, халыққа төлем деңгейін ұстап отырған мемлекетке тиімді. 

Әрбір мемлекетте инфляцияның өзіндік ерекшеліктері бар. Өйткені инфляция қазіргі 

экономиканың жаһандық мәселесі болып табылады және онымен күресу өте қиын және 

ұзақ, сондықтан бұл тақырыпты зерттеу қазіргі уақытта  өзекті болып табылады. 

Инфляция екі түрде көрінуі мүмкін. 

1. Ашық инфляция – жалпы баға деңгейінің өсуімен сипатталатын инфляцияның бір 

түрі.  

Бұл форма «еркін» деп те аталады. Ашық инфляцияның екі түрі бар: 

а) сұраныс инфляциясы: сұраныстың ұсыныстан асып кетуінен көрінеді. Бұл бағаның 

өсуіне және тауарлар мен қызметтердің тапшылығына әкеледі. Еркін инфляцияның бұл түрі 

ЖІӨ көлеміне және жұмысбастылыққа әсер етеді. 

б) ұсыныс  инфляциясы: ресурстарға, өндіріс факторларына бағаның өсуінен көрінеді. 

Мұның салдары өндіріс пен оның шығындарының, сондай-ақ өндірілген өнімнің 

бағасының өсуі болып табылады. 

2. Басылған инфляция – халықты ақша қаражаттарын мәжбүрлі жинақтауға әкелетін 

тауарлардың тапшылығынан ұстап тұрған инфляцияның бір түрі. Инфляцияның бұл түрінің 

салдары тауарлар мен қызметтердің созылмалы тапшылығы болып табылады. Басылған 

инфляция нарықтық механизмдерді бұзады және экономиканың тапшылық түрін 

тудырады. 

Инфляцияның екі түрі де бірін-бірі жоққа шығармайды, олар бір-бірін толықтыра 

отырып, қатар  дами алады, мүмкін  оларды  біріктіру  нұсқалары болуы мүмкін. 

Инфляцияның көптеген себептері бар. Әрбір мемлекет үшін  оның пайда болуының 

өзіндік шарттары бар.  

Инфляцияның пайда болу  себептеріне байланысты  сыртқы және ішкі болып бөлінеді.  

Ішкі себептер: 

1. Мемлекеттік бюджет тапшылығы немесе мемлекеттік шығыстар мен кірістердегі 

теңгерімсіздік. Егер тапшылық елдің Орталық банкінің несиелері есебінен 

қаржыландырылса, яғни. «Баспа станогының» белсенді қолданылуына байланысты бұл бір 

мезгілде тауар өндірілмесе, айналыстағы ақша көлемі күрт өседі. 

2. Әскери мақсаттағы шығындар. Бұл көптеген елдерде мемлекеттік бюджеттің 

созылмалы тапшылығының және мемлекеттік қарызды жабу үшін қағаз ақша эмиссиясын 

пайдалану ақшаның құнсыздану себептерінің бірі болып табылады. Соғыс ассигнациялары 

тауармен  қамтамасыз етілмеген ақша массасының өсуіне әкеледі. 
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3. Әлеуметтік мақсаттағы шығындар. Экономикалық дағдарыс кезінде халықтың өмір 

сүру деңгейі төмендейді. Мемлекет әлеуметтік мақсаттарға (еңбекақыны индекстеу, 

жәрдемақы төлеу) қосымша қаражат бөлу арқылы халықты қолдауға тырысады. Мұның 

салдары – айналыстағы қолма-қол ақша көлемінің артуы. Инфляция өсуіне негіз болады. 

4. Инфляциялық күтулер. Мұндай жағдайда халық өзінің ағымдағы қажеттіліктерінен 

артық тауарларды алады, қажеттісін «сақтайды». «Ақшадан қашу» бар. Сұраныс ұсынысты 

тудырады және баға көтеріледі. 

5. Экономика құрылымындағы бұзушылықтар – жинақтау мен тұтыну, сұраныс пен 

ұсыныс, мемлекеттің кірістері мен шығыстары арасындағы теңгерімсіздік пайда болады. 

Сыртқы себептер: 

1. Экономикалық қатынастарды интернационалдандыру: басқа елдерде инфляцияның 

болуы импорттық тауарлардың бағасы арқылы ішкі тауар бағасының динамикасына әсер 

етеді. 

2. Әлемдік экономикалық дағдарыстар. 

Инфляцияның салдары әртүрлі. Олар экономикалық процестің дамуына, әлеуметтік 

жағдайларға, қоғамның әртүрлі жақтарына әсер ететін жағымсыз сипатқа ие. 

Қазіргі уақытта инфляция белгілі бір дәрежеде елімізде барлық саланы қамтиды.  

2022 жылғы шілдедегі азық-түлік бағасы өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда 

19,7%-ға, азық-түлік емес тауарларға – 14,2%-ға, ақылы қызметтер – 9,2%-ға өсті. 

Азық-түлік нарығында жылдық мәнде бағаның айтарлықтай өсуі түйіршіктелген 

қантқа – 87,3%-ға, пиязға – 71,7%-ға, ұнға – 36,6%-ға көтерілген.  

Азық-түлік емес тауарлар бағасының өсуі 2022 жылғы шілдеде (2021 жылғы шілдемен 

салыстырғанда) 14,2%-ды құрады. Баға деңгейі жеке тауарларға – 26,3%-ға, жуғыш заттар 

мен тазалау құралдарына – 23,5%-ға, тұрмыстық техникаға – 22,6%-ға, құрылыс 

материалдарына – 20,5%-ға, жиһаздар мен тұрмыстық заттарға – 19,1%-ға, автокөліктерге 

– 15,2%-ға өсті.  

Ақылы қызметтердің бағасы жыл ішінде (2022 жылғы шілдеден 2021 жылғы шілдеге 

дейін) 9,2%-ға өсті. Баға деңгейі кешенді демалыс ұйымдарына – 19,1%-ға, қоғамдық 

тамақтандыру қызметтеріне – 16,8%-ға, денсаулық сақтау – 15%-ға, санаторийлерге – 

14,1%-ға, шаштараз және жеке күтім қызметтеріне – 13%-ға, қонақүйлерге – 5,9%-ға өсті. 

 

 

 
 

Ескерту: [2] Дереккөзінен алынған 
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Қарашада айлық инфляция қазанмен салыстырғанда 0,2 пайыздық тармаққа төмендеп, 

1,4%-ды құрады. Өткен айдың қазан айымен салыстырғанда азық-түлік 1,8%-ға, азық-

түлікке жатпайтын тауарлар 1,6%-ға және ақылы қызметтер 0,8%-ға өскен болатын. 2022 

жылғы қарашадағы инфляция жылдық есепте 19,6% - ды құрады. 

Қазіргі уақытта Үкімет өзінің әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламадарында 

инфляция деңгейін төмендетуге  қол жеткізу жөнінде ұсыныстар жасауда.  

Ұлттық Банк Үкіметпен бірлесіп инфляция деңгейін бақылау және төмендету 

шаралары кешенін әзірледі.   Құжатта - өндіріс көлемін ұлғайту, сақтау, тауарлар мен көлік 

логистикасы, тауарлардың бөлшек саудасы, бағаны бақылау, монополияға қарсы және 

сыртқы сауданы реттеу сияқты негізгі бес бағыт бойынша жұмыс қарастырылған. Үкімет 

тарапынан әлеуметтік маңызы бар өнімдерге бағаны тұрақтандыру жұмыстары жүргізіліп 

жатыр.  

Үкіметтің инфляцияны бақылау тәсілі атаулы әлеуметтік көмекке өзгерту мәселесін 

талқылауда болып отыр. Бұл бағаны шарықтатпай, есесіне, мұқтаж азаматтардың санатына 

көмек көрсету дегенді білдіреді. Осылайша, субсидиялар мақсатты бола алады, ал 

тауарларды жеткізу мен өндірістің табыстылығы айтарлықтай серпін алады.  

Сонымен қатар, Ұлттық Банк өз тарапынан 2023 жылы инфляцияны төмендету, 2025 

жылдан бастап орта мерзімді мақсаттарды орындау үшін сұранысты ұсыныспен теңгерімді 

ету және экономиканың қызып кетуін болдырмау үшін базалық мөлшерлемені көтеру 

арқылы ақша-кредит шарттарын күшейтіп отыр. 
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В 21-ом веке реклама не только двигатель торговли, но и часть нашей повседневной 

жизни. И если в былые времена города украшали статуи и чудеса архитектуры, то на 

сегодняшний день на смену пришли неоновые вывески, яркие баннеры. Реклама формирует 

лицо города, стало немыслимо представить современный город без рекламы. 

К современным рекламным технологиям относятся:граффити; кросс-реклама; 

партизанская реклама; эмбиент медиа; частная марка; лайф плейсмент; продукт плейсмент; 

sms-реклама; рекомендательная реклама; Интернет 

Интернет-маркетинг – направлен на продвижение товаров и услуг в глобальной сети. 

Основной целью является конверсия посетителей сайта в потенциальных покупателей, а в 

результате увеличить прибыль. 

Инструмент имеет 3 важных преимущества: 

- интерактивность (Интернет позволяет контролировать ситуацию, напрямую 

обращаясь к потребителю); 

- таргетирование (позволяет показывать вашу рекламу нужной целевой аудитории); 
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- веб-аналитика (позволяет выявить максимально эффективные действия, 

вызвавшие наиболее высокую конверсию). 

Также можно отметить СММ маркетинг. Основой продвижения становится 

комбинация текстового и визуального сообщения, распространяемое через социальные 

сети самостоятельно без участия организатора. Подобного рода сообщения куда лучше 

выполняют доверительную функцию, так как распространяются путем рекомендаций таких 

же потребителей. Это возможно благодаря акценту на социальные связи в CMM 

маркетинге. 

На сегодняшний день интернет является самой просматриваемой рекламной 

площадкой, а ее развитию нет предела. 

Свое существование технология начала в США, рекламодатель размещал технологию 

в известном торговом центре Wachovia Center. Так же один из первых опытов 

использования Ground FX пришлась на книжный магазин, вы только представьте, как вы 

выбираете книгу, а под вашими ногами растекается интерактивная лава [1]. 

В 2005 году по инициативе компании Interactive Media Group, для технологии были 

открыты двери в страны СНГ, в том числе и в Казахстан. Сегодня ее используют для 

различных целей, но в основном в местах большого скопления людей для стимулирования 

посещения потребителем точки сбыта . 

Виртуальный тур – технология, основанная на шлеме виртуальной реальности. 

Человеку, надевшему шлем, демонстрируется несуществующий мир, в котором он может 

прочувствовать действия, которые никогда бы не совершил, к примеру, покататься на 

американских горках или броситься словно птица в свободный полет. Возможности 

буквально безграничны. [2]. 

Российские специалисты разработали инновационную технологию Video in Print. Идея 

заключалась в том, чтобы разместить небольшие дисплеи на страницы различных журналов 

и книг. Заряда подобного дисплея хватает примерно на час работы, а разрешение дисплея 

320*240 пикселей. Подобный формат позволяет проецировать достаточно качественное 

изображение. Минусом технологии является ограниченная вместимость устройства, оно 

вмещает около 5 видео [3]. 

Дополненная реальность – это размещение виртуальных объектов на реальность с 

помощью различных приложений и видеокамер. Также возможен и обратный процесс, 

когда реальный объект проецируется в виртуальном мире. Идеальным примером 

использования данной технологии стала нашумевшая в 2016 году игра Pokemon Go, игра 

буквально вынудила людей выйти на улицу в поисках личного покемона. 

Из-за специфики размещения особую популярность дополнительная реальность обрела 

в печатной и интернет рекламе. 

Рекламные зеркала – это реклама, проецируемая на зеркалах с помощью специального 

инфракрасного датчика в различных общественных местах. Человек в среднем пользуется 

зеркалом 26 раз в сутки, а подобная реклама является отличным способом сыграть на 

самолюбии потребителей, чаще всего реклама доносится потребителю в формате бегущей 

строги. 

Трехмерная реклама, благодаря объемному изображению, позволяет точно сравнить 

продукт, продемонстрированный в рекламе, и реальный, это помогает потребителю 

избавиться от лишних сомнений и не разочароваться в конечном результате. Сервис 

Realgar.ru собрал у себя целую коллекцию интересных VR решений различных заведений 

и продукции, такой формат позволяет рассмотреть изображение со всех сторон. 

Таким образом, можно сделать выводы, что в мире существует огромное количество 

современных рекламных технологий. Компаниям с каждым годом все труднее выбрать 

рекламный носитель, но при правильном подходе они позволят произвести фурор и 

вырваться на лидерские позиции среди конкурентов. 
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Адам - тіршіліктің ең саналы иесі. Кемелділік, әділеттілік, адамгершілік, рухани 

жетілгендік сынды адами қасиеттері оның басқа тіршілік иелерінен биік (ерекше) етеді.  

Адамшылықтың ең биігі - бауырмалдылық пен сүйіспеншілік. Абай өзінің 

философиялық лирикасында:  

Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: 

Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. – деп, бауырмалдық пен сүйіспеншілікті 

үстеуші үш ұғымды (қайрат, ақыл, жүрек)  атайды. Оның бастауында махаббат  ұғымы 

жатыр. Олай деуіміздің басты себебі ақын махаббат сезімін нұрлы ақылға бағындыра білуді 

ғибрат етеді, мекенін жылы жүрек етіп нұсқайды. Жүректі жылы ететін, ақылды 

нұрландыратын және қайратыңызды қыздыратын да махаббат сезімі. Барша адамзаттың 

жетілуі, дамуы, жойылып, қайта жандануы, өркендеуі де «махаббаттан». 

Махаббат философиялық категориясы турасында әлемдік өркениет пен мәдениетте 

жан-жақты сөз етіп, ой жүгірткен. Әлем философиясының өкілдері Эмпедокл, Платон, 

Аристотель, Фома Аквинский, Б. Спиноза, А. Шопенгауэр, В. Соловьёв, З. Фрейд, 

Э.Фромдардың махаббат хақында жеке пайым-түсініктерін барша адамзат танып, біледі.  

Десе де, аясы кең, астары терең күрделі феноменнің түп тамырын ақтара сөз қозғаған 

ойшылдар кемде кем. 

Қазақ әдебиеті мен мәдениетінде қырағы ой танымымен терең философиялық ой 

қозғап, ешкімге бергісіз астарлы сөз бағамдаған ұлы ақын - Абай.  Ақын «махаббат» 

ұғымын өзінше танып, терең ой қозғайды. Ақынның қара сөздері мен өлең-жырларында 

ұлттық таным мен жалпы адамзаттық көзқарастар ұштастығы аңғарылады. Кей 

мәселелерде адамзаттық танымға жүгінсе, кей тұстарда иісі қазақы танымы бар жеке 

даралығы танылады. «Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» өлеңінде  адам жалған өмірдің 

қонағы (фәни), мәңгілік өмірдің сүрушісі (бақи) болып жырланады. Табиғат пен адамды 

қатар қоюы тегін емес. Адам табиғаттың сұлу да саналы, жанды бөлшегі бола тұра, оның 

табиғат әлемінен  ең үлкен айырымы тәндік, ағзалық жаратылысы емес, рухы мен жаны 

болмақ.  

Махаббатсыз - дүние бос. 

Хайуанға оны қосыңдар, - дейді Абай. 

Дүниенің бостығы мен жалған, мәнсіздігін осындай теңеулер айқындайды. Ақын 

махаббат сезімінен кем жандарды хайуанға балайды. Адамның хайуан болуы бір пәсте. Тек 

махаббат адамды адам деңгейіне көтере алады деп білген.  Абай екі тармаққа сыйдырған 

осы ой байламында қандай махаббатты көздейді? Адам баласының бір-біріне деген 

сүйіспеншілігінен де жоғары ұғым тұрғаны анық.   

mailto:l.zaurbekova@ageu.edu.kz
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Махаббат - адам еркіндігінің  көрінісі. Жаратушы Алланы сүюде де адам баласына ерік 

берілген. Ешбір дінде адамзатты жаратқан жаратушы өзін танып білмей сүюге 

мәжбүрлемейді. Тану, түсінісу, көңілдің барлық ой-өлшемінен өткізумен ғана шынайы 

махаббат адам жүрегінде мекен етеді. Философияда махаббатты құмарлық, ынтықтық сезім 

және физикалық, жалған махаббат түрлеріне жіктейді. Философ В.Соловьев «Смысл 

любви» еңбегінде физикалық махаббат тек ұрпақ көбейту мақсатын көздемейтіндігін жан-

жақты дәлелдеген 1. Қазақ философы Ғ. Есім өз еңбектерінде мистикалық махаббат 

туралы ой қозғайды. Махаббат адамның еркінен туындағандығын айтып, Ахмет Яссауидің 

тақуалық өмірін мысал етеді. Ғалым: «Яссауиде адам Аллаға, оның дидарын көруге ынтық 

болса, қазақ мәдениетінде, дүниетанымында ғашықтық адам мен адам арасындағы 

ынтызарлық болып трансформацияланған, ол ғашықтық жолындағы тақуалық» - дейді 2. 

Екі ойшыл да махаббат категориясын адам еркіндігінің формасы ретінде сипаттайды. 

Махаббат - ерекше ынтықты көрсететін күрделі эмоция. Махаббат объектісін өз 

жанынан жоғары көру дәстүрі  XV ғасырда әлем әдебиетінде У. Шекспирдің «Рамео мен 

Джульетасынан» , қазақ әдебиетінде «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» жырында көрініс 

табады. Махаббат трагедиясының символына айналған екі туындыдағы ғашықтар 

дүниетанымын өмір-махаббат-өлім үштігімен шектейді. Махаббат еркіндік пен шындық 

қалпынан айрылғанда трагедияға ұшырайтынын көрсетеді. «Махаббатқа ие болған адам – 

жан деген не кенін білмейді, басы кетсе де тайынбайды, жанын жалдайды» 3. Бұл пікір 

философтар айтқан сүйіспеншіліктің мистикалық түрі дегенге саяды.  

Абай өз шығармаларында махаббат трагедиясына жеткізбейтін амалдарын ұсынады. Ақын

ның  әйгілі «Китаб Тасдиқ» атты еңбегінде: «Махаббат  әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғ

ылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер – әуелі хауас сәлим һәм тән 

саулық, бұлар туысынан болады, қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы 

ұстаздан болады» дейді. «Хауас» арапша – сезім, «сәлим» - толық деп аударылады. Демек, 

адам баласының ақыл-парасаты, адамдығы, саналылығы, жаны мен тән саулығы 

махаббаттан деп көрсетеді. 

Махаббат - кең мәнді феномен. Оның ең үлкен мәнін ер мен әйел арасындағы 

сүйіспеншілік пен қарым-қатынас құрайды. Соған қарамастан ер мен әйел махаббаты бір-

бірінен өзгешеленеді. Бүгінгі күннің зерттеулері бойынша әйел баласы ер адамға қарағанда 

махаббатына берік келеді. Қыз баласы махаббатын мінсіз, романтикалық деңгейге дейін 

көтеріп өмір шындығын елемей кетсе, ал ер адамдар махаббатты шынайы ақиқат түрінде 

қабылдай біледі. Ойшыл Артур Шопенгауер пікірінше тектік инстинкт еркектерде 

көлденең, ал әйелдерде тереңде бағытталған 4. Философ ер мен әйелдің қабылдауының 

айырмашылықтарын ескере отырып, ер адамдардың тұрақсыздыққа, ал әйелдердің 

тұрақтылыққа бейім екенін айтады. Ойшыл махаббатқа тұрақтылық пен тұрақсыздық мәнін 

осылай айқындаған. Ал Абай махаббатты көзбен сүю, көңілмен сүю, жанмен сүю, тәнмен 

сүюлер бірбүтін деп көреді.  

Білектей арқасына өрген бұрым... 

Лүпілдеп қан соғады жүрегіңе. 

Бетіңді таяп барсаң тамағына, 

Шымырлап бу енеді сүйегіңе. – деп жүрегін лүпілдетер, сүйегін шымырлатар ерекше 

сезім ердің қызға деген махаббатынан туындаған құбылыстарды поэтикалық тілмен өте 

көркем сипаттаған.  

Махаббат – адам баласы дамуының ең жоғары қозғаушы күші 5. Махаббат ұғымын 

тілімізде жақсы көру, ынтызар болу, құштар болу, ғашық болу, ғашық ету, сүйіспеншілік 

таныту, ынтық болу, асық болу, құмарлану, басы кету, жанып-өшу, құлай сүю, жан 

тәнімен сүю, көңіл білдіру, көзін салу, ұсыныс жасау, сезімін білдіру, сөз салу, ұнату, ұнап 

қалу, мақұл көрді, іңкәр болды, жанындай көрді т.с.с. сөздермен түсініп, қабылдаймыз. 

Алайда бұл сөздер махаббаттың сан түрлі формасын ғана танытады. Махаббаттан кемде 

кем адам  санамалап көрсеткен сезімнің формаларын түсінбейді. Соның салдарынан адам 

бойында  сан түрлі зұлымдыққа итермелейтін кереғар құбылыстар туып, жетіледі. Ұлы 
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Абай 45-қара сөзінде  махаббатты өмір көркі, адамшылықтың алды, ғаделет сезім деп  

сипаттайды. Мұндағы «ғаделет» әділет дегенді білдіреді. Ғаделет жайында Абайтанушы 

ғалым «үш сүю – толық адам ілімінің темірқазығы» мақаласында «Және сүй хақ жолы деп 

әділетті» деген тармағына сүйене отырып, үшінші сүюді ғаділет (әділет) деп көрсетеді 6. 

Ақын махаббатты әділет ұғымымен байланыстырған. Жүрегінде махаббаты (иманы) бар 

адам айналасына әділетті келеді, ал өзіне адал адам ешқашан зұлым, надан істерге бойын 

салдыртпайды деген ой қозғайды. 

Махаббат ұғымын тілімізде сүйіспеншілік, ғашықтық, асықтық деген мағыналас 

сөздер алмастырады (синоним сөздігінен). Ал поэтикада құштарлық сезім, ынтықтық 

көңіл тіркестерімен беріледі. Осы секілді Абайдың жеке өзіне тән махаббат туралы құрбан 

ету, сағыну, көзге жас келу, ынтығу, ықылас білдіру, жан тойдыру, бейнет сусынын ішу, 

жақсы көру, сүю, сағыну, сарғаю, көңілмен танысу, ғашық болу, сүйісу, жүрегі лүпілдеу, 

буыны босау, сағыну, ләззат алу, суыну, ысыну, елең қағу, бос шошу, қызару, сұрлану т.б. 

тіркестері шығармаларында бой көрсетіп отырады. Абай өлең-жырларында адамның ішкі 

жай-күйін, эмоциялық хал-ахуалын бейнелі әрі әсерлі жеткізуде суыну, ысыну, елең қағу, 

бос шошу, қызару, сұрлану деген тілдік айшықтауларды (эмотивтер) пайдаланады. Ақын 

өлеңдеріндегі адам образдары да осы көңіл-күй формаларымен шебер суреттеліп отырады.  

Философия мен психологияда махаббаттың сан алуан түрлері мен формаларын жіктеп 

көрсетеді. Мәселен, ата-ана мен бала арасындағы махаббат, аналық махаббат, әкелік 

махаббат, ағалық махаббат, өз-өзіне, құдайға деген махаббат және жануарларға, арман-

мақсаттары мен қағидаларға әрі Отанға деген махаббат т.б. түрлері бар. Адамның жанды я 

жансыз нәрсеге құштарлығынан махаббаттың объективті және тұлғааралық түрлері 

туындайды. Формасына қарай махаббат романтикалық, платоникалық, физикалық та 

болады.  Ұрпақ жалғастыру тіршілік иесінің маңызды миссиясы. Екі жыныс та ұрпақ 

жалғастыру ісіне тең дәрежеде қатысқанмен, нақты жеке тұлғаны дүниеге әкелу 

жауапкершілігі әйелде басымырақ 4. Физикалық махаббатты батыс ойшылдары ашық 

сипаттап,  ұрпақ тәрбиелеу салмағын әйел баласына жүктейді. Абай да оның астарын 

түсінген. Сондықтан да қыз баласының тәрбиесі мен тегіне аса мән берген. Және аса үлкен 

сыйластықпен өлең-жырларына қосқан. Әйел баласын махаббаттың ең нәзік объектісі 

санаған.  

Қатының сені сүйсе, сен де оны сүй, 

Жасаулы деп, малда деп байдан алма, 

Кедей қызы арзан деп құмарлан ба. 

Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, 

Ата-анаңның қызығынан ғапыл қалма. – дейді.  Ақын ар, ұят, ақыл сынды қасиеттерді 

ата-ана тәрбиесінің айнасы деп таниды. Махаббат пен сүйіспеншілікке толы отбасында 

өскен қыз болашақта рухани бай, сау ұрпақты тәрбиелейді деп сенеді. Махаббат Абай 

сөзімен топшылағанда ұят, сабырлық сияқты адамның ең асыл қасиеттерін ұялатады.  

Абайдың алғашқы махаббаты Тоғжанға арнаған өлеңдері ақынның бозбалалық 

шақтағы сезімі емес, саналы азамат болып қалыптасқанын көрсетеді. Ақын махаббатын 

лирикалық толғаныспен жырлағанмен, сезімін ақыл мен қайратқа бағындырып отырған.   

Ғашықтық, құмарлық пен - ол екі жол, 

Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. 

Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, 

Мен не болсам болайын, сен аман бол. – дейді. Ақын ғашықтықты сүйген адамын өз 

жеке басынан артық көру, оған әрдайым жақсылық, амандық тілеу деп ұққан. Төрт тармақ 

арқылы ғашықтық пен құмарлық ұғымдарына нақты тұжырымдар жасайды. Өмір 

өлшемінен өткен шындығын оқырманына ашық әрі дәл жеткізе білген ақын 

шығармашылық тұлғасына тән жалпақ лирика, сезім жетегінде сөз қозғамайды, жүрегін 

салқын ақылға бағындыра пікір білдіреді.  

Махаббат - табиғат әлеміндегі үйлесімділік, сұлулық, реттілік пен тәртіптіліктің 

ұйытқысы ретіндегі ұлы күш. Ол күш табиғат пен тұрмыс-тіршіліктің көзге көрінбейтін 
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ғажайып сырларын да аша алады. Абай санасындағы махаббат көзі өте өткір. Ақын ай 

сәулесінің дірілі, тамағы иегіне тиіп ұялып тұрған қыз бейнесі, тасыған өзен гүрілі, қалың 

ағаштың жапырағы, таудың жаңғырығы, иттің үргені, жүректің дүрсілі, елең қағып, 

шошып тұрған қыздың жолығуға келген сәті, бір суытар, бір ысытар ерекше сезім 

сыйлаған алапат күш, барлығы дерлік керемет үйлесімділік тауып, қазақы тұрмыс-

тіршіліктің саябырлаған кезі желсіз түн, ұйқыдағы үйдің тыныштығын күзеткен үрген ит, 

ішке сыймай тұрған лаулаған сезімді (ғашықтықты) керемет суреттеген. Абай жырлайтын 

махаббат жүрекке қонғанда тіршіліктің әр сәті, шағы көзге ілінердей маңызды әрі көркем. 

Абай  «желсіз түнде жарық ай» деп ғашықтардың қауышар қолайлы сәтін, табиғат, 

тіршілік, ғашықтық сезім ұштасқан әдемі гармониясын айтады.  

Абай гармонияны (үйлесімділікті) табиғаттан да жоғары ғаламат күштен іздеген. 

Имани сауаты жоғары ақын «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деп жырлайды. Махаббат - 

Алла тағаланың он сегіз мың ғаламды, бүкіл ғаламды жаратқан ұлы, шексіз сүйіспеншілігі. 

Ақын шексіз сүйіспеншілік жайында: 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. 

Адамзаттың бәрін сүй «бауырым» деп, 

Және «Хақ жолы осы» деп әділетті. 

Жаратушы Алланы жаннан артық сүюге  Абай біріншіден, имани сауатының 

тереңдігінен, екіншіден, адамның пендешілік әрекеттерін көп сынап, көп білгендігінен 

өлеңіне қосады.  Сол себепті де махаббатына бірде адал, бірде қатал, бірде сараң, бірде 

жомарт адамның емес, Алланың мейірімін, сүйіспеншілігін шексіз санайды. Ақын оны жете 

түсініп, түйсінген. Аллаға деген махаббатты «Хақ жолына» балаған.  

Адамзат жаратылысының өзегіне айналған махаббат философиялық категориясы ақын 

шығармаларында барлық қырынан танылады. Махаббат Абай поэзиясында тек 

философиялық категория ғана емес, психо-физиологиялық күйдің, этикалық, моральдық 

әрекеттер мен адам танымының  да өзегіне айналып отыр. Ақын: 

Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол, 

Адам болам десеңіз, - деп сөз айтады. Ақын үшін адам болудың өзіндік моральдық 

ұстанымдары бар. Ол ұстанымдар махаббатсыз дамып жетілуі екіталай. Себебі махаббат 

ақынның «жанның тамағы» дегендерін қалыптастырушы ядросы болып отыр. Абай 

махаббаттың тетігін білім, ғылым, өнер үйренуден көреді:  

Пайда ойлама, ар ойла, 

Талап қыл артық білуге. 

Артық ғылым кітапта, 

Ерінбей оқып көруге. – дейді ақын. «Еріншектік, арсыздық, пайдакүнемдік» бос 

кеуделіктен. Ал кеудесі бос адам құштарлық, сүйіспеншілік сезімдерінен жұрдай боларын 

38-сөзінде: «Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым-білімге махаббаттандырмақ әлгі 

айтылған үшеуінен болады» - деп топшылайды. Толық адамды қалыптастыратын өнер, 

білім, ғылымға құштарлық пен имандылық, тазалықтың бастауы Абайша «ғаделет сезімі» - 

махаббат.  

Махаббаттың уақыттық, эстетикалық сипатын танытатын тіркестер қазақ тілінде көп. 

Мысалы, бала махаббат, шынайы махаббат, мөлдір махаббат, ескі махаббат, ескірмеген 

махаббат, нағыз махаббат, жалындаған махаббат, жауапсыз махаббат, ер махаббат, 

алғашқы махаббат, киелі махаббат, ана махаббат, қайғылы махаббат, шала махаббат, 

үлкен махаббат, құпия махаббат, қысқа махаббат, ұлы махаббат т.с.с. Осындай тіркестер 

қатарына ұлы ақынның «бес күндік ғашық» тіркесін қосуға келеді.   

Абай поэзиясында жүрек - махаббаттың символы ғана емес, мекені. «Жүрек - адам 

баласының ең аяулы жері» - деп береді он жетінші қара сөзінде.  Жүректі адам денесінің 

патшасы етіп тіл қаттырады. Жүректі ақын қара сөздерінде ыстық жүрек, асау жүрек, 

қасқыр жүрек деп жіктейді. Жүрек тазалығы адам қайраты мен жігерінен. Жүректі, есті 
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адам баласында рақымдылық, мейірбандық, бауырмалдық, ұят, асықтық, әділет сынды 

қасиеттер мәңгі мекен етеді деген ой айтады.  

Жүрек - теңіз, қызықтың бәрі-асыл тас, 

Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. 

Жүректен қызу-қызба кете қалса, 

Өзге тәннен еш қызық іс табылмас - дейді ақын. Шындығында да, жүректен қан 

тарайды. Жан сонда мекен қылады. Адам жанының мекен етуі үшін жүрек өзінің био-

физиологиялық мөлшерінен өзгеше болуы тиіс. Сол себепті де ақын жүректі теңізге балап 

тұр. Өйткені теңіздей жүрек барша асылды өзіне сыйдыра алатындай кең әрі терең. 

Оқырманын поэтикалық көркем бейнелеуімен ғана емес, «жүректен қызу-қызба кете 

қалса» деген ақиқат-шындығымен еліктіреді. Жүректің нұры сөніп демей, қызу-қызбасы 

кетсе тіршіліктің мәні қалмайды деп ашық жазған. Ол махаббаттың қайғыртатынын да, 

күлдіртіп, қуантатынын да жақсы ұға білген. Сондықтан да күлкі мен қайғының аражігін 

ажыратып, жүректі ақыл мен қайратқа бағындыруды ғибрат етеді. 

Абай жүректі – рахым, шафағаттың қайнар көзінің баламасы ретінде қарайды.   

Жүректе көп қазына бар, бәрі жақсы,  

Теңіздің түбіндей-ақ қарап бақшы. 

Сол жүректен жылылық, достық пенен 

Бұлақша ағып ғаламға тарамақшы. – дейді ақын. Абай жүрекке төмендегіше сипат 

береді:  ауру жүрек,  асау жүрек, жас жүрек,  қасқыр жүрек, жылы жүрек, жау жүрек, 

сорлы жүрек, ет жүрек, ынталы жүрек, ызалы жүрек, аз жүрек, жаралы жүрек, ыстық 

жүрек, шын жүрек, мұз жүрек, кірсіз жүрек, қан жүрек, асыл жүрек, жұмсақ жүрек. 

Қорыта келе, мақалаға тиек болған ғұлама бабамыз Абайдың бір ғана махаббат 

хақындағы ой-танымы -  барша адамзаттың, әсіресе, өскелең ұрпақтың тәрбиесі мен білім 

алу, даму жолындағы өлшеусіз құндылық. 
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С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Кыргызско-Казахский Университет,  Бишкек Кыргызстан 

 

Наше сообщество в мировом масштабе в данное время, столкнулось с серьезным 

вызовом и угрозой, связанной с общемировой глобализацией и неконтролируемых 

миграционных явлений, глобальное распространение радикальных идеологических 

взглядов, которые никак не могут не оказать влияния на межэтнические и 

межконфессиальные настроения и как итог - конфликты трансформирующиеся в 

транснациональном пространстве. В связи с чем такое социально-правовое и уголовно-

правовое явление как экстремизм становиться очевидной проблемой не только отдельно 

взятые государства как Кыргызская Республика и Казахстан, но и всего мирового 
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сообщества. 

 Международно-правовые стандарты на сегодняшний день ориентируют мировое 

сообщество на активную борьбу с преступлениями, мотивированными расовой, 

национальной, религиозной и иной ненавистью, а вопросы предупреждения преступлений 

экстремистской направленности всецело связано с обеспечением равенства всех членов 

общества и ликвидации любых форм дискриминации.  

Так, международно-правовые стандарты в области прав человека принятые в рамках 

Организации Объединенных Наций состоят из следующих нормативно-правовых актов: 

1. Устав ООН 1945 г1.; 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года2;   

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года3; 

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 

декабря 1965 года4; 

5. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений5; 

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября1950 года6;   

7. Рабатский план действий по запрету пропаганды национальной, расовой ил 

религиозной ненависти, принятый экспертами на итоговом совещании в Рабате 4-5 октября 

2012 г7.; 

8. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 

15 июня 2001 года8. 

В целом вышеперечисленные стандарты провозглашают право каждого человека на 

свободное выражение своего мнения, но вместе с тем они и предусматривают, что всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее 

собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; всякое распространение 

идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к 

расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 

направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 

происхождения, предоставление любой ̆помощи для проведения расистской ̆деятельности, 

включая ее финансирование; всякая дискриминация на основе религии или убеждений 

должны быть запрещены законом.  

 Хотелось бы остановиться на Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений 1981 года и Международной̆ конвенции 

о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 года в которых, по его мнению, 

определены конкретные меры и эффективные пути решения вопросов по минимизации 

экстремистских проявлений.  

Так, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений 1981 года  прямо обязывает все государства принимать 

эффективные меры для предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии 
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или убеждений, в признании, осуществлении и реализации прав человека и основных 

свобод во всех областях гражданской,̆ экономической,̆ политической̆, социальной̆ и 

культурной̆ жизни9, а статья 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой̆ 

дискриминации 1966 г. отмечает, что государства-участники обязаны объявить караемым 

по закону преступлением всякое распространение идей, основанных на расовом 

превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой ̆дискриминации, а также 

все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой̆ расы 

или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также 

предоставление любой̆ помощи для проведения расистской̆ деятельности, включая ее 

финансирование10.  

 Несмотря на обширное описание норм, правил, ограничений и рекомендаций, 

связанных с борьбой и нетерпимостью против экстремизма, данный термин всецело 

применяется и употребляется в них, но данные международные акты, так называемого 

универсального характера не содержат конкретного и четкого определения – экстремизма.  

Лишь первым его, осторожным и общим понятием как экстремизм он приобрел формы 

на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2003 году в котором 

представлено следующее его определение: «Форма политической̆ деятельности, явно или 

исподволь отрицающая принципы парламентской демократии и основанная на идеологии 

и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и 

ультранационализм»11. Представленное понятие больше носит политический оттенок без 

конкретных признаков деяний. 

Проводя анализ других международно-правовых документов, а в частности 

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 года  отмечено первое международно-правовое определение экстремизма которое 

предусмотрено в п. 3 ч. 1 ст. 1 где предусмотрено следующее: «Экстремизм - какое-либо 

деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и 

преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 

Сторон»12.  

 Данная формулировка экстремизма уже более полно в сравнении с определением, 

указанным на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2003 году и 

расширяет перечень деяний, но в основном сводится к противоправным насильственным 

деяниям, посягающим на различные виды объектов, таких как насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства. Однако несмотря на общность формулировки в нем 

все еще отсутствуют мотивационные и сущностные критерии в полном объеме, 

характеризующие данное социально-правовое явление. 

Таким образом, в рамках, взятых Кыргызской Республикой на себя обязательств по 

выполнению принятых международных правовых актов, национальное законодательство 

включило в себя нормы, гарантирующие и обеспечивающие осуществление равноправия, 

но при этом и запрещающие любые формы дискриминации и экстремизма. 

Среди национальных (нормативных правовых актов) стандартов, регулирующих запрет 

экстремизма в Кыргызской Республики,  выделить основной закон - Конституцию 

Кыргызской̆ Республики, которая провозглашает человека, его права и свободы высшей̆ 
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ценностью (ч. 1 статья 23) и устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены Конституцией̆ и законами в целях защиты национальной ̆

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, 

защиты прав и свобод других лиц (ч.2 статьи 23)13.  

В ней обоснованно отмечено, что в Кыргызской Республике признается политическое 

многообразие и многопартийность (ч. 1, 2 статьи 8), никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной ̆ или обязательной̆ (часть 1 статьи 9). 

Запрещается функционирование политических партий, общественных и религиозных 

объединений, их представительств и филиалов, деятельность которых направлена на 

насильственное изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, 

разжигание социальной, расовой, межнациональной и религиозной розни, создание 

политических партий на религиозной и этнической основе, преследование религиозными 

объединениями политических целей (часть 3 статья 8), запрещается пропаганда 

национальной, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального 

превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию (часть 4 статья 32)14.  

Согласно части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики никто не может 

подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической 

принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, 

образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других 

обстоятельств15. 

В свете реализации вышеперечисленных конституционных запретов и выполнения 

международных обязательств в национальное законодательство в целом и в частности в 

Уголовном кодексе Кыргызской Республики предусмотрена ответственность за 

совершение преступлений экстремистской ̆ направленности, в частности в статье 331 

(Создание и финансирование экстремистской организации), в статье 332 (Изготовление, 

распространение экстремистских материалов), в статье 330 (Возбуждение расовой, 

этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)16. 

Таким образом, уголовно-правовые запреты, связанные с экстремистской 

направленностью, представляют собой не только обобщенную группу уголовно 

наказуемых деяний, обусловленных специфическими мотивами - ненавистью (враждой), 

основанной на расовых, национальных, религиозных и иных социальных различиях, 

изготовление и распространение экстремистских материалов, но и само создание и 

финансирование такой организации. 

17 августа 2005 года в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ 

конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Кыргызской 

Республики определены правовые и организационные основы противодействия 

экстремистской деятельности которые были закреплены в Законе Кыргызской Республики 

«О противодействии экстремистской деятельности» от 17 августа 2005 года №15017. 

В данном нормативном правовом акте в статье 1 Закона экстремизм понимается как: 

1) деятельность общественных объединений или религиозных организаций либо иных 

предприятий, организаций и учреждений, а также средств массовой информации 

независимо от форм собственности, либо физических лиц по планированию, организации, 

подготовке и совершению действий, направленных: 

 на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Кыргызской Республики; 

 на подрыв безопасности Кыргызской Республики; 
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 на захват или присвоение властных полномочий; 

 на создание незаконных вооруженных формирований; 

 на осуществление террористической деятельности; 

 на возбуждение расовой, национальной (межэтнической) или религиозной розни, а 

также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

 на унижение национального достоинства; 

 на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной (этнической) или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

 на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной (этнической), 

религиозной или языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

2-1) пропаганда атрибутики или символики экстремистской организации; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению 

или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для 

осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных 

видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств; 

Таким образом, выше проведенный краткий анализ позволяет констатировать 

отсутствие на международном уровне единого универсального определения экстремизма и, 

как следствие, различный подход национального законодателя в криминализации 

проявлений этого опаснейшего социально-правового явления, масштабы которого, к 

сожалению, лишь только направлены на увеличение.  Данные обобщенные универсальные 

подходы или по-другому «пробелы» в международном праве должны быть непременно 

ликвидированы путем принятия специальной Конвенции ООН, а усилия мирового 

сообщества в борьбе с этим злом консолидированы.  
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Аннотация 
В статье ставится задача определить роль и степень соблюдения принципа 

независимости адвокатской деятельности. Соблюдение прав человека, защита идеалов 

правового и демократического государства, обеспечение справедливого судопроизводства 

невозможны без сильной и независимой адвокатуры. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, демократия, правовая защита, защита 

интересов, независимость и объективность. 

Түйіндеме 

 Мақалада адвокаттық қызметтің тәуелсіздік принципіне сәйкестіктің рөлі мен 

дәрежесін анықтау міндеті қойылған. Адам құқықтарын сақтау, құқықтық мемлекет пен 

демократиялық мемлекет идеалдарын қорғау, әділ сот талқылауын қамтамасыз ету 

мықты және тәуелсіз заң кәсібінсіз мүмкін емес. 

Түйін сөздер: адвокатура, демократия, құқықтық қорғау, мүдделерді қорғау, 

тәуелсіздік және объективтілік.  

Summary 
The article aims to determine the role and degree of compliance with the principle of 

independence of advocacy. Observance of human rights, protection of the ideals of a rule-of-law 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols
https://www.ohchr.org/ru/freedom-of-expression
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17363
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17363
mailto:imanalina79@mail.ru


95 

 

and democratic state, ensuring a fair trial are impossible without a strong and independent legal 

profession. 

Key words: advocacy, democracy, legal protection, protection of interests, independence and 

objectivity. 

 

Независимая адвокатская деятельность является непреложным условием доступа 

граждан к правосудию и верховенства закона в любом демократическом государстве. 

В обществе, основанном на уважении к верховенству права, адвокат выполняет особую 

роль. Обязанности адвоката не начинаются и не заканчиваются добросовестным 

исполнением того, что он (она) должен сделать в той мере, в которой это позволяет закон. 

Адвокат должен служить интересам правосудия, а также тех, чьи права и свободы ему 

доверено защищать, и эта обязанность адвоката не только выступать в суде от имени 

клиента, но и оказывать ему юридическую помощь в виде советов и консультаций. В этой 

связи на адвоката возлагается целый комплекс обязательств, как юридического, так и 

морального характера, зачастую вступающих во взаимное противоречие, 

подразделяющееся на следующие категории:  перед клиентом; перед судом и другими 

органами власти, перед которыми он защищает интересы клиента или действует от его  

имени; перед другими представителями данной профессии в целом и перед любым из 

коллег в отдельности; перед обществом, для членов которого существование свободной и 

независимой профессии связанной с соблюдением правовых норм, разработанных самой 

профессией, является важнейшей гарантией защиты прав человека перед лицом 

государственной власти и других интересов общества. 

           Признавая право государства регулировать оказание юридической помощи, 

международное сообщество считает, что такое регулирование должно осуществляться на 

основе соблюдения принципа профессиональной независимости адвокатов. При этом 

необходимо отметить, что основными бенефициарами независимости правовой профессии 

являются не сами адвокаты, юридическое общество или абстрактно - правосудие, а, прежде 

всего, общество. Профессиональная независимость - это не привилегия, которую дают 

именно этой профессии, а необходимое условие для выполнения ею публичной функции - 

защиты индивидуальных прав граждан независимо от влияния и вмешательства 

государства. 

Каждый день адвокат сталкивается со сложными моральными проблемами, для 

решения которых ему приходится выстраивать поведение, соблюдая требования 

законодательства и профессиональной этики. Сложная моральная проблема, с которой 

адвокаты, как правило, сталкиваются при осуществлении своей деятельности, - это 

проблема сохранения ими своей независимости и объективности.  

Адвокаты нередко отождествляются общественным мнением и властями с клиентом и 

его делом. В том случае, если клиент и его дело непопулярны и вызывают агрессию, то 

работа адвоката может стать для него, его семьи и его помощников небезопасной: 

перенесение отрицательных характеристик с клиента и его дела на адвоката может 

привести к уголовным, гражданским, административным или моральным санкциям по 

отношению к нему. Возможны также прямые угрозы применения силы к адвокату из-за 

того, что последний давал советы, защищал или представлял интересы данного клиента. На 

адвоката иногда оказывается давление со стороны властей и общественности, особенно 

если он защищает интересы лиц, лишенных свободы. Не случайно в Законе об адвокатской 

деятельности говорится, что адвокат и его семья находятся под защитой государства, а в 

этических принципах содержится требование действовать «свободно, честно и 

бесстрашно» [1]. 

У адвоката, как и любого другого человека, могут быть свои личные интересы: 

например, желание достичь богатства, известности, большой частной практики и т.д. 

Нормы профессиональной этики требуют от адвоката, чтобы он, защищая клиента, не 

поддавался влиянию собственных интересов и желаний. 
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Независимость необходима адвокату для того, чтобы поддерживать доверие к 

правосудию и гарантировать клиенту, что его защищают объективно. Он должен быть 

независим физически, духовно, материально (иметь достаточные средства к 

существованию), интеллектуально, нравственно. 

Порядок осуществления принципа независимости: 

1.  Адвокат может согласиться, но может и отказаться следовать указаниям клиента. 

2.  Адвокат может отказаться от участия в любом деле на любой стадии. 

3.  Адвокат имеет право так строить свою речь и таким образом представлять 

аргументы суду, как считает это нужным 

4.  Адвокат не может находиться в подчинении любого другого лица, которое не 

является адвокатом. 

5.  Адвокату запрещается действовать в интересах двух и более клиентов, если между 

этими клиентами существует конфликт интересов - этот запрет гарантирует, что интересы 

каждого клиента будут защищаться объективно. 

6.  Адвокату запрещается заниматься другими видами деятельности - для того чтобы 

уберечься от внешних влияний. 

7.  Адвокат не должен рассматривать юридическую профессию как доходный бизнес. 

В настоящее время законодательство Республики Казахстан не содержит положений, 

создающих гарантии независимости адвокатской деятельности от неуместного 

вмешательства государства. Сегодня проведение всех процессуальных действий в 

отношении адвоката регулируется общими нормами уголовно-процессуального 

законодательства и не предполагает дополнительных процессуальных гарантий, которые 

бы учитывали публичный характер адвокатской деятельности. Не редки случаи, когда 

адвокат, ведущий дело, часто бывает неудобной фигурой для следователя, 

осуществляющего предварительное следствие, прокурора, надзирающего за ним, и т.д. 

Желая избавиться от «неудобного» адвоката, правоохранительные органы начинают 

оказывать на него «воздействие». 

Это выражается иногда в попытках вывести адвоката из дела путем подмены его 

статуса, т.е. допросив его в качестве свидетеля по делу, могут изъять документы в 

консультации и использовать другие приемы, вполне вписывающиеся в действующее 

законодательство, что затрудняет работу адвоката и является нарушением прав граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи. В этой связи адвокат сам нуждается 

в наличии правовых и организационных гарантий своей деятельности. 

Необходимо отметить, что законодательные установления в отношении адвоката 

(защитника) в практической деятельности часто нарушаются.  

Несмотря на закрепление в законодательстве широкого круга профессиональных прав 

адвоката, а также присутствие вышеперечисленных международно-правовых и 

внутригосударственных законодательных гарантий, направленных на обеспечение 

профессиональной деятельности адвоката, следует признать, что в настоящее время на 

территории Республики Казахстан эти положения отчасти носят декларативный характер. 

Анализ отчетности коллегий адвокатов, материалов научной и периодической печати, 

а также материалов, публикуемых в сети Интернет, показывает, что в последнее время 

представителями криминалитета и сотрудниками государственных структур стали широко 

применяться незаконные действия в отношении адвокатов. Эти незаконные методы 

воздействия имеют своей целью вмешательство в профессиональную деятельность 

адвокатов и воспрепятствование этой деятельности. 

К открытым способам воздействия на адвокатов со стороны сотрудников 

государственных органов следует отнести применение незаконного воздействия на 

адвокатов посредством создания различного рода препятствий в пользовании 

помещениями, арендуемыми либо находящимися в собственности адвокатских 

образований, участившиеся случаи производства обысков в помещениях адвокатских 

структур, незаконные досмотры и обыски адвокатов в СИЗО и при входе в помещение УВД, 
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сопровождающиеся изъятием материальных носителей, на которых содержится 

информация, составляющая адвокатскую тайну, незаконные допросы адвокатов в качестве 

свидетелей по делам их доверителей, немотивированное отстранение адвокатов от ведения 

дел, направление властными органами представлений о лишении статуса (по надуманным 

основаниям) наиболее активных адвокатов, незаконное проведение гласных и негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, незаконное и необоснованное привлечение адвокатов 

к административной ответственности, препятствование адвокатам в их праве собирать и 

представлять доказательства, противодействие реализации права на встречи с 

подзащитным, содержащимся под стражей, оскорбления, угрозы, физическое насилие [2]. 

К скрытым способам давления на адвокатов и адвокатуру в целом относятся 

дискриминационное разделение юристов на категории «полноценных» (прокуроры, 

следователи) и «второсортных» (адвокаты и  «прочие правозащитники»), создание 

государством преимущественных условий при ведении уголовного дела для органов 

обвинения и условий фактического бесправия - для адвокатов, сведение к нулю 

возможности для адвоката стать судьёй, и так далее [3]. 

Со стороны иных лиц, в том числе и представителей криминалитета, незаконное 

воздействие в отношении адвокатов проявляется в высказывании угроз, требованиях 

отказаться от представления интересов доверителя, оговоре адвокатов, мести за 

профессиональную деятельность различными способами, начиная от повреждения и 

уничтожения имущества адвокатов или их близких, заканчивая их физическим 

устранением. 

В частности, несмотря на то, что  с момента допуска к участию в деле адвокат имеет 

право на свидания наедине со своим подзащитным без ограничения их количества, 

продолжительности и в условиях, обеспечивающих  конфиденциальность таковых 

свиданий, в судах он лишен возможности даже на краткую беседу с содержащимися под 

стражей подзащитными. Имеются факты незаконного прослушивания, аудиозаписи бесед 

адвокатов с подзащитными, с последующими попытками использования полученных 

данных в качестве доказательств по уголовным делам и др. С целью сокрытия этих 

противоправных действий и уклонения от ответственности за их совершение сотрудниками 

не составляются соответствующие протоколы об этом. Пытаясь обосновать "законность" 

этих противоправных действий, они ссылаются на специальные ведомственные 

"инструкции", якобы изданные их руководством, но для ознакомления с ними адвокатам их 

не предъявляют, нарушая тем самым статью 4 Конституции РК, где говорится, что все 

нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, должны 

публиковаться в официальных изданиях, в статье 48 Закона РК от 24 марта 1998г. "О 

нормативных правовых актах" указывается, что все уполномоченные органы обязаны 

предоставлять доступ заинтересованным лицам для ознакомления с принятыми 

нормативными правовыми актами, кроме тех, которые содержат государственные секреты 

или охраняемую законом тайну[4].  

Еще одним прецедентом нарушения ст. 17 Закона Республики Казахстан “Об 

адвокатской деятельности” является проведение несанкционированного обыска в целью 

изъять журнал ордеров адвокатов сотрудниками финансовой полиции и прокуратуры 24 

февраля 2012 года в юридической консультации № 12 Алматинской городской коллегии 

адвокатов. Более того, адвокатское делопроизводство, иные связанные с ним материалы и 

документы, а также имущество адвоката, в том числе средства мобильной связи, 

аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию 

и проверке, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. Журнал 

учета выдачи ордеров содержит в себе сведения о гражданах, получающих правовую 

помощь от адвокатов, работающих в юридической консультации, что относится к 

адвокатской тайне, охраняемой законом. Факт не санкционированного прокурором обыска 

в юридической консультации с целью изъятия такого журнала является вторжением в сферу 

адвокатской тайны.  
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Не разработан механизм реализации принципа равенства сторон в суде. В правовом 

демократическом государстве суды должны ограничивать репрессивные устремления 

правоохранительных органов, охраняя права и свободы личности от необоснованного 

нарушения. К сожалению, ситуация с состязательностью сторон в уголовном процессе в 

нашей стране далека от идеальной. Довольно часто происходит сильное искривление 

правосудия в сторону обеспечения интересов государственного обвинения. Судьи иногда 

не стесняются оказывать не явное, но содействие государственному обвинению в 

восполнении пробелов в доказывании, игнорируют нарушения закона, допущенные 

органами уголовного преследования, нередко оставляют без внимания обоснованные 

жалобы и ходатайства обвиняемых и их защитников. Полагаем, что причин такому 

положению вещей много и одна из них это существующая в настоящее время система 

управления процессом отправления правосудия, которая ограничивает судей в их 

самостоятельности [5]. 

Организационные аспекты реализации предоставленных адвокату гарантий и 

процессуальных прав могут заключаться: 

- в создании комиссий по защите прав адвокатов в структуре Республиканской 

коллегии адвокатов; 

- во введении в крупных адвокатских образованиях должности заместителя 

руководителя, для осуществления охраны профессиональных прав адвокатов – членов 

соответствующего адвокатского образования; 

- в проведении мониторинга посягательств на профессиональные права и гарантии 

независимости адвоката с целью установления их действительных количественных 

показателей; 

- в проведении разъяснительной работы среди адвокатов, с целью недопущения 

оставления без внимания посягательств на их независимость и фактов нарушений их 

профессиональных прав; 

- в выработке научно обоснованных предложений об изменении законодательства, 

направленных на искоренение посягательств на профессиональные права и гарантии 

независимости адвоката; 

- в разработке методических указаний, адресованных адвокатам, содержащих 

практические рекомендации по защите гарантий их независимости от противоправных 

посягательств и по способам противодействия реализации их профессиональных прав; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников правоохранительных органов 

и судов, с целью недопущения посягательств на профессиональную деятельность. 

 

Литература 

1. Тыныбеков, Сериккали. Независимость деятельности адвоката и право на выбор 

защитника // 2011г. 

2. Воронов А.А. Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на 

его независимость //Современное право, 2005, № 7. –  204 c. - C. 121 

3.Стецовский Ю.И. Защита адвоката от уголовного преследования // Адвокат, 2007, № 

9. – 22 c.  

4. Закон РК от 24 марта 1998г. "О нормативных правовых актах". 

5. Бекбергенов, Н. А. Правоохранительная деятельность в Республике Казахстан: Учеб. 

пособие / Н. А. Бекбергенов.- Караганда: Болашак-Баспа, 2013. – 395 c. 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА  

 

Ильясова А.Т. - магистрант  

Казахский национальный Женский педагогический университет,  

Научный руководитель: Таубаева Ш.Т. - д.п.н., профессор,  

академик Академии педагогических наук Казахстана 

 

Аннотация 

Традиционный подход к подготовке специалистов в области менеджмента и повышению 

их профессиональных качеств делает практически невозможным развитие такой 

личностной характеристики, как лидерство 

 

Введение. Современные образовательные критерии предъявляют дополнительные 

требования к компетентности будущих специалистов сферы менеджмента: помимо 

управленческих навыков, менеджеру необходимо обладать целым набором личностных 

качеств, среди которых способность к профессионально-личностному росту и рефлексии, 

поведенческая гибкость, ориентация на достижение цели, реализм в оценке видов на 

будущее, высокая социальная мотивация, стрессоустойчивость, креативность, 

объективность по отношению к самому себе и другим, эмоциональная зрелость и 

стабильность, восприимчивость к чувствам других людей, и другие характеристики, 

которые относятся к лидерским качествам. 

В условиях социально-экономической модернизации общество нуждается в 

компетентных и активных специалистах, способных самостоятельно принимать решения, 

готовых брать на себя ответственность за их осуществление, умеющих правильно строить 

взаимоотношения с другими людьми, работать в команде, то есть проявлять лидерские 

качества [2]. 

Изучением лидерства в психологии занимались зарубежные и отечественные 

психологи, такие, как У. Беннис, К. Левин, Р. Стогдилл, П. Херси, Т.В. Бендас, Е.С. 

Яхонтова, О.Б. Михайлова, Л.И. Уманский и другие. Лидерство представляет собой 

способность влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достижения 

поставленных целей. Лидерство – это психологическая характеристика поведения 

отдельных членов группы [2]. Н.П. Беляцкий, А.А. Беляева рассматривают лидерство в 

рамках дуалистического подхода и определяют лидерство как: 1) ведущее положение 

отдельной личности, социальной группы, обусловленное более эффективными 

результатами деятельности; 2) процессы внутренней самоорганизации и самоуправления 

группы, коллектива, обусловленные индивидуальной инициативой их членов [3]. 

 

Таблица 1 – Методики оценки лидерских качеств будущего менеджера  

 

ЛИДЕРСКОК КАЧЕСТВО методика оценки 

Самооценка, знания себя  Шкала дифференциальных эмоций К. Изард 

Уверенность в себе  

 

Методика самооценки эмоциональных состояний (А. 

Уэссман и Д. Рикс). Шкалы «уверенность в себе – 

беспомощность» 

Надежность,ответственность  Определение уровня лидерского потенциала (Е. 

Жариков, Е. Крушельницкий) 

Активная жизненная позиция  Методика самооценки эмоциональных состояний (А. 

Уэссман и Д. Рикс). Шкалы: «энергичность – 

усталость», «приподнятость – подавленность» 

Инициативность  Диагностика функционального лидерства в малых 

группах 
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мотивированность  Методика определения психического выгорания (А. А. 

Рукавишников). Шкалы: «профессиональная 

мотивация», «психическое выгорание» 

умение создать команду  Методика «Я – лидер» (Е. С. Федоров; О. В. Еремин, Т. 

А. Миронова) 

организационные качества  Методика выявления организаторских способностей 

(КОС) 

коммуникативные качества  Методика выявления коммуникативных способностей 

(КОС) 

готовность к риску  Готовность к риску Шуберт (PSK) 

стрессоустойчивость  Методика определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Холмса и Раге 

интегральная характеристика 

лидерства  

Экспресс-тест актуального уровня проявления 

лидерства в совместной деятельности 

 

Существует много определений лидерства; однако простое значение лидерства - это 

искусство мотивации группы или коллектива людей работать над достижением общей цели, 

основанной на потребностях организации или университета. проще говоря, лидер - это 

человек, который способен вдохновлять и направлять действия для достижения 

определенной цели в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. лидер - 

это человек, который обладает способностью мотивировать, сотрудничать с другими, 

обладая соответствующими навыками, знаниями и отношением, чтобы продвигать 

организацию к величию. личность лидера также достаточно убедительна, чтобы заставить 

других следовать за ним или за ней к полному достижению целей организации. часто 

термины "лидерство" и "менеджмент" взаимозаменяемы, поскольку относятся к 

организационной управленческой структуре или к отдельным лицам, которые на самом 

деле являются менеджерами, как к "лидерам" различных управленческих команд или 

групп[4]. 

Быть эффективным лидером - значит уметь управлять имеющимися в его распоряжении 

ресурсами, демонстрировать сильное чувство моральной цели и понимать динамику 

изменений. эффективные лидеры обладают эмоциональным интеллектом и могут легко 

устанавливать контакт с другими людьми, выстраивая отношения. будучи сильным 

лидером и индивидуалистом, демонстрирует приверженность развитию и обмену новыми 

идеями и знаниями. настоящее испытание сильного и эффективного лидерства - это когда 

лидер способен убедиться, что члены команды сосредоточены и движутся в значимом 

направлении внутри организации (fullan, 2002) [5]. 

Студенческие лидеры являются бесценным активом для роста академического, 

социального и культурного развития университетской среды следующим образом: 

Создавать чувство сопричастности и ответственности. 

 Помогать своим сверстникам в определении их собственных целей и стремлении к 

лидерству 

 Обучать своих сверстников знанию важной роли , которую этическое лидерство 

играет в обществе в целом . 

 Обучать своих сверстников знаниям, связанным с построением команды и высокой 

важностью команды 

Улучшать физическое состояние кампуса и отношения с сообществом. 

Помощь в координации встреч, написании отчетов, передаче важной информации об 

университете 

Помогать сверстникам научиться решать проблемы гуманным образом предлагать 

сверстникам возможность расти и участвовать в гражданском сообществе, осознавать 

разнообразие и уважать его, совершенствовать социальные -личные ценности и лидерские 

навыки и виды деятельности, т. е. эффективную коммуникацию, принятие решений, 



101 

 

решение проблем, понимание теорий лидерства и практическое применениелидерских 

навыков в различных условиях.  

Исходя из этого, разработана модель лидерских качеств студентов. выявлено, что 

основными структурными компонентами данной модели выступают индивидуально-

личностный профессионально-харизматичный, социально-психологический и креативно-

лидерский. каждый их компонентов выбирает определенный набор лидерских качеств 

студента (таблица 1). 

 

Таблица - модель лидерских качеств студентов  

 
индивидуальный 

уровень  

индивидуально-личностный компонент  
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активность и 

домирование  

уверенность и 

самоуверенность 

в себе  

рефлективность  стремление 

к успеху  

готовность 

к риску  

профессионально-

харизматический компонент  

социально-психологический компонент  

профессионализм в решении 

учебных управленческих задач  

 

коммуникативная компетентность  

действенная эмпатия  

доверие людей  эмоциональная сдерженность  

способность организовывать и 

вести команду за собой  

межличнаостная чувствительность  

способность влиять на людей  терпимость к людям  

творческий 

уровень  

креативно-лидерский компонент  

креативность  гибкость в поведении  

 

Создание дальновидных студенческих лидеров в университете или отдельных лиц в 

организации на будущее, возможно, поможет улучшить качество жизни и возможности 

для других расти в академическом, культурном и социальном плане. 

Студенты, участвующие в руководящей деятельности в университете, и отдельные 

лица в организации учатся демонстрировать зрелость и самодисциплину, позитивный 

настрой, устойчивость, видение действий, оставаться сосредоточенными на цели и вносить 

изменения, когда это необходимо. студенты, которые демонстрируют силу в своем 

лидерстве в университете или отдельных лицах в организации, будут: окружать себя 

лучшими людьми для работы, учиться делегировать полномочия и требовать результатов, 

моделировать поведение, которого они ожидают от других, верить в позитивные изменения 

и вдохновлять их, никогда не относиться к себе слишком серьезно, служить другим, не быть 

самим собой, а праздновать успех и отдавать должное другим за хорошо выполненную 

работу  
Заключение Нами были получены следующие выводы. Разработанная модель развития 

лидерских качеств будущего менеджера в вузе посредством образовательной траектории 

включает в себя спроектированную деятельность, совокупность различных мероприятий 

(социального, общественного, воспитательного, профориентационного, 

профессионального характера), направленные на формирование профессионально-

личностных качеств, а также позволяет проводить мониторинг изменений развития 

лидерских качеств и определять условия их эффективной реализации. 
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Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің 

қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының 

аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының – белгілі би және 

старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап 

білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. 

Қазақ жерінде оқу-білімнің шамшырағын жағушы, педагогтік-демократиялық 

көзқарастың негізін салушы – Ыбырай Алтынсариннің прогрессивті педагогикалық 

идеялары ХІХ ғасырдың екінші жартысында демократиялық орыстың қоғамдық ой-

пікірлерінің ықпалымен қалыптасты. Ыбырай өз замандастарының ағартушылық ой-

пікірлерін қуаттап, қазақ жерінде оқу-білімнің шамшырағын жақты, педагогтік-

демократиялық көзқарастың негізін салды [1, 8-б.].  

Педагог қазақ халқының өзіне тән ұлттық-тәрбие үрдістерін ағарту ісімен ұштастыра 

отырып, бүгінгі педагогика саласындағы бірнеше бағыттардың негізін салды.  

 

Сурет 1. - Ы. Алтынсаринның білім мен тәрбие саласындағы тағылымдары 
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Халықтың ұлттық тәлім-тәрбиесі негізінде ол Қазақстандағы ұлттық мектептердегі 

оқыту ісінің әдістемесінің іргетасын қалады. Ол Қазақстандағы мектептердегі оқыту, білім 

беру ісін бір жүйеге келтіруді талап етіп, соны белгілі жолға қойды.  

Жаңашыл әдісі – оқытудағы оқу үрдісін ана тіліне негіздей отырып, орыс тілін 

меңгерту; 

Жаңашыл идеясы – оқулықтар мен оқу құралдарын орыс графикасына сүйене отырып, 

жаңа алфавит негізінде жасау. 

Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғұмырын туған халқын өнер-білімді, жаңа заманның 

өркениетті, мәдениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға. Ол өзінің 

ағартушылық, педагогтік, ақын-жазушылық тарихи қызметі мен зор талантын, жан-жақты 

терең білімі мен қайрат-жігерін елдің жас ұрпағын оқытып, тәрбиелеуге, қазақ жерінде 

жаңа үлгідегі мектептер ашып, оқушыларды өз кезінің озық ғылымымен қаруландыруға, 

кәсіп түрлеріне үйретуге арнаған [2, 156-б.]. 

Ы. Алтынсарин бұл жолда сан алуан кедергілер мен қиындықтарды жеңе отырып, 

үлкен жетістіктерге қол жеткізді, сөйтіп, туған халқының мақтан тұтатын ардақтысына 

айналды. 

 

 

 
 

Сурет 2 - Ы. Алтынсаринның білім саласында жасаған реформалары 

 

Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларын білім нәрімен сусындатуға асықты. Осы 

арманын жүзеге асыру үшін облыстық басқармаға мектеп ашу туралы өтініштер жіберді. 

Ақыры 1860 жылы облыстық басқарма Ы. Алтынсаринге Торғайдан қазақ балаларына 

арналған бастауыш мектеп ашуды тапсырды, әрі өзін сол мектепке орыс тілінің  мұғалімі 

етіп тағайындады. Бірақ, жергілікті үкімет Алтынсаринге қол ұшын соза қоймады, сөйтіп 

мектеп ашу ісі ұзаққа созылды.  

Ы. Алтынсаринның армандаған мектебі араға төрт жыл салып, 1864 жылы 8-қаңтарда 

Торғай жерінде салтанатты түрде ашылды. Бұл ұлт ұстазы негізін қалаған алғашқы білім 

ордасы еді. Мектепті Ы. Алтынсарин төрт жыл бойы жинаған ақшасына ашты. 
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1879 жылы Ы. Алтынсарин Торғай облысы бойынша орыс-қазақ учищелерінің  

инспекторы болып тағайындалды. Бұл оның қолын ұзартты. Торғай, Жітіқара, Обаған, 

Қарабалық, Әуликөл болыстарында және Қостанай қаласында тағы он бес мектеп салынды. 

1882 жылы Ы. Алтынсарин барлық мектепке ән-күй сабақтарын енгізді. Жергілікті, 

ауқатты ел азаматтарынан ақша жинап, кітапхана ашты. 

Ыбырай ағарту ісімен бірге сол уақыттағы қоғамдық-саяси өмірге сергек араласып, 

ғылым білімге, еңбек пен өнерге, дінге, этнографияға қатысты еңбектер жазды. Ыбырай 

қажырлы еңбектерінің нәтижесінде көркем еңбектері қазақ әдебиетінің қалыптасуына 

айрықша ықпал етті. Сол әдеби шығармалары арқылы тіршіліктің өзекті мәселелерін 

көтеруге бет бұрды. Ол қазақтың жазба әдебиетінің, әдеби тілінің негізін қалаушылардың 

бірі болды.  

1879 жылы Ы. Алтынсаринның әдеби еңбектерінің жинағы «Қазақ хрестоматиясы» 

ағартушылық мақсатта жазған әйгілі екі өлеңмен ашылды. Ақын бұл өлеңдерді өз кезінде 

«Сөз басы» деген атпеналған. Ол халық ағарту ісіне арнаған әдеби туындаларын да оқу-

білімді насихаттаудың ұтымды әдісінің қажеттігін көрсетті [3, 42-б.]. Ы. Алтынсарин 

«Қазақ хрестоматиясына» кірген өлеңдерінде де халық-ағарту идеясын көтерді. Оның «Кел, 

балалар, оқылық!», «Өнер-білім бар жұрттар» өлеңдері осындай мақсатта туған.   

Қазақ балаларын тек біліммен сусындатпай, еңбекке баулуды көздеген ол 1883 жылы 

15 қарашада Торғай қолөнер мектебін ашты. 

Алтынсарин қазақ қыздарын оқытуға да көп күш салды. 1887 жылы 15 қарашада Ырғыз 

қыздар училищесінің негізін қалайды. 1888 жылы қыздарға арналған 12 орындық мектеп 

интернат ашады [4, 96-б.]. 

Әдебиет зерттеушісі, филолог ғалым С. Әсіпов «Ұлы ұстаз» мақаласында оның 

ағартушылық, педагогикалық еңбегіне тоқталып кітапхана ісінің негізін қалаушы екендігін 

ерекше атап көрсетті.  

Педагог ғалым Ә. Ламашев «Ыбырай Алтынсарин және оның орыс достары мен 

ізбасарлары» атты еңбегінде оның өмірі мен қызметіне талдау жасай отырып, қазақ 

даласында ашылған уезд орталықтарындағы мектептерді уездік не қалалық деп атап, оларға 

Ресей мектептеріндегі құқық беруді Ы. Алтынсарин Орынбор округі алдына әлденеше рет 

қойғанымен, бірақ оның сұрау тілектері аяқсыз қалды деп ағартушы арманының 

асқақтығын көрсетеді. Сондай-ақ ол Ы. Алтынсаринді қыздарға білім беру мен жалпы 

кәсіптік білім берудің іргетасын қалауды және салауатты өмір салтын қалыптастырудың 

тұңғыш ұйымдастырушысы ретінде көрсетеді [5, 59-б.].  

С. Ешімхановтың «Ұстаздан ұлағат, ұлыдан өнеге» атты мақаласы Ы. Алтынсариннің 

мектептер жанынан физика, химия кабинеттерін ашып, дала балаларын алғаш рет барометр, 

микроскоп, электромагнит, телеграфтың жұмыс істейтін модельдерімен, ғажайып шам, әр 

түрлі коллекцияларымен таныстырған ағартушы ғалым ретінде танытуымен ерекшелінеді 

[6, 10-б.]. 

Ы. Алтынсарин өзінің барлық оқулықтарында, әдістемелік еңбектерінде жас ұрпақты 

тәрбиелеудегі оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін көтеріп, өзектілігін шешуге ұмтылады 

және қазақ халқына білім берудің рөлін және оның маңызын, оның әлеуметтік ортаны қайта 

жаңғыртудағы рөлін көрсетеді. 

Ағартушының өнегелі өмірі мен өрісі биік таланты бір кезде қандай – жарқын да жанды 

қасиеттерімен көрініп, қазақ мәдениетінің тарихында айқын іздерін қалдырса, қазір де сол 

асыл да абзал ерекшеліктерін өз бойында сақтауда.  

Ыбырай Алтынсариннің тарихи ерлігі талай ғасыр қараңғылық басқан өлкенің тұңғыш 

рет бір шетінен шырақ жағып, сәуле түсіріп, одан соң туған халқын ауыр ұйқысынан 

қоңырау қағып оятуы еді. Міне, осындай игі шараның жүзеге асырылуы Торғай даласынан 

білім, ғылым саласында тұңғыштар тобының шығуына қолайлы негіз жасады. 

ХХ ғасырдың басында Торғайдан өнер мен білімді мұрат тұтқан көптеген зиялы 

азаматтар шықты. Бұлардың бәрі де Ыбырай мектебінен түлеп ұшқан тұлғалар еді. 

Солардың алғашқыларының қатарында есімдері елімізге белгілі  Шеген бидің ұрпақтары 
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ағайынды Ахмет, Ғазымбек Бірімжановтар, Мұқтар Қорғанбековты, Алаш арыстары Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Кәрім Тоқтабаев, Нәзипа Құлжанованы, кейінгі 

толқыннан Қоғабай Жоламанов, Асқар Закарин, Батырбек Бірімжанов, Молдахмет Кенбаев, 

Нұрхан Ахметбеков, Ілияс Бәйменов, Қайнекей Жармағамбетов, Мұқатай Жармұхамедов, 

Кәрім Ержанов, Сырбай Мәуленов пен Ғафу Қайырбеков, Кенжеғали Сағадиев және Бекет 

Махмутовты атасақ болады. 

Біздің мақсатымыз негізінен Ыбырай Алтынсариннің Торғайдағы нағашылары 

хақында әңгіме болғандықтан, Ұлы ағартушының алдын көрген Торғайдан шыққан білімді, 

есімдері елімізге белгілі басқа тұлғалар туралы деректер келтіріп, сөз қозғаған жоқпыз. 

Және олардың аты-жөні мен еңбектері көзі ашық қауымға таныс екенін де еске алдық. 
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Қазақ халқының сан ғасырлық тарихында ХХ ғасырдың басындағы ұлттық 

мемлекеттілікті жариялап, өзінің тұтастығын сақтап қалған Қазақ АКСР-нің құрылу кезеңі 

аса маңызды тарихи оқиға болып табылады. Қазақ даласында Кеңес үкіметінің орнауымен 

ұлттық мемлекет құру мәселесі күн тәртібіне қойылды. Қазақ АКСР-нің құрылу туралы 

Декреттің қабылдануымен, астанасы – Орынбор қаласы болған жаңа мемлекеттік құрылым 

пайда болды. Қазақтар мекендеген барлық жерлерді біріктіру мәселесі күн тәртібіне 

қойылып, шекаралық межелеу нәтижесінде Қазақстан аумағы ұлғайып, халқының саны 

өсті. Бұл қазақ халқының аумақтық бірігуі мемлекеттілікті нығайтып, республиканың 

экономикалық және мәдени дамуы үшін маңызы зор болды. Қазақ АКСР-нің құрылуы 

халқымыздың тарихындағы аса маңызды оқиға болып саналады. Ұлттық мемлекет құру 

жолындағы алғашқы қадам болған бұл оқиғаның тарихи маңызы болды. Қазіргі тәуелсіз 

Қазақстанның қалыптасуына негіз болған кеңестік қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен 

дамуы тарихтағы аса маңызды оқиғаның бірі еді.  

Тарихы 1920 жылдан басталатын Қазақ АКСР-ның құрылу тарихына қатысты зерттеу 

жұмысын жазу аса маңызды мәселе болып табылады. Себебі, бұл мемлекеттік құрылымның 

қалыптасуы қазақ жерінің бір республикаға бірігіп, қазақтандыру саясатының 

жүргізілуімен аса маңызды еді. Биыл Қазақ АКСР-нің құрылғанына 102 жыл толады. Бір 

ғасырдан астам уақыт өтсе де осы кеңестік кезеңдегі мемлекеттік құрылымның тарихы, 
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мемлекеттік шекараның қалыптасуы мен «қазақ» тарихи атауының қалпына келтірілуі 

сияқты маңызды оқиғаларға толы кезеңді мектеп оқулықтары негізінде оқушыларға тиімді 

әдіс-тәсілдермен меңгерту аса маңызды болмақ.  

2021 жылы қаңтар айының 26-да ҚР Президенті Қ-Ж. Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген 

отырысында еліміздегі мектептердегі «Қазақстан тарихы» пәні оқулығы мен осы пәнді 

оқушылардың бойына патриоттық сезімді ояту мақсатында меңгертудің маңыздылығы 

туралы айтқан болатын. Сонымен қатар, оқулықтардың сапасы мен бірізділіктің жоқтығы, 

тарихи даталар мен фактілерді бұрмалаусыз жеткізу туралы жаза келе, өткен 

тарихымыздағы ақтаңдақ беттерді болашақ ұрпақтың игілігі үшін қайта жазып, 

толықтырулар енгізу туралы айтқан болатын [1]. Сондықтан да тарихымыздағы оқиғалар 

мен фактілердің оқушыларға ешқандай бұрмалаусыз жеткізу міндетін дұрыс орындау үшін 

де тарихты зерттеу  біздің міндетіміз деп білеміз.  

Қазақ тарихында ХХ ғасырдың басы көптеген саяси оқиғаларға толы кезең болды. 

Қазақ даласында кеңес үкіметінің орнауымен көптеген саяси процесстер өзгерістерге 

ұшырап отырды. Осы уақытта қазақ тарихында өзінің маңыздылығы мен ауқымдылығы 

жағынан маңыздылығы жоғары әрі мемлекеттілігіміздің бастауындай болған тарихи оқиға 

– Қазақ АКСР-нің құрылуы болды. Алғашқы мемлекеттік құрылымға сол кездегі қазақтар 

орналасқан аумақтар мен Орта Азияны межелеу кезінде қосылған қазақ болыстары 

енгізілді. Автономия жариялау ісі үлкен қиыншылықтар мен үлкен күш жұмсауды қажет 

етті. Ең алдымен контрреволюцияны талқандау, ұлт арасындағы шовинистік көзқарастағы 

адамдармен күрес, ұлтшылдық пен рушылдыққа қарсы күрес жүргізу.  

Қазақ АКСР – 1920-1936 жылдарғы кеңестік автономиялық құрылым. Құрамына 

Ақмола, Семей, Орал облысы, Каспий облысы мен Астрахан губерниясының қазақтар 

тұратын аудандары енді. Астанасы – Орынбор қаласы [2, 194 б.].    

Алғашында РКФСР құрамындағы автономия ретінде құрылған мемлекеттік 

құрылымның 1920 жылдың 26 тамызында В.И. Ленин және РКФСР Орталық Атқару 

комитетінің төрағасы М.И. Калинин «Қырғыз (Қазақ) Автономиялық Кеңестік Социалистік 

Республикасын құру туралы» декретке қол қоюымен құрылды.  

Территориясы: 

Семей (Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан, Қарқаралы уездері); 

Ақмола (Атбасар, Ақмола, Көкшетау, Петропавл және Омбы қаласының бір бөлігі); 

Торғай (Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай); 

Орал (Орал, Лбищенск, Темір, Гурьев); 

Орынбор (Орынбор-Покров, Орск, Краснохолм, Илецкғ Шарлык, Исаеводедовск, 

Петров) губерниялары мен Маңғыстау уезі; Закаспий облысы, Красноводск уезінің 4,5 Адай 

болыстықтары; сонымен қатар Қазақ АКСР құрамына Синемор болыстығы және Астрахан 

губерниясы Бөкей Ордасының 1-2 Приморье округіне қарасты бұрынғы қазыналық жерлер; 

жағалау жерлері, Сафрон, Ганюшкин, Николаев болыстықтары кірді [3, 251-252 бб.]. 

1920 жылғы Қазақ АКСР құрылтайында республиканың аумағы белгіленіп, 12 

қазандағы мәжілісте қарастырылатын мәселелер келесідей болды:  

– Қазақ АКСР-нің территориясын анықтау; 

– Қазақ АКСР құрамынан тыс, бірақ экономикалық жағынан байланысты аумақтарды 

қосу процесі; 

– Көршілес мемлекеттермен шекараны заңды түрде белгілеу; 

– Қазақ АКСР-нің әкімшілік басқару аппаратын құру т.б. мәселелер қарастырылды. 

Осы жиыннан кейін автономия құрамына сол кездегі солтүстік-батыс өңірдегі көптеген 

жерлер қосылып, аумағы біршама ұлғайды.  

1924 жылғы Орталық Азиядағы ұлттық межелеу кезінде Қазақ АКСР құрамына 

қосылған территорияға жойылған Түркістан АКСР-нің аумақтары: Сырдария облысынан, 

Жетісу облысынан, Самарқан облысынан, сонымен қатар Қазақ АКСР құрамына Түркістан 

АКСР-нің Әмудария облысының бөліктерінен құралған Қарақалпақ автономиялық облысы 
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мен Хорезм АКСР-інің бір бөлігі кірді. Жалпы межелеуге белгіленген 1745,4 мың кв. км 

аумақтың 1 468 724 адам мекендейтін 685,9 мың кв км Қазақстанға өтті [4, 59 б.]. 

1925 жылғы 19 сәуірдегі съезде Қазақ Орталық Атқару комитетінің құрамы мен Қазақ 

АКСР халкомдарын сайлау болып өтті. Ол бойынша келесідей тұлғалар ХКК құрамына 

сайланды.  

Қазақ АКСР-нің тарихына қатысты тақырыпты зерттеуде оның астаналарының өзгерісі 

тарихи оқиға болып табылады. Себебі, алғашында құрылған кезінен бастап Орынбор 

қаласы мен оның құрамына кіретін аумақтың Қазақ АКСР-нің құрамына енуі үлкен тарихи 

оқиға болып еді. Бірақ, көп ұзамай Орталық биліктің шешімімен астананы ауыстыру туралы 

шешім қабылданып, қазақ зиялы өкілдерінің қарсылығына қарамастан Ресейдің құрамына 

өтіп кетті. Енді күн тәртібінде жаңа астананы бекіту мәселесі тұрды.   

Болашақ елдің астанасы ретінде бірнеше қала ұсынылды. Олардың ішінде Шымкент, 

Әулиеата, Қызылода және Ақтөбе қалалары аталды. Осылайша, 1925 жылы БОАТ 

Төралқасы Орынбор губерниясын Қазақ АКСР құрамынан шығару туралы шешімді 

қабылдады. Енді жаңа астана ретінде съезд Ақмешіт (Қызылорда) қаласын бекітті. Бұл 

шешімнің қабылдануында Н. Нұрмақовтың атқарған рөлі ерекше еді.  

1924-1929 жылдары ҚАКСР ХАК төрағасының міндетін атқарушы қызметінде болған 

Н. Нұрмақов 1925 жылы өткен мәжілісте баяндама жасап, онда астананың Қызылорда 

қаласы болуының тарихи маңызын түсіндіре келе, қаланы «астаналық мәртебеге сай 

дамыту мәселесін» күн тәртібіне қояды. Сонымен қатар, баяндамада астананы Қызылорда 

ретінде бекітудің бірнеше маңыздылығын түсіндіре кетеді. Олар: Орынбор қаласының 

астана болып бекітілген кезінен бастап оны өзгертуге бірнеше қадамдар жасалды. Оның 

ішінде ең маңыздысы қалада қазақтардың аз шоғырлануы еді. Ал Ақмешіт қаласында 

қазақтар ең көп қоныстанған өңір ретінде танылуы еді. Сонымен қатар, қазақ зиялылары 

қазақтың астанасының орыс ішінде болуын қаламады [5, 78 б.]. Бұл мәселе баспасөзде де 

қызу талқыға түсіп, астанамыз «орыс жерінде емес, қаласы болмаса да қазақ киіз ауылында 

болса да қазаққа жақын болуы керек» деп, жаман да болса өз жерімізде болғаны дұрыс деген 

пікірлер жазылды [6, 4 б.]. Осындай себептерді алға тарта отырып, жұмысты жүргізу үшін 

арнайы комиссия құрылды. Оның басында К.А. Кенжеұлы (кейіннен Ішкі сауда халық 

комиссары атқару комитетінің халық комиссары болды) болып белгіленіп, 6 ай бойында 

қаланы ретке келтіру, тұрғын үйлерді дайындау үшін көп мөлшерде қаражат жұмсалды. Бұл 

жұмыстардың барлығы Қызылорда қаласын көркейтуге арналған еді. Бұдан бөлек қала 

құрылысы, көгалдандыру, көркейту, электрмен, сумен жабдықтау, әлеуметтік сала 

нысандарын салу т.б. жұмыстар атқарылды. Осылайша, 1924-1929 жылдары ел астанасы 

болған Қызылорда қаласының шынайы астаналық келбеті мен мәртебеге лайықты болуына 

Н. Нұрмақов басқарған Қазақ АКСР-нің үкіметі үлкен күш-жігерін жұмсады.  

Қызылорда қаласы астана мәртебесін иеленген тұста онда мемлекеттік баспа, онда 13 

қазақ тілінде және 18 басқа тілде газеттер шығарылды. Сонымен қатар қазақ зиялы қауым 

өкілдері жаңа астанада тұңғыш мәдениет пен өнердің орталығы ұлттық театр ашу ісіне де 

қолдау білдірді. Осылайша, кеңес үкіметінің кезінде Қазақ АКСР-нің астанасын 

Орынбордан Қызылордаға ауыстыру сол кездегі өмір талабы болған еді [7, 138 б.]. 

Қызылорда қаласы өзіне берілген астана мәртебесін абыроймен атқарып шықты. 

Қазақ АКСР-нің территориясы мәселесі 1925 жылғы Орта Азиядағы территориялық 

межелеу жұмыстарымен байланысты еді. Осы межелеу жұмыстары нәтижесінде 

қабылданған декрет Қазақ АКСР-ның аумақтық тұтастығының алғашқы құқықтық негізін 

қалады. Осында Қазақ АКСР-ның құрамына кіретін әкімшілік-аумақтық құрылымдардың: 

облыстардың, уездердің және болыстықтардың аттары нақты аталып көрсетілді [8, 28 б.]. 

Сонымен қатар қазақ зиялылары білім, ғылым және мәдениет саласының артта қалған 

тұстарын дамыту бойынша еңбек етіп, 1925-1927 жылдары республиканың халық ағарту 

саласында 147 мектепке жөндеу жұмыстарын, жаңадан 153 мектеп салу жұмыстарын 

қолға алды. Республикада балабақшалар саны артып, 1926-1927 жылдары 14-ке жетіп, 

онда 2440 бала тәрбиеленді [9, 109 б.].   
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Қорыта келе, Патшалық Ресейдің ұзақ уақыт бойы қазақ даласын отарлауы барысында 

территориямыздың көп бөлігі белгісіз себептермен көрші елдердің құрамына өтіп кеткен 

болатын. Ал ХХ ғасырдың басында қазақ зиялыларының араласуымен және олардың 

табанды талаптарының барысында мемлекеттік шекарамыз қалпына келтірілді.  

Жаңадан пайда болған мемлекеттік құрылымның билік иелерінің алдында тұрған 

басты мәселесі республикалық құрылымның алдында тұрған аса күрделі мәселесі – 

мемлекеттік шекара еді. Бұрындары Батыс Сібір әкімшілігіне қараған Ақмола, Семей 

облыстарын қосып алудың өзі үлкен қиындықтарға толы болды. қазақ мемлекеттілігінің 

қалыптасуында қазақ зиялыларының ішінде Т.Р. Рысқұлов, Ә.Т. Жангелдин, С.М. 

Меңдешов, А. Байтұрсынұлы, С. Сәдуақасұлы, С.Д. Асфендияров, М. Дулатұлы, 

Н.Т. Төреқұлов, Ә.Ә. Ермеков сынды зиялылар елеулі еңбек етті. 

Қазақ АКСР-ның құрылу тарихын зерттеуде аса маңызды мәселенің бірі – «Қазақ» 

атауының қалпына келтірілуі еді. Осы мәселе төңірегінде жинақталған мәліметтерді талдай 

келе, бұл атау қалай қалпына келтірілді деген сауал туындайды. Осыдан 97 жыл бұрын, 

1925 жылға дейін «киргиз» деген атаумен аталған халық Қазақ АКСР-нің ОАК-нің декреті 

негізінде өзінің тарихи атауын қалпына келтірді. Бұл тарихи оқиғаның орын алуы ХХ 

ғасырдың басындағы үлкен тарихи оқиға болды және оның қалпына келтірілуінде қазақ 

зиялыларының атқарған қызметі ерекше.  

1919 жылы 19 шілдеде большевиктердің қолдауы негізінде қазақ өлкесін уақытша 

басқарудың құрылымы Революциялық комитет құрылды. Осы комитеттің бастамасымен 

қазақ өлкесінде өзіндік территориясы қалыптасқан мемлекеттік құрылымды 

қалыптастыруға дайындық жұмыстары басталды. Бұл жұмыстардың жүйелі әрі батыл түрде 

жүргізілуінде бұрынғы Алаш партиясының мүшелерінің рөлі басым күшке ие болды. 

Себебі, Алаш қайраткерлерінің басты арманы өзіндік атауы мен территориясы бар 

мемлекет құру еді. Сол себепті де бұрынғы «алашордалықтар» Кеңес үкіметі құрамында 

қызмет ете отырып, өздерінің тарихи армандарын орындауға кірісті. Осы тұста А. 

Байтұрсыновтың 1919 жылы қазақ халқына жасаған үндеуінде бұрынғы алашордашыларды 

Кеңес үкіметінің құрамына өтіп, билікке қызмет етуге шақыруы және Т. Рысқұловтың «... 

Кеңес үкіметі біз үшін мақсат емес, мүмкіндік» деген сөздері көп нәрсені аңғартады [10, 7 

б.].  

Қазақ даласында өзіндік мемлекет орнату жолында еңбек еткен қайраткерлер ең 

алдымен автономия алу жолында күрес жүргізді. Нәтижесінде 1920 жылы 26 тамызда 

БОАК пен РКФСР ХКК «Автономиялы Қырғыз (Қазақ) Социалистік Кеңестік 

Республикасын құру туралы» декретті қабылдады. Осы декрет бойынша 1920 жылдың 

қазан айында Орынбор қаласында алғашқы мемлекеттік құрылым қалыптасты. Енді осы 

мемлекеттің атауындағы «киргиз», «қырғыз» сөздерін ауыстыруға байланысты көптеген 

жиындар мен баспасөзде мақалалар жарияланып, қатені түзетуге еңбек еткен көптеген 

қайраткерлер болды. Осы бастаманы алғаш көтеріп, қазақ халқының тарихи атауын 

қалпына келтіру бастамасын көтерген сол кездегі Қазақ АКСР Халкомкеңесінің төрағасы 

С. Сейфуллин болды. Ол алғашқылардың бірі ретінде «Еңбекшіл қазақ» газетінде бүркеніш 

есіммен мақала жазады. 1923 жылдың 15 ақпанында жазылған «Қазақты қазақ дейік, қатені 

түзетейік» деген мақалада «кир» сөзінің орнына «қазақ» сөзін қолданып, оның басқа 

халықтар арасында тез тарауына ықпал ету керектігін жазады. Осы кезде Орта Азия үшін 

маңызды болып табылатын территориялық межелеу болып, аталған бастама өз қолдауын 

таппай қалды. Бұл оқиғадан бір жыл бұрын 1922 жылы 6-13 қазанда Қырғыз (Қазақ) АКСР-

нің ІІІ съезінде территориядағы барлық халық пен мемлекеттік іс жүргізу аппараттарында 

заңдық негіздегі құжаттар қазақ тілінде жүргізілсін деген шешім қабылданды.  

1923 жылдан бастап қолданысқа енгізілген «Қырғыз тілінде іс жүргізуді енгізу туралы» 

декрет бойынша енді 1924 жылдан бастап ҚАКСР-нің барлық аумағында, оның ішінде 

қазақ болыстары орналасқан аумақтарда: Ақтөбе, Бөкей, Орал, Семей, Ақмола 

губернияларында іс-қағаздар жүргізу тілі қазақ тілінде болып енгізілді және ол орыс тілімен 

қатар жүргізілетін болды. Осылайша, декреттің жарияланған күнінен бастап барлық іс-



109 

 

қағаздар, заңдық негіздегі құжаттардың тілі қазақ тілі болып енгізілді және осы 

жұмыстарды атқару 1925 жылдың қаңтар айына дейін аяқтау тапсырылды.  

1925 жылы 15-19 сәуірде Қырғыз (Қазақ) АКСР Кеңестерінің бесінші бүкілқазақ съезі 

Ақмешіт қаласында өткізілді. Қазақ ОАК төрағасы С. Меңдешев съезд жұмысын ашық деп 

жариялап, қазақ халқының бір республика құрамына біріктірілгенімен құттықтады және 

күн тәртібіндегі мәселелерді атап көрсетеді. Күн тәртібінен тыс мәселелер ішінде ең 

маңыздысы әрі тарихи құжат ретінде қабылданғаны «қазақ» атауына қатысты шешімдер 

еді. Әрине, бұл съездің күн тәртібінде болмаса да, ол мәселе съездің 19 сәуірдегі сегізінші 

мәжілісінде күтпеген сәттен «қазақ» атауына байланысты тарихи шешімнің қабылдануын 

қолдады. Осылайша РК(б) П Қазөлкекомының екінші хатшысы С. Қожанов «киргиз» 

атауын қайтару, республика атауын «Қазақстан» деп атау және Ақмешіт атауын Қызылорда 

деп өзгерту ұсыныстарын жариялады. Бұл шешімдер съездге қатысушылар тарапынан 

қолдау тауып, барлығы қол шапалақтап шешіммен келісті. Нәтижесінде 1925 жылдың 15 

маусымында БОАК шешімімен заңды күшіне енген қазақ атауы өзінің тарихи атауын 

қалпына келтірді [11, 4 б.].      

Осылайша, халқымыздың сан ғасырлық тарихында «киргиз» атауының орнына «қазақ» 

атауының енгізілуі еліміз үшін де аса маңызды шешімдердің бірі болды. Осы тарихи 

атаудың қалпына келуіне қазақ зиялы қауым өкілдері көп күштерін жұмсады.  

Қазақ АКСР-нің халқының құрамына қатысты деректерді талдауда 1920 жылы 

жүргізілген халық санағының мәліметтері үлкен көмегі болды. Бұл мәліметтерде Ресей 

империясының Европалық және Азия бөлігіндегі 25 губерния халқының саны, ұлттық 

құрамына қатысты мәліметтер берілген. Нәтижесінде Қазақ АКСР құрамындағы халық 

саны – 2 913 681 адамды құрады. Кестедегі мәліметтер бойынша халықтың қала мен 

ауылдағы арақатынасы да әртүрлі болған. Ауылда тұратын халық басым көпшілікке ие 

болса, қала халқының саны сәйкесінде аз санды құрады [12, 28 б.].  

Сонымен, 1920 жылдың санақтары бойынша Қазақ АКСР-нің халық саны 4 938 382 

(әскери бөлімдерді есепке алмағанда) құрады. Қазақ АКСР халқының тарихын талдауда 

алдымен, халықтың орналасу тығыздығына тоқталамыз. Халықтың тығыздығы сол жердің 

халқының қандай кәсіппен айналысуының басты көрсеткіші. Қазақ АКСР жалпы 

экстенсивті мал шаруашылығын және әртүрлі дамудағы тыңайған жерлерді құралады. 

Республикада орналасу тығыздығы жоғары уездер қатарына Орынбор (1 кв верстке 20,9 

адам) және Каширск (25,9), ал тығыздығы төменгі Шалқар (0,7 адам), Торғай (0,6) және 

Адай уездері (0,3) жатты.  

ХХ ғасырдың басындағы тарихи кезеңнің басында ұлт зиялылары тұрды. Олардың өз 

атауы, астанасы мен шекарасы белгіленген мемлекеттік құрылым құру жолындағы күресі 

ұзақ та қиын кезеңді қамтыды. Қазақ ұлтынан шыққан саяси элитаның осы бір табанды да 

патриоттық сезімнен туған әрекеттері қазіргі тәуелсіз Қазақстанның территориясын 

қалыптастыру жолындағы үлкен еңбектің нәтижесі еді. 1925 жылы тарихта тарихи күн 

«Қазақ» атауы енгізіліп, астанасы Қызылорда болып бекітілді. Бүгіндегі тәуелсіздігіміз бен 

ұлан-байтақ жерімізді – сол ХХ ғасырдың бірінші ширегінде өмір сүріп, ұлттық мүддесін 

өзгеріп отырған жағдайға икемдеп қорғай білген саяси элитамыздың қайратты да жігерлі 

саяси күресінің нәтижесі деп білуіміз керек. Демек, қазіргі мемлекеттілігімізді алуымызға 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ саяси элитасының маңызы зор болып отырғанына көзіміз 

жетіп отыр. 
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В современных глобальных условиях логистика играет ключевую, а в некоторых 

случаях определяющую роль в индустриальном развитии стран. В ряде стран правительство 

сначала сделало ставку именно на развитие логистики как основного фактора 

стимулирования индустриального развития. В Казахстане этот инструмент также может 

привнести существенный экономический эффект для индустриального рывка. 

В свою очередь, внутри многогранной программы как Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР) [1]: 

Во-первых, это стимулирующее логистическое обслуживание действующих и новых 

предприятий в рамках ГПФИИР РК. Сюда можно отнести ускорение, упрощение и 

удешевление внутренних перевозок при снабжении производства сырьем и доставка 

готовой продукции до потребителя, сложно-транспортабельной продукции, 

транспортировка на дальние расстояния, в труднодоступные районы и так далее.  

Во-вторых, это национальные экспортные услуги, т.е. логистика, стимулирующая 

привлечение транзита через территорию Казахстана.  

В-третьих, логистика, способствующая активизации инвестиционных процессов в 

экономике страны. Здесь речь идет о внешних эффектах логистики, когда иностранный 
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инвестор принимает решение о реализации инвестиционных проектов на территории 

Казахстана, благодаря развитой логистической системе. 

Необходимо отметить, что неотъемлемым компонентом успешной реализации 

ГПФИИР является практическая реализация инструмента «Логистическая Карта 

Казахстана» - это «внутренний» компонент. Данный инструмент планирования 

транспортно-логистической системы дает возможность на долгосрочной основе 

промышленным предприятиям прогнозировать доходы и расходы, проводить 

долгосрочную маркетинговую политику, финансовым институтам стабильно учитывать 

этот положительный факт. Он должен быть структурирован как для бизнеса, так и для 

компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» и госструктур. 

Второй инструмент – это «внешний» компонент, т.е. реализация проекта «New Silk Road 

- Новый Шелковый Путь - Казахстанский Транзит». Преимуществами для Казахстана 

являются: сроки доставки - время и замораживание финансов; сам маршрут - большая часть 

которого пролегает по территории Китая, строительство Торгово-Транспортного Хаба 

«ХОРГОС» (зеленый коридор), и еще один немаловажный фактор как исторический 

маршрут «Шелковый путь». 

В целом, доминирование КТЖ в оказании логистических услуг внутри Казахстана с 

учетом изменения объемов и специфики грузов в рамках ГП ФИИР, дает возможность 

выхода на внешние рынки и создает благоприятные условия для увеличения транзита и 

выхода на «клиентоориентированную философию» работы. 

Если говорить о развитии логистики, то необходимо отметить что здесь накопился 

некий комплекс проблем - это проблема касается как развития инфраструктуры, так и 

развития технологий, информационной поддержки, создания единого информационного 

пространства. Основные задачи логистики - конечно, это обеспечение доступности и 

конкурентоспособности услуг, ликвидация диспропорций, комплексное развитие 

инфраструктуры, увеличение пропускной способности, создание интегрированной системы 

логистических центров и создание информационной поддержки [2]. 

Прежде всего, необходимо заметить, что расходы на логистику в нашей стране очень 

велики и в разы превышают уровень развитых стран. Так, сегодня в Казахстане доля 

логистических издержек может достигать до уровня 25% от стоимости конечной 

продукции. При этом среднемировой показатель находится на уровне 11%, в Китае 14%, в 

странах ЕС на уровне 11%, в США и Канада-10% и т. д. В результате экономика Казахстана 

вынуждена нести транспортную нагрузку в два раза больше чем в развитых странах. По 

показателю грузоемкости экономика Казахстана примерно в 5 раз менее эффективна. Так, 

на каждую единицу ВВП в долларовом исчислении приходится не менее 9 тонно-

километров работы транспорта, а в странах Европейского Союза грузоемкость составляет 

менее 1 тонно-километра. 

Динамика экономического развития требует соответствующей эволюции транспортной 

системы, способной эффективно обслуживать логистические потребности новой 

экономики. В рамках ГПФИИР РК на текущем этапе происходит модернизация 

традиционной экономики, которая должна создать фундамент для индустриального рывка. 

Соответственно уже сегодня нужна развитая базовая транспортно-логистическая система, 

которая будет беспрепятственно обслуживать логистические потребности по 

конкурентоспособной стоимости. На следующем этапе ожидается появление «новой» 

экономики, предполагающая становление высокотехнологичных производств продукции 

высоких переделов. На этом этапе логистика должна приобрести комплексный характер, 

т.е. предоставлять интермодальные перевозки в достаточном объеме. В финальной фазе 

ГПФИИР становление конкурентоспособных экспортоориентированных отраслей, 

основной ценностью которых являются высококвалифицированный труд, собственные 

инжиниринговые и инновационные разработки. Здесь национальная логистика должна 

предложить бизнесу сложные интегрированные транспортно-логистические решения на 

индивидуальной основе. 
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Нам необходимо, чтобы отечественная логистика не только не стала препятствием 

экономического развития, но и придала бы импульс росту. 

Наша страна, находясь в центре Евразийского материка и обладая широкой 

транспортно-коммуникационной сетью, имеет достаточный потенциал быть значимым 

звеном трансконтинентального моста Европа - Азия.  

В республике уже создана достаточно развитая сеть транзитных маршрутов, 

проходящих через Казахстан, по трем приоритетным направлениям [3]:  

1. Россия, страны Европы и Балтии;  

2. Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии;  

3. Страны Центральной Азии, Закавказья, Черного моря, Персидского залива и Турция. 

На сегодняшний день, существующие объемы транзита очень низки в сравнении с 

казахстанским транзитным потенциалом. Потенциал нашей страны оценивается в сумму 

порядка более 2 млрд. долларов США в год. Сейчас республика получает порядка 800 млн. 

долларов США. Через Казахстан в основном следуют грузопотоки регионального транзита: 

между Россией и Центральной Азией, Китаем и Центральной Азией. Практически не освоен 

транзит между странами Юго-Восточной Азии и Россией, государствами Европы. 

Во всем мире логистика сама по себе является очень прибыльным сегментом. Мировой 

рынок транспортной логистики оценивается в 2,7 трлн. долларов США, т.е. порядка 7% 

мирового ВВП. В развитых странах доля транспортной логистики составляет на уровне 13–

14% от ВВП. Так, в Ирландии этот показатель достигает 14,2%, в Сингапуре-13,9%, 

Гонконге-13,7%, в Германии 13,0% и т. д. Это свидетельствует о том, что эти страны 

обращают особое внимание развитию данного сектора как одного из источников 

национального дохода. В Казахстане этот показатель приблизительно равен 8%. 

Необходимо отметить, что транзитный потенциал нужно рассматривать как точку 

экономического роста страны. Для этого нужно обеспечить повышения привлекательности 

и создания самой современной эффективной транспортно-логистической системы в СНГ. 

А также совершенствование транспортно-логистических операций на любом виде 

транспорта с учетом предоставления широкого спектра услуг, предложение 

конкурентоспособных тарифов; дальнейшее совершенствование коридоров для транзитных 

грузопотоков на постоянной линейной основе, где будут четко определены сроки 

прохождения, стоимость и систематичность использования данных коридоров; 

организация и разработка оптимальных условий и инфраструктуры для входящих и 

выходящих грузопотоков с последующим локальным распределением до конечных 

пунктов назначения и т.д. Если это будет реализовано, то Казахстан значительно ощутит 

вклад транспортной логистики в экономическом развитии. 

В ряде развивающихся стран бурный экономический рост произошел благодаря 

развитой логистикой системе. Классическим примером является опыт индустриального 

развития Сингапура. Во многом своим экономическим успехом Сингапур обязан 

выгодному географическому положению и логистике. Страна максимально эффективно 

использовало транзитные коридоры для расширения торговых потоков и в итоге 

индустриального рывка. Поэтому именно в Сингапуре располагается крупнейший в Азии 

нефтехимический кластер корпорации Shell. Данной транснациональной компании 

экономически целесообразней перерабатывать сырую нефть в Сингапуре и продавать 

готовую продукцию по всему миру. На сегодняшний день Shell является одним из 

крупнейших сингапурских инвесторов и в Сингапуре располагается крупнейший в мире 

завод по первичной переработке нефти мощностью 500 000 баррелей в день. В целом Shell 

владеет на территории Сингапура 10 нефтехимическими комплексами, производящими 

более 8 миллионов тонн нефтепродуктов в год. 

Еще один успешный пример развития - деятельность немецкой логистической 

компании «DB Schenker». С годовым оборотом в 19 миллиардов евро, 91000 сотрудников и 

около 2000 офисов по всему миру, DB Schenker является одним из крупнейших в мире 

провайдеров интегрированных логистических услуг, предлагая наземные операции, авиа и 
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морские перевозки, а также логистические решения и управление глобальными цепями 

поставок из одного источника. По оценкам международных экспертов компания является 

лидером в Европе в области железнодорожных перевозок. Добиться столь впечатляющей 

позиции ей удалось благодаря тому, что работа ведется по принципу «одного окна», то есть 

предоставление транспортных и логистических услуг от одного провайдера, обеспечение 

безопасности - контроля всего процесса перевозки и регулярность линий - ежедневная 

доставка сборных грузов, и наконец, использование современных терминалов - 

многофункциональных транспортно-логистических центров. 

Для достижения поставленной цели, прежде всего, необходимо сформировать 

стратегическое видение по развитию транспортной логистики. Национальная транспортно-

логистическая система РК должна основываться на трех ключевых принципах:  

- первый из них заключается в продвижении и позиционировании Казахстана как 

экономного и низко-затратного альтернативного транзитного коридора между Юго-

восточной Азией-Китаем-Центральной Азией-Европой. 

- во-вторых - устранение физических и нефизических барьеров и уменьшение затрат на 

транспортный и логистический компонент, чтобы повысить конкурентное преимущество 

национального экспорта и импорта, крайне необходимых для экономического развития. 

- в-третьих - увеличение доли транспортного компонента в ВВП посредством 

добавленной стоимости услуг в транспортном и логистическом секторах. 

Обладая стратегическим расположением между емкими рынками Европы и Азии, в 

первую очередь, необходима активизация торговых потоков, которые придадут импульс 

инвестиционным процессам. Логистический каркас должен стать привлекательным для 

иностранных инвесторов с целью организации производства на нашей территории и 

последующей продажи нашим соседям. В целом, современная логистика должна 

представлять собой интегрированный комплекс, призванный предоставить необходимый 

объем количественных и качественных услуг, обеспечить беспрепятственную 

транспортировку в любые направления, на любые расстояния, для любых товаров и услуг. 

Кроме того, как и другие инфраструктурные системы, логистическая система должна 

вносить свою лепту в повышение конкурентоспособности отечественной продукции, путем 

сокращения времени доставки, снижением стоимости, диверсификации пунктов 

назначения и т. д. При этом, логистика должна оставаться прибыльной, самоокупаемой с 

высоким уровнем реинвестирования в собственное развитие [4]. 

Сегодня реализуется ряд проектов, направленных на развитие транзитного потенциала 

и транспортной логистики Республики Казахстан. В наиболее перспективных и выгодных 

точках страны формируются транспортно-логистические центры. 

Хотелось бы отметить что Международный транспортно-логистический бизнес-форум 

«Шелковый путь», на котором собрали всех основных мировых лидеров в области 

транспортной логистики, служит площадкой для диалога между государством и бизнес-

сообществом по обсуждению вопросов транспортной логистики и развитию совместных 

проектов. В рамках форума озвучено намерение Казахстана о создании Координационного 

Совета по развитию транспортного коридора Китай - Таможенный Союз - Европа 

«Шелковый Путь» и Координационного Совета по развитию транспортного коридора 

«Узень - Берекет - Горган». Мероприятие стало одним из первых и глобальных в области 

логистики и управления цепями поставок на территории Казахстана и стран СНГ. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве по созданию интегрированного 

транспортно-логистического продукта «Море-Суша» мы тесно сотрудничаем с АО 

«Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот». Документ направлен на 

интеграцию наземного и морского транспорта для формирования транспортно-

логистической системы Казахстана. Соглашением предусматривается принятие 

комплексных мер по обеспечению привлекательности маршрутов с использованием 

морского флота; формирование сквозного конкурентоспособного тарифа для экспортных, 

импортных и транзитных перевозок в направлении порта Баку в Азербайджане, иранских 
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портов и портов России с использованием железнодорожных путей и морских маршрутов; 

формирование единого реестра грузоотправителей на экспортно-импортных и транзитных 

направлениях. 

В целях развития транспортно-логистической системы Республики Казахстан с 

привлечением международных консультантов разработан Мастер-план развития 

транспортно - логистической системы (ТЛС). Данный документ представляет собой 

программу развития отрасли транспортной логистики в рамках текущих программ 

Правительства, в частности Государственной программы форсированного и 

индустриально-инновационного развития. Актуальность проекта обусловлена 

необходимостью комплексного пересмотра подходов к управлению транспортным 

комплексом страны, что подразумевает отход от традиционного «узко транспортного» 

подхода и применение новой современной парадигмы ТЛС. Основной целью является 

повышение качества транспортно-логистических услуг до мирового уровня, доступность 

глобальных путей сообщения для казахстанского экспорта, увеличение транзита через 

территорию страны, сокращение транспортной составляющей и повышение 

конкурентоспособности РК на глобальном рынке в целом. 

Стратегическим и масштабным проектом является создание СЭЗ «Хоргос» - 

«Восточные Ворота». Первоочередная цель проекта - создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций и технологий для создания экспортоориентированных и 

конкурентоспособных производств, создание транспортно-логистического и 

индустриального хаба, увеличение транзитного и экспортного потенциала. 

С целью привлечения потенциальных инвесторов, заинтересованных в благоприятных 

экономических и торговых условиях Казахстана, были проведены переговоры с Китаем, 

Сингапуром, Южной Кореей, Германией и со странами СНГ. В ходе которых были 

презентованы возможности Казахстана как транспортно-логистического хаба между 

Центрально-Азиатским и Евразийским регионами. Потенциальные партнеры и крупные 

иностранные инвесторы были ознакомлены с инвестиционным климатом и 

преимуществами республики как трансконтинентального наземного коридора Восток - 

Запад «NewSilkRoad». 

В завершении хотелось бы отметить, что в целом перед Казахстаном стоит весьма 

амбициозная задача, но уже сегодня ряд инициатив находят свое отражение в совместных 

проектах развития транспортно-логистической системы Казахстана. 
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Аннотация  

 

В статье рассмотрена роль и значение финансового планирования в условиях 

рыночных отношений. Одной из главных причин отсутствия роста эффективности 

деятельности является недостаточное использование на многих казахстанских 

предприятиях механизмов стратегического управления и постоянного совершенствования 

бизнес-процессов. Нарастающее отставание производительности труда и качества 

продукции делает очевидным необходимость применения новых подходов, инструментов 

и технологий, особенно в процессах планирования деятельности, управления 

материальными и финансовыми ресурсами. 

Ключевые слова: планирование, финансы, менеджмент, предприятия, интегральный 

план, финансовый план.  

 

Одним из основных условий единой стратегической ориентации и повышения 

эффективности всех бизнес-процессов предприятия, является наличие качественной 

системы внутрифирменного планирования. Она позволяет определить промежуточные 

цели деятельности, способы их выполнения и ресурсное обеспечение. 

Планирование представляет собой одну из наиболее  существенных управленческих 

функций предприятия, поскольку оно связано с выбором оптимального решения из 

нескольких альтернативных, предусматривающих тот или иной образ действий. 

Планирование не только является одной из основных функций менеджмента предприятия 

на всех уровнях, но и обязательно находит свое отражение в остальных функция, таких как 

организация, мотивация и контроль. 

Завершающей стадией всего процесса планирования на предприятии является 

финансовое планирование предприятия.  Оно охватывает важнейшие стороны финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Осуществляется на основе натуральных и 

стоимостных показателей производственных, коммерческих и прочих планов предприятия, 

которые в едином денежном выражении группируются в показатели финансового плана. 

Можно сказать, что финансовый план – это интегральный план предприятия. 

В процессе разработки финансового плана предприятия осуществляется критический 

подход к показателям планов основной деятельности предприятия, выявляются и 

используются неучтенные  в них внутрихозяйственные резервы. Составлению финансового 

плана предшествует большая подготовительная  работа предприятия, связанное с 

изучением рынка, планированием продаж, производства, и др. 

В отношении определения понятия «финансовое планирование предприятия» 

существует множество точек зрения, которые, по нашему мнению, могут быть объединены 

в три основных подхода. Согласно одному из них, финансовое планирование на 

предприятии представляет собой процесс анализа и прогнозирования различных вариантов  

решений. Так О.Н. Лихачев пишет, финансовое планирование – это процесс анализа 

финансовой и инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и воздействия 

на экономическое окружение коммерческой организации и принятия решений о 

допустимом  уровне риска и выборе окончательных вариантов финансовых планов.

 Р. Брейли и С. Майерс определяет финансовое планирование предприятия как 

процесс, включающий: анализ инвестиционных возможностей и возможностей текущего 
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финансирования, которыми располагает корпорация; обоснование выбора варианта из ряда 

возможных решений для включения его в окончательный план; оценку соответствия 

результатов, достигнутых корпораций, параметрам, установленным в финансовом плане 

[1]. 

Ф. Ли Ченг и Д. И. Финнерти характеризуют финансовое планирование как процесс 

анализа дивидендной, финансовой и инвестиционной политики предприятия, 

прогнозирование их результатов, воздействия этих результатов на экономическое 

окружение корпорации и принятия решений о допустимом уровне риска и выборе проектов 

[2]. 

Данные определения говорят о том, что в процессе финансового планирования 

предприятия осуществляется выбор вариантов финансового плана. Но при этом происходит 

частичная подмена финансового планирования предприятия анализом финансовой и 

инвестиционной политики. 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, включающее систему 

абсолютных и относительных показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов. Наиболее важным для анализа финансового 

состояния предприятия являются следующие показатели: платежеспособности и 

ликвидности; финансовой устойчивости; рентабельности; деловой активности [1,стр25]. 

Финансовые цели предприятия должны выражаться набором основных показателей из 

каждой группы. 

Рассмотрев положительные и отрицательные стороны всех вышеописанных подходов 

к определению финансового планирования предприятия, можно представить следующее 

определение. Финансовое планирование на предприятии – это процесс разработки системы 

финансовых планов, в рамках которого производится расчет и обобщение  в денежном 

выражении финансовых показателей, характеризующих стратегические цели деятельности 

предприятия, пути их достижения, необходимые для этого финансовые ресурсы, а также 

финансовое состояние предприятия на предстоящий период. 

Здесь, раскрывается сущность финансового планирования, в которой органически 

сочетается понятие финансового планирования на предприятии как процесс разработки 

системы финансовых планов, с тем постулатом, что необходимо планировать все основные 

финансовые показатели, а не только определенную часть, как говориться во многих 

определениях. При этом основные показатели, должны определяться не самостоятельно, а 

в зависимости от целей деятельности предприятия на предстоящий период. Эти 

финансовые показатели, характеризующие цели деятельности предприятия, пути их 

достижения, необходимые для этого финансовые ресурсы, а также финансовое состояние 

предприятия, является объектом финансового планирования. 

Финансовые показатели являются важной составной частью как системы финансового 

планирования, так и системы сбалансированных показателей. При этом система 

сбалансированных показателей более чем полно отражает стратегические цели 

предприятия, так как использует и другие показатели, характеризующие 

производственную, коммерческую и прочую деятельность предприятия. Система 

сбалансированных показателей раздвигает горизонт целей каждой компании далеко за 

рамки финансовых показателей [3]. 

Она трансформирует стратегию в задачи и показатели , сгруппированные по четырем 

различным направлениям, таким как финансы предприятия, клиенты предприятия, 

внутренний бизнес – процесс, обучения и повышения квалификации [3 стр. 30]. 

Финансовые показатели на предприятии являются связывающим звеном между 

финансовым планированием и системой сбалансированных показателей.  Наиболее 

укрупнённые из них входят в состав системы сбалансированных показателей, а в рамках 

финансового планирования к укрупнённым показателям добавляются более 

детализированные. Роль финансового планирования на предприятии, в данном случае, 

заключается в том, что с помощью разработанной системы финансовых показателей 
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осуществляются конкретизация целей деятельности предприятия, а также проверка 

согласованности целей с финансовой точки зрения. Иными словами, система 

сбалансированных показателей и финансового планирования дополняют друг друга 

(рисунок 1). 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Связь финансового планирования и системы сбалансированных 

показателей предприятия 

 

Центры финансовой ответственности, бизнес-процессы и проекты являются объектами 

бюджетирования, которые конкретизируют объект финансового планирования (рисунок 2), 

что, улучшает качество финансового планирования на предприятии, делает его более 

детальным и эффективным в управлении предприятием. Использование этого инструмента 

позволяет персонифицировать ответственность за достижение запланированных 

финансовых показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Связь системы бюджетирования со стратегическими целями  

деятельности предприятия  
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Выбор и обоснование наилучших с точки зрения эффективности путей достижения 

стратегических целей, представляют собой анализ различных благоприятных и 

неблагоприятных сценариев развития предприятия, исходя из поставленных целей, выбор 

определенного сценария, и разработку программы мероприятий в рамках данного сценария. 

Здесь роль финансового планирования заключается в разработке наиболее эффективной с 

финансовой точки зрения программы деятельности предприятия по достижению 

намеченных целей. 

В финансовом планировании выделяется: стратегическое (перспективное), текущее и 

оперативное [2].стратегический финансовый план содержит важнейшие показатели и 

целевые установки развития [2], общие подходы к формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов. Его показатели являются составной частью системы 

сбалансированных показателей верхнего уровня. Стратегический финансовый план 

предприятия составляется, как правило, на несколько лет, может периодически уточняться 

и имеет индикативный характер. Роль стратегического финансового планирования 

предприятия – определяет концепцию финансового развития предприятия, является 

воплощением его стратегических целей. Он создает предпосылки для более детального – 

текущего планирования. 

Текущий финансовый план более подробен. Составляется, как правило, на один год на 

основе показателей стратегического плана [4] и детализирует финансовые показатели до 

нижних уровней. Текущий финансовый план имеет, в основном, директивный характер, и 

обязателен для выполнения. С его помощью осуществляется процесс формирования, 

распределения  и использования финансовых ресурсов, необходимых для достижения 

стратегических целей. Роль текущего финансового планирования – обеспечит возможность 

последовательного достижения стратегических целевых установок с учетом текущих 

возможностей формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. Кроме 

того, текущее финансовое планирование призвано обеспечить рациональное использование 

средств  предприятия, так как на уровне плана производится их оптимизация. Обеспечивает 

целевую  ориентацию всех служб предприятия, на достижение поставленных финансовом 

плане задач. Позволяет заблаговременно выявить и минимизировать различные риски. 

Оперативное финансовое планирование, горизонт которого, как правило, не превышает 

одного квартала, заключается в планировании и контроле ежедневной финансовой работы 

предприятия, управление его денежными потоками с целью поддержания устойчивой 

платежеспособности предприятия. Оперативные финансовые планы, должны быть 

составлены так, чтобы их исполнение автоматически предопределяло исполнение текущих 

и способствовало исполнению  стратегических [4]. 

Эффективно осуществлять оперативное управление, можно только тогда, когда 

учитываются стратегические цели и текущие задачи. Роль финансового планирования при 

этом заключается в определении концепции финансового развития предприятия, 

обеспечении последовательного ее выполнения с учетом ткущих возможностей 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия, а также в 

планировании и контроле ежедневной финансовой работы предприятия, управлении его 

денежными потоками с целью поддержания устойчивой платежеспособности предприятия. 

В рамках финансового планирования производится трансформация стратегических целей 

деятельности в финансовые показатели, а также оптимизации путей их достижения с точки 

зрения используемых ресурсов. 
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Современные тенденции общественного развития требуют уделение большого 

внимания вопросу формирования личности. Здесь немаловажную роль играют 

общественные науки. На примере исторической науки, попытаемся раскрыть данную 

проблему. В своем Послании народу Казахстана президент К.К.Токаев подчеркнул: «Мы 

должны фокусироваться не на разделительных линиях, а, наоборот, консолидироваться 

ради достижения масштабных целей» [1].   

Именно в этом глубинный смысл идеи Нового Справедливого Казахстана. Новый 

Казахстан-обновление не только политических институтов, государственного аппарата, в 

целом власти, но и каждого гражданина, общества.  

Хотя и нет прежнего Союза, патриотическое воспитание молодежи сегодня стоит также 

остро, как и в былые времена. Сейчас, когда идет тотальное наступление западной 

культуры, патриотическое воспитание должно быть той, путеводной звездой, которая 

направляет подрастающее поколение к высоким, гуманным идеям и целям. Немаловажную 

роль в патриотическом воспитании молодежи играют примеры жизненных путей видных 

государственных, общественных деятелей страны. Видный партийный и государственный 

деятель, руководитель республики Динмухамед Ахметович Кунаев отдал был кристально 

честным человеком. Много сил и труда отдал процветанию Казахстана.  

Проблема роли личности в истории приобретает сейчас в известном смысле новые 

очертания. Речь идет не просто о научной постановке и трактовке этой проблемы, а о 

решении злободневной серьезной задачи-ликвидации белых пятен в истории, заселения ее 

людьми, реальными творцами событий. Для этого, по нашему мнению историки должны 

помнить три важных аспекта.  «Во-первых, правдивый рассказ о самой личности, ее 

влиянии на историческое развитие прежде всего с точки зрения общественного прогресса. 

Во-вторых, научно-объективный анализ ее деятельности, позволяющий значительно 

обогатить картину исторической жизни путем показа того, что в истории существуют и 

действуют не только закономерности, но и случайности, проявляющиеся кроме всего 

прочего в характерах личностей. И,  в третьих, правильное определение реального вклада и 

действительной роли той или иной личности, дающие возможность глубже понять такой 

важный для исторической науки вопрос, как многовариантность общественного развития» 

[2]. 

И сегодня актуально звучат слова выдающегося русского писателя и историка Николая 

Михайловича Карамзина: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не 

должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять 

в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; но может, даже должен 
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все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что 

приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом» [3].  

В XXI век Казахстан вступил состоявшимся, суверенным государством. Нам выпало 

испытания, участвовать в становлении и развитии молодого государства. И сегодня система 

образования должна дать стране новое поколение инициативных, ответственных, 

самостоятельных в выборе решения, имеющих способности к критическому анализу 

молодых людей. Мы должны дать стране патриотов с активной гражданской позицией, 

чувством ответственности за судьбу своей Родины. 

В философском наследии аль-Фараби важное место занимают идеи об этике ученных. 

Он призывал их быть искренними, не  допускать корыстолюбия, так как их труды имеют не 

только теоретическое, но и воспитательное значение. По его мнению,настоящий ученный – 

это «истинный или совершенный философ», который должен быть не только полезен 

народу своими знаниями , но и являться образцом для нравственного подражания. В нем 

должны органически сочетаться научная зрелость, высокие нравственные качества. 

Поэтому «истинные философы» в отличие от «несовершенных» должны быть достойными 

своей высокой миссии – приносить людям добро» [4]. Мысли аль-Фараби в полной мере 

относится и историкам . 

Великий казахский поэт-просветитель Абай Кунанбаев писал: «Знания должны 

служить справедливости и отвечать требованиям закона Божьего» [5]. 

Сегодня, возрастает значение такой функции исторической науки, как историческое 

просвещение народа, значительное повышение его исторического самосознания. Историки 

постсоветских республик делают полезное дело, помогая ликвидировать «белые пятна» в 

истории своих стран, вернуть ей незаслуженно забытые имена, восстановить уничтоженные 

или сильно искореженные ее страницы, раздвинуть горизонты исторического видения. 

Глубинно решить такие сложные задачи могут образованные, ответственные и творчески 

работающие ученые, педагоги, писатели. «….. я прочитал уйму всяких дневников, 

мемуаров, воспоминаний. И вот что характерно: через все эти человеческие документы 

красной нитью проходит патриотическое чувство. Какие то безвестные поручики, мелкие 

чиновники, горожане, крестьяне, именитые аристократы не стыдились открыто 

признаваться в любви к Отчизне» [6] - говорил видный писатель В.С. Пикуль. 

Касаясь негативных последствий распада Советского Союза и отвержения 

коммунистической идеологии, знаменитый киргизский кинорежиссер Толомуш Океев 

говорил о том, что возникновениям идеологического вакуума поспешили воспользоваться 

различного рода религиозные сектанты: как баптисты и иеговисты в христианской религии, 

так и ваххабисты в мусульманской. И в то же время идеи, духовные заповеди великих 

представителей тюркского мира, таких как Ахмед Ясауи, Юсуп Баласагуни, аль-Фараби, 

Юнус Эмре и конечно же Мустафа Кемаль Ататюрк, Слабо изучаются и распространяются 

среди молодежи. Не лучшее положение из с освоением богатейшего духовного наследия 

эпосов «Кобыланды батыр», «Ер таргын», «Кероглу», произведения таких великих поэтов 

и писателей, как Алишер Навои, Физули, Абай, Токтогул, Мухтар Ауэзов, Чингиз 

Айтматов. Именно такими общетюркскими ценностями должна заполняться 

обозначившаяся духовная пустота, а это возможно лишь при совместной, систематической 

и повседневной работе. … Между тем общество не осознающее незаменимое, бесценное 

значение национальной культуры — говорится в другом аналогичном документе, 

сохранившегося в архиве Толомуша Океева — неизбежно обречено на деградацию, на 

духовное и экономическое обнищание [7]. В конце 90-х годов профессор Жанузак 

Касымбаев писал: «Не секрет, что в отдельных странах дальнего зарубежья люди еще слабо 

представляют себе Казахстан. Например, в некоторых странах Африки путали казахов с 

киргизами. Видимо, старое название казахов в Российской империи — «киргиз-кайсаки» 

прочно внедрилась в сознание определенной части жителей стран дальнего зарубежья, 

порою приходилось давать справки информационного порядка» [8]. Но ученый верил, что 

Казахстан прочно войдет в систему мирового сообщества, и знания о ее прошлом, об ее 
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удивительных людях займут достойное место в когорте всемирно знаменитых 

общепризнанных личностей. Сегодня все более очевидным становится тот факт, что темпы 

и успешность социального прогресса во многом зависят от количества творчески развитых 

личностей, от степени актуализации их креативного потенциала, от их способности 

осуществлять быстрое развитие науки, производства . По мнению немецкого философа М. 

Хайдеггера, подлинное образование, призвано основывать, удерживать, охранять и 

воссоздавать богатство культурно-исторических, нравственно-духовных ценностей и 

смыслов [9] Поэтому успешное решение выше изложенных проблем, возвышает и 

направляет нас, на новую ступень личностного, так и общественного развития. 
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Формирование АПК как единого целого, с превращением различных его отраслей и 

предприятий в интегрированное производство для создания благоприятных условий, 

четкого взаимодействия всех отраслей при устойчивом росте производства конечного 

продукта, с целью обеспечения страны продовольствием и сырьем для пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных представляет собой интегральный 

результат совокупного действия различных факторов производства. Для управления 

процессом формирования продуктивности животных необходимо установить роль каждого 

из составляющих производство факторов, а также оценить степень его влияния на 

получение конечного результата. 

Агропромышленный комплекс – сложнейшая интегрированная социально-

экономическая система, включающая предприятия, агроформирования, учреждения, 

принадлежащие к разным формам собственности и различным отраслям. Единство 

многообразных целей и интересов всех отраслей может быть достигнуто только на основе 

целостного экономического механизма хозяйствования, входящего в общий 

народнохозяйственный механизм. 
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Совершенствование хозяйственного механизма, по существу, представляет приведение 

в соответствие производственных отношений с производственными силами, в поисках 

новых форм экономической деятельности. 

Агропромышленный комплекс, являлась по своей сути эколого-экономической 

системой, отличается высокой степенью и постоянством научно-технических разработок. 

В условиях развития научно-технического прогресса имеются возможности обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития отраслей аграрно-

промышленного комплекса.  

Совершенствование производственных взаимосвязей, приспособленных к 

современным условиям, и их гибкое регулирование должно стать главным средством 

выхода АПК из затянувшего кризиса и способствовать ускорению продвижения продукции 

в процессе ее производства от одной фазы к другой, от производителя к потребителю. 

Наиболее оптимальным вариантом выхода из сложного экономического положения 

является создание различных  форм интегрированных формирований. Предпосылками их 

возникновения являются: 

 Компактность территориального размещения, наличие специализированного 

транспорта и средств коммуникаций; 

 Наличие финансово более сильного предприятия, находящегося в равных 

экономических условиях по отношению к остальным предприятиям; 

 Наличие квалифицированных кадров управленческого персонала и производства; 

 Высокий уровень организации научных, производственных, снабженческих и 

сбытовых связей. 

Планирование, управление, стимулирование, социальное регулирование и другие 

важные элементы хозяйственного механизма составляют основу формирования 

предприятий молочного комплекса. Основная цель мероприятий, определяющих 

направления, темпы и пропорции развития всех предприятий молочного комплекса – 

максимальное удовлетворение потребностей населения в молочной продукции. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных представляет собой интегральный 

результат совокупного действия различных факторов производства. Для управления 

процессом формирования продуктивности животных необходимо установить роль каждого 

из составляющих производство факторов, а также оценить степень его влияния на 

получение конечного результата. Моделирование и программирование позволяет 

синтезировать результаты исследований по осуществлению производственного процесса 

на животноводческих предприятиях и определить закономерности формирования 

продуктивности животных. При программировании продуктивности животных 

необходимо подходить к управлению процессом роста и формирования продуктивности и 

получения мясной и молочной продуктивности на животноводческих комплексах: 

 Особенности технологии и условий производства, применяемой системы кормления 

и используемых пород животных; 

 Влияния организационных и технологических факторов на формирование 

продуктивности животных; 

 Оптимизация стратегии роста и формирования продуктивности при выращивании и 

откорме крупного рогатого скота; 

 Моделирование и оптимизация технологических процессов на животноводческих 

комплексах. 

Для эффективного функционирования молочного подкомплекса, как сложной системы 

межотраслевых связей, требуется создание особого механизма экономического 

взаимодействия, при котором деятельность всех его подразделений направлена на 

достижение единого конечного результата. Развитие отраслей молочного подкомплекса  

зависит от сложившихся по действием рыночных факторов экономических отношений 

между производством молока в сельском хозяйстве и его переработкой в промышленности. 
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Взаимосвязи сельского хозяйства и промышленности в современных условиях становятся 

более разносторонними. Раннее связь между сельскохозяйственными предприятиями и 

молочными заводами определялась на основании государственного  плана и 

ограничивалась межхозяйственного взаимодействия являлось повсеместное размещение 

производства молочного сырья и предприятий его переработки.  

Сложность взаимодействия отраслей по производству молока и его переработке 

определяется системой нормативных и законодательных актов, регулирующих денежные 

отношения, на основании различных видов договоров. 

Молочные заводы принимают от предприятий молоко разных сортов по 

дифференцированным ценам и сливают его в одну емкость без деления по сортам. 

Повышение качества молока и молочных продуктов вызывает необходимость совместных 

усилий сельскохозяйственных предприятий и предприятий молочной промышленности. 

Качество молочных продуктов зависит от соблюдения технологической дисциплины, а 

также от качественных показателей поставляемого для переработки молочного сырья. 

Изменение масштабов производства молочной продукции, сложившие взаимосвязей в 

молочном подкомплексе, развитие интеграционных процессов требует постоянного 

совершенствования отдельных элементов этой системы. Вместе с тем, экономические 

взаимоотношения, сформировавшиеся в молочном подкомплексе, нельзя назвать 

удовлетворительными. Приоритетным направлением формирования оптимальных по 

многим параметрам отношений между производителями и переработчиками молока, 

является переход на прямые связи на основании системы взаиморасчетов, в основу которой 

положены принципы материальной заинтересованности всех субъектов хозяйствования в 

конечном результате. 

Одним из важных резервов увеличения ресурсов молока является устранение его 

потерь при производстве, первичной обработке, транспортировке и производстве молочной 

продукции. Для их сокращения необходимо: 

 Соблюдение санитарно-гигиенических и технологических норм при доении, 

охлаждении и транспортировке молока; 

 Создание и организация промышленного производства упаковочных материалов, с 

целью увеличения длительности хранения продукции и сохранения ее качества; 

 Разработка и использование на предприятиях индивидуальных норм учета потерь, 

от производства молока до его переработки; 

 Обеспечение предприятий высокотехнологическими измерительными средствами 

на основе компьютерных технологий для более полного учета параметров качества молока; 

 Широкое использование современной техники для производства молочной 

продукций. 

Создание межотраслевого объединения предприятий производителей и 

переработчиков молочной продукции является  создание интегрированного формирования 

– это процесс на основе согласования юридических норм   включает:  определение 

основных мотивов и целей объединения,  состоит в подборе партнеров способных 

обеспечить достижение поставленной цели, выбор  организационно-правовой структуры 

объединения на основании действующего законодательства, а также разработке 

совместного соглашения о создании интегрированного формирования.  

Совершенствование взаимоотношений субъектов интегрированного формирования 

способствует повышению уровня их хозяйствования и является основой для эффективного 

функционирования молочного подкомплекса.   
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Бухгалтерский учет предназначен для своевременного и точного отражения всех 

изменений, произошедших в составе хозяйственных средств и источников их образования, 

в хозяйственных процессах и их результатах. Данные учета должны соответствовать 

фактическому наличию хозяйственных средств и их источников, но на практике иногда 

имеют место расхождения данных учета с действительностью. Расхождения могут 

возникать в результате естественной убыли (усушки, утечки, распыления), при 

транспортировке товарно-материальных ценностей, пересортице однородной продукции, 

неисправности измерительных и весовых приборов, арифметических ошибок при 

оформлении операций и злоупотреблений (хищений, обвесов, обсчетов) материально 

ответственных или посторонних лиц. 

Это вызывает необходимость периодической сверки данных учета с фактическим 

наличием ценностей, уточнения расчетов. Такую проверку называют инвентаризацией. 

Инвентаризация – это один из элементов метода бухгалтерского учета, 

предполагающий проверку фактического наличия основных средств, нематериальных 

активов, товарно-материальных ценностей, незавершенного производства, денежных 

средств, расчетов и их сопоставление с данными учета. Ее проводят на всех предприятиях, 

независимо от форм собственности, вида деятельности и режимности работы. Она является 

обязательным дополнением документации. Только при помощи документации и 

инвентаризации в бухгалтерском учете обеспечивается полное и правильное отражение 

всех хозяйственных явлений. 

В зависимости от полноты охвата средств, инвентаризацию подразделяют на полную и 

частичную. 

Полную инвентаризацию проводят, как правило, один раз в год перед составлением 

годового отчета, она имеет своей целью обеспечить реальность отражения в балансе всех 

активов и пассивов предприятия. Так же полная инвентаризация может быть проведена по 

требованию контролирующих органов. 

Частичная инвентаризация охватывает только часть инвентаризируемых объектов, то 

есть какой-либо один вид средств хозяйства, например, основных средств или наличных 

денег, находящихся в кассе. 

По своему характеру инвентаризации подразделяются на: 

— плановые, осуществляемые в заранее намеченные сроки, исходя из 

целесообразности и возможности лучшего их проведения; 

— внезапные, проводимые по распоряжению руководителя, по требованию 

контролирующих органов, при смене материально ответственного лица, 

после стихийных бедствий. 
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Стандартом бухгалтерского учета № 24 «Организация бухгалтерского учета» (СБУ 24) 

предусмотрен порядок инвентаризации различного рода имущества и обязательств. 

Периодичность, сроки проведения инвентаризаций, состав инвентаризационной комиссии 

утверждают в учетной политике, разрабатываемой каждым хозяйствующим субъектом. 

Для проведения инвентаризационной работы на каждом предприятии создают 

постоянно действующую инвентаризационную комиссию. При большом объеме работ для 

проведения инвентаризации имущества на складах, в цехах и других подразделениях 

предприятия, а также проверки финансовых обязательств создаются рабочие комиссии; при 

малом объеме работ проведение инвентаризации допускается возлагать на ревизионную 

комиссию. 

Персональный состав инвентаризационных комиссий утверждается приказом 

руководителя предприятия. В их состав должны включаться представители руководства 

предприятия, работники бухгалтерской службы, инженеры, экономисты, техники и т.д. В 

состав комиссий можно включать представителей службы внутреннего и внешнего аудита 

предприятия. Действия центральной инвентаризационной комиссии считаются 

правомочными при полном ее составе, утвержденном приказом руководителя предприятия. 

После утверждения приказа о назначении, председателю инвентаризационной 

комиссии выдается письменное распоряжение за подписью руководителя, в котором, кроме 

состава комиссии, указывают: номер и дату приказа, объект, подлежащий инвентаризации, 

сроки начала и окончания работы. 

Перед началом проведения инвентаризации членам рабочих инвентаризационных 

комиссий вручают приказ, в котором устанавливают сроки начала и окончания работы. 

Ко дню окончания снятия фактических остатков должна быть закончена обработка всех 

документов по приходу и расходу ценностей, произведены соответствующие записи в 

карточках (книгах) аналитического учета и выведены остатки на день инвентаризации. 

Прежде чем приступить к проверке фактического наличия товарно-материальных 

ценностей, рабочая инвентаризационная комиссия обязана: 

— опломбировать подсобные помещения, подвалы и другие места хранения 

ценностей, имеющие отдельные входы и выходы; 

— проверить исправность всех весоизмерительных приборов и соблюдение 

установленных сроков их клеймения; 

— получить последние на момент инвентаризации реестры приходных и расходных 

документов или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к этим реестрам (отчетам) с указанием «до инвентаризации 

на …» (дата), что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков 

ценностей к началу инвентаризации по учетным данным. 

Лица, ответственные за сохранность ценностей, дают в описи расписки о том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы на ценности сданы в 

бухгалтерию (в центральную бухгалтерию или в учетно-контрольную группу центральной 

бухгалтерии) и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки берут и у лиц, имеющих подотчетные 

суммы на приобретение или доверенности на получение ценностей. 

При внезапных инвентаризациях все товарно-материальные ценности подготавливают 

к инвентаризации в присутствии инвентаризационной комиссии, в остальных случаях – 

заблаговременно. Они должны быть сгруппированы, рассортированы и уложены в 

определенном порядке, удобном для подсчета их количества. 

Инвентаризацию основных средств, сырья, материалов, готовой продукции, товаров, 

денежных средств и других ценностей проводят по каждому их местонахождению и 

ответственному лицу, на хранении у которого они находятся. 
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Проверку фактических остатков осуществляют при обязательном участии материально 

ответственных лиц (кассиров, заведующих хозяйствами, торговых предприятий, секций, 

кладовых, заготовительных пунктов и др.). 

Наличие ценностей при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 

взвешивания, обмера. 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, 

количество, в виде исключения, могут определять на основе документов с обязательной 

проверкой в натуральном выражении (на выборку) части этих ценностей. 

Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается производить на 

основании обмеров и технических расчетов; акты обмеров и расчеты прикладывают к 

описи. При инвентаризации больших количеств весовых товаров ведомости отвесов ведут 

один из членов рабочей инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. 

В конце рабочего дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают, и 

выверенный итог вносят в инвентаризационную опись. Ведомости отвесов прикладывают 

к описи. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество показывают в 

описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

Описи подписывают все члены рабочей инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией ценностей в их присутствии, об отсутствии к 

членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленных в описи ценностей на 

ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия ценностей в случае смены материально 

ответственных лиц в инвентаризационных описях лицо, принявшее ценности, 

расписывается в их получении, а сдавшее – в их сдаче. 

На ценности, не принадлежащие хозяйствующему субъекту, но находящиеся у него на 

хранении, составляют отдельные описи. 

Если инвентаризация ценностей не закончена в течение одного дня, она должна быть 

закончена в течение последующих дней. В этом случае помещения, где хранятся ценности, 

при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Пломбир во время 

работы инвентаризационной комиссии хранится у председателя комиссии. Во время 

перерывов работы инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, 

по другим причинам) описи должны храниться в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация, в ящике (шкафу, сейфе). 

Работу рабочей инвентаризационной комиссии оформляют протоколом, в котором 

отражают результаты инвентаризации, а также проверки состояния складского хозяйства и 

обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. 

При наличии неиспользуемых и неполноценных товарно-материальных ценностей в 

протоколе указывают время их завоза, наименование поставщика, состояние ценностей на 

момент инвентаризации и причины понижения их качества. На такие товарно-

материальные ценности составляют определенные инвентаризационные описи, а сами эти 

ценности в местах хранения размещают обособленно. 

На ценности, пришедшие в негодность, составляют отдельную инвентаризационную 

опись. В протоколе комиссии их отмечают отдельно, причем указывают причины порчи и 

виновных в этом лиц. 

В протоколе комиссия отражает свои выводы по результатам инвентаризации 

ценностей и дает предложения по устранению выявленных недостатков, зачету недостач и 

излишков по пересортице, а также списанию недостач в пределах норм естественной 

убыли. 

По окончании инвентаризации все материалы по ней и протокол комиссии передают на 

рассмотрение постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 
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Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других предприятий, заносят 

в описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на 

ответственное хранение. В описях на эти ценности указывают их наименование, 

количество, сорт, фактическую стоимость (по данным учета), дату принятия груза на 

хранение, место хранения, номера и даты документов. 

При получении от предприятий, на ответственном хранении которых эти ценности 

находятся, копий инвентаризационных описей, комиссия сопоставляет фактическое 

наличие ценностей с количеством, установленным по документам. 

Инвентаризируемые основные средства, товарно-материальные ценности, 

нематериальные активы заносят в описи; инвентаризацию денежных средств, ценных бумаг 

и расчетов оформляют актом. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как 

средствами вычислительной и другой техники, так и ручным способом. В 

инвентаризационных описях не рекомендуется оставлять незаполненные строки и делать 

какие-либо помарки и подчистки. В последних листах описей незаполненные строки 

прочеркиваются. 

В тех случаях, когда материально ответственное лицо обнаружит после 

инвентаризации ошибки в инвентаризационных описях, оно может (до открытия склада, 

кладовой, секции и т.п.) заявить об этом инвентаризационной комиссии. Заявление 

материально ответственного лица о том, что недостача или излишки были вызваны 

ошибкой в наименовании, пропуском, просчетом и т.д., принимаются до открытия склада, 

кладовой, секции, где проводили инвентаризацию. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

Исправление ошибок производят во всех экземплярах описей путем зачеркивания 

неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных. Исправления 

оговариваются и подписываются всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственными лицами. 

При необходимости проводят контрольные проверки инвентаризации, в которых 

принимают участие и члены инвентаризационных комиссий, и материально ответственные 

лица. 

За внесение в описи заведомо неправильных данных о фактических остатках с целью 

сокрытия недостач или излишков комиссия несет ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

В бухгалтерии данные инвентаризационных описей сверяют с остатками, отраженными 

в учете, и составляют сличительные ведомости. 

До начала работ по составлению сличительных ведомостей и определения результатов 

инвентаризации бухгалтерия предприятия тщательно проверяет правильность всех 

подсчетов, приведенных в инвентаризационных описях (актах). Обнаруженные ошибки в 

ценах, таксировке и подсчетах должны быть исправлены и оговорены за подписями всех 

членов комиссии и материально ответственных лиц. 

На последней странице инвентаризационной описи также должна быть сделана отметка 

о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту 

проверку. 

Сличительные ведомости составляют по ценностям, по которым при инвентаризации 

выявлены отклонения от учетных данных. На основании сличительных ведомостей и 

полученных объяснений материально ответственных и других лиц инвентаризационная 

комиссия устанавливает причину выявленных недостач, потерь и порчи ценностей, 

излишков и в соответствии с этим определяет порядок урегулирования получившихся 

разниц. 

На основании представленных объяснений и материалов, постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия устанавливает характер выявленных недостач, потерь и 

порчи ценностей, а также их излишков. 



128 

 

Постоянно действующая инвентаризационная комиссия проверяет правильность 

составления сличительных ведомостей, и свои заключения, предложения по результатам 

инвентаризации отражает в протоколе, где приводят подробные сведения о причинах и 

виновниках недостач, потерь и излишков, указывают, какие меры приняты по отношению 

к виновным лицам, а также дают предложения по регулированию расхождений между 

фактическим наличием ценностей и данными бухгалтерского учета. 

В соответствии со стандартами бухгалтерского учета результаты инвентаризации 

регулируют в следующем порядке: 

— взаимный зачет излишков и недостач (допускается, когда пересортица про изошла 

в один и тот же период, у одного и того же материально ответственного лица, в 

отношении ценностей одного и того же наименования); в бухгалтерском учете 

взаимный зачет не находит отражения; 

— излишки подлежат оприходованию с последующим установлением причин их 

возникновения и виновных в этом лиц; при этом в бухгалтерском учете дебетуются 

счета учета активов и кредитуется счет прочих доходов, поскольку 

оприходованные излишки являются доходом предприятия; 

— недостачу ценностей независимо от причин возникновения списывают с подотчета 

материально ответственных лиц; 

—недостачу в пределах норм естественной убыли списывают на издержки 

производства; 

—недостачу сверх норм естественной убыли, потери от порчи ценностей, а так же их 

хищения при отсутствии конкретных виновников и в случае отказа судом во взыскании с 

материально ответственного лица вследствие необоснованности исков списывают на 

расходы периода; 

—недостачу, потери от порчи ценностей, хищения, по которым установлены 

виновные лица, взыскивают с конкретных виновников. В бухгалтерском учете 

оформляется дебиторская задолженность конкретного виновного лица перед 

предприятием. 

Своевременное и качественное проведение инвентаризации обеспечивает 

достоверность учетных данных фактического наличия хозяйственных средств и их 

сохранность. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БАЛАНС - ЭТО «СИМФОНИЯ ЦИФР» 
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Загорская В.В. - студентка 2 курса «Учет и аудит» 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы  

 

"Дебет с кредитом - это не для меня", - скажете Вы? Не спешите! Многие считают 

профессию бухгалтера, а также сам бухгалтерский учет делом скучным. Сплошные цифры, 

постоянно повторяющиеся операции, отсутствие творчества, но если очень внимательно 

присмотреться, то это окажется совсем не так. Я лично всегда считал и считаю, что наша 

профессия сродни творческой: набираешь кучу разрозненных цифр, документов, справок и 

в итоге получается целая симфония – баланс. И прочитать баланс - это сродни искусству. И 

хороший бухгалтер может рассказать о своем балансе так, как будто это заманчивая история 

или может быть лучше того - детектив.  

Еще в древности бухгалтерский учет представлял собой процесс счетоводства, который 

осуществлялся на различных видах учетных регистров. Постепенно развиваясь и набирая 

обороты – усовершенствовался. И на сегодняшний момент бухгалтерский учет является 

огромной и непревзойденной системой учета данных. В его сущности и определяется 

симфония цифр. Ведь огромный и колоссальный труд бухгалтеров связан именно со 

сбором, обработкой, регистрацией и обобщением информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций.  Именно процесс документации 

наглядно отражает взаимосвязь и последовательность симфонии в бухгалтерском учете.  

Бухгалтерский учет (как счетоведение) позволяет выявить и оценить суть практической 

деятельности любой бухгалтерии в любой точке земного шара. 

На протяжении всего развития общества, бухгалтеры решали три задачи: 

1) сделать учет максимально информативным и точным; 

2) добиться его простоты и дешевизны; 

3) получить максимально своевременную информацию о фактах хозяйственной 

жизни. 

Однако эти задачи в значительной мере взаимно исключают друг друга, так как 

интересы собственника, администрации, служащих, подчиненных лиц, кредиторов и 

дебиторов противоречивы и эти противоречия неизбежно находят свое отражение в 

учетных регистрах. Поэтому всегда кто-нибудь был недоволен и ругал бухгалтеров [ 1]. 

Каждая операция имеет свое отражение по дебиту одного счета и кредиту другого и 

фиксируется в первичной документации в денежном выражении. Далее процесс симфонии 

движется дальше. Каждому синтетическому счету свойствен определенный журнал-ордер, 

который имеет свой постоянный номер. В нем отражаются все активные и пассивные 

операции по определенному счету за отчетный период. После чего информация из 

журналов-ордеров переносится в сводный документ – главную книгу, в которой 

представлены итоговые данные по бухгалтерским отчетам и счетам. И завершающим 

цепочку документооборота является – бухгалтерский баланс и отчетность, в которых 

информация подытоживается.  Бухгалтерский баланс – это тоже симфония, только вместо 

нот - цифры, и его можно услышать, а не только «прочитать», потому что в музыкальной 

терминологии есть такое понятие как «чтение с листа нотной грамоты». И душа поет, когда 

ты честно и добросовестно потрудился как композитор - бухгалтер «сочинив» очередной 

баланс - «мазурку» и услышав, что все ноты стоят на своих местах и мелодия звучит.  

Я думаю, многим главным бухгалтерам знакомо то чувство, когда баланс или любая 

его форма рождается как произведение или шедевр искусства, потому что любящий свою 

работу главный бухгалтер проживает каждую его цифру - ноту и может ее не только 

пропеть, но и многое рассказать о ее происхождении. И появляется на свет это творение в 

отличие от работы композитора точно в срок, потому что в государстве отчетности 
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существуют определенные временные рамки, которые какой бы великий творец не 

сочинил, не вправе нарушить ни один сочинитель. 

В рыночной экономике бухгалтерский баланс служит основным источником 

информации для обширного круга пользователей. Так, баланс организации знакомит 

собственников, менеджеров и других лиц, связанных с управлением, с имущественным 

состоянием хозяйствующего субъекта на определенную дату. Из баланса они узнают, чем 

владеет собственник, т.е. каков в количественном и качественном отношении тот запас ма-

териальных средств, которым организация способна распоряжаться [ 2]. 

По балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время выполнить свои 

обязательства перед третьими лицами - акционерами, инвесторами, кредиторами, 

покупателями, продавцами и др., или ему угрожают финансовые затруднения. 

Далее, по балансу определяют конечный финансовый результат работы организации в 

виде наращения собственного капитала за отчетный период, по которому судят о 

способности руководителей сохранить и приумножить вверенные им материальные и 

денежные ресурсы и который отражается в виде чистого дохода. 

На основе данных баланса строится оперативное финансовое планирование 

организации, осуществляется контроль за движением денежных потоков в соответствии с 

полученным доходом [ 3]. 

Данные Бухгалтерского баланса также широко используются налоговыми службами, 

кредитными учреждениями, а также органами государственного управления, поскольку, 

отражая совокупность имущественных отношений данного хозяйствующего субъекта, 

балансы отдельных организаций дают богатый материал для изучения особенностей 

современной экономической жизни. Ряд сложных проблем современной хозяйственной 

политики невозможно решить без внимательного анализа баланса. 

Годовой Бухгалтерский баланс - отчет, характеризующий финансовое положение 

организаций за отчетный период. Эта информация нужна широкому кругу пользователей 

при принятии экономических решений. 

В экономике любого государства баланс выполняет важные функции, перечислим 

лишь основные. Баланс знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением имущественным состоянием субъекта. Из баланса они узнают, чем 

собственник владеет, т.е. каков тот запас материальных ценностей, которым предприятие 

способно распоряжаться. 

По балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время оправдать взятые 

на себя обязательства перед третьими лицами, количество которых в рыночной экономике 

увеличивается (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели, продавцы и др.) или ему 

угрожают финансовые затруднения. 

Конечный финансовый результат работы субъекта - важный аспект для оценки 

способностей руководителей сохранить и приумножить вверенные им материальные и 

денежные ресурсы, также находит свое отражение в балансе в виде чистого дохода или 

непокрытого убытка [ 4]. 

Санируемые балансы составляются в тех случаях, когда субъекты ликвидируются в 

результате банкротства. В рыночной экономике большое количество организаций ведут 

свою деятельность не только с собственным, но и с заемным капиталом. Последний у нас 

представляется на очень короткие сроки, и субъекты должны постоянно следить за тем, 

чтобы вовремя и бесперебойно погашать свои обязательства. Однако может случиться 

ситуация, в результате которой у хозяйствующего субъекта доля заемных средств 

значительно превысит собственные или должники окажутся неплатежеспособными, или 

общие экономические условия повлияют на темпы движения его оборотных средств. В этих 

условиях возникает дилемма: ликвидироваться путем объявления о банкротстве либо 

договориться с кредиторами об отсрочке платежей. 

Но кредиторы, даже если склоняются к соглашению, хотят предварительно узнать, как 

велик понесенный убыток и есть ли надежда на его покрытие в будущем. Периодический 
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отчетный баланс точного ответа на этот вопрос дать не может. Требуется составление 

баланса еще до окончания отчетного периода с целью показать реальное финансовое 

состояние субъекта. Санируемый баланс может резко отличаться от обычного, поскольку 

отдельные статьи, которые в обычном балансе рассматриваются, как реальные, в 

санированном могут не приниматься в расчет либо подвергаться значительной уценке, если 

будет установлено, что цифры их не отвечают действительности [ 4]. 

Под техникой составления Бухгалтерского баланса понимают совокупность всех 

необходимых учетных работ (процедур). Эти процедуры включают в себя 

подготовительные работы, например, инвентаризацию, разграничение отдельных статей 

(доходов и расходов) между отдельными отчетными периодами, отражение списаний 

(погашения) стоимости имущества, закрытие счетов и подведение итогов в 

соответствующих учетных регистрах. Основой для составления Бухгалтерского баланса 

являются учетные записи, подтвержденные оправдательными документами. 

В Бухгалтерском балансе должны быть раскрыты итоговые суммы долгосрочных, 

текущих активов, собственного капитала, долгосрочных и текущих обязательств. 

При составлении финансовой отчетности не следует проводить взаимозачет активов и 

обязательств. В соответствии со стандартами бухгалтерского учета основные средства 

отражаются в балансе за вычетом величины накопленного износа, а дебиторская 

задолженность - за вычетом резервов по сомнительным долгам. Однако эти случаи не 

относятся к взаимозачету активов и обязательств. 

Бухгалтерский баланс представляет пользователю финансовой отчетности 

возможность подсчитать уровень рентабельности, 

- оценить структуру активов организации, 

- определить ликвидность и финансовую устойчивость. 

Для того чтобы оценить риски и будущее движение денежных средств, бухгалтерский 

баланс должен быть проанализирован, определена ликвидность и финансовая устойчивость 

организации [ 5]. 

Ликвидность определяет период времени, до истечения которого актив должен быть 

реализован или обращен в деньги, или должна быть выплачена задолженность. И 

долгосрочные и краткосрочные кредиторы заинтересованы в анализе ликвидности с 

помощью коэффициентов ликвидности. 

Эти коэффициенты помогают оценить возможности организации в погашении 

краткосрочных и долгосрочных обязательств. Настоящие и будущие владельцы - акций 

изучают ликвидность организации для определения будущих дивидендов или возмож-

ностей расширения производственной деятельности. Чем выше ликвидность, тем меньше 

риск банкротства организации. 
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Развитие бизнеса любой направленности диктует необходимость формирования 

стабильного финансового развития. Стратегия улучшения экономического состояния 

должна быть направлена на повышение прибыльности и реализовываться посредством 

проектного управления. Любая деятельность требует формирования стратегии, целей, 

задач, определения ресурсной базы и разработки обоснования эффективности. 

Любая компания с каждым годом в борьбе за лидерство на рынке должно 

совершенствовать и строить свой бизнес основываясь на правильном построении плана его 

ведения, нестабильность рыночной экономики заставляет руководителей компаний 

постоянно совершенствовать свой опыт и принимать различные инновационные решения, 

направленные на снижение себестоимости. 

Функционирование современных предприятий характеризуется значительным ростом 

факторов, оказывающих воздействие на нее, усложнением их оценки и, в связи с этим, 

необходимостью учета и наблюдением большого количества операций, процессов, явлений 

и всевозможных индикаторов. Финансовые ресурсы являются основой развития любого 

предприятия. Доходы любой организации формируются из выручки от продажи продукта 

(работ, услуг) и доходов вне реализации. В современных условиях на финансовую 

деятельность компаний всех видов деятельности значительным образом влияет кризис, 

сложившейся в экономики нашей страны. Финансы предприятия нуждаются в постоянном 

контроле. 

Деятельность любой компании отображается в различного рода документах 

бухгалтерского учета. Основной целью составления таких документов является 

предоставление пользователям данной информацией (руководству, инвесторам, 

акционерам) полной картины жизни компании для принятия тех или иных управленческих 

решений [1]. 

Прибыль используется в качестве основного критерия финансовой эффективности 

действующего хозяйствующего субъекта. Формирование выручки напрямую зависит от 

затрат. Управление затратами – это средство достижения предприятием высокого 

экономического результата. Особая роль управлению затратами отводится в управлении 

финансовыми потоками, предприятий, осуществляющих оказание услуг. 

Понятие «эффективность деятельности предприятия» на текущий период времени 

является одним из приоритетных вопросов экономики организации. Что сопряжено с 

различными обстоятельствами, в первую очередь, с тем, что только эффективная 

деятельность может позволить предприятию на долгосрочной перспективе обеспечивать 

устойчивые темпы его развития, а также повышать конкурентные преимущества и общую 

конкурентоспособность на рынке. 

Обобщающие показатели экономической эффективности показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обобщающие показатели экономической эффективности [2] 

 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется абсолютно на 

каждой стадии его жизненного цикла. Сам процесс осуществления деятельности 

организаций можно описать, как набор определенных финансовых и хозяйственных 

отношений, возникающих между различными хозяйственными единицами финансовой 

системы государства. 

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия позволяет понять, 

насколько рационально использовались имеющиеся ресурсы в процессе достижения 

запланированных целей. 

Такая оценка особенно актуальна в периоды расширения масштабов бизнеса, 

открытия новых направлений, поскольку помогает своевременно выявить причины 

снижения эффективности работы компании, принять меры к их устранению. 

Оценка эффективности включает набор процедур по анализу динамики различных 

показателей хозяйственной деятельности предприятия в сравнении с аналогичными 

показателями прошлых периодов или утвержденными на отчетный период плановыми 

значениями. 

Качество оценки эффективности работы предприятия по итогам отчетного года зависит 

от полноты использования методов оценки. 

В ходе оценки эффективности должны быть задействованы четыре метода анализа 

данных [3]: 

 трендовый (горизонтальный); 

 структурный (вертикальный); 

 сравнительный; 

 факторный. 

Применительно к проведению оценки эффективности работы предприятия каждый из 

указанных методов представлен в следующих разновидностях (таблице 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Таблица 1 - Методы оценки эффективности работы предприятия  

 

Основные методы анализа данных Разновидности анализа 

Трендовый 

Сравнение фактических показателей 

отчетного года с плановыми показателями 

на отчетный год 

Сравнение фактических показателей 

отчетного года с показателями прошедшего 

года 

Сравнение значений отдельных 

показателей за несколько периодов 

Структурный 

Структурный анализ направлений 

деятельности компании, по которым 

образуется прибыль 

Структурный анализ прибыли по 

отдельным видам продукции/услуг 

Структурный анализ динамики активов 

компании 

Структурный анализ использования 

прибыли компании 

Сравнительный 

Структурный анализ показателей выручки 

компании 

Структурный анализ уровня доходности 

компании 

Структурный анализ показателей 

операционной прибыли компании 

Факторный 

Факторный анализ показателей выручки 

компании 

Факторный анализ показателей прибыли 

компании 

Факторный анализ использования 

трудовых ресурсов 

Факторный анализ использования 

производственных фондов 

 

Оценка эффективности работы предприятия в силу своей комплексности предполагает 

использование частных и обобщающих показателей. 

По частным показателям можно определить [4]: 

 эффективность применения каждого из ресурсов компании; 

 результативность реализации каждого вида продукции/услуг компании. 

По обобщающим показателям определяют: 

 эффективность всех ресурсов, продукции/услуг предприятия; 

 результативность компании в целом. 

 

В общем смысле под финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

подразумевается целенаправленно осуществляемый процесс практической реализации 

функций организации, непосредственно связанных с образованием, а также расходованием 

ее финансовых ресурсов для целей дальнейшего экономического, а также социального 

развития. 

Таким образом, основной целью деятельности практически любой организации, 

несомненно, является получение финансового результата в виде признания рынком 
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полезности его деятельности, либо получение прибыли от продаж выпущенной продукции 

или оказания услуг. Само по себе распределение и использование прибыли – это своего 

рода важный хозяйственный процесс, позволяющий покрыть потребности организации и 

сформировать доход страны. 
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Көтерме сауда жүйесінде логистика келесі тауарлық айналым функцияларын 

орындаумен байланысты операцияларды орындайды: тапсырыс беру, сатып алу, жеткізу, 

ақпараттық қолдау, сақтау, сұрыптау және босату. 

Логистиканы көтерме саудада сатудың негізгі бағыты екі стратегиялық салада болуы 

мүмкін, олардың біріншісі - тауар айналымының барлық жүйесін техникалық және 

технологиялық ұйымдастырушылық жетілдіруге байланысты көтерме сауданы дамытуды 

көздейді. Екінші бағытта ішкі қойма жүкті өңдеу жүйелерін жетілдіру қарастырылған [1]. 

Көтерме саудагерлерге тікелей компания - бұл тауарға иелік ететін және оны жүзеге 

асырумен айналысатын компаниялар. Бұл көтерме сауда фирмасы, тарату, сауда үйі және 

т.б. жатқызылуы мүмкін қызметтің әртүрлі бағыттары бар. 

Тауарларды сатумен айналысатын көтерме кәсіпорындардың негізгі бағыты - 

логистикалық қызмет көрсету, яғни тауарларды сақтау, тасымалдау, жүк жөнелту, қаптау, 

өңдеу, кіші сұрыптау, орау, тауарларды машиналық оқуға арналған кодтармен таңбалау 

және т.б. 

Көтерме саудадағы логистикалық цикл сатып алу стратегия тапсырысын қалыптастыру 

мен тапсырыс берілетін өнімдерді тұтынушыға жеткізу арасындағы уақыт аралығы болып 

табылады. Мұндай интервал белгіленген тәртіпте бұйрықты ресімдеуге және оны тіркеуге 

жұмсалған уақытпен анықталады; Тапсырысты жеткізушіге беру; тапсырыс берушінің 

бұйрықтың орындалу уақытын және технологиялық уақыттан бастап қалыптасатын 

уақытты, операциялық үзіліс уақытын және уақытты таңдау уақытын ескере отырып, егер 

бұйрық қолда бар қорлардан жасалса, тапсырыс берушінің бұйрығын орындау; сондай-ақ 

тұтынушыға тапсырысты жеткізу [2]. 

Логистика ережелеріне сәйкес, көтерме сауда клиенттерге қолайлы логистикалық 

шығындармен қамтамасыз етуге арналған. Осындай қызметтердің барынша жоғары деңгейі 

көбінесе көтерме сауда кәсіпорнының тауарлық қорларды жинақтаудан толық тәуелді 

болуына байланысты, ол, атап айтқанда, қол жетімділік, функционалдық және 

сенімділікпен сипатталатын қажетті этикалық қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз ету 

мүмкіндігіне байланысты. Тасымалдау уақытының белгісіздігі болып табылатын 

жетілмеген тасымалдар, көтерме сауда компаниясына тауарлық қорларды физикалық 
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үлестіруге арналған нысаналы көрсеткіштерге сәйкес деңгейден асатын деңгейде сақтауға 

мәжбүр етуі мүмкін. Логистикалық қызметтердің контексінде «мінсіз тапсырыс» сияқты 

экономикалық санат кеңінен қолданылады. Оның орындалуы келесі логистикалық 

стандарттарға сәйкес келеді: барлық тауарлардың барлық тапсырыстарға толық жеткізілуі; 

тұтынушы ± 1 күнде рұқсат етілген ауытқуымен талап етілетін мерзімде жеткізу; 

түбіртектерді, шот-фактураларды қоса алғанда, тапсырыстағы тасымалдау құжаттамасын 

толық және дәл қамтамасыз ету; келісілген жеткізу шарттарының мінсіз орындалуы 

(сапалы орнату, дұрыс жабдықтау, пайдалануға дайындық және зақым келтірмеу). 

Логистиканың функционалдық циклінің ұзақтығын қысқарту стратегиясы келесі 

қадамдарды қамтиды: 

 тапсырыстарды орналастырудың ағымдағы процесінің сипаттамасы; 

 тапсырыстарды орналастыру үдерісін сипаттайтын үдерістің схемасын жасау; 

 әрбір жеке логистикалық үдерістің сипаттамасы және олардың әрқайсысы үшін 

келесі ақпаратты көрсету қажет: логистикалық үрдістің сипаттамасы; логистикалық 

процесті жүзеге асыру жиілігі; логистикалық процесті жүзеге асыруға жауапты тұлға (топ); 

осы логистикалық процесті жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат; берілген логистикалық 

үдерістің орташа цикл уақыты; логистикалық процестің минималды цикл уақыты; 

логистикалық үрдістің максималды цикл уақыты; логистикалық үдерістің цикл уақытының 

тұрақсыздығының себептері; логистикалық үдерісіне тән тиімділік көрсеткіштері және 

оның тиімділігінің қолданыстағы деңгейлері; 

 логистикалық үдерістің тиімділігін бағалау үшін пайдаланылатын индикаторлар 

тізімін жасау; 

 тауарларды жеткізу шарттарын сипаттау; 

 тауар қорының деңгейін негіздеу; 

 аутсорсинг қағидаттарына, атап айтқанда, көлікке қатысты жеке логистикалық 

процестерді орындаудың негізділігін негіздеу; 

 логистикалық циклдің ұзақтығын қысқарту бойынша ұсыныстар қалыптастыру 

және т.б [3]. 

Көлік шығындарын азайту стратегиясы көтерме сауда кәсіпорнында ұсынылатын 

логистикалық қызметтердің нашарлауына әкеліп соқтырған факторларға назар аударуды 

қамтиды. Бұл жағдайдың көрсеткіштері, атап айтқанда, нақты тасымалдау шығындарын 

стандартты шығындардан және басқару туралы пікірден ауытқу. Осы стратегияның 

артықшылығы - маңызды көрсеткіштердің жалпы саны азайып, барлық назар тек көтерме 

көліктік логистиканың «қиындықтарына» бағытталған. 

Іс жүзінде көтерме сауда логистикасының динамикасын жан-жақты зерделеуден 

тұратын көлік шығындарын азайту үшін басқа стратегия жиі қолданылады. Талдаудың 

күрделілігі бұл жағдайда жеке индикаторларды дербес сараптау кезінде анықталмаған 

көтерме сауда кәсіпорнының логистикалық жүйесіндегі жағдайларды анықтауға мүмкіндік 

береді, өйткені, олардың маңызы қолайлы стандарттарды қанағаттандырады. Осы 

стратегияны қолдану салалары көтерме компанияның логистикалық жүйесінің ішкі және 

сыртқы функционалдық шекаралары арқылы анықталады.  

Осылайша көтерме сауда, көліктік логистиканың тиімділігін арттыру мәселесін шешу 

функционалды орындау циклдарының логистикалық үйлестіруін жақсарту жоспарында 

жатыр. 

Көтерме компания тауарларының ассортиментінің толықтығына қатысты, бұл қызмет 

бөлшек сауда кәсіпорындары үшін өте тиімді, өйткені ол бір жерде тауарлардың қажетті 

ассортиментін қалыптастырады, осылайша оларды қосымша жұмыстардан уақытын 

үнемдейді және тауарларды арзан бағамен жеткізу арқылы ақша үнемдейді. Көптеген 

көтерме сауда ұйымдары тұрақты клиенттермен тауарларды несиелендіру шарттары 

бойынша жұмыс жасайды. 
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Сатып алушыны іздестіруде көтерме сауда ұйымдары ұсынылатын тауарлардың 

ассортиментін кеңейтеді және дереу жеткізуді жүзеге асыруға жеткілікті. Бұл саясаттың 

теріс аспектісі ірі қорларды сақтау шығындарымен байланысты қосымша шығындар болып 

табылады. Қолданыстағы жағдайдан шығу ең танымал тауарлардан тұратын немесе ірі 

сатып алушыларға арналған тауарлардың ассортиментін қалыптастыру болып табылады, 

олар үшін тауарлардың қажетті ассортиментін қалыптастырады. 

Қазақстан нарығындағы бәсекелестіктің жоғарылауы кәсіпкерлердің шығынды азайту 

арқылы компания табыстылығын сақтаудың әр түрлі әдістерін қолдануға мәжбүр етеді. 

Шығындардың төмендеуінің басты бағыты тауарлардың қозғалысына қатысушылардың 

шоғырлануы. 
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ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру  болашақ маманның - өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге 

дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті жастарды 

тәрбиелеу туралы айтылған. 

Болашақ маман заман талабына сай жаңа мултимедиалық әдістер мен тәсілдерді, 

студенттермен жұмыс істеудің технологияларын көштен қалмай уақытында оқу үдерісіне 

енгізіп отырулары қажет[1]. 

Қазiргi таңда дидактикалық оқыту жүйелерiн қалыптастырудың перспективалық 

бағыттарының бiрi - мультимедиалық технологияларды оқыту процесiнде пайдалану. 

Оқытуда мультимедиалық технологияларды пайдаланудың теориялық және практикалық 

аспектiлерiн Ю.Н.Егорова, дидактикалық аспектiлерiн Н.В.Клемешова, тұжырымдамалық 

аспектiлерiн О.Г.Смолянинова, орта мектептiң информатика, математика пәндерiн оқытуда 

мультимедианы пайдалану әдiстемесiн С.С.Кравцов, Т.Г.Пискунова, жоғары оқу 

орындарында студенттердiң өзiндiк жұмыстарын дамытудағы мультимедианың 

мүмкiндiктерiн Д.Э.Френки, студенттердiң болашақ кәсiби iс-әрекетiнде мультимедиалық 

технологияларды пайдалану даярлығын қалыптастыру мәселелерін О.Г.Смолянино, 

О.В.Лобач, А.И.Гридюшко, Е.Я.Шипнягова, жоғары оқу орындары оқытушыларының оқу-

әдiстемелiк iс-әрекетiнде мультимедианы пайдалану әдiстемесiн Т.Ю.Волошинова, 

В.Г.Казаков, мультимедиалық оқыту кешендерiн бағдарламалық жабдықтау жолдарын 

И.В.Голубятников секілді ғалымдар өз еңбектерiнде зерттедi. Мультимедиа (multimedia-

mailto:1964@mail.ru
mailto:1964@mail.ru
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көп орталы) бұл әр түрлі физикалық көрсетілімі бар (мәтін, графика,сурет, дыбыс, 

анимация, видео) және әр түрлі тасушыларда орналасқан (магниттік және оптикалық 

дискілер, аудио және видеоленталар) ақпаратты өңдеумен байланысқан компьютерлік 

технологиялар болып табылады. 

Пәндерді оқытуда бейне әдістерді қолдану ісі көптеген экрандық ақпарат көздерінің 

мультимедиалық кешендер, бейнемагнитафондар бейнепроекторлар, компьютердің жаңа 

мүмкіндіктері(мультимедиалық презентациялар, үйренуші бейнефайлдар, желі арқылы 

оқыту ақпаратын көрсету үшін алмастырушы бағдарламалар) пайда болуына байланысты 

талап етіле бастады. Бейне әдістер оқыту процесінде қолданатын ақпарат түрлерін 

тиянақты түрде қарап шығуға, көруге мүмкіндік береді және ол жаға материалды оқу, 

қайталау, бекіту, талдау және бақылау үшін кеңнен қолданылады, яғни ол барлық 

дидактикалық функцияларды орындауға толық мүмкіндік береді. Бұл әдіс соңғы ғылыми 

жетістіктер дәлелденген ақпаратты көрнекі қабылдау принципіне негізделген және ол 

оқушының алған білімін тереңірек түсіну мақсатында индуктивтік, дедуктивтік тәсілдерді 

пайдаланады және олардың әр түрді танымдылық қасиеттерін екпінді түрде дамытуға 

танымдық үрдісін басқарудың түрлі-түрлі тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді.  

Мультимедиалық технология құралдары – компьютерлік техника мен желілерді 

қолдану негізінде ақпараттық үрдістерді жүзеге асыруға бағытталған аппараттық 

(компьютер, интерактивтік тақта, принтер, проектор, телекоммуникациялық блок, 

пернетақта және тышқан, компьютер құрылғыларын басқару, сыныптағы және мектептегі 

желі, дыбыс-бейне құралдары) және программалық құралдар (интернет, виртуалды 

конструкторлар, жаттықтырғыштар, компьютерлік тест программалары, электрондық 

басылымдар, басқарудың ақпараттық жүйелері) [2]. 

Білім берудегі электрондық басылым білімнің сәйкесінше ғылыми-практикалық 

аясындағы студенттердің білім, білік және дағдысын белсенді және шығармашылық 

меңгеруін қамтамасыз ететін жүйеленген материалдар жиынтығынан тұрады. Бұл құралдар 

сабақты жаңаша өткізуге, жекеше алғанда студенттерге пәндердерді оқытуда білім беру 

сапасын жаңа деңгейге жеткізуге жағдай жасайды деген тұжырымға келеміз. Дәстүрлі 

оқыту барысында оқытушы топтағы студенттермен қарым-қатынасқа түседі. Ал 

мультимедиалық технология құралдары қолданылған сабақтарда компьютермен қарым-

қатынас жасауға және танымдық, ақпараттық мәліметтерді алуға мүкіндік береді. 

Мультимедиа технологиялары білім алушыны дайын оқу материалының тек қана 

меңгерушісі емес, сонымен қоса оны құрудың, қалыптасуының, жедел қолдануының 

қатысушысы ретінде шығаруға мүмкіндік береді.  

Қазіргі бар мультимедиалық курстар мен білім берудің бағдарламалық өнімдері 

сабақты  жаңаша түрде құруға мүмкіндік туғызуда. Мультимедиа технологиялары оқу 

әрекетін ұйымдастыру мен басқарудың мүмкіндіктерін өлшеусіз кеңейтуде және дәстүрлі 

оқыту шегінде табылған перспективалы әдістемелік жұмыстардың өте үлкен әлеуетін 

тәжірибе жүзінде нақтылауға мүмкіндік береді, бірақ қажетсіз болып қалды немесе 

қандайда бір нақты обьективті себептердің күшінде қажетті нәтижені бере алмады. 

Сондықтан мультимедиа технологиялары тіптен түсіндірмелі-иллюстративті әдісті қолдану 

жағдайында да оқушылардың ішкі белсенділігін бастамашылық етуге және ынталандыруға 

мүмкіндік береді.  Мультимедиалық қосымшаларды жасау технологиялары бойынша 

отандық және шетелдік жүйелерді қарастыру және сараптаудан соң ең ңөп тараған 

мультимедиалық қосымшалардың жіктелуін және олардың ұғымдарын ұсынуға болады. 

Мультимедиалық қосымшалар келесі түрлерге бөлінеді: 

 Прензентациялар; 

 Анимациялық роликтер; 

 Ойындар; 

 Бейне қосымшалар; 

 Мультимедиа-галереялар; 
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 Аудиоқосымшалар(дыбыстық файлды ойнатқыштар); 

 Web-қа арналған қосымшалар. 

Мультимедиа және гипермедиа- технологияларында күшті орналастырылған бөлімдік 

ресурстар бар, олар кілттік компетенциялардық қалыптасу және шығу орталарын 

қамтамасыздандыруы мүмкін. Оларға ақпараттық және коммуникативтік технологиялар 

жатады. Мультимедиа және телекоммуникацонды технологиялар жалпы білім жүйесінде 

жаңа әдістемелік жолдарды ашады[3]. 

Сонымен қоса, мультимедиа оқулықтарды және коммуникациялық құралдарды 

қолдану мен оқыту істерін жоғары дәрежеде іске асыруға болады. Мультимедиалық 

оқуылық- студенттердің қызышылығын арттырып зейін қойып көрумен қатар түсінбеген 

жалған сәттерін қайталап көруге, тыңдауға және алған мағұлматты нақтылауға мүмкіндік 

береді және білім алу кезіндегі олардың белсенділігі арты бастайды. Мультимедиалық 

оқулық оқу материалдарын демонстрацияланған гормоникалық түрде жеткізеді. Онда 

пәндегі теориялық тақырыптар кеңінен беріліп түсіндіріледі.  

Теориялық материалдарды графикалық иллюстрация түрінде әртүрлі суреттер, сұлба, 

тәсілдер арқылы толықтырып отырса, онда теориялық білімді оқып, көзбен көріп, түсініп 

оны мида бекіту үрдістері бір уақытта өтіп отырадыда материалдық қорыту үрдісі ұтымды 

болады. Бұлар практикум компьютерлер көмегімен жүзеге асырылады.  

Бiлiм беру жүйесiнiң жаңа талаптары мен жоғарыдағы ғалымдардың зерттеу 

еңбектерiнiң нәтижелерiн ескере отырып, мынадай тұжырымға келуге болады: үздiксiз 

бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудiң негізгі бағыттарының бiрi ретiнде мультимедиалық 

технологияларды қолдану бүгiнгi күннiң басты талабы. Сондықтан да, оның техникалық 

және дидактикалық мүмкiндiктерiн дамыту, онан әрi зерттеу маңызды болып табылады. 

Білім алушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты мультимедиялық технологиялар 

олардың білім-білік, дағдыларын қалыптастыруда сан түрлі қатысымдық жағдаяттарда 

және тапсырмаларда қолданыла алады. Мультимедиялық технологиялар адамның 

қабылдау жүйесіне тікелей әсер етеді, сол себепті оқу материалының айтарлықтай жоғары 

дәрежеде меңгерілуін қамтамасыз етеді. 

Мультимедиялық құралдарды қолдану түрлі формаларда атқарылады. Мысалы, 

компьютерлік презентацияны, интерактивті тақтаны, түрлі тілге үйрететін мультимедиялық 

дискілермен және бағдарламаларды, интернет ресурстарын қолдану арқылы оқу үрдісіне 

шетел тілін үйретудегі дәстүрлі және дәстүрлі емес тәсілдерді жетілдіруге көмектеседі. 

Мультимедиялық құралдармен жабдықталған аудиторияларда информатиканы 

оқытудың тиімділгі келесідей: 

-оқытылатын материалдардың түрлі формалардаберілуі; 

- материалдарды таныстыру барысында әдістер жүйесін қолдану (дыбыс, графика, 

видео және т.б); 

-тілдік құбылыстарды динамиктер арқылы көрсету; 

-тілдік тапсырмаларды түрлендіру; 

-дәстүрлі қағазбен жұмыс жасау тапсырмаларын жеделдету; 

-бағдарламалық қамтамасыздандыру негізінде түрлі бақылау формаларын қолдану; 

-қателерді анықтау және түзеу мүмкіндігі; 

-компьютер көмегімен атқарылатын, арнайы компьютерлік тапсырмалардың болуы. 

Мультимедиалық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және дербес 

компьютердің өркендеуі нәтижесінде жүзеге асуда. Білім берудегі мультимедия – таным 

процесінің жоғарылауына септігін тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада 

ұсынатын, дидактикалық ақпаратты-бағдарламалық құрал. Мысалы, электрондық 

сөздіктерде әрбір сөздің аудармасы ғана емес, сонымен бірге оның айтылу үлгісі де 

қамтылады. Оқыту процесінде мультимедианы пайдаланып білім берудің әртүрлі 

аспектілерін дамытуға болады. Білім беру үдерісінде мәдениетаралық қатысым 

құзыреттілігін қалыптастыруда ақпараттық технологиялардың алатын орны ерекше.  



140 

 

Сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту үрдісінде іске асу үшін оны 

технологияландыру қажеттілігі  барысында білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап 

оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің 

тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Қажетті дайындық деңгейіндегі мамандарды 

қалыптастыру қажеттілігі мамандарды даярлаудың мазмұны мен технологияларына 

қатысты жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға баса назар аударуды 

тудырды[4]. 

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «XXI ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп 

аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – 

қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қорытындылай келе, білім 

алушылардың қазіргі заманғы ақпараттық  мультимедиалық технологияларды өз 

қажеттіліктеріне қолдана алуға қатысты біліктілік, дағдылық, ақпараттық сауаттылықтарын 

қалыптастырудың маңызы зор. 
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Түйіндеме 

Әкімшілік жауапкершілік негіздерінің, теріс қылық құрамының, оның белгілері мен 

рәмсімінің құқықтық бірлігі және қисынды өзара байланысын зерттеу арқылы судьяның 

құқықтық қатынастардың арнайы субъектісі ретіндегі әкімшілік жауапкершілігі 

қарастырылады, 

Түйін сөздер: жауапкершілік, тәуелсіздік, бағыну, сот төрелігі, қоғамдық тәртіп, сот 

жүйесі. 

Аннотация 

 Административная ответственность судьи как особый субъект правоотношений 

рассматривается путем изучения правового единства и логической взаимосвязи оснований 

административной ответственности, состава правонарушения, его признаков и форм, 

Ключевые слова: ответственность, независимость, повиновение, справедливость, 

общественный порядок, судебная система. 

Summary 
The administrative responsibility of a judge as a special subject of legal relations is 

considered by studying the legal unity and logical relationship of the grounds for administrative 
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responsibility, the composition of the offense, its signs and forms, 

Key words: responsibility, independence, obedience, justice, public order, judicial system. 

Судья Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты, президент тікке үміткер, 

Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарына үміткерлер, Бас прокурор сынды 

әкімшілік жауапкершілікке қатысты артықшығы бар тұлға болып табылады.  

Судья Қазақстан Республикасының Жоғарғы сот кеңесінің қорытынды сына 

негізделген Қазақстан Республикасының Президентінің келісімінсіз немесе Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 55-бабының 5) тармақ шасында белгіленген жағдайда 

Қазақстан Республикасы Парламентінің келісімсіз қамауға алына алмайды және әкімші лік 

жазаға тартыла алмайды.   

Судьяны сот жүзінде әкімшілік жазаға тартылатын әкімшілік жауапкер шілікке тарту 

үшін келісімді алу үшін Қазақстан Республикасының Бас прокуроры Қазақстан 

Республикасының Президентіне, ал Қазақстан Респуб ликасының Парламентінің Сенатына 

тиісті ұсыныс енгізеді. Ұсыныс істі сотқа жібергенге дейін, судьяны әкімшілік істі 

жүргізетін органға (лауазымды тұлғаға) келтіргенге дейін енгізіледі [1]  

Судья Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты, президент тікке үміткер, 

Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарына үміткерлер, Бас прокурор сынды 

әкімшілік жауапкершілікке қатысты артықшығы бар тұлға болып табылады.  

Судья Қазақстан Республикасының Жоғарғы сот кеңесінің қорытынды сына 

негізделген Қазақстан Республикасының Президентінің келісімінсіз немесе Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 55-бабының 5) тармақ шасында белгіленген жағдайда 

Қазақстан Республикасы Парламентінің келісімсіз қамауға алына алмайды және әкімші лік 

жазаға тартыла алмайды.   

Судьяны сот жүзінде әкімшілік жазаға тартылатын әкімшілік жауапкершілікке тарту 

үшін келісімді алу үшін Қазақстан Республикасының Бас прокуроры Қазақстан 

Республикасының Президентіне, ал Қазақстан Республикасының Парламентінің Сенатына 

тиісті ұсыныс енгізеді. Ұсыныс істі сотқа жібергенге дейін, судьяны әкімшілік істі 

жүргізетін органға (лауазымды тұлғаға) келтіргенге дейін енгізіледі.   

Республикада қоғамдық тәртіпті, басқару тәртібін орнату, азаматтар дың құқықтары 

мен бостандықтарын жүзеге асыру, азаматтардың демалу мен еңбек етуі үшін колайлы 

жағдайлар туғызу мақсатында сақталуы кажетті болатын ережелер өте көп. Ондай 

ережелерге жолда жүру, санитарлық, мал дәрігерлік, өртке қарсы, кедендік, кауіпсіздік, 

табиғи ресурстарды қорғау ережелері жатады. 

Егер осы ережелердің бұзылуы үлкен қоғамдық зиян келтіретін болса, онда олар 

қылмыстық жауапкершілікті туғызады. Көпшілік құқық бұзушылықтар мардымсыз 

қоғамдык зиян келтіреді. Сондықтан ондай кұқық бұзушы-лықтар әкімшілік құқық 

бұзушылықтар деп саналады және әкімшілік жауапкершілікті тудырады. 

Әкімшілік жауапкершілік жасалынған әкімшілік кұқык бұзушылыққа деген 

мемлекеттің реакциясы болып табылады. Әкімшілік жауапкершілік — қылмыстық, 

тәртіптік және азаматтық-құкықтықпен қатар жауапкершіліктің бір түрі. Әкімшілік 

жауапкершіліктің мәні болып, әкімшілік кұқық бұзушылық жасағаны үшін құқық бұзушыға 

әкімшілік нормаларды бұзғаны үшін әкімшілік жаза түріндегі мемлекеттік мәжбүрлеу 

шаралары қолданылады. Бұл шаралар мемлекеттік уәкілді органдармен тағайындалады [2]. 

Еңбектік тәртіпті бұзғаны үшін кінәлі тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылады 

(ескерту, сөгіс, еңбек шарттын бұзу). Келісімшарттық міндеттеме лерді бұзғаны үшін 

азаматтық-құқықтық жауапкершілік пайда болады (зиянды өтеу т.б.). Қылмыс жасағаны 

үшін қылмыстық жауапкершілік орнайды (бас бостандығынан айыру, қамауға алу және 

т.б.) 

Әкімшілік жауапкершіліклік белгілері 

- қоғамдық тәртіпті қорғау амалы болып табылады; 

- мәжбүрлеумен байланысты, яғни құқық бұзушы үшін жағымсыз салдармен; 

- іс-жүргізу нысанында жүзеге асырылады; 
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- сотпен, сондай-ак өзге де уәкілді органдармен қолда-нылады; 

- соттауға болмайды және жұмыстан шығарылмайды; 

- жұмыс орнына қарамастан, барлық азаматтарға бағытталған. 

Әкімшілік жауапкершілікті жуктейтін органдар 

Әкімшілік жауапкершілік органдармен және лауазымды тұлғалармен өзара 

бағынышты емес құқық бұзушыларға тағайындалады. Оларға келесі органдарды жатқызуға 

болады: 

- аудандық арнаулы және оларға теңестірілген әкімшілік соттың судьялары; 

- кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтарын қор-ғайтын аудандық (қалалық), 

қаладағы аудандык комиссиялар; 

-  ішкі істер органдары, мемлекеттік инспекция органдары және мемлекеттік қадағалау 

мен бақылаудың өзге органдары (олардың лауазымды тұлғалары). 

Әкімшілік құқық бұзушылық 

Әкімшілік жауапкершіліктің негізі болып, әкімшілік құқық бұзушылық (әкімшілік 

терісқылық) табылады. 

Әкімшілік құқық бұзушылық — жеке және заңды тұлғаның әкімшілік-құқықтық 

норманы бұзатын және әкімшілік жауапкершілікті тудыратын құқыққа қарсы, кінәлі іс-

әрекеті немесе әрекетсіздігі. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері 

- құқыққа қарсылық, яғни қалыптасқан әкімшілік-құқықтық норманы бұзады; 

-  кінә. Кінә — тұлғаның өзінің құқыққа қарсы іс-әрекетіне және оның салдарына деген 

психологиялық көзқарасы, қатыстылығы кінәнің болуы — әкімшілік құқық бұзушылықтың 

міндетті белгісі, кінәнің болмауы жауапкер-шілікті жоққа шығарады. 

- жазалаушылық, яғни әкімшілік жазасы көрсетілген іс-қимыл ғана, әкімшілік құқық 

бұзушылық болып саналады. 

-    іс-қимыл әрекет не әрекетсіздік түрінде. Әрекет — міндеттерді белсенді түрде 

орындамау немесе заңмен тыйым салынған іс-қимылдар жасау. Әрекетсіздік — міндеттерді 

бәсең түрде орындамау. 

Әкімшілік жауапкершілікте туындайтын, құқықпен аныкталған белгілердің жиынтығы 

— әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы болып келесі элементтердің (белгілердің) 

жиынтығы табылады: объект, объективтік жақ, субъект, субъективтік жақ. 

Объект болып, құқық нормаларымен реттелген және әкімшілік жауапкершілік 

мөлшерімен қорғалатын коғамдық қатынастар табылады. Объект ретінде нақты нормалар, 

заңдық талаптар, шектеулер танылады. 

Объективтпі жақ — жүріс-тұрыстың өзін сипаттайды, әкімшілік құқықпен тыйым 

салынған іс-әрекеттер мен әрекетсіздіктерді жасаумен сипатталады. 

 Объективті жақты анықтағанда құқық  бұзушылықты жасау амалы, сипаты 

(қайталанбалылык, созылмалылық), орны (қоғамдық орын, әуе құрамы, шекара шебі) және 

уакыты (түнгі), зиян мөлшері, құқық бұзушы лықты жасауда қолданылған құрал-жабдықтар 

(көлік құралы, спирттік ішімдіктер, есірткі заттар, оқ дәрі, қару-жарақ) мәні өте зор [2]. 

Субъекті болып табылатын әкімшілік құқық бұзушылықтар: 

1)  16 жаска толған, есі дұрыс жеке тұлға; 

2)  заңды тұлғалар, яғни мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындар. 

және оның салдарына деген психологиялық катыстылығы, ол қасақаналық және 

абайсыздық түрінде көрсетілуі мүмкін. 

Әкімшілік құқық бұзушылық қасақана жасалынған болып есептеледі, егер оны жасаған 

тұлға өзінің әрекеттерінің (әрекетсіздіктерінің) құқыққа қарсы екендігін сезді, оның зиянды 

салдарын болжады және осы салдардың болуын тіледі немес саналы түрде болуына жол 

берді, әлде оған немқұрайлылықпен қарады. 

Егер құқық бұзушы өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) зиянды зардаптары болуы 

мүмкіндігін алдын ала білсе, біракқ оған жеткіліксіз негіздермен оларды болдырмауға 
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ұшқалақтыққа салынса немесе оларды алдын ала болжай алмаса, бірақ болжауға міндетті 

болса, әкімшілік құқық бұзушылық абайсызда жасалған болып саналады. 

Қасаканалыққа ұсак бұзақылық, үй жағдайында спиртті ішімдіктер жасау және өткізу, 

мәдениет және тарих ескерткіштерін, сондай-ақ табиғат объектілерін қорлау, т.б. 

терісқылықтар жатады. 

Абайсыздыққа ұйымның лауазымды тұлғасының оған сеніп тапсырған құжаттарын 

жоғалту, өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу, т.б. теріс-қылықтар жатады. 

Жоғарыда көрсетілген құқық бұзушылық құрамының белгілері болған жағдайда, тұлға 

кінәлі болып табылады. 

Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкішілік жауапкершілігі 

Кәмелеттік жасқа толмағандар болып, әкімшілік құқык бұзушылық жасау уақытында 

16 жасқа толмағандар есептеледі. 16 жасқа толмағандар үшін әкімшілік жауапкершілікті 

ата-аналары өтейді. 

Жазаның негізгі түрлері — әкімшілік жаза немесе тәрбиелеу сипатындағы мәжбүрлеу 

ишаралары. 

Кәмелеттік жасқа толмағанға әкімшілік жаза тағайындау кезінде оның өмір сүру мен 

тәрбие жағдайы, психикалық даму деңгейі, жеке тұлғаның өзге ерекшеліктері, сонымен 

катар оған басқа ересек адамдардың әсері ескеріледі. 

Кәмелеттік жасқа толмау жазаны жеңілдететін жағдай ретінде ескеріледі  

Тәрбиелік ықпал ету шараларына жататындар: 

-    заңды түсіндіру; 

-ата-аналардың немесе олардың орнындағы адамдардың немесе мамандандырылған 

мемлекеттік органның қадағалауына беру; 

-    келтірілген зиянды өтеу міндетін жүктеу; 

-      бос уақытын шектеу және оньщ мінез-құлқына ерекше талаптар қою. 

Шаралардың бұл тізімі нақты анықталып шектелген болып саналмайды. Өзге де 

тәрбиелік ықпал ету шаралары қолданылуы мүмкін. 

Кәмелеттік жасқа толмаған тұлғаға әкімшілік жаза — әкімшілік құқық бұзушылық 

жасалған күннен бастап бір айдан, ал созылмалы құкық бұзушылық үшін—оны анықтаған 

күннен бастап бір айдан кешіктірмей тағайындалады. Егер кәмелеттік жасқа толмаған тұлға 

әкімшілік жаза тағайындау туралы қаулының орындалуынан кейін алты ай жаңа құқық 

бұзушылық жасамаса, онда ол әкімшілік жазаға тартылмаған болып саналады. 

Әкімшілік жауапкершіліктен босату 

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғалар жауапкершіліктен босатылуы мүмкін, 

осындай босатылудың негіздерін қарастырайық. 

- Зиянның мардымсыз болуы. Егер жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың 

нәтижесінде аз зиян келтірілсе, онда әкімшілік кұкық бұзушылық туралы істі қарауға 

уәкілді орган әкімшілік жаза тағайындаудың орнына ауызша ескертумен шектелуі мүмкін. 

- Келтірілген залалды өз еркімен өтеу. Әкімшілік құкық бұзушылықты алғаш рет 

жасаған тұлға, сотпен, органмен (лауазымды тұлғамен) әкімшілік жауапкершіліктен 

босатылуы мүмкін, егер өз еркімен келтірілген залалды өтесе немесе өзге жолмен құқық 

бұзушылықтың нәтижесінде болған зиянды өтесе. 

Әкімшілік тұлға әкімшілік жауапкершіліктен рақымшылық жасау актісінің шығуына, 

жағдайдың өзгеруіне, науқастануға, ескіру мерзімінің өтуіне байланысты босатылады. 

Әкімшілік жауапкершілікке, әкімшілік құкық бұзушылық жасау мезетінде ақыл-есінің 

кемдігі жағдайында болған, яғни өзінің сырқаты жағдайына байланысты іс-әрекеттеріне 

жауап бере алмаған және өз қимылдарын басқара алмаған тұлға тартылмайды. 

Сонымен, әкімшілік жауапкершілік дегеніміз—құқық бұзушыға оның әкімшілік құқық 

бұзушылық жасағаны үшін мемлекеттік органның және лауазымды тұлғаның оған жазалау 

шараларын қолдануы сипатына ие болған заңды жауапкершіліктің бір түрі. Әкімшілік 

жауапкершілік 16 жастан басталады. Әкімшілік жауапкершіліктің негізі болып — әкімшілік 

кұкық бұзушылықтың (әкімшілік терісқылықтық) жасалуы жатады [3]. 
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Құқық бұзушылық жасаған тұлғалар әкімшілік жауапкершіліктен босатылуы мүмкін. 

Бұл негіздер әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексте көрсетілген. Кәмелеттік жаска 

толмау жеңілдететін жағдай болып ескеріледі. 

Әкімшілік жауаптылық — зандық жауаптылықтын ерекше түрі, ол өкілетті 

органдардың немесе лауазымды адамдардын әкімшілік кұкық бұзушылық (теріс қылық) 

жасаған адамдарға әкімшілік жазалар қолдануынан көрінісін табады. Жалпы заңдык 

жауаптылыққа тән белгілер әкіімшілік құқыкта да бар. 

Сонымен бірге заңдық жауаптылықтың жалпы белгілері зандарда әкімшілік 

жауаптылыққа сәйкестендіріле ерекше тұрде икемделінеді және де жауаптылықтың нак осы 

түріне сипатты белгілер бекітіледі. 

Мәжбүрлі қажеттілік. ӘПБтК-те және басқа нормативтік актілерде көзделген әрекетті 

жасағанымен, бірақ мәжбүрлі қажеттілік жағдайында, яғни мемлекеттік немесе қоғамдык 

тәртіпке, меншік иесінің құқықтарына, азаматтардың құқықтары мен бостандыктарына 

және, басқарудың белгіленген тәртібіне төнген қауіпті жою үшін әрекет жасаған адам, егер 

бұл қауіпті осы жағдайларда жою мүмкін болмаса және егер келтірілген зиян жойылған 

зиянға қарағанда анағұрлым кем болса, заң бойынша әкімшілік жауапты болмайды. 

Қажетті қорғану. Мемлекеттік немесе қоғамдык тәртіпті, меншікті, азаматтардың 

құкықтары мен бостандықтарын, басқарудың белгіленген тәртібін қажетті қорғану 

жағдайында коғамға жат қиянат жасаушылықтан киянат жасаушыға зиян келтіру жолымен 

корғаған кезде әрекет жасаған адам, егер қажетті корғану шегінен асып кетуге жол 

берілмеген болса, әкімшілік жауапты болмайды. 

Құқыққа қарсы әрекет не әрекетсіздік жасаған кезде есі дұрыс емес күйде болған, яғни 

созылмалы есі ауысқан ауру болуы, есінін, уақытша ауысуы, кем ақылдылығы немесе басқа 

бір сырқатты күйде болуы себепті өз әрекеті жөнінде өзіне есеп бере алмайтын немесе 

әрекетін басқара алмайтын адам заң бойынша әкімшілік жауапты болмайды. 

Мемлекеттік немесе қоғамдық тәртіпке, меншік түрлеріне, азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарына, заңды тұлғалардың мүдделеріне, сондай-ақ басқарудың белгіленген 

тәртібіне қиянат жасайтын, сол үшін заңдармен әкімшілік жауапкершілік көзделген 

құқыққа қарсы (қайшы), кінәлі (қасақана немесе абайсызда) әрекет не болмаса әрекетсіздік 

әкімшілік құқық бұзушылық деп танылады. 

Республикамыздың әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде осы саладағы 

заңдар бір жүйеге келтірілген. Кодексте қандай әрекеттердің немесе әрекетсіздіктің 

әкімшілік құқық бұзушылыққа  жататындығы, оған қандай жазалар қолданылатындығы, 

сол жазаларды қолдану және орындау тәртіптері нақтыланып, сараланып көрсетіліп отыр. 

Мемлекеттік биліктің адам мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 

қызметіндегі маңызды институттары: әкімшілік жауапкершілік пен әкімшілік 

шараларының маңызы зор болып келеді. Әкімшілік құқықтың маңызды құрамдас бөлігі 

әкімшілік-деликттік құқық болып табылады, оның дамуының негізгі бағыты әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы заңнаманы адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтары туралы конституциялық нормаларды негізге ала отырып жаңартумен 

байланысты. 

«Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнама бұзылған құқықтарды қалпына 

келтіруге, қоғамдағы құқықтық даулардың алдын әкімшілік-құқықтық шаралармен алуға  

барынша бағытталуы тиіс» делінген Қазақстан Республикасының  2010 жылдан 2020 жылға 

дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасында [4]. 

Сондықтан мемлекет құқықтық нормаларда міндетті ереже-тәртіптерін бекіте отырып, 

сонымен бірге оларды бұзғаны үшін мемлекеттік мәжбүрлеуді қолдану мүмкіндігі 

қарастырады. Соның ішінде әкімшілік шараларды қолданудың маңыздылығы олардың 

ауырлық дәрежесінде емес, әкімшілік жауапкершіліктің және әкімшілік шаралардың 

міндетті түрде орын алуы, бұлтартпастығы болып табылады. Яғни қазіргі таңдағы 

әкімшілік деликттік құқық теориясындағы маңызды рольды әкімшілік жауаптылықтың 

және әкімшілік шаралардың міндетті түрде орын алуы болып табылады. 
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Мұндай теорияның бұрыннан қалыптасып, дамуының себебі осында болады. Оған 

мысал ретінде құқық бұзушылық және жаза контекстінде Чезаре Беккарияның айтуынша, 

«қылмыс жасаған адамға қатысты оның ішкі дүниесіне терең және ұзақ уақытқа созылатын, 

ал тәніне неғұрлым аз дәрежеде әсерін тигізетін тиісті мөлшердегі жаза түрлері қолданылуы 

керек» [5]. 

Бұл айтылған жайтты қазіргі әкімшілік деликттік құқық теориясы мен тәжірибесіне сай 

айтатын болсақ, жасалған әкімшілік құқық бұзушылық үшін адамдардың санасы мен еркіне 

неғұрлым ұзақ мерзімге және қатты әсерін тигізетін әкімшілік шаралар мен өзге де 

әкімшілік-мәжбүрлеу шараларын және міндетті түрде тиісті мөлшерде ғана қолдану керек. 

Мұның барлығы құқық бұзушының мінез-құлқының жеке-индивидуалды қасиеттерін және 

оның мәдени-этикалық, ар-ождан, моральдық көзқарастарын ескере отырылып 

қолданылуы қажет. Яғни белгілі бір әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 

әкімшілік-мәжбүрлеу шарасын қолданатын орган немесе лауазымды тұлға міндетті түрде 

құқық бұзушының жеке басының ерекшеліктеріне мән беруі тиіс. Осыдан шығатын түйін, 

әрбір әкімшілік-құқықтық әсер ету шарасы жазаның орындалуын ғана қамтамасыз етіп 

қоймай, яғни оның әсері жалпы тұрғыда емес, құқық бұзушыны жөнделуге бағыттауы тиіс, 

яғни жеке-индивидуалды сипатта болуы тиіс. 

Әкімшілік-деликттік құқық теориясы мен тәжірибесіне сәйкес өзінің әкімшілік құқық 

бұзушылықтармен күресте тиісті орнын тапқан әкімшілік мәжбүрлеу институты әкімшілік 

жауапкершілік институты шеңберінде жүзеге асырылса, әкімшілік жауапкершілік 

институты әкімшілік жаза институты аясында жүзеге асырылады. 

Бірақ қазіргі уақыттағы еліміздегі қолданыстағы заңдарға және әкімшілік құқық 

бұзушылықтармен күрестегі тәжірибеге сүйенетін болсақ, бұл аталған әкімшілік құқық 

бұзушылықтармен күресте жалғыз және дұрыс жолы болып табылмайды. Ұзақ уақыт 

бойына қалыптасқан құқық теориясы мен  тәжірибесіне сәйкес, әкімшілік құқық 

бұзушылықпен күресте өзге де неғұрлым адамгершіл және әділ жолдар бар екендігі көрініп 

отыр. Бұл өзінің бастауын еліміздің конституциялық ережелерінің негізінен алып отыр. 

Онда «... оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен 

бостандықтары» делінген [2], яғни олардың мемлекеттің өзге құндылықтарынан басым 

екендігін айтып кетуімізге болады. Осыдан келе, елдегі барлық қызмет аясының күштері, 

соның ішінде әкімшілік құқық бұзушылық аясындағы мемлекеттің қызметі адамның 

пайдасына шешілуге тиіс, яғни жоғарыда аталған конституцияның бастауларынан 

шықпауға, оны сақтауға тиіс.  

Әкімшілік жауапкершілік институтын зерттегенде әкімшілік құқық бұзушылық 

институтына нақты анықтама беру қажет. Ал одан бұрын құқық бұзушылық деген ұғымға 

анықтама беретін болсақ, ол туралы В.М.Корельский былай деген: «Құқық бұзушылық – 

құқықтық тәртіптің әлеуметтік және құқықтық антиподы, себебі, олардың әлуметтік және 

құқықтық белгілері бір-біріне қарама қайшы. Ол азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарына, ұйым мен бүкіл қоғамға қарсы, ол қоғамдық қатынастардың дамуын 

қиындатады» [5].  Қазіргі таңда құқық бұзушылықтармен күресте олардың ерекшеліктерін, 

олардың жасалуының себебі мен механизмін анықтау –  мемлекеттің олармен күресуде 

сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Б.А.Жетписбаевтың құқық бұзушылыққа берген анықтамасында былай делінген: 

«құқық бұзушылық – ол заңнамамен құқықтық жауапкершілік көзделген ақыл-есі дұрыс 

және деликт қабілеттілік жасына жеткен тұлғаның кінәлі құқыққа қарсы іс-әрекеті» [6]. 

Қазақстан Республикасында, осы кезеңдегі кез-келген өзге мемлекет сияқты, заңды 

түрде міндетті болып табылатын өте көп әр түрлі ережелер бар.  

Бұл сияқты ережелердің мақсаты барлық немесе көптеген азаматтардың, сондай-ақ 

кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, олардың ведомстволық бағыныстылығы 

мен меншік нысанына қарамастан, мүдделеріне тікелей әсер ететін қызметтің белгілі бір 

аяларында құқықтық тәртіп пен тиісті мемлекеттік тәртіпті қамтамасыз ету болып 

табылады. Кейде бұл ережелерді жалпы міндетті деп негізсіз айтпайды.  
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Әкімшілік құқық бұзушылық өз көрінісін әлеуметтік-құқықтық құбылыс ретінде 

табады. Қоғамның өмір сүру ортасы әкімшілік жауапкершіліктің қалыптасып дамуының 

қажетті шарты болып табылады. Сонымен қатар адамдардың өз мүдде-мақсаттарын жүзеге 

асыру барысындағы мінез-құлқының салдарынан көрінісін табады. 

Қоғамның өмір сүрунің шарттарына, сапасына әсер ету ондағы құқық бұзушылық 

түрлеріне жеке-жеке, сонымен қатар жалпы құқық бұзушылық деңгейіне әсер етеді.  

Қазіргі құқықтық ғылым құқықтық жауапкершілік үшін, соның ішінде әкімшілік 

жауапкершілік үшін де екі негіз бар екенін мойындайды. Олар: құқықтық негіз ретінде – 

заң, ал екіншісі құқық бұзушылықты құрайтын фактілік негіз ретінде – әкімшілік теріс 

қылық, ол бүкіл әкімшілік жауапкершілік жүйесін іске қосады. Бұл жерде әкімшілік 

жауапкершіліктің құқықтық негізі ретінде заң және Президент Жарлықтары табылады.  
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1.1 Преимущества и недостатки Интернет-магазинов 

Перевод традиционной торговли в сеть Интернет делает ее более гибкой, так как 

электронная торговля, оперируя цифровой информацией в компьютерных сетях, облегчает 

сотрудничество людей. 

Когда в нашей стране на смену традиционным "предприятиям торговли" пришли 

магазины, построенные на принципе свободного доступа к товарам, это вызвало резкий 

всплеск покупательской активности. Покупателю не надо вставать на цыпочки, чтобы 

разглядеть нужную вещь, расположенную по ту сторону баррикады-прилавка, - можно 

спокойно ходить меж полок, разглядывать, сравнивать, выбирать.  

Взяв на вооружение вернейшее правило - "Пусть клиент почувствует себя хозяином 

положения" - и стараясь сделать процесс покупки максимально комфортным, владельцы 

таких магазинов добились значительного увеличения продаж и, как результат, одержали 

победу в конкурентной борьбе. 

Интернет-магазины, по сути, явились следующим шагом по пути к осуществлению 

этих принципов. Здесь восседающий на стуле покупатель уже хозяин положения, а вся 

вселенная товаров и услуг крутится вокруг него, повинуясь малейшим его капризам и 
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прихотям. Действительно, работать в таких условиях сложнее. Однако трудности 

компенсируются возможностью Интернет-магазинов постепенно, шаг за шагом, 

автоматизировать цепочку от заказа до доставки товара. 

Результат не заставит себя долго ждать - покупатель по достоинству оценивает 

невысокие цены и удобство совершения покупки. Вместе с тем полная автоматизация 

торговли закладывает надежную основу для дальнейшего успешного развития бизнеса, 

позволяя опередить старомодных неповоротливых конкурентов. 

Рассмотрим подробнее факторы, которые могут заставить потенциального покупателя 

отказаться от услуг традиционного магазина и сделать выбор в пользу онлайнового: 

1) более низкие по сравнению с традиционными магазинами цены 

Не приходится платить за аренду торговых площадей и нанимать большое количество 

обслуживающего персонала. Это позволяет немного, совсем чуть-чуть, снизить цены. А 

клиент никогда не хочет платить лишнего. 

2) экономия времени 

Человеку, работающему 6 дней в неделю с 10 до 19 бывает некогда сходить в магазин. 

Интернет-магазин позволяет сделать покупку не выходя из офиса в любое время, а выбор и 

заказ товара займет у него несколько минут, если он точно знает, что хочет купить. Служба 

доставки Интернет-магазина доставит выбранный товар в удобно время и место. Кроме 

этого, выбор и оценка свойств товара происходит в Интернет-магазине  намного быстрее и 

удобнее, чем в обычном магазине. Представьте, что Вы пришли в обычный магазин 

бытовой техники и хотите сравнить параметры 20—30 мобильных телефонов. Для этого 

нужно изучить все ценники: запомнить характеристики, цены и названия моделей. Можно 

обратиться к продавцу-консультанту, если он не занят, с просьбой рассказать о всех этих 

товарах. Но обычно ни один продавец не имеет столько свободного времени для работы с 

одним клиентом, и нет гарантии, что он владеет всей информацией. 

3) удобный, быстрый и результативный поиск нужной вещи 

Как показывают исследования, клиенты Интернет-магазинов обычно ищут что-то 

достаточно конкретное. Если регулярно проверять наличие товара на складе, обновлять 

цены и на сайте есть функция поиска, то имеются все шансы заполучить этого покупателя. 

4) сервис  

Покупатель  может оставить заказ в любое время суток и получить товар в удобном для 

него месте и в удобное для него время независимо от места работы или проживания, от 

погодных условий, самочувствия. 

5) возможность обменяться мнениями с другими клиентами данного магазина 

Покупателю интересно пообщаться с людьми, которые ищут примерно то же, что и он. 

Даже если он не купит вещь здесь и сейчас, полезный совет, полученный на форуме, 

заставит его возвращаться снова и снова. И тут все зависит от  магазина и его работников. 

Преимущества  продавца. 

1) широкая аудитория 

Очень важно, что здесь отсутствует сдерживающий географический фактор - Сеть 

открыта для всех, ограничителем являются лишь условия доставки. Однако зачастую, 

особенно если продавец занимается оптовой торговлей или продает редкие товары, выгода 

от покупки намного превысит расходы на транспортировку. Кроме того, если покупатель 

проживает в другом городе, он получает возможность не тратиться на междугородние 

телефонные консультации. Всю информацию он может найти на страницах Интернет-

магазина. В отличие от обычного магазина Интернет-магазин способен обслужить 

несколько сотен клиентов одновременно. 

2) уменьшение расходов на аренду торговых площадей, оборудования и наем персонала 

Аренда дискового пространства и размещение «электронной витрины» дешевле и 

проще аренды торговых помещений и размещения товаров на полках, нет нужды в кассовом 

обслуживании, идет экономия электроэнергии, коммунальных платежей. Интернет-магазин 
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в принципе может обслуживаться очень небольшим количеством персонала, что приводит 

к сокращению фонда заработной платы и социальных платежей. 

3) удобство сбора маркетинговой информации о покупателях 

Виртуальный магазин можно использовать как эффективный способ маркетингового 

исследования, тем  более,   что   сегодня эта   услуга довольно дорога в маркетинговых 

агентствах. Любой пользователь сети Интернет может быстро заполнить анкету, 

предлагаемую ему магазином через компьютер. Это позволяет без особых затрат изучить 

потребности и вкусы потенциальных покупателей и учесть результаты маркетингового 

обследования в своей работе, дают возможность оперативно реагировать на потребности 

рынка. 

4) автоматизация предприятия 

Как было сказано выше, автоматизация позволяет увеличить количество 

обрабатываемых заказов и уменьшить вероятность ошибок, опять же сокращает количество 

задействованных работников и позволяет более эффективно управлять предприятием за 

счет объединения всей информации в единую систему. В итоге – серьезное преимущество 

перед оффлайновыми конкурентами. 

5) снижение затрат на рекламу 

Для отдельных категорий магазинов это – серьезное преимущество. Там, где в 

оффлайне все ниши уже заняты и на качественную кампанию требуются сотни тысяч или 

миллионы долларов, в онлайне, с относительно скромным рекламным бюджетом, можно 

добиться впечатляющих результатов. 

6) неограниченный ассортимент 

Ассортимент Интернет-магазина ничем не ограничен (как, например, ассортимент 

обычного магазина ограничен площадью торгового павильона). А если предусмотрен поиск 

по параметрам, то просто можно указать характеристики, которым должен соответствовать 

товар, и затем уже выбирать из списка моделей, удовлетворяющих вашему запросу. И еще 

одно очень важное замечание — ни один менеджер по продажам не в состоянии помнить 

столько информации о товаре, сколько может предоставить  Интернет-магазин. Кроме того, 

Интернет-магазин в состоянии выдать  такую информацию, как покупательский рейтинг, 

советы и отзывы о товаре, статьи о товаре, которые могут предопределить  выбор 

покупателя.  

К недостаткам Интернет-магазинов для покупателя относится: 

1) нельзя "пощупать", нельзя узнать больше, чем написано (пример: мебель, одежда); 

2) проблемы гарантии, сопровождения, поскольку в Интернет-торговле покупатель 

менее защищен от недобросовестного продавца, да и постоянно присутствующий в 

Интернете хакерский фактор существенно повышает риск сделки; 

3) зачастую долгая доставка (до 6 недель), особенно из-за зарубежья; 

4) больше возможностей для  фальсификации. 

Так, исследования, проведенные в начале 2000 г. английской фирмой ArmorGroup, 

показали, что 35 процентов дорогих товаров, продающихся через магазины, работающие в 

Интернет, являются подделками.  

Другими словами, например, предлагаемый покупателю Nike» может                                                  

оказаться не самим «Nike» этой известной фирмы, а его азиатской подделкой, 

произведенной где-нибудь в Юго-Восточной Азии, но украшенной громким товарным  

знаком.    Исследования    также   показали   большую  доверчивость покупателей. Например, 

покупатели легко готовы поверить во всемирную известность несуществующей торговой 

марки. Так, о знакомстве с никогда не существовавшей торговой маркой 

«RoyalAllianceInsuarance» заявило 80 % опрошенных  респондентов.   Простота   доступа   в   

Интернет,   массовость аудитории и потенциальная анонимность рекламодателей делает 

Интернет идеальной платформой для недобросовестных предпринимателей. 
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Для дальнейшего развития необходимо создавать высокоскоростные каналы связи с 

дешевым трафиком и аппаратно-программным обеспечением, иметь специалистов 

соответствующей квалификации. 

В настоящее время в Казахстане низок процент пользователей Интернета, и Интернет-

торговля находится в начале развития, но набирая обороты, этот вид коммерции получит 

достойное развитие. 

Итак, Интернет-магазин должен быть информативен, не содержать лишней или 

ненужной информации, при этом иметь такой способ представления товаров, который 

позволит покупателю с легкостью найти то, что его интересует, а также ненавязчиво 

попробовать заинтересовать его чем-то другим, чтобы магазин запомнился. Тогда при 

необходимости клиент будет возвращаться в него снова и снова, будет советовать его своим 

друзьям и близким.         

Оптимальным и самым удобным методом заказа пока остается так называемая 

«корзина». Во всех крупнейших магазинах она используется в том или ином виде, но смысл 

остается одним: корзина - просто список товаров, выбранный покупателем в магазине (это 

почти такая же корзина, в руках с которой ходят посетители большого супермаркета - 

только виртуальная).  Выбор программных средств для построения Интернет – 

магазинов  достаточно обширен. И нельзя сказать, что одно решение дешево и непрактично, 

а другое дорого и универсально. Все решения создавались и создаются для каких то целей, 

в которых оно будет оптимально. Можно только отметить, что открытые решения наиболее 

перспективные, т.к. при желании в них можно добавить то, что нужно именно в данном 

магазине для данного товара, т.е. учесть многие нюансы, которые, несомненно привлекут 

своего клиента.       

Способов оплаты так же великое множество. Очень удобным вариантом является 

оплата цифровой наличностью и оплата курьеру наличными, если этот способ предлагает 

электронный магазин, и менее удобным – банковским переводом и почтой Казахстана. На 

начальном этапе в проекте Интернет – магазина будут реализованы такие способы оплаты 

как оплата наложенным платежом и оплата курьеру наличными, так как с точки зрения 

безопасности, эти платежи являются наиболее безопасными. В дальнейшем планируется 

внедрить метод оплаты цифровой наличностью.   
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Аннотация 

 Internet - глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. Сегодня Internet 

имеет около 15 миллионов абонентов в более, чем 150 странах мира. Ежемесячно размер 

сети увеличивается на 7-10%. Internet образует как бы ядро, обеспечивающее связь 

различных информационных сетей, принадлежащих различным учреждениям во всем мире, 

одна с другой. 

Ключевые слова: Internet, web-сайт, маркетинг, клиент 

  

Удачный web-сайт — это в высшей степени эффективный инструмент торговли — 

он способен захватывать внимание аудитории. Как и любой другой маркетинговый 

инструмент, основанный на принципе непосредственного отклика, прежде всего он должен 

заинтриговать посетителя, а затем сподвигнуть его на определенные действия. Однако, 

многие игнорируют эти особенности главной страницы, что часто приводит к тому, что 

посетители не задерживаются на сайте надолго и покидают его, едва зайдя. Такие web-

сайты, пусть даже содержащие иногда огромное количество полезных советов и статей, 

практически никогда не достигают предполагаемого уровня посещаемости, не говоря уже 

о продажах. Сделав всего несколько изменений, простой web-сайт может превратиться 

в более надежный и эффективный инструмент. Важно помнить, что изо дня в день на 

потенциальных клиентов обрушается поток информации и различных рекламных 

сообщений, и что в плане завоевания их внимания существует предельно жесткая 

конкуренция. Web-сайт, способный привлечь внимание и вызвать любопытство, побудит 

клиентов не только просмотреть оставшиеся страницы и совершить покупки, но и снова 

посетить его через некоторое время, а также рекомендовать своим друзьям и знакомым. 

Что же может увидеть пользователя?  Во-первых, список товаров, находящихся на 

складе. Так как онлайновый «прилавок» как правило, привязан к системе автоматизации 

какого-либо предприятия, то этот список содержит те же изделия, что имеются в продаже 

и в обычных (не виртуальных) магазинах. Содержимое склада представляется обычно в 

виде иерархической древовидной структуры, базовыми элементами которой являются 

группы товаров. Щелкнув мышью на группе, она разворачивается, открывая список 

подгрупп или конкретных изделий определенного типа. Иногда покупатель может 

посмотреть картинку с изображением товара и его характеристики, а также добавить его в 

свою корзинку. Наполнив корзинку, клиент отдает команду «Выполнить заказ» и выбирает 

удобную для него форму оплаты. Если он совершает покупку в магазине впервые, то его 

обычно просят указать некоторые сведения о себе —имя, телефон, адрес и др. 

Корпоративный покупатель сообщает название предприятия, номер расчетного счета, имя 

и телефон контактного лица. На этом этапе покупателю присваивается определенный 

идентификационный код. Это делается для того, чтобы когда он зайдет в магазин в 

следующий раз, всю указанную выше информацию можно будет не вводить — достаточно 

указать свой код. Далее осуществляется расчет и непосредственная передача товара 

клиенту.            

Существуют разнообразные формы оплаты. К способам оплаты покупок в Интернет, 

проводимым электронным путём, можно отнести следующие: 

- оплата электронными деньгами; 

- оплата платежными картами; 

- оплата курьеру; 
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- оплата через банк. 

Сегодня на рынке появилась прекрасная возможность оплачивать услуги или товары 

различных компаний через мобильный телефон. Вы можете делать покупки в Интернет - 

магазинах, оплачивать коммунальные платежи и даже переводить деньги по банковским 

реквизитам. Вне зависимости оттого, что и как Вы оплачиваете, процесс оплаты занимает 

всего пару минут, а сам платеж происходит практически мгновенно.  

Оплата электронными деньгами. Цифровые деньги являются основой платежной 

системы Интернет. Они могут быть классифицированы по видам организации их 

функционирования, по уровню безопасности, а также по способу расчета. 

Цифровую наличность можно представить себе как файлы-жетоны, заменяющие 

наличные деньги. Продавцы и покупатели могут свободно обмениваться этими "монетами" 

по сети, оплачивая ими товары и услуги. Для указанной цели участники системы 

устанавливают у себя на компьютерах особую программу - "электронный кошелек", 

которая обеспечивает учет и передачу жетонов, а также проверку их подлинности. 

Цифровые деньги могут неограниченно долго обращаться в сети, но также могут в любое 

время быть обменены на настоящие деньги у организаторов системы или в банках, 

участвующих в ней.  

Оплата платежными картами. Кредитная карта- именной платежно-расчетный 

документ в виде пластиковой карточки, выдаваемой банком своим вкладчикам для 

безналичной оплаты ими товаров и услуг в розничной торговой сети, снабженной 

компьютерными устройствами, передающими запрос на оплату товара в банк.  

Кредитная карточка удостоверяет наличие у ее владельца текущего счета в банке. В 

разных странах используются кредитные карточки американских 

кредитно-финансовых групп типа Visa, MasterCard, AmericanExpress и т.д.  

Дебетовые карточки могут использоваться при оплате товаров и услуг через Интернет 

в режиме он-лайн так же, как при получении наличных в банкомате: для совершения 

платежа клиент должен ввести номер карточки и PIN-код.  

К покупкам, оплаченным не электронным путем относятся:  

- оплата курьеру наличными;  

- предоплата по безналичному расчету;  

- оплата наложенным платежом. 

Оплата курьеру наличными. Один из самых простых способов оплаты это оплата 

курьеру. Вы просто вручаете деньги курьеру и расписываетесь в получении заказа. К 

сожалению этот способ возможен не везде. 

После выбора товара в Интернет-магазине покупатель размещает заказ, в котором 

указывает адрес для доставки (домой, в офис, или куда-то еще). Курьер привозит товары 

по указанному адресу и получает деньги.  

Преимущества этого способа, наверное, можно перечислять бесконечно:  

Гарантия получения товара (покупателем) и денег (продавцом). Обмануть здесь, 

конечно, можно, но возможности не больше, чем в обычном магазине. 

Возможность проверить товар (и комплектность) сразу, и вернуть его, отказавшись 

от покупки.  

Посмотреть в глаза живому человеку, попросить его рассказать про товар, показать его 

в работе. 

Получить все необходимые документы, как-то: гарантийный талон, товарный чек.  

Недостатки также очевидны:  

Не всегда приятно видеть у себя дома (или в офисе) незнакомого человека (курьера), 

общаться с ним. 

Зачастую ожидание курьера превращается в пытку, и отбивает всякое желание что-

либо покупать. 

Предоплата по безналичному расчету. Можно сделать предоплату стоимости заказа в 

ближайшем для Вас отделении Сбербанка (или в любом другом) на наш. Для этого надо 
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распечатать бланк, который вы получите по e-mail или, который будет сгенерирован сразу 

по завершению процедуры оформления заказа (этот бланк, также, можно использовать 

просто как образец для заполнения типографского бланка в Банке). Как только деньги 

придут на счет, магазины отправляют заказ. 

Оплата наложенным платежом. Это оплата покупки при получении на почтовом 

отделении называется оплатой наложенным платежом. При оплате наложенным платежом, 

почта взимает определенные проценты от стоимости заказа. Порядок оплаты такой: 

 На указанный адрес присылается заказ, либо заполняется определенная форма 

оплаты предложенная Интернет – магазином. 

 При получении почтового извещения, перечисляются почтовые издержки и 

стоимость заказа на указанные банковские реквизиты. 

 Далее по полученному в банке квитку почтовыми работниками выдается заказ. 

Существуют следующие способы доставки заказа: курьерскими службами, обычной 

почтой, либо авиапочтой по Казахстану, странам ближнего и дальнего зарубежья, 

самовывозом и другие способы доставки. 

Типовой вариант Интернет-магазина состоит из следующих функциональных частей: 

- каталог товаров;  

- поисковая система;  

- пользовательская корзина;  

- регистрационная форма;  

- форма отправки заказа.  

Каталог товаров. Каталог представляет собой сложную и многоуровневую структуру 

данных, которая должна простым и понятным способом производить упорядочивание 

товаров. Проще всего такой каталог представить в виде дерев объектов, верхний уровень 

которого состоит из списка разделов.    Разделы   могут   содержать    подразделы    или   

ссылки   на 

конкретный товар и т.д. Такое упорядочивание просто необходимо для удобного, 

быстрого поиска и заказа товаров. 

Поисковая система. Поисковая система является обязательным элементом 

динамического каталога и реализуется на стороне сервера. Несмотря на то, что каталог 

обеспечивает упорядочивание и группировку данных, поисковая система дает 

пользователю возможность быстрого поиска информации, что особенно важно в том 

случае, когда каталог представляет собой достаточно разветвленную структуру данных с 

большим количеством разделов, подразделов и товаров, пользователь плохо представляет 

в каком разделе может находиться интересующий его товар и есть ли он в каталоге вообще. 

Поисковая система в некоторых случаях позволяет значительно сократить количество 

переходов между страницами каталога для доступа к интересующей информации. 

Особенность реализации поиска в Интернете заключается в том, что здесь происходит 

выборка всех записей, которые удовлетворяют условиям запроса (данный механизм поиска 

называют поиском с избытком). В случае большой выборки данных вывод результатов 

поиска осуществляется постранично для того, чтобы посетителям не приходилось долго 

ждать загрузки всей выборки, которая может включать в себя сотни, тысячи и более 

записей. Как правило, посетители не просматривают все страницы выборки, ограничиваясь 

двумя или тремя. Поэтому данный механизм поиска во многих случаях работает крайне 

медленно и неэффективно. Однако он позволяет осуществить выборку одинаковых товаров 

от разных поставщиков, сравнить их параметры между собой и выбрать оптимальный 

вариант. 

Пользовательская корзина. Пользовательская корзина представляет собой некоторый 

массив данных, который служит для хранения заказанного пользователем товара. 

Регистрационная форма. Служит для ввода персональных данных пользователей. В 

дальнейшем эта информация используется для их идентификации между сеансами работы 
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с Интернет-магазином. Данная информация может храниться как на стороне сервера, так и 

на стороне клиента. 

Форма  отправки  заказа  служит   для  ввода контактной информации заказчика и 

отправки ее и заказа на электронный ящик организации. 
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Аннотация 

Нравственное сознание личности берет начало из нравственного сознания народа, как 

одна из сторон общественного сознания, которая неразрывно взаимосвязана с 

общечеловеческим мировоззрением. Когда в недавнем прошлом политическими системами 

предпринимались попытки нивелировать национальные черты в культуре путем замены 

их на интернационалистические, это привело к негативным последствиям - к утрате 

национального языка, обычаев и традиций, к обезличиванию личности, к чувству 

отчужденности и потере ориентиров в жизни. Также это привело к политическому и 

экономическому кризису, к разрушению прежней идеологии и общественных ценностей. В 

такой ситуации дестабилизации люди стали возвращаться к своим истокам: к 

национальным обычаям и традициям, к религии и к незыблемым и вечным во все времена 

общечеловеческим ценностям. Именно отраженные в национальной культуре 

общечеловеческие ценности служат наиболее общей формой связи и преемственности 

эпох и поколений, взаимопонимания людей и этнических групп, основой для установления и 

развития межнациональных и международных контактов и обмена опытом.  

Ключевые слова: сознание народа, нравственная саморегуляция, причины 

 

Түйін 

Жеке тұлғаның адамгершілік санасы жалпыадамзаттық дүниетаныммен тығыз 

байланысты қоғамдық сананың бір жағы ретінде халықтың адамгершілік санасынан 

бастау алады. Ұлттық мәдениетте көрсетілген жалпы адамзаттық құндылықтар 

байланыс пен дәуірлер мен ұрпақтар сабақтастығының, адамдар мен этностық 

топтардың өзара түсіністігінің неғұрлым ортақ нысаны, ұлтаралық және халықаралық 

байланыстарды орнату мен дамыту және тәжірибе алмасу үшін негіз болып табылады. 

 

Summary 

The moral consciousness of the person originates from the moral consciousness of the people 

as one of the parts of social consciousness, which is inextricably linked with the universal view of 

world by the humanity. When in the recent past have the political systems attempted to neutralize 

http://www.buy.com/
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the national traits of the cultures and to substitute it with one common culture it has led to the 

negative consequences: the loss of the national language, customs and traditions; the 

depersonalization of the individual; it created feelings of alienation between people and loss of 

orientation in life. This also led to political and economic crisis, to the destruction of the old 

ideology and social values. In such unstable situation the people turned back to their origins: to 

national customs and traditions, religion and immutable and eternal at all times universal values. 

Only reflected in the national cultures serve the universal values as the most common form of 

communication and continuity between eras and generations, helping people and ethnic groups in 

understanding each other, and as the basis for the establishment and development of future inter-

ethnic and international contacts and for exchange of experiences. 

 

Процесс развития Казахстана как социокультурного образования представляет собой 

диалог цивилизаций, который и определяет общественное сознание и этническое 

самосознание казахстанцев. «Казахская земля была территорией колоссальных культурных 

новаций евразийского масштаба ... Все это не могло бы состояться без многообразных и 

длительных контактов с самыми разными народами и цивилизациями» [1, с. 18]. В едином 

обществе переплетаются этнические, конфессиональные и культурные связи различных 

глобальных систем всего мира. Поэтому казахская этносистема никогда не переставала 

функционировать, сохраняя преемственность прошлого опыта и оставаясь всегда открытой 

для прогрессивно нового. Идейные конструкции, на которых базируется казахская 

этническая консолидация, дают мощный толчок в развитии всего общества. Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев сформулировал эти положения в следующих принципах: 

«Этнокультурное многообразие Казахстана - это наше преимущество... Культурное 

пространство Казахстана есть пространство взаимосвязанности и взаимодополняемости 

этнокультур». Эти принципы поднимают сознание каждого гражданина Казахстана на 

новый уровень самосознания, обуславливая духовно-нравственный строй всего общества 

[1, с. 139]. 

Духовно-нравственное состояние современного общества является одним из главных 

показателей его уровня развития, а также проводником в будущее. Нравственное сознание 

личности как системное образование связывает структуры сознания отдельного индивида 

со структурами массовой социальной культуры, которая в каждом этносе имеет свои 

специфические особенности. Эту уникальную этнокультуру создают универсальные 

ценности, преобразующие население в этнос [1]. 

Казахстан стал уникальным феноменом для многих государств. Международная 

практика показала, что межэтнические взаимодействия зависят, наряду с социально-

политической ситуацией, от этнопсихологических особенностей государства. В истории 

мировой практики неоднородные по этническому составу государства, проводили 

различные политические курсы: политика «плавильного котла» в США, «лоскутного 

одеяла» в Канаде, политика нивелирования и стирания национальных различий в СССР. 

Когда Казахстан входил в состав СССР, он стал экспериментальной площадкой для 

апробации этой политики. Как отмечает профессор К.Б. Жарикбаев: «Из учебников и 

учебных книг изымалось все, что напоминало о национальной принадлежности, а моделью 

ученика был школьник, не имевший национальных черт» [2]. Для Казахстана эти проблемы 

имеют большую актуальность, поэтому требуется всесторонняя теоретическая разработка 

проблемы этнопсихологических особенностей и их влияния на нравственное сознание 

личности. Уже намечена тенденция перехода от чисто теоретического интереса и анализа 

данной проблемы к разработке эмпирических исследований влияния этнопсихологических 

факторов на сознание и социальное поведение личности. 

Нравственное сознание личности берет начало из нравственного сознания народа, как 

одной из сторон общественного сознания, которая неразрывно взаимосвязана с 

общечеловеческим мировоззрением. Когда в недавнем прошлом политическими системами 

предпринимались попытки нивелировать  национальные черты в культуре взамен 
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интернационалистическим, это привело к негативным последствиям - к утрате 

национального языка, обычаев и традиций, к обезличиванию личности, к чувству 

отчужденности и потере ориентиров в жизни. Это привело к политическому и 

экономическому кризису, к разрушению прежней идеологии и общественных ценностей. В 

такой ситуации дестабилизации люди стали возвращаться к своим истокам: к 

национальным обычаям и традициям, к религии и к незыблемым и вечным во все времена 

общечеловеческим ценностям. Именно отраженные в национальной культуре 

общечеловеческие ценности служат наиболее общей формой связи и преемственности эпох 

и поколений, взаимопонимания людей и этнических групп, основой для установления и 

развития межнациональных и  международных контактов и обмена опытом. 

Кардинальные изменения в политической, экономической и социальной сферах нашего 

общества, прежде всего, влияют на изменения в системе ценностей, которые определяют 

собой поступки людей, поэтому особую остроту, сегодня приобретает изучение изменений, 

происходящих в сознании людей. В условиях ломки сложившихся устоев неизбежная 

переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании молодежи. Резкая 

смена социальных норм и жизненных ценностей приводит к ожесточению в повседневной 

жизни, к неуклонному росту агрессивных проявлений, особенно среди молодежи. 

Проявляясь в правонарушениях, которые влекут за собой уголовную ответственность, 

деструктивное поведение представляет собой действия субъекта, направленные на 

разрушение, причинение вреда имуществу или жизни других людей и себе, 

сопровождающиеся жестокостью и агрессией. Важно подчеркнуть, что данное поведение 

молодежи обусловлено не только негативными факторами социальной среды, но и 

индивидуальными особенностями личности, определяющими специфику реагирования на 

разные жизненные ситуации. В случае деформации социальных ценностей происходит рост 

многообразия проявлений девиантного поведения. Вакуум в системе ценностных 

ориентаций закономерно заполняется представлениями с противоположным знаком [3], [4], 

[5]. С переходом к рыночным отношениям и в условиях общемирового кризиса, происходит 

резкое снижение уровня жизни незащищенных слоев населения. Эти социальные 

неравенства обнажили множество проблем, которые закономерно ведут к росту девиантных 

форм поведения молодежи (воровство, алкоголизм, наркомания, проституция, суицид и 

др.). В наши дни система образования сталкивается со многими факторами асоциальности 

и безнравственности растущего поколения. Для решения проблемы нравственной 

деградации молодого поколения, которая через некоторое время примет эстафету 

управления обществом, необходимо применение новых подходов и технологий 

образования и воспитания молодых граждан нашего государства, как субъектов 

жизнедеятельности. При этом наибольшую актуальность приобретает учет и интеграция 

процессов естественного развития человека и особенностей становления личности. В 

конечном итоге от того, насколько образование и воспитание будет способствовать 

психическому и психологическому здоровью, а также нравственному становлению 

субъектов образовательного процесса, будет зависеть устойчивость и жизнеспособность 

нашего государства. С психологической точки зрения, мы считаем, что в становлении 

нравственного сознания личности процесс социализации тесно связан с процессом 

аккультурации, которая имеет свои возрастные этапы и закономерности. Этот процесс 

последовательно осуществляется и проходит через все социальные институты, базовыми из 

которых являются семья, этнос, культура. Эту мысль всегда отстаивает и утверждает в 

своих трудах профессор психологических наук К.Б. Жарикбаев, один из основателей 

казахстанской научной психологии, который считает, что «...в пространство всеобщей 

культуры есть только один путь - через культуру национальную» [2]. 

В мировой психологии растет интерес к саморегуляции поведения в жизненных 

трудностях, в стрессовых и экстремальных ситуациях, которую связывают с механизмами 

поведенческой регуляции, когнитивной регуляции, с механизмами психологических защит 

[5]. При этом внимание уделяется проявлению и формированию поведения человека в 
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ситуации неблагополучия, кризиса, конфликта и т.д. В преодолении подобных жизненных 

трудностей большую роль играет нравственная сфера регуляции поведения, которая 

является частью целостной системы саморегуляции человека. При этом актуальной 

проблемой здесь остается согласование внешних моральных требований общества 

(накладываемые социумом и значимыми группами людей нормы и законы) с 

нравственными принципами личности (личностные структуры, связанные со 

смыслообразованием и сознательным принятием определенных систем принципов и 

ценностей). Необходимо изучение нравственной саморегуляции личности, в которой 

согласуются эти внешние и внутренние структуры, в соответствии с которыми личность 

формирует свое поведение как субъект общения, самосознания и деятельности.  

Вопросы становления и развития нравственности были предметом исследования в 

различных психологических школах: психоанализе, когнитивной психологии, 

гештальтпсихологии, гуманистической психологии, в советской психологической школе, в 

бихевиоризме, психосинтезе и т.д. Сегодня эти исследования вновь обретают актуальность. 

В Казахстане также активно начинают развиваться социально-психологические и кросс- 

культурные исследования, связанные с духовно-нравственной сферой личности и этноса. 

Каждой этнической группе свойственны свои специфические, неповторимые черты, 

отражающиеся в ее культуре, которая складывалась на протяжении многовековой истории. 

Культура вбирала и сохраняла в себе моральные и нравственные нормы, ценности, а также 

формы санкций, регулирующие поведение людей в обществе. Некоторые приемлемые в 

одном обществе нормы, отвергались в другом, хотя существовали общечеловеческие 

непреходящие моральные и нравственные законы и ценности, которые помогали достигать 

взаимопонимание между народами. Например, «Золотое правило», которое является 

основой нравственности во всех культурах, существовало в буддизме, у Конфуция, в 

Евангелии от Матфея, у Христа, у Мухаммеда, также у греческих мудрецов Фалеса, 

Питтака, Хилела, Аристотеля, у восточных философов аль-Фараби, а также у казахских 

сказителей и акынов жырау. Основная идея этого закона звучит следующим образом: «Не 

делай другому того, чего не желаешь себе». Это знаменитое нравственное правило, 

возникнув на заре человечества, стало первоосновой всех других нравственных законов, по 

сути своей, явившись проявлением самоуглубления человека в психологический мир 

субъективных переживаний.  

Это «Золотое правило» легло в основу обмена деятельностью между людьми, что 

привело к взаимовлиянию в общении. В процессе развития человеческого общества на 

различных уровнях были особенности связанные с пониманием и осознанием этих законов. 

Были моменты ужесточения или ослабления нравственных норм поведения в социуме. 

Существующие различия в нравственной саморегуляции связаны с особенностями 

формирования нравственного сознания этносов. Наше исследование нацелено выявить эти 

различия на примере казахского и русского этносов, которые длительное время 

территориально соседствовали и исторически взаимодействовали между собой. 

Обобщая множество теорий и концепций психологии нравственности, нами были 

выделены «западный» и «восточный» традиции в осуществлении нравственной 

саморегуляции личности. В образном представлении эти две традиции саморегуляции 

схожи с символами всадника. В западной традиции «всадник» крепко держит поводья, его 

ноги в стременах сжимают бока коня, находящегося в полной его власти. Он направляет 

своего коня куда пожелает, чтобы вершить великие дела и подвиги, при этом человек 

насильно сдерживает свои эмоции, чтобы управлять своим поведением разумом и волей. А 

в восточной литературе есть другой символ, «повозка, влекомая лошадью и дремлющий 

возница, чуть придерживающий поводья» [6].    

В восточной традиции принято больше управлять и контролировать себя, чувствуя и 

прислушиваясь к себе и это является характерной чертой восточного типа в эмоционально-

психической регуляции человека, которая происходит за счет стирания границ между 

сознательным и бессознательным. 
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Нравственная саморегуляция рассматривалась как активность личности по осознанию 

намерений, выбору целей и средств, направленных на реализацию приемлемого в 

нравственном отношении поведения. Нравственная саморегуляция проявляется в поступке 

через утверждение структуры ценностно-смысловых образований и осуществляется через 

такие процессы как планирование целей, программирование этапов, контроль действий и 

оценка результатов, которые обеспечивают адекватность отражения воздействий внешней 

среды, адаптивность поведения и автономность. Как отмечает профессор В.К. 

Шабельников: «В наше время уже многие социальные системы пришли к такому уровню 

развития, когда личность должна вырабатывать психологические механизмы внутренней 

стабильности, обеспечивающие ее автономность в условиях распадающихся социальных 

систем» [7, с.87]. 

Нравственное сознание, как составная часть общественного сознания, формировалось 

под влиянием национальной культуры, которая содержит как общечеловеческие, так и 

национальные нравственные ценности, как динамическая и многоуровневая система. Эта 

система ценностей, определяя особенности и характер отношений личности с окружающей 

действительностью, тем самым в определенной мере детерминирует ее поведение. 

Детерминацию психологических качеств и процессов личности необходимо рассматривать 

с точки зрения влияния социальных факторов, особенно связанных с ростом национального 

самосознания. Эта детерминация оказывает большое влияние на самоидентификацию и 

нравственную саморегуляцию, при которой происходит согласование внешних и 

внутренних факторов и, в соответствии с которыми, человек формирует свой образ «Я» как 

субъект самосознания и деятельности. 

 

Литература 
1. Назарбаев Н.А. В потоке истории. - Алматы: Атамура, 1999. - 296 с.  

2. Жарикбаев К.Б. Психологическая наука Казахстана ХХ века: Рекомендовано в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - Алматы: Издательство 

«Эверо», 2006. - 425 с.  

3.Бадмаева Д.Г. Саморегуляция активности личности в стрессовых ситуациях: 

автореф , канд. психол. наук:. 19.00.01. - Красноярск, 2004.  

4.Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.:  

Просвещение, 1968. - 464 с.  

5.Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А. 

Ядова. - Л.: «Наука», 1979. - 264 с.  

6.Сапарова И.А. Психология в диалоге культур: Восток-Запад. - Алматы: «Казак 

универтитет», 2006. - 290 с.  

7. Шабельников В.К. Психология души: учеб.  пособие для студентов. психол. фак. 

высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 240 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

                                      РЕКЛАМА КАК ОСОБЫЙ ВИД ДИСКУРСА 

 

                Мырзахметова Ж.Л. - м.э.н., ст.преп., Дюсембаева А.К.  - студент 

                         Алматинский гуманитарно-экономический университет 

                                           E-mail: zhmyrzahmetova@mail.ru 

 

Словарь Ожегова так определяет рекламу: «Реклама - оповещение различными 

способами для создания широкой известности кому-чему-н. с целью привлечения 

потребителей, зрителей.» А. Дейян определяет цели рекламного текста следующим 

образом: «довести до сведения потенциального клиента информацию о наличии товара, 

услуги; склонить клиента к мысли о необходимости приобретения этого товара или услуги, 

приводя соответствующие доводы в пользу претворения этой мысли в жизнь; заставить 

клиента желать этот товар, услугу, побудив мечтать о нем, мысленно представляя его» [1] 

Т.Г. Добросклонская определяет классификацию рекламных текстов: по объекту 

рекламы, по целевой аудитории, по СМИ-рекламоносителям. Она выделяет такие типы 

текстов рекламных сообщений: информационные; напоминающие; внушающие; 

убеждающие. «Рекламные тексты наиболее полно совмещают в себе реализацию двух 

функций воздействия: функцию воздействия как функцию языка, реализуемую с помощью 

всего арсенала лингвистических средств выразительности, и функцию воздействия как 

функцию массовой коммуникации, реализуемую с применением особых медиа-технологий, 

характерных для того или иного средства массовой информации». [2] 

По Е.А. Песоцкому рекламный текст состоит из трех основных элементов, 

используемых в рекламе: 

1. Заголовок 

2. основной текст 

3. эхо-фраза - рекламный лозунг-слоган. 

Заголовок привлекает внимание к тексту, заинтересовывает покупателя. Рекламный 

заголовок должен содержать рекламное обращение и главный рекламный аргумент, 

который впоследствии развивается в основном рекламном тексте. Основной текст 

выполняет обещания заголовка - представляет собой перечень выгод, характеристик, 

аргументов, доказательств. Структурно-содержательные части или, по словам О.А. 

Ксензенко, «композиционные блоки» рекламных текстов неоднократно становились 

предметом исследований различных ученых, большинство из которых придерживается 

классической схемы, характерной для всех типов текстов, то есть, выделяют такие 

композиционные блоки, как заголовок, вступление, основная часть и концовка 

(заключение). [3] 

Воздействие в рекламном тексте во многом достигается за счет использования средств 

убеждения, а также средств речевой образности. Слоган - это фраза, выражающая основную 

мысль рекламного текста. 

Логотип (шрифтовой фирменный знак) представляет собой оригинальное начертание 

сокращенного наименования фирмы или товарной серии или отдельного вида товара, 

бренда, выпускаемого фирмой, а это означает, что он является собственностью этой и 

только этой компании и не может быть использован другими фирмами. Логотип появляется 

в неизменном виде во всех рекламных кампаниях и рекламных объявлениях фирмы и 

служит ее мгновенной узнаваемости. Гигантская буква М особой формы и цвета - логотип 

фирмы McDonalds. Морская раковина — знак машинного масла Shell (в переводе с 

английского «морская раковина»). Coca-Cola, Palmolive, Cartier— буквенные логотипы 

известных фирм. Тот факт, что логотип помещается внизу, в конечной PR-сообщения, 

объясняется тем, что, согласно наблюдениям психологов, то, что находится в конце, 

запоминается лучше. Традиционно логотип размещается в правом нижнем углу, хотя 

можно найти много примеров, где логотип находится либо внизу по центру, либо в верхнем 

левом углу. Это особенно характерно при размещении рекламы на четных страницах 
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журнала, и делается это для того, чтобы не помещать логотип на линии соединения страниц, 

где он может быть плохо виден. Главная задача PR-текста — реализовать требования, 

включенные в пирамиду — главным образом, пробудить интерес, вызвать доверие, 

разбудить желание и часто даже побудить к действию, т. е. заставить приобрести 

рекламируемый товар, проголосовать за кандидата. С точки зрения структуры выделяют 

четыре составляющие основного текста: первый или вводящий абзац, центральные 

внутренние абзацы, предпоследний абзац и последний абзац. Основной текст принято 

писать по так называемой в журналистике практике «перевернутой пирамиды». Это 

означает, что первый или первые два абзаца основной части текста раскрывают более 

подробно то, что было заявлено во вводной части. Следующие абзацы должны освещать 

дополнительные детали. Необходимость такого построения объясняют разными 

причинами. Если редактор не заинтересуется, прочитав первые абзацы, он вряд ли будет 

читать остальные. Редактируя текст и сокращая его для публикации, редакторы часто 

выкидывают скорее конец, а не начало. В последнем абзаце все направлено на то, чтобы 

произвести такое воздействие на отношение потребителя к товару, что он принимает 

решение действовать и приобрести рекламируемый товар.  

Требования к тесту. Простота изложения должна сочетаться с использованием 

общеупотребительных и нейтральных слов литературного языка, за исключением тех 

случаев, когда необходимо применение специальных терминов. Считается, что 

употребление длинных слов также перегружает текст, поэтому соотношение длинных и 

коротких слов не должно превышать 1:10. Для достижения ясности и краткости часто 

применяются проверенные опытом правила, принятые в информационных агентствах. 

Согласно им предложения не должны содержать более одной идеи или образа. Средняя 

длина предложения – не более 20 слов. Оптимальная длина предложения - 12- 15 слов. 

Метод оценки «читабельности» текста, т.н. индекс туманности (фогиндекс) – Fi: Fi = (Nws 

+ N wt) x 0.4 где Nws – среднее число слов в предложении, N wt – среднее число слов длиной 

3 слога и более. Чем меньше Fi , тем читабельнее текст. Считается, что английский текст с 

Fi = 5,2 понятен для ученика 5-го класса. Учитывая специфику русского языка, все данные 

рекомендуется увеличить на 20%. Большую роль играет и ритм текста – сочетание 

предложений, имеющих определенную длину. Одинаковая длина предложений создает 

ощущение монотонности. Наиболее удачным ритмом считается «длинное» - «короткое» - 

«очень короткое» - «немного длиннее». Т. Рассел и Р. Лейн в 11-ом издании своей книги 

«Kleppner's Advertising Procedure» выделяют три основных подхода при создании 

основного текста сообщения: фактический, подход с выдумкой и эмоциональный. 

Рассмотрим каждый из них отдельно.  

Фактический подход. Рекламный текст, построенный на фактическом описании 

преимуществ товара, призывает потенциального покупателя совершить покупку, 

основываясь на тех преимуществах, которые описаны в рекламе. Такой прием обычно 

используется для рекламы высокотехнологичных и сложных в употреблении товаров. Но 

этот фактический подход вовсе не предусматривает тоскливого изложения фактических 

данных о товаре.  В фактическом подходе при создании текста различают прямой и 

косвенный путь воздействия на потребителя. Прямой путь, естественно, не лукавя, говорит 

потенциальному потребителю «Не мешкайте, отправляйтесь в магазин и покупайте!» или 

«Звоните нам по телефону за дополнительной информацией». Косвенный прием всегда 

опосредован, т. е. этот совет или приказ потребителю дается в завуалированной форме. 

Одним из приемов подобного косвенного призыва может быть ссылка на то, что многие 

ваши друзья уже пользуются этим товаром или услугой. Довольно хорошо действует в 

плане убеждения потребителя относительно высоких и уникальных свойств товара 

упоминание о том, что некое всем известное лицо имеет этот продукт и горячо его 

рекомендует (с разрешения этого лица и, как правило, за известное вознаграждение).  
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Казино-клуб «Premier» дает следующую рекламу  

УДАЧНОЙ ОХОТЫ! В казино-клубе «Premier» открыта «охота на ягуара». Главный 

трофей — хит сезона, уже ставший классикой, автомобиль «JAGUAR S-Type». Дизайн 

автомобиля в стиле ретроклассики, внешний лоск и роскошь интерьера удовлетворяют 

самый изысканный вкус, а его родословная выступает надежной гарантией превосходной 

езды. Такой автомобиль служит отличной рекомендацией стилю и вкусу своего хозяина. 

Обладателем «Охотничьей лицензии» может стать каждый гость казино, получивший 

определенное количество баллов. Не надо мечтать о Ягуаре — прими участие в охоте и 

выиграй!  

 

 

Подход с выдумкой. Факт всегда останется фактом, даже если о нем рассказать с 

некоторой долей воображения и выдумки, привнеся таким образом совершенно 

неожиданный взгляд на рекламируемый товар.  

2 июля, вторник, кафе Просто не могу удержаться, чтобы не записать это в дневник! 

По порядку. День начался хорошо, с утра у меня было очень хорошее настроение. На 

улице — солнце, ночью прошел дождь, все сияет. Я проходила мимо витрины, и не 

удержалась, ловлю свое отражение, улыбаюсь ему... Мне нравится, как я выгляжу, 

особенно мои волосы. А в обед я пошла перекусить в кафе. Заказываю себе кофейный 

эклер (очень важно себя баловать) и перехватываю на себе восторженный взгляд 

молодого человека в светлом свитере. Наверно, он дизайнер или модельер: такой 

стильный, ухоженный... И только я подумала, какой замечательный красавец, он 

подходит к моему столику и спрашивает: — Извините, а Вас не Таня зовут? — Да, а 

откуда Вы меня знаете? — Мы вместе в школе учились, я — Феликс. — Называет 

фамилию, которая мне ничего не говорит. Потом мы еще поболтали, и он пригласил меня 

на свой показ (он на самом деле модельер, но и рисует тоже) и кстати заметил: — У Вас 

такие красивые волосы! Что Вы с ними делаете? Я отшутилась, что это мой секрет! Пусть 

думает, что они всегда такие были! Какая я молодец, что я послушала этого консультанта 

в магазине и купила Pantene Pro-V «Комплексную терапию». Жизнь стала гораздо 

интереснее. Pantene Pro-V: «НАЧНИТЕ СО ЗДОРОВЬЯ И МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ».  

 

Нельзя переоценить роль эмоционального подхода. Очень сильно воздействуют 

тексты, содержащие призыв к таким чувствам, как любопытство, интерес, любовь, 

ненависть, страх. Такие рекламные объявления обычно имеют мощную поддержку со 

стороны иллюстративного материала.  

Ситуация: небольшой городок в одном из центральных штатов США, жители которого 

работают на крупном предприятии, находящемся в 30 милях от города, и по вечерам 

проводят время в недорогом пабе под названием «Гарсиа». Слухи о том, что владельцы 

крупной сети ресторанов намерены открыть в городе свою точку, взволновали хозяина 

«Гарсиа» и он обратился в рекламное агентство города с просьбой организовать такую 

рекламную кампанию, чтобы посетители его ресторана остались ему верны, сказав при 

этом, что больше $20 000 он на это потратить не может. Была весна, и любовь витала в 

воздухе. Проезжая по шоссе на работу, люди заметили на биллборде личное послание, 

гласившее: «Ангел в красном! Видел вас в ирландском пабе «Гарсиа». Хотелось бы 

встретиться. Вильям». Каждый понедельник в течение девяти недель появлялось новое 

послание, с каждым разом все романтичнее и все более безнадежное, чем предыдущее. 

Люди стали еще чаще посещать паб «Гарсиа», надеясь опознать ее или познакомиться с 

Вильямом. Девушки начали звонить в рекламное агентство с просьбой устроить встречу с 

Вильямом. Весь город говорил только об этом, но в течение девяти недель никто не узнал, 

кто же такие Вильям, Ангел и Франки. И, наконец, появилось сообщение, которого все 

ждали: «Дорогой Вильям! Я, наверное, сошла с ума. Буду в «Гарсиа» в пятницу, в 8:30. 

Ангел». Надо ли говорить, что «Гарсиа» буквально был битком набит посетителями. 
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Агентство наняло двух молодых красивых исполнителей на роли Вильяма и Ангела и они 

танцевали — конечно, под мелодию The Lady in Red. «Гарсиа» сохранил и удвоил число 

своих посетителей, у него выросли доходы, а агентство продемонстрировало высокий 

уровень креативности и умение работать со скромным бюджетом. Эта рекламная кампания 

была признана лучшей за год на федеральном уровне в США. Метафорический стиль 

характеризуется широким использованием стихов, сравнений, преувеличений, 

противопоставлений и юмора. К последнему следует прибегать с большой осторожностью, 

ведь что кажется  смешным одному, может оказаться оскорбительным для другого. И 

совершенно очевидно, что юмор в рекламе не должен быть сомнительного вкуса. 

Сравнительный подход до 1973 г. использовался мало в США, пока специальная Комиссия 

Министерства торговли Конгресса не приняла закон о допустимости сравнения своего 

товара с конкурирующим продуктом при условии отсутствия уничижительной информации 

о конкуренте. Но следует сказать, что копирайтеры и сейчас очень осторожно прибегают к 

этому приему, считая, что, называя конкурентов, они невольно рекламируют и их товар.[4] 

Кроме того, по поводу сравнительной рекламы существуют следующие мнения. 

 1. Ведущая в отрасли фирма никогда не будет прибегать к сравнению своих товаров с 

товарами конкурентов, считая, что, будучи ведущей, она же, соответственно, является и 

лучшей. 2.Сравнение хорошо, когда товары разных фирм абсолютно идентичны за 

исключением одной характеристики, которую вы и рекламируете. 3. Рекламируемая 

отличительная черта вашего товара, его главное преимущество, должно быть очень 

важным, значимым для потребителя. Таким образом, в данной статье были рассмотрены 

различные виды рекламных текстов и основные требования к их написанию.  
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Аннотация 

 В статье приводится экономически обоснованная классификация производственных 

затрат, поскольку она позволяет точнее планировать и учитывать затраты, более 

обоснованно анализировать влияние факторов на величину себестоимости, выявить 

резервы ее снижения и определить их влияние на уровень рентабельности производства.  

Ключевые слова: классификация производственных затрат, анализ факторов, 

себестоимость, рентабельность, производство. 

 

Цель производственной деятельности предприятия – выпуск продукта, его реализация 

и получение прибыли. В общей системе показателей, характеризующих эффективность 

производства как всего предприятия, так и его подразделений, главное место принадлежит 

себестоимости, состав которой определяется издержками, ее формирующими. Издержки 
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производства представляют собой затраты общественного труда на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг).  

Управленческий учет затрат на производство состоит в анализе использования затрат и 

результатов прошлой, настоящей и будущей производственной деятельности, 

соответствующей определенной модели управления, ориентированной на выполнение 

основной цели предприятия.  

Одним из методологических аспектов правильной организации управленческого учета 

является экономически обоснованная классификация производственных затрат, поскольку 

она позволяет точнее планировать и учитывать затраты, более обоснованно анализировать 

влияние факторов на величину себестоимости, выявить резервы ее снижения и определить 

их влияние на уровень рентабельности производства. Классификация затрат  на 

производство, применяемая на практике подчинена одной главной цели – обеспечить 

достоверное исчисление себестоимости выпускаемой продукции [1, c.293]. 

Затраты - показатель прошлой или будущей способности вовлечения экономических 

ресурсов в производственный процесс в интересах достижения поставленной цели [2, 

с.124]. 

Затраты – один из основных объектов в системе управленческого учета, явление 

сложное и многогранное. Для эффективного управления ими следует использовать 

классификацию, предполагающую группировку затрат по определенным признакам [3, 

с.53]. 

Затраты классифицируются: 

 по месту возникновения – по производствам, цехам, участкам, структурным 

подразделениям. Такая классификация необходима для организации учета по центрам 

ответственности и установления производственной себестоимости продукции (работ, 

услуг);  

 по носителям затрат, т.е. видам продукции (работ, услуг) – нужна для определения 

себестоимости продукции; 

 по видам затрат или по способу отнесения на себестоимость продукции – по 

экономическим элементам и статьям калькуляции:  

а) по экономическим элементам – показывает, что именно израсходовано на 

производство продукции. Это: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления; 

 износ средств; 

 прочие затраты. 

б) по статьям калькуляции – используется для исчисления себестоимости отдельных 

видов продукции, к ним относятся: 

 материалы; 

 оплата труда; 

 отчисления; 

 накладные расходы. 

Сравнение указанных группировок приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции  

(в тыс. сум) 

Экономические элементы Сумма Статьи калькуляции Сумма 

1. Материальные затраты 78000 1. Материалы 25200 

2. Затраты на оплату  

труда 

17000 2. Покупные 

полуфабрикаты, 

комплектующие изделия 

и др. 

41000 

3. Отчисления 3060 3. Возвратные отходы 

(вычитаются) 

2400 

4. Износ средств 7220 Топливо и энергия на 

технологические цели 

9100 

5. Прочие затраты 11720 5. Оплата труда 10000 

Итого 117000 6. Отчисления  1800 

Списано на 

непроизводственные счета (–) 

(стоимость возвратных 

отходов, возмещение потерь от 

брака виновными и др.) 

(3600) 7. Расходы на подготовку 

и освоение производства 

4600 

Изменение остатка незавер-

шенного производства (+) 

600 8. Накладные расходы 17500 

  9. Потери от брака 1390 

  10. Прочие 

производственные 

расходы 

1010 

Итого  114000 Итого: 114000 

 

Затраты по экономическим элементам (117000 сум) и статьям калькуляции (114000 

сум) до внесения в итог по элементам коррективов в части списаний на 

непроизводственные счета, изменении остатка незавершенного производства 

количественно не одинаковы. Различия в затратах имеются также по элементам и статьям 

калькуляции аналогичных названий. Например, по экономическому элементу “Затраты на 

оплату труда” отражено 17000 сум, а по статье калькуляции “Оплата труда” – 10000 сум. 

Разница учтена в расходах на оплату труда работников, занятых уходом за оборудованием, 

т.е. в накладных расходах. 

Однако следует заметить, что группировки в учете затрат по экономическим элементам 

и статьям затрат взаимосвязаны, так как они характеризуют одни и те же затраты субъекта 

по составу (элементы) и целевому назначению (статьям калькуляции). Это позволяет 

формировать в учете информацию о затратах в целом по хозяйствующему субъекту в 

поэлементном разрезе и детализировать ее по местам возникновения затрат и видам 

продукции (работ, услуг), по статьям калькуляции, более достоверно исчислять 

себестоимость, улучшать контроль за издержками предприятий. Группировка по 

экономическим элементам применяется для изучения их структуры, контроля за 

использованием сметы производственных расходов, планирования и анализа. Группировка 

по статьям используется для организации аналитического учета издержек предприятия, 

калькулирования и контроля себестоимости продукта. Обе группировки дополняют друг 

друга и позволяют рациональнее вести учет затрат на производство продукции, исчисление 

и анализ себестоимости [4, с.226-227] 

Затраты на производство могут классифицироваться по ряду других признаков (табл. 

2): 
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Таблица 2 - Классификация затрат на производство 

 

№ 

п/п 
Классификационная группа Затраты (расходы) 

1. 
По экономической роли в процессе  

производства 

 основные 

 накладные 

2. 
По способу отнесения на себестоимость 

продукции 

 прямые 

 косвенные 

3. По составу (однородности) 
 одноэлементные 

 комплексные 

4. По отношению к объему производства 
 переменные 

 постоянные 

5. По периодичности возникновения 
 текущие  

 единовременные 

6. 
По участию в процессе производства  

(по функциям управления) 

 производственные 

 административные 

 коммерческие 

7. По эффективности 
 производительные  

 непроизводительные 

8. По возможности контроля 
 регулируемые 

 нерегулируемые 

9. По степени усреднения 
 общие 

 средние 

10. 
По порядку отнесения затрат на период 

генерирования прибыли 

 на продукцию 

 на период 

 

Основные – непосредственно связанные с технологическим процессом производства: 

сырье и материалы, вспомогательные материалы и другие расходы. 

Накладные – образуются в связи с организаций, обслуживанием производства и 

управления им. 

Прямые – связаны с производством определенного вида продукции и могут быть прямо 

и непосредственно включены в его себестоимость (сырье, основные материалы, 

отчисления). Затраты, которые могут быть отнесены к отдельному подразделению, 

называются затратами подразделения (заработная плата автомеханика – это прямые 

затраты подразделения автосервиса; стоимость краски, используемой в цехе окраски 

автомобилей – прямые затраты цеха окраски). 

Косвенные – не могут быть прямо включены в себестоимость отдельных видов 

продукции и распределяются косвенно (условно). Затраты, которые не могут быть отнесены 

к отдельным подразделениям, называются косвенными (затраты на рекламу – это 

косвенные затраты каждого подразделения субъекта). 

Затраты могут быть прямыми для одного подразделения и косвенными для другого 

(заработная плата менеджера завода – это косвенные затраты для отдельных 

подразделений, но прямые затраты для завода в целом).  

Деление на прямые и косвенные зависит от отраслевых особенностей, организации 

производства, принятого метода калькулирования себестоимости продукции (в угольной 

промышленности, в энергетике – все затраты прямые). 

Одноэлементные – состоящие из одного элемента (заработная плата, материалы, 

отчисления). 



165 

 

Комплексные – состоящие из нескольких элементов (цеховые расходы, в состав 

которых входят заработная плата соответствующего персонала, отчисления, материалы, 

амортизация и прочие одноэлементные расходы). 

Переменные – размер которых, изменяется прямо пропорционально изменению объема 

производства (заработная плата производственных рабочих, технологическая энергия, 

топливо и др.) и распределяются пропорционально выпуску продукции в этом периоде. 

Например, если объем производства увеличивается на 10%, то общие переменные 

затраты также увеличатся на 10%. 

В этом  общие переменные затраты растут пропорционально объему производства. 

Когда объем производства удваивается от 100 до 200 ед., общие переменные затраты 

увеличиваются от 1000 до 2000 сум. Однако переменные затраты в расчете на единицу 

продукции остаются постоянными при изменении объема. Независимо, какая это единица 

первая, вторая, десятая. Поэтому переменные и постоянные затраты принято считать 

условно-переменными или условно-постоянными, так как они играют двойную роль, но с 

разной точки зрения. Зависимость переменных затрат от объема производства продукции 

приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Зависимость переменных затрат от объема производства продукции 

 

Объем, ед. 
Переменные затраты на 

единицу, в сум 

Общие переменные  

затраты на единицу, в сум 

100 10 1000 

200 10 2000 

300 10 3000 

400 10 4000 

 

Постоянные затраты – почти не зависят от изменения объема производства продукции 

(отопление, освещение производственных помещений, амортизация, аренда, расходы на 

рекламу и др.). Если объем увеличится или уменьшится на 10%, то общие постоянные 

затраты останутся неизменными, но на одну единицу они будут устойчиво снижаться. 

400 

 

300 

 

200    

 

100 

               

  100      200      300       400      Объем производства, ед. 

 

 

Рис. 1 - Соотношение общей суммы постоянных затрат и объема производства 

 

Из рисунка 4 видно, что постоянные затраты остаются неизменными, в то время когда 

объем производства изменяется. Если объем производства уменьшится на 10%, то общие 

постоянные затраты остаются неизменными. Если объем производства будут равен одной 

единице, то постоянные затраты будут составлять 300 сум, но постоянные затраты при 

увеличении объема производства на одну единицу устойчиво снижаются. Соответственно 

себестоимость продукции будет уменьшаться. 
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Таблица 3 - Поведение постоянных затрат в расчете  на единицу продукции 

 

Объем, ед. 
Постоянные затраты  

на единицу, сум 

Общие постоянные затраты на 

единицу, сум 

1 300 300 

2 150 300 

5 60 300 

15 20 300 

20 15 300 

25 12 300 

30 10 300 

 

Постоянные затраты на единицу продукции, можно рассмотреть на рисунке 2 в таблице 

3. 

 

400 

 

300 

 

200 

 

100 

                

             100     200     300     400                    Объем производства, ед.   

 

 

Рис. 2  - Поведение постоянных затрат в расчете на единицу продукции 

 

Постоянные затраты на единицу продукции устойчиво снижаются с увеличением 

объема производства (рис.2). 

Полупостоянные – затраты зависят от объема производства, но не изменяются прямо 

пропорционально ему: 

-они растут ступенчато, то есть, постоянны до определенного уровня объема 

производства, после чего становятся переменными; 

-как правило, они считаются либо постоянными, либо переменными. 

Например, организация отгружает продукцию грузовым автотранспортом, для этого он 

арендуется у грузоперевозчика. Арендная плана, за перевозку 50 тонн груза составляет 5000 

сум в год. При объеме свыше 50 тонн нужно арендовать еще автотранспорт,  расходы 

возрастут ступенчато. 

Текущие – затраты имеющие частую периодичность (расходы сырья, материалов). 

Единовременные (однократные) – на оплату отпусков, проведение ремонта и др. Они 

включаются в себестоимость продукции по частям в порядке и сроки, установленные при 

утверждении сметы. 

Производственные – все затраты, связанные с изготовлением товарной продукции и 

образующие ее производственную себестоимость (товарная продукция – это стоимость 

готовых изделий, вырабатываемых как из своего материала, так и из материала заказчика, 

принятых техническим контролем и сданных на склад; себестоимость полуфабрикатов 

своего производства, отпущенных на сторону, а также продукции направленной на 

пополнение основных средств субъекта). 

Административные – связаны с общим руководством, расходами общехозяйственного 

и административного назначения.  
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Коммерческие (расходы по реализации) связаны с реализацией продукции 

покупателям. 

Производительные (планируемые) – затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации производства. 

Непроизводительные (непланируемые) – являются следствием недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак, оплата сверхурочных). 

Регулируемые – если исполнитель может регулировать или существенно влиять на 

уровень затрат (затраты на сырье, используемое на производство продукции – регулирует 

контролер цеха). 

Нерегулируемые – затраты, на уровень которых не может существенно влиять работник 

(мастер заготовительного участка не может влиять на затраты по оплате труда работников 

конструкторского отдела). 

Общие – на весь объем вырабатываемой продукции. 

Средние – в расчете на одну единицу продукции. 

На продукт – то, что идет на себестоимость продукции (прямые затраты). 

На период – расходы периода: общие и административные расходы, расходы по 

реализации товаров, расходы по вознаграждению (косвенные затраты). 

В управленческом учете классификация затрат весьма разнообразна и зависит от того, 

какую управленческую задачу необходимо решить. К основным задачам управленческого 

учета относятся следующие: 

 расчет себестоимости произведенной продукции, оценка стоимости запасов и 

полученной прибыли; 

 принятие управленческого решения и планирование; 

 контроль и регулирование производственной деятельности центров 

ответственности. 

Одним из элементов управленческого учета является экономический анализ, 

посредством которого возможно оценить достигнутые результаты структурных 

подразделений организации, выявить резервы снижения затрат в этой связи затраты 

группируются на фактические затраты текущего года, предыдущего, плановые, по 

элементам и статьям затрат. 

Классификация затрат по элементам с учетом специфики технологии и организации 

производства представлена в таблице 8. 

 

Таблица 4  - Классификация методов учета затрат на производство 

 

Признаки классификации Название методов учета затрат: 

отечественных зарубежных 

1. по отношению к 

технологическому процессу: 

 

простой 

позаказный 

попередельный 

(попроцессный) 

простой 

позаказный  

попередельный 

(попроцессный) 

а) по процессам попередельный-

полуфабрикатный 

попередельный-

бесполуфабрикатный 

попередельный-

полуфабрикатный 

попередельный-

бесполуфабрикатный 

б) по числу объектов учета однопродуктовый 

многопродуктовый 

Однопродуктовый  

Многопродуктовый 

2. по полноте и 

классификации включаемых в 

себестоимость затрат: 

калькуляционный                                    

«усеченной 

себестоимости» 

Учет поглощенных затрат - 

 функциональный учет 

затрат,  
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а) предполагает полный учет 

затрат 

б) предполагает частичный 

учет затрат 

«директ-костинг» - учет по 

маржинальной 

«усеченной» себестоимости 

3. по отношению к прошлым 

затратам 

 нормативный «стандарт-кост», 

«абзорпшн-костинг» 

 

Для принятия оптимальных управленческих решений необходимо контролировать 

формирование на всех этапах производственной деятельности организации. Анализ затрат 

помогает оценивать их эффективность, установить, не будут ли они чрезмерными, 

проверять качественные показатели работы, правильно устанавливать цены, регулировать 

и контролировать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности производства. 

Решению каждой из названных задач соответствует своя классификация затрат. 
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Аннотация 

 В статье раскрываются аспекты инновационной системы в нашей стране. 

Исследование публикаций в этом направлении проведена полемика ученых. Отмечено 

формирование НИС. Вместе с ним отмечено значение национального инновационного 

фонда и его инвестирование. 

Ключевые слова: Национальная инновационная система (НИС), наукоемкая 

технология, научно-производственная сфера  кап. строительства. 

 

Новая технология, научные разработки, инновационная стратегия развития 

инновационной системы в Республики Казахстан представляет собой совокупность всех 

существующих для удовлетворения потребителей и успешного развития экономики, 

составляется программа развития. При составлении программы в первую очередь следует 

остановиться на наличии ресурса.  

Наше государство планирует финансирование и поддержку инновационно - 

производственной деятельности, которая позволит оздоровить и сделать более динамичной 

всю научную инфраструктуру, устранить такие негативные явления, как «утечка мозгов», 

износ, старение материально-технической базы. Выделяемые для научно-

производственной сферы средства дадут толчок развитию наукоёмких технологий в 

mailto:vnazarova@lenta.ru
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объектах капитального строительства, что является развитием инновационной системы в 

этом направлении.  

Как отмечает К.Т.Тайгашинова, «Актуальность исследований инновационной 

деятельности и внедренческих аспектов инновационных процессов с высоким уровнем 

научно-технического и индустриально-инновационного потенциала, которое призвана 

обеспечить вхождение Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира не 

вызывает сомнений. 

В современных условиях в индустриальную эпоху одним из главных в подъеме 

экономики Республики Казахстан является возрождение инновационной деятельности, 

обеспечивающее преимущество в развитии и формировании научных идей, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, на основе достижений науки и 

техники, являющимся  основой снижения затрат и важным аспектом эффективного 

управления в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики» [1, с.247]. 

Как полагает А.А. Мамасыдыков, что инновационная политика государства 

представляет собой общее руководство по формированию программы нововведений, 

отбору проектов и принятию финансовых решений, которые способствуют 

долговременному укреплению ее конкурентных преимуществ и обеспечивают успешное 

достижение поставленных целей [2]. 

В этом направлении считает К.Т. Тайгашинова, что в конкурентных условиях любая 

компания или фирма не выживет, если не будет разрабатывать, новые технологии, новые 

товары и услуги, более высокого качества на более приемлемых для клиентов условиях, 

чем конкурент. Само понятие «инновация», вбирает  в себя как технические разработки, так 

и технологические исследования, и изменения в лучшую сторону компании, чтобы 

обеспечить свою конкурентоспособность [3, с.160]. 

Совершенствование организации инновационного производства внедрение новой 

техники и технологии влечет к росту производительности труда и эффективности 

производства. Вместе с этим будет повышена качество выстроенных зданий. В условиях 

рынка в целях обеспечения конкурентоспособности каждый топ менеджер строительства 

обязан постоянно использовать в своём производстве инновационную технологию, более 

того в целях обеспечения высокой рентабельности своего производства. Если он не будет 

этим заниматься то за него это сделают конкуренты, тем самым создадут ему возможность 

обанкротиться.   

Укрепление своих  позиций в конкурентной борьбе это, когда строительные или 

промышленные компании и фирмы, первыми освоившие инновационную деятельность 

обеспечили рынок жилья или технологию исходя из качества и спроса общества. Однако 

это не может быть вечным. Буквально через 2-3 года эта новые инновационные технологии 

или новые строительные материалы станут не новыми и это объясняется постоянным 

ростом научно-технического прогресса.  

В современных условиях постоянное исследование публикаций по развитию 

механизма инноваций (за рубежом) в ближнем, дальнем зарубежье поспособствовали  

необходимости развития национальной инновационной системы.  

 Ергешбаева А.А. предлагает: на наш взгляд следует ставить вопрос о создании 

долговременной государственной инновационной программы в разработке «Национальной 

инновационной системы», (реализация) выполнение которой в конечном итоге и определит 

состояние экономики Кахастана [4].  

В развитие «Национальная инновационная система» (НИС) ее целью была -  стратегия 

устойчивого инновационного развития страны в целом, затем регионов и городов. Неменее 

важным в НИС, это максимальное совмещение стадии инвестиционного и инновационного 

развития и обеспечения тем самым постоянного, и непрерывного поиска инновационных 

разработок, изобретений, идей, технологий.  

«Вместе с тем были определены инновации в обеспечении экологической 

безопасности. Однако уже сегодня «Казахстанское правительство закрывает 
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Государственную программу индустриально-инновационного развития (ГПИИР) – 

программу, третья очередь которой почти дошла до своего экватора. Конец ГПИИР не 

означает конца промышленной политики. Теперь индустриальным развитием Казахстана 

кабмин будет управлять через нацпроекты и концепции» [5]. 

Бдет осуществляться отбор участников инновационных проектов, являющимися 

источником создания инновационной инфраструктуры, более того будет произведен поиск 

потребителей и продвижение отдельных инноваций на мировые рынки.  

Взамен ГПИИР был принят Закон Республики Казахстан «О промышленной политике» 

от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗРК. (с изменениями от 14.07.2022 г.).  

Целью промышленной политики является обеспечение устойчивого развития 

обрабатывающей промышленности путем увеличения производства онкурентоспособной, 

высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели 

развития [6]. 

Управление инновационным развитием, это серьезная и ответственная работа, 

«стратегического менеджмента», «инновационного менеджмента», экологического 

менеджмента вместе с тем объединение всех инновационных структур и согласованные 

действия всех министерств и ведомств страны, единой целью крупного национального 

проекта инновационного и инвестиционного направления, в развитии Нового Казахстана 

вполне отвечающим требованиям формирования «промышленной политики» [5].  

 Однако, это очень сложная задача ее реализация вполне обеспечить развитие нашей 

экономики и благополучие народа и будущее дело будущего нашего государства. Вот какое 

определение в Энциклопедическом словаре по поводу инновационной стратегии 

«Выработка организацией цели получения устойчивых  прибылей, конкурентных 

преимуществ» [7].  

Вместе с тем, мы имеем ввиду общую инновационную стратегию в целом по 

Казахстану (стране). Результаты исследования множества работ в области инновации, 

инновационной деятельности позволили сделать вывод, что «Национальная промышленная 

политика Казахстана» должна «состоять из пяти основных элементов» – научный 

потенциал, инновационные фирмы и компании, финансовой, инновационной 

инфраструктуры и инновационных вузов, университетов. В данной системе технопарки 

занимают одно из важнейших мест. Основные элементы Национальной промышленной 

политики  Нового Казахстана в части инновационной политики представлены на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 - Основные элементы национальной инновационной политики 

Нового Казахстана 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34460923
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Впервые в результаты развития Национальной инновационной системы был заложен 

фундамент венчурной индустрии, запущен казахстанский спутник Kazsat, открыт 

национальный технопарк Alatau IT City. Ядром созданной системы являлся Национальный 

Инновационный фонд, действовавший с 2003 года и до 2021 года в соответствии со 

Стратегией индустриально-инновационного развития Казахстана.  

Сегодня создание центров передовых достижений, направлено на выведение 

качественных параметров казахстанской науки на мировой уровень и обеспечение  связи 

науки с реальным сектором экономики.  

В каждом центре нужны специалисты, знающие технологические особенности 

отраслей экономики. Технологические особенности отраслей их учет обеспечит 

управленческий учет затрат работы каждого центра. Например, для предоставления услуг 

нефтегазовому сектору нужны стратегические менеджеры со знанием особюенностей 

нефтегазовой отрасли, добыча и переработка начинается с геологической отрасли, так 

стоимость скважины (изначально), теперь её работа будет определять  оценку инноваций 

разработаной для  этого центра. 

Все вышеизложенное имеет затраты, которые подвергаются учету и оценке. Для 

определения добавленной стоимости необходимо вести учет затрат, в частности нами 

рекомендовано по этому поводу вести управленческий учет в разрезе инновации.  

Например, технологические услуги переработки сельскохозяйственной продукции в 

этой отрасли присутствуют особенности полученного сырья, её оценка, направляемое 

нестандартное молоко или живность на переработку, при этом надо будет использовать 

необходимую информацию на основе учета затрат и т.д.  

В этой связи центры передовых достижений в любом случае будут использовать 

информацию на основе учета затрат, которое так необходимо при определении 

производительности труда, эффективности переработки, определение - добавленной 

стоимости технологических услуг и др. 

Э.М.Баймырсаева в этом направлении считает, что сегодня «Разработана концепция 

единой информационной системы путем совершенствования организации стратегического 

учета и управленческого анализа инновационной деятельности промышленных 

предприятий в условиях цифровизации и создания условий для построения единого 

информационного пространства» [6, c.7].  

Отсюда можно сделать вывод, что в современных условиях организация учета 

инноваций играет важную роль в развитии инновационной экономики и в условиях ее 

цифровизации. 
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Алматы гуманитарлы- экономикалық университеті, Алматы  

 

Кез-келген кәсіпорын мен компанияның басты құндылығы - оның адамдары. 

Сондықтан персоналды жалдау жүктелген адамдарға үлкен жауапкершілік жүктеледі. Бұл 

HR қызметкерлерінің техникалық мамандар болмауы мүмкіндігімен байланысты және олар 

өздері үміткердің білімін тікелей бағалай алмайды. Бос орынға әр түрлі үміткерлердің 

арасынан дұрыс таңдау жасау үшін сізге психология, тәжірибе және тіпті интуиция туралы 

білім қажет.  

Жұмысқа қабылдау-бұл ұйым алға қойған мақсаттарға жету үшін қажетті қасиеттерге 

ие кандидаттарды тарту үшін қолданылатын бірқатар іс-шаралар. Жұмысқа қабылдау 

процесі жұмыс берушінің талаптары мен кандидаттың біліктілігін салыстырудан тұрады. 

Егер ұйымның талаптары мен үміткердің біліктілігі кем дегенде бір-біріне сәйкес келсе, 

оларды салыстыру жүргізіледі. Жұмысқа қабылдау процесі, әдетте, екі тараптың 

талаптарында жеңілдік талап етеді. Ең білікті және мұқият таңдау кезінде қателіктерден 

ешкім қауіпсіз болмайды. Әдетте, бос лауазымға үміткер болжамды қызметке 100% сәйкес 

келе алмайтындығын ескеру қажет. 

Іріктеудің негізгі мақсаты – қойылған міндеттерді барынша тиімді шеше алатын 

қажетті біліктілігі, қажетті жеке қасиеттері бар қызметкерлерді іріктеу. Қызметкердің 

маңызды жеке сипаттамаларының бірі-оның әлеуметтік мәртебесі. Кейбір жұмыс 

берушілер жоғары лауазымға ие, "дәрежелі" жұмысшыларды, ал басқалары жұмыстың 

мәніне қызығушылық танытатындарды таңдайды, ал лауазым атауы олар үшін маңызды 

емес. Маңызды сипаттама үміткердің жасы және оның жеке ерекшеліктері болып 

табылады. Жұмыс берушілер ашық кандидаттарды жабық және керісінше таңдай алады. 

Белгілі бір мәселелерді шешу үшін белгілі бір жеке ерекшеліктер қажет.  

Іріктеу процесі әдетте "үміткерлер"өтуі керек бірнеше қадамнан тұрады. Алдын ала 

әңгімелесу әдетте телефон арқылы жүргізіледі. Оның мақсаты-үміткермен танысу, оның 

білімі, жұмыс тәжірибесі, қарым-қатынас дағдылары туралы көбірек білу. Үміткермен 

жұмыстың одан әрі сәтті болуы бірінші кезеңнің қаншалықты кәсіби жүргізілуіне 

байланысты. Содан кейін арнайы нысанды-сауалнаманы толтыру кезеңі келеді. Әдетте 

сауалнамаға бұрынғы жұмыс орындарына, біліміне, хоббиіне қатысты жеке сипаттағы 

сұрақтар (туған күні, туған жері, мекенжайы, әлеуметтік мәртебесі және т.б.) кіреді. Өзін-

өзі бағалау деңгейін, әлеуметтік өмірдің әртүрлі құбылыстарына қатынасын анықтауға 

бағытталған сұрақтар жиі кездеседі [1]. 

Келесі кезең-сұхбат, белгілі бір дәрежеде құрылымдалған және рәсімделген. Оның 

нәтижелері ауызша да, жазбаша түрде де алынуы мүмкін. Барлық алдыңғы кезеңдердің оң 

нәтижесі болған жағдайда ғана үміткерге тестілеу кезеңінен өтуді ұсынады. Тестілеу 

психологиялық, кәсіби, психофизиологиялық, интеллектуалдық болуы мүмкін. Әрбір 

нақты жағдайда осы бос жұмыс орнының сұранысына сәйкес келетін сынақ батареясы деп 

аталатын арнайы тестілеу бағдарламасы жасалады. Тестілеу бір күнде немесе бірнеше 

https://kz.kursiv.media/2022-05-19/v-kazahstane-zakryvajut-gosprogrammu-industrialno-innovacionnogo-razvitiya/
https://kz.kursiv.media/2022-05-19/v-kazahstane-zakryvajut-gosprogrammu-industrialno-innovacionnogo-razvitiya/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34460923
https://vocable.ru/slovari/kapital-enciklopedicheskii-slovar.html
https://melimde.com/1koil-kj-tsi-ojini-najtin-tsine-araj-minezin-boljau-bgingi-koi.html
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күнде, жеке немесе топпен өткізілуі мүмкін. Тест батареясының дұрыс қалыптасқаны және 

тест белгілі бір лауазым үшін маңызды қасиеттерді өлшегені маңызды.  

Соңында, соңғы кезең - ұсыныстарды тексеру. Тәжірибе көрсеткендей, алдыңғы 

жетекшімен, үміткердің әріптестерімен сөйлескенде, сіз ол туралы кез-келген ақпаратты 

біліп қана қоймай, сонымен бірге бұл адамның күшті екендігі, онымен қандай проблемалар 

туындауы мүмкін, ол не істей алатындығы туралы қызықты ұсыныстар ала аласыз. Мұны 

зерттеу және сұхбат нәтижелерімен салыстырған кезде, сурет толығымен және айқын 

болады. Маманды іріктеу жөніндегі іс-шаралар қандай да бір кандидаттардың жұмысына 

ұсыным беру туралы шешім қабылдаумен және үміткерді жұмыс берушіге ұсынумен 

аяқталады. 

Бірінші әдіс-үміткердің түйіндемесі мен құжаттарымен жұмыс. Егер түйіндемені 

үміткердің өзі жазса, мұндай "өзін-өзі сипаттауға" деген көзқарас өте маңызды болуы керек. 

"Шет тілін жетік білу "шындыққа сәйкес келмеуі мүмкін (кейде мұндай түйіндеменің шет 

тіліндегі мәтінінде көптеген өрескел грамматикалық және басқа қателер бар), сонымен 

қатар" тақырыпты мұқият білу..."- автордың қиялы ғана. Мұндай резюме кездесу туралы 

шешім қабылдауға жалпы түрде ғана бағытталуы мүмкін. Дегенмен, мүмкін, дұрыс 

ресімделген, көрнекі, ұқыпты және сауатты жазылған түйіндеме, онда логикалық 

бөлектелген негізгі сәттерді сипаттайтын кандидат, шын мәнінде, оның сипаттамаларының 

бірі болып табылады, ол былай деп жазды, оның өзі. Агенттік жіберген түйіндеме көбірек 

сенім тудырады, бірақ агенттіктің жетекші менеджерімен және кандидатпен әңгімелесу 

кезінде ондағы барлық ақпаратты қайта тексеру қажет.  

Сұхбат жүргізу кезінде теріс кәсіби сипаттамаларды бақылау қажет, оларға мыналар 

жатады:  

 төмен біліктілік деңгейі  

 әлсіз іскерлік қасиеттер  

 ұсынылған жұмысқа шынайы қызығушылықтың болмауы  

 жоғары жалақы есебінен ғана жұмысқа қызығушылық бар  

 осы жұмыс үшін талап етілгеннен жоғары біліктілік  

 ұжымда жұмыс істей алмау.  

Білікті мамандар әдетте мыңдаған түрлі сынақтарды біледі. Осы әртүрліліктен негізгі 

түрлерін ажыратуға болады. Жеке жұмыстарды орындау тестілері. Мысалы, 

бағдарламашыларға арналған компьютерлік бағдарламалау тесті, жүргізушілерге арналған 

көлік жүргізу тесті, музыканттарға арналған тыңдау, жазу тестілері және т.б. үміткерлерден 

жұмысқа қабылданған жағдайда жұмыс істеуге тура келетін механизмде белгілі бір жұмыс 

жасауды сұрайды, содан кейін нәтиженің саны мен сапасы жазылады. Мұндай түрдегі 

сынақтар ең сенімді болып табылады. Әдетте, тестілеу кезінде тапсырмаларды орындау 

және сұрақтарға жауаптарды кандидаттардың өздері жазбаша түрде жүзеге асырады, содан 

кейін нәтижелер бағаланады және түсіндіріледі. Соңғы уақытта автоматтандырылған 

тестілерді қолдану барған сайын танымал бола бастады, оларды орындау негізінен 

үміткерлерге компьютерде ұсынылады. Аяқтағаннан кейін компьютер алынған ақпаратты 

өңдейді, барлық қажетті есептеулерді жүргізеді және нәтиже береді [2]. 

Көбінесе персонал менеджерлері өздерінің субъективті сезімдеріне сенімді түрде 

сүйенеді, оны түйсігі, бай өмірлік тәжірибесі, кәсіби инстинкті деп атайды. Мұндай белгісіз 

критерийлер, әдетте, кандидаттарды бағалаудағы қателіктерге әкеледі. Адамдар түйсігі, 

инстинкт, жеке тәжірибе деп атайтын нәрсе көбінесе адамдар мен құбылыстарды ойлау мен 

қабылдаудың жеке стереотиптері болып табылады. Психологтардың пікірінше, әр адам 

әлемді "өз көзілдірігі" арқылы көреді, яғни көп немесе аз, бірақ әрқашан шындықты 

бұрмалайды. Зерттеулер көрсеткендей, әрбір екінші адам бірінші рет көрген адамның 

кәсібін дұрыс бағаламайды және оның сыртқы келбетін есте сақтай алмайды. Әрбір 

төртіншісі шаш пен көздің түсін есіне түсіре алмайды. Әрбір бесінші адам өсуді есіне 
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алмайды. Тек әрбір оныншы адам жаңа таныстың сыртқы келбеті мен мінез-құлқын 

сипаттай алады [3]. 

Орташа бағалау-бұл әр түрлі жеке айырмашылықтарды байқамауға, адамдарды орташа 

баллмен бағалауға деген ұмтылыс:" қарапайым адам"," сұр тышқан","сонымен, ерекше 

ештеңе жоқ". Орнату немесе алдын - ала болжау-ол туралы алдын-ала ақпараттың әсерінен 

адамның объективті бағасын бұрмалау. Мысалы, жақсы немесе сәтсіз түйіндеме, сырттай 

сипаттама үміткерге жеке қарым-қатынасты алдын-ала анықтайды, оны жеке кездесуде 

өзгерту қиын. ағалау-адамдарды салыстыруға және оларға баға қоюға деген ұмтылыс: 

ақылды немесе ақымақ, әдемі немесе ұнамсыз, жақсы немесе жаман. Немесе ешқандай. 

Қабылдаудың негативтілігі-адамның қателіктері мен кемшіліктеріне назар аудару, оның 

артықшылықтары мен артықшылықтарын елемеу. Назар аудару "дұрыс емес" және "жаман" 

барлық нәрселерге еріксіз жабысады және ерекше жақсы және ерекше нәрсені байқағысы 

келмейді. Жақсы қасиеттерді атап өтуден гөрі сын айту әрқашан оңай. Тіпті ең жақсы 

маманға ескерту жасай отырып, сіз оның қызметін толығымен бұза аласыз, тіпті ең 

қарапайым адамды жігерлендіріп, қолдай отырып, одан жоғары нәтижелерге қол жеткізе 

аласыз.  

Қорыта келгенде, әрбiр  кәсiпорында маңызды мәселелердiң барлығы персоналды 

болып табылады. әсiресе нарықтық экономика жағдайында кәсiпорындағы еңбек 

ресурстарын басқарудың ролі зор.  
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The country balance of payments along with such synthetic models of prognostic-analytical 

research as the system of national accounts, interbranch balances of manufacture and production 

distribution, acts as one of the key tools of the macroeconomic processes’ analysis and tendencies 

in national economy’s development. 

Uniqueness of methodical toolkit of the balance of payment is in that it integrates itself in all 

aspects of the external economic and international financial relations of the national economy 

called as "other" world and by that diagnoses changes of key macroeconomic processes in the 

country. The changes which occurred in national economy, directly affect the character of its 

external economic and financial relations, the latest in itself direct impact on the condition of the 

balance of payments of the state. It is necessary to ascertain, that each country, naturally, aspires 
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to proficient condition of the balance of payments which is always to achieve difficult. In this 

foreshortening the great value has the process of perfection of structure and the maintenance of 

the balance of payments [1, 127 p.]. 

The given process suggested by us on an example of the balance of payments of Republic 

Kazakhstan which has proficient results last years, but not always it looks stable and differs a 

constancy.  

One of the main problems of containing up the balance of payments Republic of Kazakhstan 

– a divergence in statistic which is reflected in the special article «pure errors and admissions. This 

article, according to methodology of the International Currency Fund (IСF), reflects heterogeneity 

of streams of formation of the initial information and for a number of years its size can fluctuate 

about zero. Thus, its steady negative meaning received from year to year, can be considered as the 

proof (though also rather conditional) existence of a constant draw bucks of facilities from the 

country, the balance of payments not considered in another articles. Thus, the reason of divergence 

can be as disadvantages of the statistical report, as illegality of the transaction. As far the balance 

of payments of the Republic of Kazakhstan we can see that information of article «pure errors and 

admissions» most likely, are connected not to be considered on the commercial transactions of 

residents with non-residents.  

The information on operations of physical persons, Available in composers of the balance of 

payments does not allow with sufficient degree of reliability to estimate volume of the cash 

currency participating in calculations with non-residents and stocks of cash currency on hands at 

the population. Therefore nowadays the information by streams and stocks of cash currency on 

hands at the population do not join in statistical reports under the balance of payments and the 

international investment position. Nevertheless, comparison of quarterly dynamics of change of 

balance of article «Errors and admissions» and information by purchase-sale of cash foreign 

currency which is carried out by physical persons through exchange offices, demonstrates the 

presence of steady correlation between volumes of pure sale of cash currency to physical persons 

and size «Errors and admissions». This correlation allows to assume, what exactly operations of 

physical persons with cash foreign currency bring the greatest contribution in the further expansion 

debit «Errors and admissions».  

Export of a foreign currency by physical persons in the cash form is partly classified by articles 

of the balance of payments: "shuttle" trade in trading balance, "trip" article in balance of the 

international services, the estimation of the property which is taken out by migrants in balance of 

the account of operations with the capital, «compensation for workers» in balance of incomes. 

Consequently, perfection of the mechanism of gathering of the primary statistical information, 

concerning operations of physical persons with a foreign currency is necessary. We will notice, 

that the National bank of the Republic of Kazakhstan prospect plans to develop the state qualifier 

of a payment function for reception of the statistical information on operations of physical persons 

in intermediate term, which partly would solve a problem not to be considered streams of cash 

foreign currency.  

Until nowadays it was marked that essential differences in residence definition in the Republic 

of Kazakhstan Law «About the currency regulation and the currency control» and concept 

residence, expounded in MBP-5 (5th edition «Managements under the balance of payments») and 

the international standard of System of national accounts. So, for example, the Kazakhstan’s 

branches of banks and nonfinancial organizations which are abroad were considered as non-

residents. During execution of recommendations of IСF of National bank of the Republic of 

Kazakhstan have done a number of actions, directing on improvement of gathering of the statistical 

information for making up the balance of payments of Kazakhstan. In particular, the inspection 

spent for scoping volume of shuttle trade and travelling expenses, has allowed improving coverage 

of information on foreign trade. The national bank of the Republic of Kazakhstan also closely 

worked with corresponding departments, over updating of the coefficients used for recalculation 

of import from prices CIF (the cost insurance freight) in prices FOB (free of board). The beginning 

was necessary to making up of indexes export and import prices, and nowadays there are 
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information of last periods. As a whole the balance of payments is made according to requirements 

of 5th edition «Managements under the balance of payments» (MBP-5). But the statistics of direct 

foreign investments not to be full answers the standards established in MBP-5 as local branches of 

the foreign companies operating in building and rendering chisel services, are considered as non-

resident structures. It leads to divergences with statistics of national accounts in which this kind of 

activity is considered internal manufacture.  

In the statistics also are marked disadvantages of the external debt. The state and guaranteed 

debts by the state do not include the external debt of the state enterprises and the organisations, 

prosecuting subjects of development which instead of joins in private debts.  

Besides, it would be desirable to add, that one of the basic problems at the analysis of the 

balance of payments made according to the Management by IСF, consists in impossibility to define 

the sum of requirements really extinguished by non-residents to them and the sum of really 

extinguished obligations of residents before non-residents.  

From the statistical point of view, there are exist two ways of reflexion of the external 

economic operations at least: at the moment of occurrence of the requirement or the obligation 

concerning non-residents, or at the moment of actual payment of requirements. Discussion about 

methods of the account of the external economic transactions has begun in second half XX century 

after promotion by the American economist F.Makhlup in classical work about concepts of the 

balance of payments and concept of «market balance» which measured balance of the balance of 

payments as excess of quantity of the dollars forming the offer in the currency market, over the 

quantity of dollars forming demand.  

Thus, the market balance reflects the actual receipt of currency facilities and payments in the 

foreign currency. The market balance allows to evaluate more clearly influence of the external 

economic operations on a conjuncture of the currency market of the country. Nevertheless, 

discussion has ended and the opponents have a victory of its, because they reckon with necessity 

to make the balance of payments in the form of balance of external actives and obligations, instead 

of in the form of balance of actually produce monetary payments.  

Nowadays the balance of payments is made on the basis of a charge principle according to 

operations with non-residents are reflected under the added requirements or obligations. The 

alternative of a charge principle is the cash principle which demands to consider the external 

economic operations under actually extinguished requirements and the obligations arising from 

perfect operations.  

Using this principle of charge means, that operations with non-residents are not reflected at 

the moment of payment of the requirements which have arisen from operation, but at the moment 

of occurrence of obligations of payment. So, for example, export operations with the goods are 

fixed in the balance of payments not at the moment of gain receipts into the exporters, bank account 

of the and at the moment of transition of the property rights to the goods from the seller to the 

buyer. It leads to that a considerable part of the external economic transactions, obligations on 

which have not been paid within the limits of the accounting period, nevertheless, joins in the 

balance of payments and forms its articles. As the considerable part of operations is not paid in the 

accounting period, it is correspond with articles «Granting of trading credits and advance 

payments», «The delayed debts» financial account of the balance of payments.  

Thus, it is possible to tell, that application of a charge’s principle deforms a picture of really 

occurred monetary receipts and payments. Proceeding from it, at drawing up of the balance of 

payments, it would be expedient not to include in it the operations which have been not connected 

with movement of monetary streams within the limits of the accounting period. The sums not 

added, and really occurred monetary receipts and payments will be reflected in this case.  

It is necessary to notice, that in view of considerable changes in international economic and 

financial conditions after the publication of the fifth edition «Managements under the balance of 

payments» were ripened by necessity to begin the revision MBP-5. So, for example, serious crisis 

situations in the world have aggravated the problem questions connected with a condition of the 

balance of payments. For example, in connection with growth of number of physical persons and 
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the companies connected with two or more economy, there was a necessity of granting of 

additional instructions under the concept of a resident accessory. In particular, interest to the 

information on workers-migrants and the streams of remittances connected with them amplifies. 

Besides, now the financial innovations including new financial tools and mechanisms of 

interaction institutional of units are widely used. Examples of such tools derivative financial tools 

are, indexing securities and the accounts reflecting operations with gold, and the example 

institutional mechanisms are the special-purpose designation structures. At the basic concepts of 

the direct investments remaining, in essence, without changes, growth of difficult transboundary 

structures of the companies has caused necessity for granting of instructions on revealing of direct 

investments in case of long and difficult chains of proprietors.  

Concrete disadvantages have been carried of the fifth edition «Managements under the 

balance of payments» to which below-mentioned problem questions have been defined:  

1. The Transition of an economic property rights. We will notice, that in a new edition 

«Managements under the balance of payments» the concept «transition of the economic property 

rights» (instead of «transition of the property rights», accepted in MBP-5) as it reflects character 

of the operations considered in the balance of payments is better is accepted.  

2. A resident accessory of house economy (now in MBP-6 the concept of the "prevailing" 

centre of economic interests» is accepted). 

3. The special-purpose designation enterprises (SPDE). It is necessary to underline, that 

during the analysis of investments’ streams, the Committee according to the balance of payments 

of the International Currency Fund has agreed with the offer of Group of technical experts on 

direct investments (GTEDI) that SPDE it is necessary to recognize as separate institutional units 

in economy of that country in which they are registered. In view of absence of international 

definition. The committee has agreed that composers can consider expedient to represent 

additional data with use of national definitions when such enterprises have great value.  

4. The goods for processing. In MBP-6 it has been decided to change a reflexion order so that 

it was possible to accept a principle of the economic property rights. It means, that the goods for 

processing are uniformly measured on a payment for processing and are considered as service, 

instead of the goods.  

5. Classification of services.  

6. Remittances. It is necessary to underline, that receipts from remittances are the important 

inflow of resources to a wide range of the countries – from Central America to Southeast Europe, 

Southern and the Central Asia, island economy of Pacific region. In this connection methodology 

of reflexion of such data in MBP-5 not to be full reflected a special-purpose character, a way of 

reception and information gathering.  

In the new edition article «remittances of workers» is replaced with a new component 

«personal transfers (enumerates)», covering all current transfers in the monetary or natural form, 

made by economy-residents to other house economy-non-residents or received by them from the 

last.  

7. Reflexion methodology in the balance of payments of the questions, concerning the regional 

statistics, connected with strengthening of integration processes and creation on national institutes 

and the economic unions. For example, the questions of definitions concerning with regional 

arrangements, – definition of the currency union (СU), the economic union (EU), territories СU 

and EU, definition of internal currency in CU, definition of the regional organization and the 

central bank of the currency union (CBCU), an order of reflexion actives’ reserve in the currency 

union. We will notice, that in MBP-6 it is offered to consider CBCU as the independent 

establishment not being the resident from the point of view of member states both having own 

actives and passives. It represents the changes in comparison with the present order of reflexion 

recommended in MBP-5 [2]. 

It is also necessary as to notice, that its base basis has not changed in comparison with MBP-

5. The form of representation of the account of current operations, accounts of operations with the 

capital and the financial account has remained. However some changes on separate questions have 
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been made. In particular, the name of separate components of the balance of payments has 

changed. The balance of incomes is renamed into the account of primary incomes, and balance of 

current transfers is renamed on account of secondary incomes. The sign on the account of 

operations with financial actives in the financial account of the balance of payments is changed. 

In accordance with to MBP-5 the increase in financial actives was reflected with a sign "minus", 

reduction – with a sign "plus". And according to MBP-6 the increase in financial actives (the same 

as also obligations) is reflected with a sign "plus", and reduction – with a sign "minus". 

Accordingly, the value of balance an indicator of the financial account has changed. According to 

MBP-5 the negative financial account meant excess of outflow over inflow of means in the 

country, and positive – excess of inflow of financial resources over outflow. Now according to 

MBP-6 resulting the indicator of the financial account is defined as a difference between actives 

and obligations and has a return sign. Thus positive value of the financial account will be called 

«pure crediting» and to mean excess of pure increase in actives over pure increase in obligations. 

And negative value of the financial account will be called as "pure loan» and to mean excess of 

pure increase in obligations over pure increase in actives.  

Changes have also concerned also methods of representation of the information on direct 

investments. In accordance with to MBP-5 direct investments were reflected by an orientation 

principle (in reporting country and from it abroad). Thus in direct investments in a direction actives 

were reflected minus obligations. According to MBP-6 direct investments in standard 

representation should be reflected by a principle of actives /obligations. Thus actives include as 

the requirement to the foreign enterprises of direct investment, and to direct investors. Similarly 

obligations to both types of the partners connected with residents by relations of direct investment 

are reflected in the party of obligations.  

There are big operations under back investments in the statistics of direct investment of the 

Republic of Kazakhstan which represent the balance of payments and the international investment 

position of the country by a principle of actives/obligations and which will reflect more adequately 

direct investments and to correspond to the interfirm debts considered in an external debt. By an 

orientation principle representation remains for the analytical purposes. According to MBP-6 in 

direct investments (and corresponding articles of the account of primary incomes) besides 

operations between direct investors and the enterprises of direct investment operations between 

the daughters companies residents and non-residents who can be under the control of the resident 

or the non-resident should be allocated. Nowadays at making up of the balance of payments of the 

Republic of Kazakhstan operations between the daughters companies are partially considered in 

direct investments and partially – as other investments. Existing forms of the reporting on external 

actives and the obligations, based on MBP-5, do not allow to allocate completely operation 

between the daughters companies in a separate category. The sector of other financial 

organisations (not bank organisations rendering other kinds of financial services, except for 

monetary intermediary) is allocated in a separate category.  

It MBP-6 is considered possibility of reference to the international reserves of the state funds 

of a special-purpose designation, such as National fund of Kazakhstan is considered. If an external 

actives are reflected in balance of the central bank or any agency of the central government that 

allows bodies of monetary and credit regulation to supervise the order means it is considered, that 

these actives are reserve actives (under condition of observance of all other criteria of a reserve 

active). MBP-6 provides more detailed breakdown of other investments on tools on the basis of 

classification tools, therefore article MBP-5 is excluded from standard components «other actives 

and obligations». Instead of this other investments include the article «tools of participation in the 

capital» should be reflected in which investments into the international organizations. For 

example, participation of Kazakhstan in the Eurasians bank of development. The most essential 

changes in the current account on the goods and services is approach change to resale of the goods 

without crossing of border and to repair of the goods without transition of the property rights. Now 

MBP-6 recommends looking a direction of the goods for processing in other country without 

property right transfer as international trade in services, the existing exception of application of 
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criterion of change of the proprietor which was available in the previous editions 

«Managements …» and SNA was cancelled. Now in MBP -6 in such cases the term «services of 

industrial character on the physical objects which are in the property of other persons» is used.  

We consider, that the above-stated changes in «the Management under the balance of 

payments» (the sixth edition – MBP-6) will make essential impact on a condition of the Republic 

of Kazakhstan balance of payments and will lead to its perfective aspect and structure.  
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Қазақстанның нарықтық қатынастарға бағдарланатын жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде 

дамуының қазіргі кезеңінде экономикалық реформалардың басты бағыты экономикалық 

өсудің жоғары қарқынын қамтамасыз етуге және экономиканың тиімділігін арттыруға 

бағытталған мемлекеттің инвестициялық саясатын әзірлеу және іске асыру болып 

табылады. Осы міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ реформаларды тоқтату жөніндегі 

Үкіметтің іс-қимыл бағдарламасы негізінде экономиканың құрылымдық дамуын 

қамтамасыз ету үшін және ішкі қаржыландыру көздерінің шектеулігі жағдайында 

республика экономикасына шетелдік капиталды тарту ерекше маңызды мәнге ие болады. 

Республика экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту және тиімді пайдалану 

Қазақстанның шет елдермен өзара тиімді экономикалық ынтымақтастығының негізі, 

бағыттарының бірі болып табылады. [1] 

Шетелдік инвестициялар экономикалық қайта құру барысына елеулі әсер етеді және 

өндірістік дамудың сыртқы факторларын тартудың ықтимал теріс және оң салдарын 

объективті бағалауды, Қазақстанның  оның халқының мүдделеріне жауап беретін, 

дағдарыстық құбылыстарды еңсеруді және перспективалық мақсаттарға қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін инвестициялық саясатты тұжырымдауды ұсынады. Шетелдік 

инвестициялардың көмегімен Қазақстан экономикасының қалыптасқан өндірістік 

құрылымын нақты жақсартуға, жаңа жоғары технологиялық өндірістер құруға, негізгі 

қорларды жаңғыртуға және көптеген кәсіпорындарды техникалық жағынан қайта 

жарақтандыруға, республиканың білікті мамандары мен жұмысшыларының қолда бар 

әлеуетін белсенді түрде іске қосуға, Менеджмент, Маркетинг және ноу-хау саласындағы 

озық жетістіктерді енгізуге, ішкі нарықты отандық өндірістің сапалы тауарларымен 

толықтыруға болады. бір мезгілде шет елдерге экспорт көлемін ұлғайту.  

Қазір халықаралық инвестициялардың импорты республикадағы инвестициялық 

процесті жандандырудың неғұрлым тиімді және жедел жолдарының бірі болып 

табылатыны айқын. Бұл отын-энергетика, металлургия, мұнай өндіру және мұнай өңдеу, 

алтын өндіру өнеркәсібі, көлік және коммуникациялар, ішкі нарықты халық тұтынатын 

тауарлармен және азық-түлікпен молықтыру сияқты басым бағыттарда құрылымдық-

инвестициялық саясатты жүргізу үшін қаражаттың жеткіліксіздігімен байланысты. 

Инвестициялық саясат елдің экономикалық стратегиясының маңызды элементі болып 

табылады және оның мақсаттары мен міндеттерімен айқындалады. Экономикалық 

http://www.nationalbank.kz/
mailto:darkhano@inbox.ru
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реформалардың логикасына сәйкес халықаралық капитал мен инвестицияларды тартудың 

мемлекеттік саясаты дағдарыс пен жоғары инфляция жағдайында өндірісті құрылымдық 

қайта құруға, сондай-ақ нарықтық өзгерістерді дамытуға, мемлекеттің инвестициялық 

белсенділігін едәуір арттыруға барынша ықпал ету қажеттілігінен туындайды. [2] 

Батыс сарапшыларының пікірінше, Қазақстандағы инвестициялық ахуал жалпы 

алғанда қолайлы, бірақ бюрократиялық кедергілер, қаржылық тәуекелдер, салық заңнамасы 

мен әкімшілендірудегі кемшіліктер, сақтандыру, және т.б. саласындағы жеткілікті 

дамымаған құқықтық инфрақұрылым түріндегі елеулі кедергілер шетелдік капитал мен 

инвестициялардың құйылу процесін тежей бастауы мүмкін. Екінші жағынан, Қазақстан 

шетелдік инвесторлар үшін іскерлік ахуалдың ең базалық параметрлері бойынша тартымды 

нарық болып саналады; республикада ірі нарықтық әлеует, табиғи және еңбек 

ресурстарының молдығы тән. Инвестициялардың әлеуетті пайдалылығы Қазақстандағы 

инвестициялардан көбірек пайда алуды күтетін инвесторлар үшін маңызды фактор болып 

табылады. Мұның бәрі белгілі бір дәрежеде шетелдік капиталдың бүгінде экономикадағы 

маңызды факторға айналуына себеп болды.Мұның бір себебі, экономикалық ғылымның 

өзінде әлі күнге дейін шетелден инвестициялық капиталды тарту және тиімді пайдалану 

жөніндегі әлемдік тәжірибе жүйелі түрде талданбаған, осы саладағы мемлекеттік саясаттың 

қағидаттары, пәрменді мемлекеттік реттеу тетіктері әзірленбеген. Табиғатты, халықаралық 

капитал ауқымындағы қозғалыстың рөлін, оны ел игілігі үшін пайдалану принциптерін 

ғылыми түсінбестен, дұрыс, қатесіз мемлекеттік саясатты жүргізу мүмкін емес.[3]  

Келесі суретте (1 сурет) сыртқы инвестициялық ресурстарды тарту және тиімді 

пайдалану келесі міндеттерді шешуге арналған маңызды іс-шаралар көрсетілген: 

 

 
 

1 сурет - Сыртқы инвестициялық ресурстарды тарту және тиімді пайдалану жолдары. 

 

Соңғы жылдардағы тәжірибе шетелдік инвестицияларды тарту саясатында жекелеген 

есептеулер болғанын, экономиканың нарықтық трансформациясының қажеттіліктері мен 

міндеттеріне барабар шетелдік капитал салымдарын ынталандырудың пәрменді тетігі жоқ 

екенін көрсетті. Бұл шетелдік инвестициялардың көлемін, шетелдік капиталды тарту 

нысандары мен рұқсат етілген ауқымын, шетелдік капиталды тартудың 

ұйымдастырушылық және экономикалық тетіктерін, аймақтық және салалық бөлуді 

бағалау әдістемесі мен әдістемесіне қатысты. Қазақстанда шетелдік инвестицияларды 

басым тартудың салаларына Мұнай және мұнай өңдеу, химия және мұнай-химия салалары, 

қара және түсті металлургия, құрылыс, коммуникациялар жатады.  

Инвестициялық 
ресурстарды тарту 

және тиімді 
пайдалану

Ұлттық экономиканы 
қайта құрылымдау

Елдің 
экспорттық 

әлеуетін 
күшейту

Импорт 
алмастырушы 
өндірістерді 

дамыту

Өңірлердің экономикалық 
және әлеуметтік 

дамуындағы 
сәйкессіздіктерді жою

Нарықтық 
инфрақұрылым 

құру

Бәсекелі ортаны 
дамытуға ықпал ететін 

экономиканың жеке 
және аралас 
секторларын 

қалыптастыру
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Қазақстан экономикасының нарықтық қайта құруларына шетелдік капиталдың 

қатысуының неғұрлым қолайлы нысаны портфельдік инвестициялар түрінде немесе 

концессия шарттарында бірлескен және шетелдік кәсіпорындар құру үшін тікелей шетелдік 

инвестицияларды тарту болып табылады. Тікелей шетелдік инвестициялар, әдетте, үлкен 

нәтиже береді, өйткені бірлескен жобаның шетелдік серіктесі инвестицияланған 

қаражаттың максималды қайтарымдылығына қызығушылық танытады, өндірісті кеңейтуге, 

оның тиімділігін арттыруға, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін өндірістік 

аппаратты жаңартуға тырысады. Сонымен бірге шетелдік инвестор тәуекелдің толықтығын 

ұлттық инвестормен бөліседі.  

Бүгінгі таңда және болашақта экономикалық әсердің басқа түрлеріне қарағанда 

бірқатар маңызды артықшылықтарға ие тікелей инвестицияларға артықшылық беріледі: 

 жаңа әлемдік технологияларды, ноу-хауды, басқару мен маркетингтің озық әдістерін 

тартуды қамтамасыз ете отырып, тауарлар мен қызметтерді өндіруге капитал салудың 

тікелей көзі болып табылады;  

 елдің сыртқы борышына ауыртпалық түсірмейді;  

 іскерлік және шаруашылық белсенділікті арттыра отырып, алуан түрлі өндірістік 

және ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың арқасында ұлттық экономиканың әлемдік 

экономикаға интеграциялануына ықпал етеді. 

Республика экономикасына отандық және шетелдік инвестицияларды 

ынталандырудың ұлттық бағдарламасы - бұл елдегі инвестициялық белсенділікті 

арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған заңнамалық, нормативтік және бағдарламалық 

құжаттар тізбегіндегі буын. Шетелдік капитал мен инвестициялардың маңыздылығы 

мұндай бағдарламаның Үкіметтің реформаны тереңдету жөніндегі шаралар 

бағдарламасымен үйлесімді жұмыс істеуін талап етеді. Бағдарлама негізгі алғышарттан 

туындауы керек: экономиканың ұзақ мерзімді депрессияға түсуіне қарсы тұру үшін 

инвестициялық белсенділікті арттыру қажет, ол үшін шетелдік капитал мен 

инвестицияларды тарту және пайдалану саясаты құрылуы керек. Бұл ретте сыртқы көмек 

негізінде инвестициялық процесті регламенттейтін нақты тетіктер мен рәсімдерді әзірлеуге 

баса назар аударылуға тиіс. [4] 

Салық төлеушінің салық органдарымен қарым-қатынасын реттейтін заңнамалық және 

нормативтік актілерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу, салық төлеушіні қорғау үшін 

шағымдарды қарау тәртібін белгілеу, салықтық тексерулер кезінде іс жүргізу қатынастарын 

реттейтін тетікті жетілдіру қажет, өйткені реттеудің қазіргі тәжірибесі салық органдары 

тарапынан санкциялардың негізділігі мен нысандары туралы дауларға әкеледі. Ол үшін 

салық қызметіне Тәуелсіздік беру туралы мәселені түпкілікті шешу керек. Қазақстандағы 

отандық және шетелдік инвесторлардың мүліктік мүдделерін сақтандыру арқылы қорғау 

проблемасы өзектілігін сақтап отыр. Инвестицияларды сақтандырудың жалпы 

қағидаттарын айқындау қажет: оларды қайтарудың мүмкін еместігіне әкеп соққан 

себептерге байланысты мақсатты қаражатты қайтармау сақтандыру жағдайларының 

тізбесі, олар туындаған кезде сақтандырушының инвесторға оның мүдделеріне келтірілген 

залалды өтеу жөніндегі міндеті туындайды; сақтандыру жарнасының мөлшері; сақтандыру 

шарттарын жасасу тәртібі. Таяу уақытта бағалы қағаздар нарығын дамытуға ерекше назар 

аудару керек, онсыз инвестициялық процесті одан әрі дамыту мүмкін емес. Талдау 

көрсеткендей, көптеген шаруашылық жүргізуші субъектілердегі инвестициялар, егер олар 

(акционерлер емес) қор нарығында белсенді жұмыс істеген болса, айтарлықтай жандануы 

мүмкін еді. 

Қорытындылай келе, импорттық тарифті, атап айтқанда, машиналар мен жабдықтарға 

баж ставкаларын одан әрі саралауды көздеу қажет. Қазақстанда өндірілмейтін, бірақ 

экономиканың жылдам ғылыми-техникалық өсуіне ықпал ететін машиналардың импортын 

едәуір жеңілдету қажет. Сонымен бір мезгілде қазақстандық Өнеркәсіптің өндірістік 

әлеуетін жаңарта алатын отандық машина жасау салаларына қатысты қалыпты 

протекционистік саясат жүргізген жөн. Инвесторлардың Трансакциялық шығындарын, 
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яғни нақты жобаларды іске асыруға тікелей шығындарға жатпайтын шығындарды азайту 

жөнінде шаралар қабылдау қажет. Осы мақсаттарда: - инвестициялық нарықтың 

ақпараттық инфрақұрылымын дамыту (консалтинг, жобалық қаржыландыру институты 

және т. б.); - инвесторлардың қылмыстық ортадан қауіпсіздігін қамтамасыз ету, келтірілген 

залалдың мөлшерін, оның ішінде жосықсыз бәсекелестік есебінен айқындау тәртібін 

белгілеу. 
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Шағын кәсіпкерлік тек бәсекелестің ғана емес, сонымен бірге, қоғамдағы техникалық 

прогресс пен ақпараттандырудың да лайықты ұйытқысы болып табылады. Ол шағын және 

орташа қалалар мен аудандар аумағында тұратын адамдардың әлеуметтік – экономикалық 

жағдайын жақсартуға қызмет етеді. 

Шағын кәсіпорын іс-әрекетінде көптеген қиындықтар туындайды. Олардың негізгі 

проблемалары – ресурстық базасының жетіспеушілігі. Ондаған жылдар бойы шағын 

кәсіпорын секторы болған емес. Өйткені осындай жұмысты ұйымдастырып, алып 

кететіндей кәсіпкерлер де болған жоқ. Тұрғындардың көпшілігінің қолында артық ақшасы 

болмады, ал өз ісін бастайтын кәсіпкерлер болуы үшін, қаражаттары болу керек еді. Шағын 

және орта кәсіпкерлікті дамытуда атқарылған істер, қол жеткен табыстармен қатар әлі де 

осы саланың дамуына бөгет жасап отырған, шешуі табылмаған мәселелер де көп. Басты 

проблеманың бірі – ол кадр мәселесі. Қоғамға керекті кәсіпкерлерді даярлап, таңдап алып, 

оқыту қажет [1]. 

Шағын және орта бизнестің мәнi мен мағынасын теренірек түсіну үшiн, ең алдымен сол 

шағын және орта бизнестi алып жүрушi субъект – кәсiпкер, кәсіпкерлік терминiне  тоқталып 

өтейік.Шағын бизнес – жеке тұлғаның белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыруының тиімді 

тәсілі. Ол сондай-ақ, адамдардың өзіне сенімін арттырады, іскерлігін қалыптастырады. 

Кәсiпкерлiк қызметке талдау жасау – оның жалпы экономикалық ой-пiкiр сияқты ұзақ 

тарихы мен терең тамырының бар екендiгiн  көрсетедi. Көне тарих пен орта ғасыр 

ғылымдарында кәсiпкерлiк туралы, оның индустриялық кезiне дейiн қалай аталғанына 

қарамастан, ерекше ой-пiкiр қалыптасқан. Экономикалық мағынада кәсіпкер iрi өндiрiстiк 

немесе кұрылыс жобаларын басқарушы. Әлеуметтiк-экономикалық құбылыс ретiнде 

кәсiпкерлiк көптеген қоғамдық қатынастарды қамтиды. Мұның мәнiнде экономикалық-

құқықтық, психологиялық және тарихи тұстары бар. Бiрақ, шағын және орта бизнестiң, яғни 

кәсiпкерлiктiң негiзi адам қызметiнiң экономикалық танымында жатыр. Кәсiпкердің iс-

әрекетi өзiнiң еңбек  шығындарына немесе жалдамалы еңбектi пайдалануға негiзделедi. 

Шағын және орта  бизнестi жүргiзушiлер экономикалық мүддені білдіретін, сонымен қатар 

оған қатысушылар мiндеттi шарт жасасып ұйымдастырады. Мұндай бизнес түрi – ұжымдық 
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деп есептеледі. Жеке кәсiпкерлерге қарағанда жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 

көптеген мәселелердi шеше алады. Кәсiпкерлiктiң потенциалдық мүмкiндiктерiн   толық   

бағалау үшiн олардың субъектiлерiн номиналды және нақты деп бөлудiң маңызы ерекше. 

Номиналдыға кәсiпкерлiк  қызметпен айналысу құқығы жатады. Нарықтық экономикасы 

дамыған елдерде әрбiр азаматтың кәсіпкерлікпен айналысуға құқығы бар. Алайда оны 

жүзеге асыру қоғам мүшелерiнiң кез-келгенiнiң қолынан келе бермейдi. Сондықтан 

кәсiпкерлiктiң шын, нақты субъектiсi – бұған деген алғы шарттары бар, ең бастысы капитал 

иемдену құқығы барлар жатады. Мiне, осы адамдар экономиканың  кәсiпкерлiк секторын 

құрып, дамыта алады. 

Шағын және орта бизнестің объектiсi – адамның белгiлi қызметi. Кәсiпкерлiктiң  соңғы 

нәтижесi өндiрiлген өнiм мен көрсетiлген қызмет. Бiрақ ең бастысы – әр кәсiпкер оның тек 

өзiне тиiмдiсiн,  пайдалысын ғана жасайды. Мiне, осы себептен кәсiпкерлердiң ең басты 

мақсаты – өз кәсiпорынының пайдасын барынша жоғарылату  немесе шығындарын 

барынша азайту болып табылады. Ал, кәсiпкердiң табысы көбiне оның бизнестi 

ұйымдастыруына тiкелей байланысты. Қызметiнiң бастапқы кезеңiнде кәсiпкер қатаң 

бәсеке жағдайында нарықтан шығып қалмас үшiн өндiрiс факторларын жүйелеудің жаңа 

жолдарын iздейдi, яғни, бұл кәсiпкерлiктiң ең басты мәселесi. 

Сонымен, кәсiпкерлiк дегеніміз – жаңа мүмкiндектердi iздеу, жаңа технологияны 

пайдалану, капиталды жұмсаудың тиiмдi салаларын iздеу, ескi ойлау шеңберiнен шығу. 

Басқаша айтқанда, өндiрiстiң жаңа түрiн ашып, дамыту, тауарлар мен қызметтердiң жаңа 

түрлерiн шығару мақсатында ұйымдастыру құрылымдарын өзгерту, сонымен қатар оларды 

жаңарту және өркендету. Мұндай өзгерiстердiң түрлерi әралуан жаңа кәсiпорындар ашу 

немесе ескi кәсiпорынды қайта құру, байланыстардың жаңа түрлерiн ұйымдастыру немесе 

ескiлерiн жою, модификациялау әрекеттерiмен байланысты[2]. 

Кәсiпкерлiк арқылы еңбек, жер, капитал тәрiздi үш өндiрiс факторының бiрiгуi жүзеге 

асырылады, яғни бұл ерекше факторды рынок шаруашылығының ерекше бөлшегi ретiнде 

қарастыруға болады. Кейбiр экономикалық әдебиеттерде өндiрiс факторы ретiнде еңбек, 

капитал, жермен бiрге кәсіпкерлiктi де қарастырады. Бұл тұжырымдардан байқағанымыз, рынок 

– еркiн кәсiпкерлiкке негiзделген экономика, ал ол өз кезегiнде кез келген әлеуметтiк-

экономикалық құбылыс сияқты уақыт талабына сай өзгерiп отырады, Бiздiң пiкiрiмiзше, 

кәсiпкерлiк дегенiмiз жеке меншiкке (жеке кәсiпкерлiк) немесе шаруашылық жүргізу құқығына 

негiзделген, меншiк түрiнен тәуелсіз, тауарға (жұмыс не қызмет атқаруға) деген сұранысты 

қанағаттандыру барысында таза табыс табуға бағытталған азаматтар мен заңды тұлғалардың 

бастамалық қызметi[3].  

Сондықтан кәсiпкерлiктi басқа экономикалық қызмет түрлерiнен ерекшелейтiн 

белгiлерiне дербестiк, жауапкершiлiк, тәуекелдiлiк, iскерлiк, белсендiлiк жатқызылады. 

Кәсiпкерлiктiң мәнi нарықтың белгiсiздiк жағдайында өз меншiгiн, қолында бар қаражатын 

тиiмдi де ұтымды пайдалана бiлуiнде болып табылады.  
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Мемлекет әрбір кәсіпкермен қарым-қатынас жасап, қолдау мақсатында тиісті салалық 

құрылымдарын орнықтырады. Осыған орай ғалымдар шағын кәсіпкерлік нысандарын 

дамытудағы ұйымдастырушылық, өндірістік, құқықтық, қаржылық және экономикалық 

қарым-қатыныстардың үлгісін ұсынады. 

Шағын және орта бизнесті несиелеуді қолдауда кешендік көзқарастың қажеттілігі ұзақ 

мерзімдік тұрақтылықтың кепілі бола алады. Әрбір кәсіпкердің іс-әрекеті мен жағдайы 

әрқалай. 

Мемлекеттік қолдау мен реттеуді бір ізді әлеуметтік әділеттік, әлеуметтік әділеттік 

принципі орнығуы тиіс. Шағын және орта бизнесті несиелеуді өзінің дамуына байланысты 

алғышарттар мен мүмкіндіктерге қарай ырғақты дами отырып, әрдайым мемлекет 

тарапынан қолдауға мұқтаж. 

Олар:  

– тұтынушылық тауарлар мен қызметтер ассортиментін көбейту және өндіріс 

көлемін ұлғайту; 

– халыққа қажет тауарлар мен қызметтердің өндірісін шұғыл ұйымдастыру; 

– экономиканың мемлекеттік секторының тиімсіз өндірісін (аз сериялы, бөлшек) 

қолға алып, өнім шығару және осының есебінен ірі кәсіпорындар қызметінің тиімділігін 

арттыру; 

– қосымша әрі көмекші өндірісті жандандыру; 

– нарық сұранысына ыңғайлы және шұғыл жұмыс істейтін өнім түрлерін шығару 

арқылы қоғамдық өндірістің көлемін ұлғайтып, халықтың әл-ауқатының артуына ықпал 

ету; 

– жаппай жұмыссыздықты ауыздықтауға көмектесу; 

– экономикадағы бәсекелестікті дамыту тағы басқалар жатады. 

Сонымен қатар, біздің ойымызша, шағын кәсіпкерлікті Қазақстанда дамытудың бірден-

бір жолы бұл – салааралық шағын кәсіпорындар құру, аймақтық салалық құрылымды 

жетілдіруде шағын кәсіпкерліктің ролін көтеру арқылы олардың арасындағы сапалы 

біркелкі үйлестіру жұмыстарын ұйымдастыру, шағын кәсіпкерлікті дамыту көрсеткіштерін 

қалыптастыру, нарықтық экономикасы тұсында көп деңгейлі шағын кәсіпкерлікті 

дамытуды жеделдету шараларын дайындау жатады [1]. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдауда кешендік көзқарастың қажеттілігі ұзақ мерзімдік 

тұрақтылықтың кепілі бола алады. Әрбір кәсіпкердің іс-әрекеті мен жағдайы әрқалай 

болғанымен, мемлекеттік қолдау мен реттеуді бір ізді әлеуметтік әділеттік принципі 

орнығуы тиіс. Шағын кәсіпкерлік өзінің дамуына байланысты  алғышарттар мен 

мүмкіндіктерге қарай ырғақты дами отырып, әрдайым мемлекет тарапынан қолдауға 

мұқтаж. 

Шағын кәсіккерлікті мемлекеттік қолдау жүйесінің құрылымы үш деңгейде 

қалыптасады. 

– республикалық деңгей; 

– аймақтық деңгей; 

– жергілікті деңгей. 

Әрбір деңгей өзіндік жүйе құрып, үш блокқа бөлінеді: 

1. Концептуалды-бағдарламалық; 
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2. Ұйымдық-ресурстық; 

3. Функционалдық. 

Концептуалдық-бағдарламалық блок шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мақсаттарын, 

әдістерін, принциптерін, тұжырымдамалары мен бағдарламаларын қамтиды. 

Ұйымдық-ресурстық блок шағын кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы мемлекеттік басқару 

органдары мен қоғамдық бірлестіктерін, сондай-ақ, тиісті ресурстармен және мамандармен 

қамтамасыз етілген инфрақұрылым нысандарын біріктіреді. 

Функционалдық блок шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жүйесінің негізгі 

бағыттарын қарастырады. Басқаша айтқанда, бұл дегеніміз: 

– шағын кәсіпкерліктің сыртқы ортасының факторларын басқару; 

– жекелеген шағын кәсіпорындарды тікелей қолдау; 

– қолдау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жетілдіруі [2, 256-305 бб.]. 

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың құқықтық шарттарын жетілдіруде кәсіпкерліктің 

құқын қорғау жөніндегі заңдарды түсіндіретін аймақтарда арнайы семинарлар жүргізу, 

кәсіпкерлер арасында анкета жүргізу, фермерлер, шағын және орта бизнес өкілдері, 

шаруашылық субъектілерінің басшылары үшін еңбек туралы, монополияға қарсы заңдар 

жөнінде түсініктемелер беруді ұйымдастыру қажет. 

Шағын кәсіпкерлікті ақпараттармен және мамандармен қамтамасыз ету үшін 

кәсіпкерлік негізін жастарға үйрету, ақпараттық-түсіндірме және әдіснамалық көмек 

көрсету, шағын кәсіпкерлікті тіркеу, қаржыландыру және салық салу курстарын бизнес-

инкубаторларда ұйымдастыруда өз жалғасын табуы керек. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуда өнеркәсіпте, саудада, 

құрылыста, көлік шаруашылығында, жалпы алғанда экономиканың барлық секторларын 

жандандыру, халықтың қолөнері, туризмді дамыту шараларын әзірлеу және жүзеге асыру 

маңызды орында болуы тиіс. 

Импорт алмастыру бағдарламасына сәйкес кәсіпорынның босаған алаңдарында шағын 

бизнес кәсіпорындарын орналастыру арқылы тауарлардың жаңа түрлерін өндіру жөнінде 

ұсыныстар кәсіпорын бағдарламаларына енгізілуі тиіс. 

1. Шағын кәсіпкерліктің сыртқы ортасының факторларын басқару дегеніміз – шағын 

кәсіпорынның қызметіне аса қажетті  сыртқы ортаның жаңа элементтерін (мысалы, ірі және 

кіші бизнес арасындағы кооперациялық байланыстар жүйесі) құрып, бүгінгі күнге дейін 

қалыптасқан факторларының озығын жетілдіру және келеңсіздеріне тосқауыл қою. 

2. Жекелеген шағын кәсіпорындарға тікелей қолдау көрсету – арнайы 

инфрақұрылымдардың көмегімен жүзеге асырылады. Атап айтқанда: 

а) қаржылық институттар (шағын кәсіпкерлікті қолдау қорлары, арнайы банктер, 

қаржы сақтандыру қорлары); 

ә) лизинг компаниялары; 

б) бизнес-инкубаторлар, технопарктер, кластерлер, өнеркәсіп компаниялары және тағы 

басқалары; 

в) шағын кәсіпкерлікті дамытудың агенттіктері мен орталықтары; 

г) технологияларды тарату орталықтары; 

д) ақпараттық қамтамасыз ету қызметтері; 

е) оқу орталықтары; 

ж) бухгалтерлік, аудиторлық, жарнамалық, маркетингтік, көлік және басқа да 

қызметтер көрсету жөніндегі арнайы фирмалар, мамандар таңдауға жәрдемдесетін 

агенттіктер. 

3. Қолдау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жетілдірілуі - қолдау көрсетудің нақты 

стратегиялық бағыттарын анықтаумен тығыз байланысты. Қолдау жүйесін ұйымдастыруда 

мемлекеттік бақылау құрылымдары мен олардың қызметіне бақылау жасаудың тәртібін 

белгілеп алудың маңызы ерекше. Жүйенің басым бағыттарын ырғақты дамыту арқылы кең 

қанатты интерациялық өркендеуге қол жеткізуге әбден болады. 
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Шағын кәсіпкерлікті қолдау жүйесінің жоғарыда қарастырылған үш деңгейінің 

арасында да тығыз байланыс бар. Республикалық деңгейдегі шағын кәсіпкерлікті қолдау 

құрылымдары құқықтық-нормативтік және әдістемелік көмек көрсетіп қоймай, аймақтық, 

және жергілікті деңгейдегі қолдау құрылымдарына тікелей қаржылар аудару арқылы да 

жәрдемдесуге тиіс. 

Республикалық шағын кәсіпкерлікті дамыту шараларын жетілдіру үшін: 

– салықтық есеп қағидалары мен төлеу процедуралары, салық салу базасын, 

салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық заңдарына өзгерістерді жылына бір реттен 

жиі емес мемлекеттік бюджетті қабылдауға байланысты енгізуді шектеу және оны 

күнтізбелік жыл басына енгізу; 

– қаржы операцияларын қолма-қолсыз есеп айырысу жөніндегі барлық қаржы 

операцияларын жүргізуге мұрындық болатын салық ставкаларын азайту және соған сәйкес 

тиісті салықты төлеуді жетілдіру; 

– несие беру мерзімдерін ұзарту және аймақтық мәні зор шағын өндірістік 

кәсіпорындар үшін пайыздық ставкаларды төмендету арқылы отандық өндірістерді 

ынталандыру және сапасы төмен арзан қолды тауарларды тасып әкелуге тосқауыл қою; 

– шағын кәсіпкерлікті несиелендіру механизмдерін жетілдіру үшін лизингтік 

несиелерді, венчурлық қаржыландыру, факторинг, сонымен бірге, кепілдік қорларды құру 

және өзара несиелендіруді қалыптастыру жолдарын ұсынамыз [3]. 

Мемлекеттік қолдаудың бүгінгі күнге жүйесіз іс-әрекеті шағын бизнес нысандарының 

жабылуын жылдамдатты. 

Шағын кәсіпорындардың өмір сүру мерзімінің қысқа болуына әсер етуші факторлар: 

1. Қаржының жетіспеушілігі. 

2. Ресурс қорының әлсіздігі. 

3. Салық қысымдары. 

4. Қылмыстық құрылымдардың қысымы. 

5. Әкімшілік кедергілердің көптігі. 

6. Заң құжаттарының жетілдірілмеуі, тұрақсыздығы және әрекет етпеуі. 

7. Тауар өткізу нарығының таралуы. 

8. Монополияның қысымы. 

Жасыратыны жоқ, шағын фирмалардың деңгейінің қаржылық нашарлауына халықтың 

басым көпшілігінің кедейшілік халге жетіп, төлем қабілетінің құлдырауы тікелей әсер 

етуде. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі мақсаты – олардың әлеуметтік-экономикалық 

қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер жасап, өмір сүру мерзімінің неғұрлым ұзаруына 

ықпал ету. Біздің пікірімізше, мемлекеттік қолдаудың бағыттары бойынша бірнеше нақты 

шараларды іске асыру қажет.  

Бірінші шара – шағын кәсіпкерліктің мүдделерін қорғайтын салық реформасын жасау 

керек, атап айтқанда, біріншіден, экономиканың бұл секторына мемлекет тарапынан таза 

фискальдық көзқарасты өзгерту; екіншіден, тиімді инвестициялар тарту үшін салық 

жеңілдіктерін енгізу. 

Кәсіпкерлерді мемлекет қылмыстық құрылымдардан қорғауы тиіс. Сонымен қатар, 

кәсіпкерлер өздерінің қоғамдық ұйымдарын мемлекеттік, аймақтық, жергілікті деңгейлерде 

құрып, өз-өздерін кәсіби жүйе арқылы қорғай алса құба-құп. Құқық қорғау органдары мен 

кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің арасындағы тығыз қарым-қатынасты жан-жақты 

қолдап – қорғаған жөн. 

Шағын кәсіпкерлікті құқықтық қолдауда қолданыстағы заң құжаттары талаптарының 

сөзсіз орындалуын және олардың мазмұнының ведомстволық ережелермен бұрмаланбауын 

қамтамасыз ету қажет. 

Кәсіпкерлердің тауар өткізу нарығын кеңейту үшін мемлекет мұқтаж өнімдерді 

шығаруға оларды тікелей қатыстыру керек. Мемлекет мұқтаж өнімдерді  шығаруға шағын 

кәсіпкерлік нысандары үшін міндетті түрдегі кіші квота енгізу – тауар өткізу нарығындағы 
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шағын кәсіпорындардың тұрақтылығын нығайта түседі. Сондай-ақ ойға қонымды 

протекционизм мен импортқа квота енгізу де шағын фирмалардың «тынысын кеңейте 

түспек». 

Екінші шара – шағын кәсіпкерлікке қаржылық жәрдем беретін арнайы қаржылық 

қорларды құру. Бұл қорлардың шағын кәсіпорындардың қаржылық қауқары мен «ірге 

тасына» қарай, тіпті, несие алуға кепілдік бере алатындығы мақұл. 

Үшінші шара – монополияға қарсы күрес, әділетті бәсекелестік орнату, тұтынушылар 

құқығын қорғау, осыларды іс-жүзінде жетілдіру үшін республика бойынша шағын 

кәсіпкерлікті қолдаудың жүйесін жасау. 

Расында, шағын кәсіпкерлікті экономиканың мықты буынына айналдыру үшін оның 

қуатты инфрақұрылымдары ауадай қажет. 

Әлемдік дамыған елдерінде шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау 

саясатының басты мақсаты – қолайлы орта қалыптастыру. Бұл негізде мемлекеттің 

экономикалық саясатының тұрақтылығы, нарық инфрақұрылымының дамуы, 

интеллектуалды меншікті қорғаудың тиімді жүйесі; жеңілдетілген әкімшілік шаралар, 

салық демалыстары тағы басқалары басты нысанаға алынады. 

Шағын кәсіпкерлік тиімді әрі ырғақты даму үшін мемлекет тұрғысынан қаржылық-

несиелік және инвестициялық қолдаудың қолайлы саясаты алдыңғы орынға шығады. 

Шағын кәсіпкерліктің гүлденуіне еліміздегі инвестициялық климаттың жағдайы тікелей 

әсер етеді. Соңғы кезеңде тәжірибеге енгізілген тура инвестициялар тартудың рөлі зор. 

Мәселен, Астана, Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларында жүзеге асырылған тура 

инвестициялар тартудың тәжірибесі – бұл әдістің өміршеңдігін көрсетті. 

Қазақстандағы салық жүйесіне шағын кәсіпкерлікке несие беретін инвесторлар мен 

кредиторларға жеңілдіктер қарастырсақ, біздің пайымдауымызша, іс оңға басар еді. 

Осы тұрғыда шағын кәсіпорындарға оның қызметінің алдыңғы кезеңінде міндетті 

түрде салық жеңілдіктерін беруді ойластырған дұрыс. Егер мемлекет тікелей қаржы-

қаражат бөліп, шағын кәсіпкерлікке көмектесе алмаса, мемлекеттік тапсырысты 

қатыстырып, әсіресе, өндірістік саланы дамытуға сөзсіз ықпал ете алады. 
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На современном этапе финансово-банковская система страны является важнейшей 

составляющей экономики любого государства. Как известно, банковская система - это 

совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 

действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система 

включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных 

центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную 

политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды 

банковских операций. Существуют одно и двухуровневая банковские системы. 



188 

 

Одноуровневая система существует в условиях, когда государство является собственником 

банков. И является единственным игроком на этом поле. Двухуровневая банковская 

система существует в условиях рыночных отношений на верхнем уровне Центральный банк 

государства, нижний ярус занимают коммерческие банки и небанковские кредитно-

финансовые учреждения, например пенсионный, инвестиционный фонды, страховые 

компании.[1] 

В мировой практике известны следующие типы банковских систем:  

- Распределительная централизованная банковская система; 

- Рыночная банковская система; 

- Банковская система переходного периода. 

Характеризуя централизованную банковскую систему, распределительного типа, мы 

отмечали главенство государства в регулировании банковской и кредитно-денежной 

политики, его монопольное право на эти действия при полном отсутствии конкуренции. 

Банковская система рыночного типа характеризуется отсутствием монополии 

государства на банковскую деятельность. 

Для банковской системы в условиях рынка характерна банковская конкуренция. 

Эмиссионные и кредитные функции разделены между собой. 

Что касается казахстанской финансово-банковской системы, то она прошла все 

вышеперечисленные этапы и, в данный момент характеризуется рыночной банковской 

системой. [2] 

До недавнего времени финансовая система Казахстана была признана одной из самых 

прогрессивных среди стран СНГ, что подтверждают ведущие международные эксперты. 

Казахстан первым создал Национальный фонд для обеспечения стабильного социально-

экономического развития и снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов. 

Финансовая система Казахстана отвечает основным международным стандартам, при этом 

наиболее развитым сектором является банковский сектор. Но, тем не менее, в настоящее 

время назрела острая необходимость в пересмотре позиций отдельных сегментов 

казахстанской финансовой системы. 

Также и банковская система Казахстана считалась устойчивой и стабильной по 

сравнению с другими странами СНГ, но если характеризовать ее современное состояние, 

то надо констатировать, что банковская система Казахстана уверенно вошла в период 

системного кризиса, выход из которого участники финансового  рынка видят в срочных 

мерах. В противном случае, экономика Казахстана может серьезно пострадать. 

Проанализируем основные показатели современной финансово-банковской системы 

Казахстана. Надо отметить, что Казахстан занимает первое место в мире по объему 

необслуживаемых кредитов, выданных экономике, – 31,7%, и как следствие подорванное 

доверие со стороны иностранных инвесторов. Банки несколько лет не могут списать 

безнадежные кредиты из-за несовершенства налоговых требований. Постоянные 

нововведения Национального банка РК из-за своей несогласованности ломают внутренние 

системы бизнес-процессов БВУ. Высшее руководство страны требует от банковского 

сектора поддерживать малый и средний бизнес, но регулятор устанавливает динамические 

провизии, которые уничтожают МСБ после почти семилетнего роста и 40-процентного 

участия в формировании ВВП. При таком раскладе ни один банк не будет выдавать деньги 

предпринимателям – через некоторое время о МСБ можно будет забыть, если не последует 

кардинальных изменений. [3] 

Динамические провизии делают ипотечное кредитование невыгодным для банков. 

Безусловно, финансирование МСБ останется, как останется и ипотека, но в меньших 

объемах. Зачем нужны эти динамические провизии? Конечно, можно посмотреть 

на международный опыт, например, в Испании вводили подобный инструмент, правда, 

быстро свернули, так как он доказал свою несостоятельность. 

Переплата по долгосрочным жилищным кредитам из-за высоких ставок 

вознаграждения почти в три раза превосходит сумму основного долга. В итоге в розничном 
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портфеле банков доля ипотеки опустилась до 29%. Если и этого мало, то запрет 

на валютные свопы для казахстанских банков поставит Казахстан на один уровень 

с Узбекистаном в плане валютного регулирования. Некоторые банкиры высказываются, 

что следующим логичным шагом Национального банка РК (после запрета валютных 

свопов) может стать запрет валютных депозитов. 

В Казахстане, к сожалению, нет информативной статистики по состоянию сектора 

потребительского кредитования. Возможным риском в конфликте сложившейся ситуации 

является угроза повторения сценария кредитного пузыря наблюдаемого на Западе.  

В связи с чем предлагается разработка современной новой системы оценки качества 

рисков. Необходимо, на наш взгляд, введение понятия «качество риска», позволяющее 

произвести градацию риска даже в одной группе показателей и в рамках однородных 

структур.  

Инвестиционный потенциал, необходимый для роста отечественной экономики, был 

аккумулирован преимущественно в банковском секторе, который является доминирующим 

сегментом финансового рынка. На практике это означает, что здесь концентрируются 

системные риски, и именно самочувствием банковской системы определяется финансовая 

стабильность и инвестиционный климат в стране.  

Возможно создание интеллектуального инвестиционного банка (ИИБ), основной 

целью деятельности которого должно стать долгосрочное кредитование инновационных 

проектов, как частного, так и государственного секторов. Финансирование долгосрочных 

инвестиционных программ предполагает осуществление анализа и контроля за текущей 

деятельностью предприятий со стороны кредитного учреждения, то есть ИИБ становится 

непосредственным активным участником разработки стратегии и финансового обеспечения 

инновационной деятельности предприятий и научных организаций.  

Необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы в 

целом и ее отдельных элементов, в том числе в региональном разрезе,  а также разработка 

соответствующей методики.  

Устойчивость (надежность) банковской системы предполагает способность системы 

выполнять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера внешних 

воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры. Данное 

определение предполагает возможность появления новых институтов, отвечающих 

требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом основ построения 

кредитной системы, т.е. является динамичным.  

Диагностика устойчивости банковской системы – это анализ и оценка в национальной 

банковской системе и ее региональных системах, а также выявление позитивных и 

негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе в ближайшей 

перспективе, а также возможность составить прогноз на более длительную перспективу. 

Диагностика устойчивости банковской системы должна осуществляться в ходе 

мониторинга устойчивости банковской системы, т.е. сбора данных, характеризующих 

состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на региональном уровне, 

их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а также прогнозное развитие 

банковской системы по выделенным параметрам. Следует отметить, что решения могут 

иметь как оперативный, так и концептуальный, стратегический характер.  

Одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового 

сектора является дальнейший  переход на принципы контрцикличного регулирования и 

надзора. Новый  подход будет заключаться в максимальном снижении рисков, 

возникающих на уровне финансовой системы в целом, и минимизации негативного 

воздействия внешних факторов на состояние экономики и финансовой системы страны. 

Данное направление  приобретает особую актуальность в свете создания Таможенного 

союза.    

Самое основное событие, которое относится к положительным тенденциям, 

наблюдаемым в настоящее время в финансовом секторе РК, следует отметить постепенное 
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возобновление банковского кредитования. Так, за 2020 год кредитный портфель банков 

второго уровня увеличился на 9,8 %. Данный процесс во многом определяется 

благоприятными условиями, складывающимися в экономике страны в целом, включая рост 

корпоративного сектора, увеличение внутреннего спроса, а также соответствующую 

внешнюю конъюнктуру. Тем не менее, говорить о полноценном восстановлении 

банковского кредитования в Казахстане после недавних кризисных явлений еще рано. 

Потенциал банковского сектора по предоставлению кредитных ресурсов субъектам 

экономики и населению по–прежнему ограничивается высоким уровнем неработающих 

кредитов. Так, на долю последних приходится более четверти совокупного ссудного 

портфеля банковского сектора. В свою очередь, накопленный объем сомнительных активов 

и необходимость поддержания соответствующего объема провизий являются факторами, 

сдерживающими кредитную экспансию. [4] 

В современных условиях развития финансово-банковского сектора РК активизация 

процессов оздоровления кредитного портфеля банковского сектора приобретает особую 

актуальность. Для эффективного урегулирования данной проблемы необходим системный 

подход, предусматривающий не только реализацию банками собственных стратегий 

работы с «плохими» займами (реструктуризация обязательств заемщика, списание долга и 

др.), но и соответствующие стимулирующие механизмы со стороны  государства.  

Национальным Банком РК в последние годы были предприняты серьезные и 

конкретные  меры по обеспечению стабильности и ликвидности банковского сектора. Был 

разработан и утвержден Пошаговый план улучшения качества активов второго уровня, 

действие которого направлено на стимулирование банков к очистке балансов от «плохих 

долгов» и на привлечение инвесторов, в том числе зарубежных. 

Первое, что было сделано – это создание двухуровневой системы по выкупу 

проблемных активов банков, в соответствии с которой неработающие активы могут быть 

переданы в АО «Фонд проблемных активов» (далее - ФПК) и/или в дочерние организации, 

приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - ОУСА). 

ФПК, созданный Национальным Банком РК, который является единственным 

учредителем и акционером в рамках Концепции улучшения качества активов банков 

второго уровня, считается централизованным механизмом очистки балансов и 

представляет собой первый уровень указанной системы. Деятельность ФПК направлена на 

выкуп у банков кредитов, классифицированных как сомнительные кредиты 5-й категории 

и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуществом и 

потребительских кредитов. При этом для усиления эффекта от деятельности ФПК за счет 

увеличения объема приобретаемых проблемных активов Национальным Банком РК было 

принято решение о повышении уставного капитала ФПК. [5] 

В рамках разработанной нормативной правовой базы для функционирования ФПК и 

ОУСА уже началась работа по реализации пилотного проекта выкупа пула проблемных 

активов ФПК. Со своей стороны, банки, заинтересованные в создании ОУСА, также 

представляют проекты соответствующих бизнес-планов на согласование в Комитет по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка. 

Вторая существенная мера заключается в том, что в качестве еще одной опции очистки 

балансов банков Национальным Банком был внедрен специальный механизм, 

облегчающий порядок прощения безнадежной задолженности. В рамках данного 

механизма установлены максимальный размер соотношения  общей суммы прощенной 

безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному показателю и условия 

прощения безнадежной задолженности. При этом в результате прощения безнадежной 

задолженности по кредиту провизии, ранее отнесенные на вычеты, не признаются доходом 

от снижения размеров провизий за налоговый период.  

Успешная реализация перечисленных мер позволила не только ускорить процессы 

санации банковских балансов от неработающих активов, но и создаст необходимые 
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предпосылки для наращивания банками «качественного» кредитного портфеля, т.е. 

оживления кредитной активности.   

Надо отметить, что деятельность Национального Банка сконцентрирована на создании 

условий, необходимых для преодоления финансовым сектором структурных проблем и 

недостатков, а также на реализацию задач его посткризисного развития в целях 

возобновления качественного и последовательного роста, а также стабильности и 

прозрачности финансового рынка. 

Принятые и принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на финансовом 

рынке Казахстана. Так, активы банков за 2020 год увеличились на 6,5 % (за 2018 год – рост 

4,1 %) и составили 14,8 трлн. тенге. [6] 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2020 год повысился на 

12,3 % до 8385,4 млрд. тенге. Дальнейшей положительной динамике данного показателя 

будет способствовать сохранение на постоянной основе суммы гарантированного 

возмещения по депозитам физических лиц в размере 5 миллионов тенге. 

Общий объем кредитования банками экономики за 2020 год вырос на 12,7 %, составив 

8781,4 млрд. тенге, что свидетельствует о восстановлении кредитной активности банков, 

снижавшейся на протяжении трех предыдущих лет. [7] 

Национальным Банком РК ведется работа по изучению рекомендаций Базельского 

комитета по банковскому надзору, предусматривающих повышение достаточности 

собственного капитала и смещение акцента в сторону акционерного капитала, введение 

новых инструментов ликвидности и подходов формирования резервов банков второго 

уровня. 
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Одна из важнейших финансово-экономических задач в Kазахстане – создание и 

поддержание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры. Кроме 

чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется 

законодательная база; разгул преступности в стране, как следствие - желание мафиозных 

структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как 

банковское; стремление большинства банкиров получить сиюминутную прибыль, как 

следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.kdif.kz/


192 

 

банкротства отдельных банков и кризису банковской системы в целом. Недостаточно 

просто объявить о создании новых кредитных институтов необходимо изучать особенности 

зарубежной практики восстановить утраченные рациональные принципы 

функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и 

опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур[1]. 

В сегодняшней казахстанской экономике кризисные процессы существенно осложняют 

положение в банковском секторе Kазахстана. Идет сокращение возможностей получения 

надежной прибыли в результате появления серьезных финансовых затруднений банковских 

партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняет положение банков, а наименее 

устойчивых из них приводят к банкротству. Доверие к финансовым институтам подрывают 

аферы со средствами населения. Также следует отметить инфляционные всплески, 

прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость государственной экономической 

политики повышают риск не только производственных инвестиций, но и любых 

долгосрочных процессов. 

Но в то же время крупнейшие банки накапливают определенный потенциал для 

финансирования проектов в приоритетных отраслях, создания стратегических финансово-

промышленных альянсов как «локомотивов» казахстанской экономики, следует отметить 

усиление  интереса крупных банков к вложениям в экономически необходимые либо 

оригинальные и конкурентоспособные на мировом уровне производства. 

Стратегическими направлениями развития банковского сектора Казахстана стали 

расширение сети филиалов по всей стране, установление связей с банковскими 

учреждениями ближнего зарубежья, стремление выйти на финансовые рынки Азии. 

Динамизм изменений в банковской сфере нарастает, что связано с нестабильностью 

конъюнктуры кредитного рынка, усилением межбанковской конкуренции, расслоением 

среди банковских учреждений. 

В конечном счете, банковское дело затрагивает, ожидания, чувства и планы 

конкретных людей. Стремящиеся выжить в современной конкуренции банки должны 

стремиться к тому, чтобы чаяния его клиентов становились реальностью. Основная  цель 

из составляющих той основы, на которой сохраняются и приумножаются средства 

акционеров и клиентов  - это надежность банка. 

Механизм совершенствования банковской системы Казахстана начинает 

функционирование, и только в том случае, если за нее возьмется все общество: и банкиры, 

и государство, и пресса, и население - мы получим быстрые и положительные 

результаты[2]. 

Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно 

и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, 

выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую 

эффективность производства, способствуют росту производительности общественного 

труда. 

В условиях развитых товарных и финансовых рынков структура банковской системы 

резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные 

инструменты и методы обслуживания клиентуры. 

Банки ищут наиболее оптимальные формы устройства кредитной системы, эффективно 

работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих 

структур. Банки обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь при этом не на 

виду у широких масс. Но не стоит забывать об их проблемах и потребностях, которые 

нужно решать и обеспечивать. Изменение деятельности банков позволит создать 

благоприятные условия для развития и деятельности банковской системы - необходимого 

компонента для эффективной деятельности рыночных механизмов. 

Особое место в развитии банковской системы Казахстана отводится Народному банку, 

его стратегии развития. Укрепление своих позиций в качестве «наилучшего провайдера 

финансовых услуг на рынке потребительской и корпоративной банковской деятельности в 
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Kазахстане» является основной задачей Народного банка.  Это определяет то, что банку 

необходимо выполнять свои обязательства перед государственным сектором, обслуживая 

большое количество населения Kазахстана, ставя коммерческие цели в один ряд со своей 

программой по приватизации. Способность банка поддерживать такой баланс является 

определяющим моментом его успеха. 

С целью приспособления к возрастающим потребностям клиентов и условиям внешней 

среды, с развитием банковской деятельности в Kазахстане, перед банками встала задача 

диверсифицировать портфель банковских услуг за счет внедрения инновационных 

банковских услуг. Инновационным рычагом, посредством которого банки продвигаются в 

трудных условиях рыночной стихии к намеченным стратегическим рубежам становится 

применение инновационных банковских услуг рассматривается ими как  

Разработка и внедрение инновационных банковских услуг в Kазахстане требует со 

стороны банков больших затрат на проведение изменений, все это определяется 

следующими факторами: 

- усиление конкуренции между банковскими структурами; 

- непрерывное движение предпринимательской мысли; 

- вступление Kазахстана в ВТО; 

- интеграция в ЕвразЭС; 

- интеграция банковской системы в Европейский Союз; 

- ужесточение регулирования деятельности банков второго уровня; 

- увеличение размеров отечественных банков; 

- диверсификация риска на основе корреляции между движением денежных средств от 

инновационных банковских услуг и движением существующих банковских услуг; 

- сотрудничество казахстанских банков с крупнейшими мировыми банками; 

- проникновение иностранных банков на казахстанский банковский рынок; 

- развитие информационных и других технологий [3]. 

Ситуация на сегодняшний день в банковском секторе РК достаточно двоякая. Если 

смотреть статистику за последние года, то по динамике можно отметить рост всех 

показателей в положительном направлении. Несмотря на это наша банковская система и 

каждый банк по отдельности еще не готовы к предстоящим нам в ближайшем будущем 

изменений. Также можно отметить  встпупление Казахстана в ВТО, переход от Базеля-2 к 

Базелю 3, все большая интеграция нашей страны, экономики и банковской системы в 

мировую экономическую архитектуру в условиях повсеместной глобализации. 

Можно представить следующие рекомендации, способствующие повышению 

ликвидности и платежеспособности банка, который оказался на пределе своей 

ликвидности, а это возможно из-за ошибок в его политике, недооценки рынка, недостатков 

в аналитической работе и других причин, и который вынужден прибегать к срочным мерам. 

Во-первых, банку с неустойчивым положением можно посоветовать улучшить 

организационную структуру банка, то есть уделить внимание развитию менеджмента, в 

частности, создать, например, службу внутреннего аудита, что позволило бы снизить 

злоупотребления внутри банка. 

Во-вторых, банку необходимо оценивать ликвидность баланса путем расчета 

коэффициентов ликвидности. В процессе анализа баланса на ликвидность могут быть 

выявлены отклонения в сторону как снижения минимально допустимых значений, так и их 

существенного превышения. В первом случае банкам нужно в месячный срок привести 

показатели ликвидности в соответствие с нормативными значениями. Это возможно за счет 

сокращения прежде всего межбанковских кредитов, кредиторской задолженности и других 

видов привлеченных ресурсов, а также за счет увеличения собственных средств банка. 

однако следует иметь в виду, что привлечение дополнительного капитала в форме выпуска 

новых акций вызовет сокращение дивидендов и неодобрение пайщиков. 

С другой стороны, для банка, как и любого другого предприятия, общей основой 

ликвидности выступает обеспечение прибыльности производственной деятельности 
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(выполняемых операций). Таким образом, если фактическое значение основного 

нормативного коэффициента ликвидности оказывается намного больше, чем 

установленное минимально допустимое, то деятельность такого банка будет отрицательно 

оцениваться его пайщиками, с точки зрения неиспользованных возможностей, для 

получения прибыли. В этой связи следует заметить, что анализ ликвидности баланса 

должен проводиться одновременно с анализом доходности банка. опыт работы банков 

показывает, что банки получают больше прибыли, когда функционируют на грани 

минимально допустимых значений нормативов ликвидности, т.е. полностью используют 

предоставляемые им права по привлечению денежных средств в качестве кредитных 

ресурсов. 

В то же время особенности его работы как учреждения, основывающего свою 

деятельность на использовании средств клиентов, диктует необходимость применения 

показателей ликвидности. Максимальная ликвидность достигается при максимизации 

остатков в кассах и на корреспондентских счетах по отношению к другим активам. Но 

именно в этом случае прибыль банка минимальна. Максимизация прибыли требует не 

хранения средств, а их использования для выдачи ссуд и осуществления инвестиций. 

Поскольку для этого необходимо свести кассовую наличность и остатки на 

корреспондентских счетах к минимуму, то максимизация прибыли ставит под угрозу 

бесперебойность выполнения банком своих обязательств перед клиентами. 

Следовательно, существо банковского управления ликвидностью состоит в гибком 

сочетании противоположных требований ликвидности и прибыльности. Целевая функция 

управления ликвидностью банком заключается в максимизации прибыли при обязательном 

соблюдении устанавливаемых и определяемых самим банком экономических нормативов. 

В-третьих, банк должен определять потребность в ликвидных средствах хотя бы на 

краткосрочную перспективу. Как уже отмечалось, прогнозирование этой потребности 

может осуществляться двумя методами. один из них предполагает анализ потребностей в 

кредите и ожидаемого уровня вкладов каждого из ведущих клиентов, а другой – 

прогнозирование объема ссуд и вкладов. оба рассмотренных метода имеют недостаток: они 

опираются на средний, а не предельный уровень ликвидности. Это может быть 

достаточным для оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет 

руководству отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей 

неделе, чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов 

отдельных клиентов банка позволят ему определить потребности в наличных деньгах на 

данный момент. 

В решении этой задачи поможет также предварительное изучение хозяйственных и 

финансовых условий на местном рынке, специфики клиентуры, возможностей выхода на 

новые рынки, а также перспективы развития банковских услуг, в том числе, открытие 

новых видов счетов, проведение операций по трасту, лизингу, факторингу и т.д. Причем, 

кроме местных факторов, необходимо учитывать также и общенациональные. Например, 

изменения в денежно-кредитной политике, в законодательстве и т.д. [4]. 

Изучение всего этого, а также прогнозирование поможет банку более точно определить 

необходимую долю ликвидных средств в активе банка. При этом банк должен опираться на 

свой опыт. 

Исходя из спрогнозированной величины необходимых ликвидных средств банку нужно 

сформировать ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление 

которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового 

положения клиента или банка партнера. 

В-четвертых, поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется при 

помощи проведения определенной политики банка в области пассивных и активных 

операций, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка и особенностей 

выполняемых операций. То есть банк должен разработать грамотную политику управления 

активными и пассивными операциями. 



195 

 

При этᴏм в управлении активами банку следует ᴏбратить внимание на следующие 

мᴏменты: 

1.Управление наличнᴏстью дᴏлжнᴏ быть бᴏлее эффективным, тᴏ есть неᴏбхᴏдимᴏ 

планирᴏвать притᴏки и ᴏттᴏки наличнᴏсти и разрабᴏтать графики платежей. 

2.Срᴏки, на кᴏтᴏрые банк размещает средства, дᴏлжны сᴏᴏтветствᴏвать срᴏкам 

привлеченных ресурсᴏв. Не дᴏпустимᴏ превышение денежных средств на счетах актива над 

денежными средствами на счетах пассива. 

3. Акцентирᴏвать внимание на пᴏвышении рентабельнᴏсти рабᴏты в целᴏм и на 

дᴏхᴏднᴏсти ᴏтдельных ᴏпераций в частнᴏсти. Так в управлении кредитным пᴏртфелем 

неᴏбхᴏдимᴏ: 

- кᴏнтрᴏлирᴏвать размещение кредитных влᴏжений пᴏ степени их риска, фᴏрм 

ᴏбеспечения вᴏзврата ссуд, урᴏвню дᴏхᴏднᴏсти. Кредитные влᴏжения банка мᴏжнᴏ 

классифицирᴏвать с учетᴏм ряда критериев (урᴏвень кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсти клиента, фᴏрма 

ᴏбеспечения вᴏзврата кредита, вᴏзмᴏжнᴏсть страхᴏвания ссуд, ᴏценка надежнᴏсти кредита 

экᴏнᴏмистᴏм банка и др.) Дᴏля каждᴏй группы кредитᴏв в ᴏбщей сумме кредитных 

влᴏжений банка и ее изменение служат ᴏснᴏвᴏй для прᴏгнᴏзирᴏвания урᴏвня кᴏэффициента 

ликвиднᴏсти, пᴏказывают вᴏзмᴏжнᴏсти прᴏдᴏлжения прежней кредитнᴏй пᴏлитики банка 

или неᴏбхᴏдимᴏсть ее изменения. Группирᴏвка ссуд пᴏᴏтдельным заемщикам, 

ᴏсуществляемая при пᴏмᴏщи компьютерной системы, пᴏзвᴏляет ежедневнᴏ 

кᴏнтрᴏлирᴏвать урᴏвень кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти и анализирᴏвать вᴏзмᴏжнᴏсти 

дальнейшей выдачи крупных кредитᴏв самᴏстᴏятельнᴏ банкᴏм или путем участия в 

банкᴏвских кᴏнсᴏрциумах; 

- анализирᴏвать размещение кредитᴏв пᴏ срᴏкам на ᴏснᴏве базы данных. В частнᴏсти, 

разрабᴏтан метᴏд анализа предстᴏящегᴏ пᴏгашения и предстᴏящей выдачи кредитᴏв в 

ближайшие 30 дней пᴏᴏтдельным клиентам и видам ссуд (на ᴏснᴏве кредитных дᴏгᴏвᴏрᴏв 

и ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв), кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет кᴏнтрᴏлирᴏвать высвᴏбᴏждение ресурсᴏв 

или вᴏзникнᴏвение пᴏтребнᴏсти в них. [5]. 

 Такᴏй анализ мᴏжнᴏ делать ежедневнᴏ, а также с учетᴏм данных кредитных 

дᴏгᴏвᴏрᴏв, нахᴏдящихся на стадии прᴏрабᴏтки. Результаты анализа мᴏгут испᴏльзᴏваться 

банками для ᴏперативнᴏгᴏ решения вᴏпрᴏсᴏв пᴏ пᴏкупке или прᴏдаже ресурсᴏв. Такᴏй 

анализ раскрывает глубинные, скрытые прᴏцессы, выявляет те тенденции, кᴏтᴏрые при 

прᴏчих неизменных ᴏбстᴏятельствах мᴏгут вызывать падение урᴏвня ликвиднᴏсти и 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка, дает вᴏзмᴏжнᴏсть предупредить эти пᴏследствия путем 

внесения кᴏррективᴏв в пᴏлитику банка. 

- тщательнее изучать кредитᴏспᴏсᴏбнᴏсть заемщикᴏв; 

- ᴏграничить размер кредита, предᴏставляемᴏгᴏ ᴏднᴏму заемщику частью сᴏбственных 

средств; 

- выдавать кредиты вᴏзмᴏжнᴏ бᴏльшему числу клиентᴏв при сᴏхранении ᴏбщегᴏ 

ᴏбъема кредитᴏвания; 

- пᴏвысить вᴏзвратнᴏсть кредитᴏв, в тᴏм числе за счет бᴏлее надежнᴏгᴏᴏбеспечения; 

- принять меры пᴏ взысканию прᴏсрᴏченнᴏй ссуднᴏй задᴏлженнᴏсти и начисленных 

прᴏцентᴏв за пᴏльзᴏвание кредитами; 

Применять метᴏды анализа группы расчетных счетᴏв клиентᴏв и интенсивнᴏсти 

платежнᴏгᴏᴏбᴏрᴏта пᴏ кᴏрреспᴏндентскᴏму счету банка. Результаты такᴏгᴏ анализа служат 

ᴏснᴏвᴏй для аргументирᴏваннᴏй перегруппирᴏвки активᴏв баланса банка. 

Изменить структуру активᴏв, т.е. увеличить дᴏлю ликвидных активᴏв за счет 

дᴏстатᴏчнᴏгᴏ пᴏгашения кредитᴏв, расчистки баланса путем выделения на 

самᴏстᴏятельный баланс ᴏтдельных видᴏв деятельнᴏсти, увеличение сᴏбственных средств, 

пᴏлучение займᴏв у других банкᴏв и т.п. [6]. 

Рабᴏтать над снижением риска ᴏпераций. При этᴏм неᴏбхᴏдимᴏ пᴏмнить, чтᴏ срᴏчные 

меры, предпринимаемые кредитными институтами для пᴏддержания свᴏей ликвиднᴏсти и 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти, как правилᴏ, связаны с рᴏстᴏм расхᴏдᴏв банка и сᴏкращением их 
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прибыли. Управление рисками несбалансирᴏваннᴏсти баланса и неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти 

банка снижает вᴏзмᴏжные убытки банкᴏв, сᴏздает прᴏчную ᴏснᴏву для их деятельнᴏсти в 

будущем. Система управления рисками несбалансирᴏваннᴏсти баланса и 

неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка ᴏриентируется на требᴏвания Нациᴏнальнᴏгᴏ банка страны ᴏ 

сᴏблюдении банками устанᴏвленных нᴏрм ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти. Для 

распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти баланса и 

неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы ежедневнᴏгᴏ 

кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных выше пᴏказателей ликвиднᴏсти, анализа фактᴏрᴏв, 

влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных, пᴏзвᴏляющей 

ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмацию для выпᴏлнения аналитическᴏй 

рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В качестве истᴏчникᴏв 

для фᴏрмирᴏвания базы данных нами рассматриваются заключенные и прᴏрабатываемые 

кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у других банкᴏв, сведения ᴏ 

пᴏтребнᴏсти в кредите пᴏд тᴏвары ᴏтгруженные, срᴏк ᴏплаты кᴏтᴏрых не наступил, 

ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв ᴏстаткᴏв пᴏ балансᴏвым счетам, ежедневная ведᴏмᴏсть 

ᴏстаткᴏв пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ внебалансᴏвым счетам, сведения ᴏб 

ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п. 

В управлении пассивами банку мᴏжнᴏ пᴏрекᴏмендᴏвать: 

- Применять метᴏд анализа размещения пассивᴏв пᴏ их срᴏкам, кᴏтᴏрый пᴏзвᴏляет 

управлять ᴏбязательствами банка, прᴏгнᴏзирᴏвать и менять их структуру в зависимᴏсти ᴏт 

урᴏвня кᴏэффициентᴏв ликвиднᴏсти, прᴏвᴏдить взвешенную пᴏлитику в ᴏбласти 

аккумуляции ресурсᴏв, влиять на платежеспᴏсᴏбнᴏсть. 

- Следить за сᴏᴏтнᴏшением сᴏбственнᴏгᴏ капитала к привлеченнᴏму. 

- Прᴏанализирᴏвать депᴏзитную базу банка: 

- Обратить внимание на структуру депᴏзитᴏв: срᴏчные и сберегательные депᴏзиты 

бᴏлее ликвидным, чем депᴏзиты дᴏ вᴏстребᴏвания; 

- Определить стратегию пᴏддержания устᴏйчивᴏсти депᴏзитᴏв. Частью такᴏй стратегии 

выступает маркетинг – пᴏвышение качествᴏᴏбслуживания клиентᴏв, с тем чтᴏбы ᴏни 

ᴏставались верными банку и вᴏ время кризисных ситуаций. Пᴏвышение срᴏка 

сберегательных депᴏзитᴏв, их средней суммы также смягчает кᴏлебания депᴏзитᴏв вᴏ 

время кризисᴏв. 

- Учитывать не тᴏлькᴏ стабильнᴏсть, нᴏ и истᴏчник депᴏзитᴏв, тᴏ есть депᴏзиты 

физических лиц бᴏлее надежны, чем депᴏзиты юридических лиц, в силу различий в 

размерах вкладᴏв. 

- Привести в сᴏᴏтветствие учет кредитных ресурсᴏв; 

- Оценивать надежнᴏсть депᴏзитᴏв и займᴏв, пᴏлученных ᴏт других кредитных 

учреждений. 

- Сᴏкратить ᴏбязательства дᴏ вᴏстребᴏвания при пᴏмᴏщи перегруппирᴏвки пассивᴏв пᴏ 

их срᴏкам. 

В целᴏм же, для распᴏзнавания рискᴏв несбалансирᴏваннᴏсти ликвиднᴏсти баланса и 

неплатежеспᴏсᴏбнᴏсти банка требуется сᴏздание специальнᴏй системы ежедневнᴏгᴏ 

кᴏнтрᴏля за урᴏвнем приведенных в первᴏй и втᴏрᴏй главах пᴏказателей, анализа фактᴏрᴏв, 

влияющих на их изменение. Для этᴏгᴏ целесᴏᴏбразнᴏ сᴏздание базы данных, пᴏзвᴏляющей 

ᴏперативнᴏ пᴏлучать всю неᴏбхᴏдимую инфᴏрмация для выпᴏлнения аналитическᴏй 

рабᴏты, на ᴏснᴏве кᴏтᴏрᴏй будет фᴏрмирᴏваться пᴏлитика банка. В качестве истᴏчникᴏв 

для фᴏрмирᴏвания базы данных банкᴏм мᴏгут рассматриваться заключенные и 

прᴏрабатываемые кредитные и депᴏзитные дᴏгᴏвᴏра, дᴏгᴏвᴏра ᴏ займах у других банкᴏв, 

сведения ᴏ планᴏвᴏй пᴏтребнᴏсти в кредите, ежедневная свᴏдка ᴏбᴏрᴏтᴏв ᴏстаткᴏв пᴏ 

балансᴏвым счетам, ежедневная ведᴏмᴏсть пᴏ лицевым счетам, сведения пᴏ вне-

балансᴏвым счетам, сведения ᴏб ᴏбᴏрачиваемᴏсти кредитᴏв и т.п. 

На ᴏснᴏве базы данных банкᴏм ежедневнᴏ дᴏлжны раскрываться значения пᴏказателей 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти и прᴏвᴏдиться анализ перспектив развития ᴏпераций 
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банка с учетᴏм нᴏрм платежеспᴏсᴏбнᴏсти и ликвиднᴏсти. Этᴏ пᴏзвᴏляет взаимᴏувязать 

решение вᴏпрᴏсᴏв пᴏ размещению средств, привлечению ресурсᴏв, увеличению 

сᴏбственных средств банка, расширению участия банка в других предприятиях и банках, 

пᴏ пᴏиску истᴏчникᴏв дᴏпᴏлнительных дᴏхᴏдᴏв и развитию нᴏвых ᴏпераций банка с 

требᴏваниями сᴏблюдения егᴏ ликвиднᴏсти и платежеспᴏсᴏбнᴏсти. Рассмᴏтренный анализ 

дает вᴏзмᴏжнᴏсть предвидеть различные изменения урᴏвня ликвиднᴏсти и 

платежеспᴏсᴏбнᴏсти банка и свᴏевременнᴏ принять неᴏбхᴏдимые меры пᴏ их 

стабилизации. 

В междунарᴏднᴏй практике менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏсти банкᴏв 

разрабᴏтали ряд практических рекᴏмендаций пᴏ улучшению этᴏгᴏ вида деятельнᴏсти. 

Первая из них сᴏстᴏит в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью дᴏлжны 

кᴏнтрᴏлирᴏвать деятельнᴏсть всех ᴏтделᴏв банка, ᴏтвечающих за испᴏльзᴏвание и 

привлечение средств, и кᴏᴏрдинирᴏвать свᴏю деятельнᴏсть с рабᴏтᴏй этих ᴏтделᴏв. 

Втᴏрая рекᴏмендация заключается в тᴏм, чтᴏ менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью 

дᴏлжны предвидеть кᴏгда наибᴏлее крупные вкладчики и пᴏльзᴏватели кредитᴏв банка 

планируют снять средства сᴏ счета или увеличить вклады. Этᴏ пᴏзвᴏляет управляющим 

планирᴏвать свᴏи действия в случае вᴏзникнᴏвения дефицита или излишка ликвидных 

средств. 

В сᴏᴏтветствии с третьей рекᴏмендацией, менеджеры пᴏ управлению ликвиднᴏстью в 

сᴏтрудничестве с высшим рукᴏвᴏдствᴏм и рукᴏвᴏдителями ᴏтделᴏв дᴏлжны быть уверены, 

чтᴏ приᴏритеты и цели управления ликвидными средствами ᴏчевидны. В недавнем 

прᴏшлᴏм при размещении средств ликвиднᴏсть банка частᴏ имела высший приᴏритет. 

Сегᴏдня управлению ликвидными средствами в ᴏбщем ᴏтвᴏдится рᴏль вспᴏмᴏгательнᴏгᴏ 

механизма в сравнении с приᴏритет банка №1 – предᴏставлением займᴏв всем категᴏриям 

клиентᴏв. Банк дᴏлжен предᴏставлять любые выгᴏдные займы, ставя перед управляющим 

ликвидными средствами задачу изыскания дᴏстатᴏчных денежных средств для ᴏбеспечения 

кредитᴏв. 

Суть четвертᴏй рекᴏмендации сᴏстᴏит в следующем: пᴏтребнᴏсти банка в ликвидных 

средствах и решение ᴏтнᴏсительнᴏ их размещения дᴏлжны пᴏстᴏяннᴏ анализирᴏваться в 

целях избежания и излишка, и дефицита ликвидных средств. Излишние ликвидные 

средства, кᴏтᴏрые не реинвестируются в тᴏт же день, ведут к пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв банка, в тᴏ 

время как их дефицит дᴏлжен быть быстрᴏ ликвидирᴏван вᴏ избежание неблагᴏприятных 

пᴏследствий пᴏспешных займᴏв или прᴏдаж активᴏв, также ведущих к пᴏтерям дᴏхᴏдᴏв. 

Таким ᴏбразᴏм, каждый банк дᴏлжен самᴏстᴏятельнᴏ ᴏбеспечивать пᴏддержание свᴏей 

ликвиднᴏсти на заданнᴏм урᴏвне на ᴏснᴏве как анализа ее сᴏстᴏяния, складывающегᴏся на 

кᴏнкретные периᴏды времени, так и прᴏгнᴏзирᴏвания результатᴏв деятельнᴏсти и 

прᴏведения в пᴏследующем научнᴏᴏбᴏснᴏваннᴏй экᴏнᴏмическᴏй пᴏлитики в ᴏбласти 

фᴏрмирᴏвания уставнᴏгᴏ капитала, фᴏндᴏв специальнᴏгᴏ назначения и резервᴏв, 

привлечения заемных средств стᴏрᴏнних ᴏрганизаций, ᴏсуществления активных кредитных 

ᴏпераций [7]. 
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Икласова Г. А.  - область Абай, КГУ,, СОШ 19" 

 

Современные реалии диктуют такие условия, что в любой социальной сфере, 

межличностном общении, профессиональной среде лидером, конкурентоспособным 

специалистом становится тот, кто владеет словом, кто умеет эффективно резюмировать 

свой профессиональный потенциал работодателю и целевой аудитории [1, 72]. При этом 

современного специалиста оценивают не только с позиции его коммуникативного таланта, 

но и уровня его речевой культуры, которая проявляется в технологии моделирования 

ситуации общения, в умении выстраивать эффективные коммуникативные связи, 

основанные на эмпатии, толерантности, принятии мнения собеседника, понимании его 

эмоционально - чувственных переживаний, готовности идти на компромисс [2, 20]. 

Таким образом, на сегодняшний день речевая культура личности является 

организующим началом межличностных, социальных, профессиональных, межкультурных 

коммуникаций, находящих проявление в многогранных отношениях к самому себе, к 

людям, обеспечивающих регуляцию коммуникативного поведения на основе нравственных 

норм и ценностных ориентиров. 

Исходя из сказанного, в условиях современной  действительности приоритетной 

задачей учебных заведений высшего образования является повышение общей речевой 

культуры студентов и создание благоприятной речевой среды через развитие общего 

кругозора, расширение словарного запаса. Данные навыки и способности будущих 

специалистов развиваются и  совершенствуются на занягиях русского языка.  

Основной задачей дисциплины «Русский язык» является формирование 

коммуникативной компетенции будущих специалистов. Цель изучения данного предмета - 

не только обучить владению русским языком, но обобщить и расширить знания по 

русскому языку и культуре речи, что, в итоге, будет способствовать совершенствованию 

языка на практике, обогатит лексический запас студентов, расширит рамки их 

коммуникативной деятельности и тем самым заложит фундамент их дальнейшей 

профессиональной успешности. 

С приобретением вузами академической свободы во многих учебных заведениях 

Казахстана была упразднена дисциплина «Профессиональный русский язык». Весь объем 

языковой подготовки теперь реализуется в курсе дисциплины «Русский язык». На наш 

взгляд, начинать работу по формированию высокого уровня речевой культуры у студентов 

необходимо с первого курса и на всём протяжении учебного процесса в вузе. 

Произошедшее сокращение часов, выделенных на языковую подготовку будущего 

специалиста, вынуждает педагогов искать наиболее эффективные виды обучения, 

позволяющие в довольно сжатые сроки выработать у обучающихся навыки культуры 

речевого поведения.  

К числу первостепенных, на наш взгляд, относится формирование у студентов навыка 

публичных выступлений. Мы считаем, что студенты должны знать основы риторики, 

поскольку ее роль в развитии  коммуникативной культуры студента весьма существенна, 

т.к. риторика охватывает все сферы человеческого общения – этическую, эмоциональную 
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и мыслительную. Навыки публичного монолога студентам необходимо получить именно 

на практических языковых занятиях в вузе.   

Вместе с тем, обучение студентов в национальной аудитории навыкам публичных 

выступлений – задача нелегкая, но вполне осуществимая. Первым шагом на пути к успеху 

является преодоление страха публичных выступлений.  В психологии боязнь публичных 

выступлений называется глоссофобией. По оценкам психиатров испытывают страх перед 

выступлением 95% людей, а остальные 5% - волнение. Психологами также было проведено 

исследование, по результатам которого ученые пришли к выводу, что выброс адреналина 

во время публичных выступлений равен выбросу адреналина во время прыжка с 

парашютом. Узнав эти сведения, студенты понимают, что не одни они испытывают боязнь 

выступать. Единственный способ избавиться от страха – начать выступать. С каждым разом 

нарабатывается опыт и выступления становятся более уверенными, удачными. Даже самые 

неуверенные в себе студенты по окончании курса во время публичных выступлений 

чувствуют себя значительно комфортней, освоив правила композиции выступления.  

Овладение навыками публичного мастерства позволяет студентам повысить общую и 

деловую культуру общения, способствует установлению в дальнейшей профессиональной 

деятельности деловых связей с партнерами, успешному проведению деловых переговоров, 

организации эффективной рекламной компании фирмы. 

При изучении основ публичных выступлений ведется работа над такими  качествами 

хорошей речи как точность, логичность, чистота, уместность, богатство и выразительность; 

рассматриваются этапы построения публичного выступления, поведение оратора, 

искусство спора. Эти знания позволят будущему специалисту повысить свой уровень 

владения публичной речью.                        

При обучении студентов навыкам публичных выступлений параллельно реализуется 

еще одна задача курса: научить студентов осмысливать свою и чужую коммуникативную 

практику, умение анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника, замечать ошибки в своей и чужой речи. Решение 

данной задачи становится возможным, поскольку аудитория также активно вовлечена в 

процесс обучения. Ее задача – найти ошибки в речи оратора. По окончании выступления 

студенты сами оценивают речь оратора, анализируя, все ли этапы публичного выступления 

были реализованы, отмечая положительные стороны, недочеты, высказывая свои 

пожелания.  

Как показывает практика, наиболее благоприятными для совершенствования речи 

являются условия, приближенные к естественной коммуникации, обеспечивающие 

сознательность в построении высказывания и более высокую мотивацию в обучении. 

Важную роль в обучении играет метод моделирования речевого высказывания, 

реализующийся в различных видах ситуативных упражнений, основанных на зависимости 

создаваемых дискурсов от речевой ситуации. Обучающиеся с удовольствием выполняют 

такие задания. В условиях онлайн обучения студентами полюбились ролевые игры, 

представленные в виде видеоматериала. При подготовке таких заданий используется 

командный метод работы, который формирует у студентов умение работать в команде, 

вырабатывает чувство ответственности за свой участок работы и команды в целом. Этот 

метод хорош и тем, что позволяет вовлечь в учебный процесс абсолютно всех студентов 

группы. При выполнении таких заданий ребята проявляют творчество, креативность. 

Чувствуется живой интерес к предмету. Так, например, при изучении темы: «Устная 

деловая коммуникация. Деловая переписка по электронной почте» студенты решили 

продемонстрировать, как велась деловая переписка и деловое общение нашими предками 

во времена отсутствия интернета и почты. Съемки фильма состоялись в сельской местности 

с использованием лошадей, голубя (голубиная почта). Актеры (студенты) были в 

национальных костюмах.   

Ситуативные упражнения позволяют студентам провести анализ «чужих» ошибок. Так, 

например, командами готовятся сюжеты, в которых соблюдены правила делового речевого 
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этикета, либо, напротив, нарушены. Задача остальных команд - сравнить два 

представленных сюжета и определить, в каком из них использованы ошибки, 

недопустимые по правилам речевого этикета, аргументировать свой ответ. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ситуативные упражнения имеют большое 

воспитательное значение, т.к. повышают речевую культуру и культуру поведения в целом.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что работа по формированию культуры 

речевого поведения должна быть систематической и проходить на любом этапе занятия 

русского языка, с использованием различных приёмов. 

Вопросам риторики, ораторского мастерства в программах обучения русскому языку 

должно быть выделено достаточное количество часов.  Бесспорно, что будущий 

специалист, получивший профессиональные навыки в вузе и имеющий навыки публичных 

выступлений, умеющий вести дискуссионные споры, обладающий умениями убеждать,  

ярко выступать, будет востребован и на производстве, и в обществе. Такой выпускник вуза 

станет профессионалом своего дела, интеллигентом в самом широком смысле этого слова.  
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Деятельность строительных организации  в сфере принятия управленческих решений 

во многом базируется на  методологические и организационно-методические  основы 

системы управленческого учета.  Из этого следует, что качественное управление 

маловероятно или даже невозможно без знания управленческого учета.   Опыт деятельности 

строительных организации за время независимости Кыргызской Республики  

свидетельствует о том, что ничего более эффективного для формирования информации, 

необходимой для принятия решений, чем управленческий учет, человечеством не 

придумано.  Законодательные и нормативные акты, регламентирующие бухгалтерский 

учет, к сожалению, не раскрывают понятие «управленческий учет». Можно констатировать 

факт отсутствия официального признания управленческого учета в законодательных и 

иных актах, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Кыргызской Республике 

Другими словами, управленческий учет формирует информацию, необходимую для 

решения как внутренних, так и внешних задач, возникающих в ходе управления 

организацией. Одни специалисты управленческий учет рассматривают как подсистему 

бухгалтерского учета, а другие – как систему управления организацией. Но при этом многие 

сходятся во мнении, что основной целью управленческого учета является формирование 

информации, необходимой для принятия решений на разных уровнях управления 
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организацией. Анализ ситуации, связанной с созданием методологических основ 

управленческого учета, дает основание утверждать, что к этой проблеме необходимо 

подходить концептуально. Это связано с тем, что управленческий учет субъективен по 

своей сути, конфиденциален; кроме того, именно он несет основную нагрузку обеспечения 

менеджмента информацией для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений.  

Особенности строительной деятельности во многом предопределяют организационную 

структуру учетной системы, применяемые методы и способы учета, возможности 

использования информационных технологий. Поэтому при разработке организационно-

методических аспектов ведения управленческого учета в строительстве следует учесть 

влияние отраслевых особенностей функционирования строительных компаний (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Влияние отраслевых особенностей строительства на организацию и методику 

управленческого учета 

 

№ 

п/п 

Специфические черты 

строительной отрасли 

Влияние на организацию и методику 

управленческого учета 

1 2 3 

1 Предмет деятельности 

(экономические и технические 

изыскания; организационно-

техническая подготовка; 

проектирование СМР; 

производство и сдача СМР 

заказчику). 

- Применение разных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции на разных 

стадиях производства конечной строительной 

продукции. 

2 Сложность и разнообразие 

организационной и финансовой 

структуры строительных 

предприятий 

- Разработка единой методики организации 

управленческого учета для предприятий строительной 

отрасли представляется сложным процессом. 

3 Обширная база специфических 

нормативных документов, 

регламентирующих порядок 

ведения деятельности в 

строительстве 

- Учетная система строительного предприятия должна 

предусматривать соблюдение требований документов и 

инструктивных материалов, отражающих специфику 

экономики строительства.  

4 Разнообразие и индивидуальность 

возводимых объектов 

- Необходимость разработки и сопоставления 

многовариантных технологических, операционных и 

управленческих решений. 

5 Удаленность строительных 

площадок от центра управления 

организацией 

- Децентрализация и усложнение координации 

деятельности строительных организаций на площадках, 

распределение ответственности между менеджерами 

различных уровней на местах, усиление роли 

внутреннего контроля обуславливает формирование 

центров финансовой ответственности и 

децентрализацию учета. 

6 Географическое непостоянство 

рабочих мест 

7 Мобильность строительного 

оборудования 

8 Нормирование основных 

показателей 

- Необходимость учета отклонений фактических данных 

от нормативных величин («стандарт-кост»), иначе 

нормирование показателей не имеет смысла. 

9 Длительность производственного 

цикла 

- Появление вариантов в методах определения 

финансового результата, особенности учета 

незавершенного производства, постоянных накладных 

расходов («директ-костинг»). 

10 Характер результатов (продукции) 

строительного производства  

- Неподвижность относительно земли и 

индивидуальность оказывает влияние на методологию 

учета затрат и калькулирование стоимости объектов 

строительства. 
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11 Применяемая система 

ценообразования и сметного 

планирования 

- Потребность в качественной информационной базе, 

которая может быть создана в системе управленческого 

учета. 

12 Сезонность работы и значительное 

влияние природных факторов  

- Вероятностный характер системы и необходимость 

специфических управленческих решений предъявляют к 

системе управленческого учета требования 

оперативности и гибкости. 

 

Рассмотрение отраслевой специфики демонстрирует потребность строительных 

организаций в дополнительной информации, которую не может предоставить 

общепринятая система финансового учета. Это еще раз подтверждает объективную 

необходимость внедрения управленческого учета на предприятиях строительной сферы. 

         Влияние перечисленных особенностей строительной деятельности на 

организационно-методические аспекты создания управленческого учета позволяет прийти 

к выводу о том, что существующие разновидности подсистем управленческого учета могут 

применяться для строительной отрасли в сочетании, представленном на рисунке 1. 

Подсистема управленческого учета организаций

Основные признаки классификации подсистем управленческого учета

Частично
интегрированная с

параллельным
планом счетов

Форма связи с
подсистемой

финансового и
налогового учета

Оперативность
учета затрат

Использование
системы

«Стандарт-кост»

Полнота
учитываемых

затрат

Использование
системы

«Директ-костинг»

Уровень
централизации

Децентрализованная
подсистема

управленческого
учета

Направление
интеграции

учетных
функций

Вертикальная
интеграция

Горизонтальная
интеграция

Рисунок 1 - Структура подсистемы управленческого учета организаций   

строительной  отрасли 

 

Построение системы организационного обеспечения управленческого учета базируется 

на концепции децентрализации управления и выделения в рамках финансовой структуры 

предприятий центров ответственности 

Таким образом, создание обособленной подсистемы управленческого учета в средних 

и крупных строительных организациях в настоящее время представляет собой объективную 

необходимость, которую нельзя игнорировать. Развитие системы организации 

управленческого  учета  во многом зависит от тщательной оценки ее состояния в настоящее 

время. Такая оценка способствует выявлению наиболее существенных проблем в этой 

системе, без научного и практического осмысления и разрешения которых невозможно 

дальнейшее совершенствование действующего порядка управленческого учета. Его 

основой является  План  счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий  с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые должны обеспечивать 

всестороннее, взаимосвязанное и единообразное отражение процессов и явлений 

финансово-хозяйственной жизни организаций в системе управленческого  учета. Однако в 

Инструкции имеются рекомендации по использованию счетов для отражения в 

управленческом учете некоторые явления, несоответствующие реальным процессам, 

происходящим у хозяйствующих субъектов. В этом документе отсутствуют важные, на наш 

взгляд, требования к организации аналитического учета,  позволяющие группировать 
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информацию по принятию управленческих решений. В Инструкции не учтены отдельные 

положения многих нормативных актов, регулирующих порядок отражения затрат 

строительной организации в системе управленческого учета. В некоторых нормативных 

документах, призванных также обеспечивать системность управленческого учета  имеются 

разночтения, которые затрудняют решение вопросов его организации на практике. 

Необходимость исследования этих вопросов обусловлена также недостаточной их 

освещенностью в экономической литературе. В этих условиях предлагаем следующую 

систему бухгалтерских записей для учета производственной деятельности подрядчика. 

 

Таблица 2 - Система бухгалтерских записей по учету  производственной деятельности 

для подрядчиков 

 

  № Наименование операций  

Сумма 

(в сомах) 

Корреспонденция счетов 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 От поставщиков поступили материалы 200000 1620 3110 

1а По приобретенным материалам подлежит 

возмещению НДС  

24000 3430 3110 

1б На поступившие материалы начислен акциз 8000 3440 3310 

1в Начисленный акциз отнесен на стоимость 

материала  

8000 1620 3440 

2 Необходимое количество материалов 

списано на основное производство 

100000 1630 1620 

3 Начислена заработная плата 

производственному персоналу 

80000 1630 3520 

4 Произведены прочие  затраты  70000 8000 разные 

5 Затраты основного производства 

списываются на себестоимости работ  

250000 7100 1630, 8000 

6 Начислен доход на реализованную 

продукцию 

400000 1410 6100 

7 Получены деньги на текущий банковский 

счет от покупателя (заказчика) 

400000 1210 1410 

9 Оплачены счета поставщиков на 

поставленные материалы 

200000 3110 1210 

10 С текущего банковского счета получены в 

кассу наличные деньги  

100000 1110 1210 

11 Выплачена заработная плата 

производственному персоналу 

80000 3520 1110 

 

Деятельность предприятия как объекта управления может быть разложена на сегменты 

по различным основаниям в связи с чем были рассмотрены классификации центров 

ответственности строительных компаний по нескольким признакам: по уровню 

управления; по месту во внутрипроизводственной кооперации труда; по принципу 

производственного функционирования; по отношению к внутреннему хозяйственному 

механизму. Но в качестве наиболее приемлемой с точки зрения организации 

управленческого учета признана классификация центров по критерию финансовой 

ответственности руководителей, в основе которой лежит объем предоставленных им 

полномочий и полнота возложенных на них обязанностей и ответственности. Рассмотрение 

данной классификации применительно к строительным организациям, выполняющим 

функции подрядчика, представлено в таблице 3 
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Таблица 3 - Центры финансовой ответственности строительной организации 

 

№ 

п/п 

Тип центра  

ответственности 
Структурное подразделение 

1 2 3 

1 Центр прибыли Строительный холдинг 

Предприятие  

Филиалы и дочерние структуры 

2 Центр инвестиций Строительный холдинг 

Предприятие  

Филиалы и дочерние структуры 

3 Центр дохода (продаж) Маркетинговая служба 

4.1 Центр управленческих 

затрат 

Аппарат управления предприятием, включающий 

все его структурные составляющие 

4.2 Центр закупок Управление производственно-технологической 

комплектации (Отдел материально-технического 

снабжения) 

4.3 Центр нормативных затрат Строительные участки  

4.4 Центр нормативных затрат 

с элементами центра 

прибыли 

Вспомогательные производства  

Управление механизации строительства 

Обслуживающие производства и хозяйства 

 

Организация управленческого учета на основе предложенной финансовой структуры 

строительной организации позволяет децентрализовать управление затратами и доходами 

предприятия, осуществлять их мониторинг на всех уровнях управления, вести контроль за 

расходами с учетом специфики деятельности каждого подразделения, а также выявлять 

ответственных лиц с целью идентификации отклонений от запланированных показателей 

для установления сбалансированного функционирования организаций и повышения 

экономической эффективности их хозяйствования. 
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Аннотация 

Статья посвящена использование инноваций в жилищно-коммунальном 

строительстве. Определенна классификация инноваций. Проведена полемика ученых и 

практиков в этой области. Отмечены проблемы выявления необоснованных затрат. 

Предложена необходимость не только учета затрат на производства каждого объекта 

по видам выполняемых работ, но и обязательный контроль затрат. Зачастую на практике 

отсутствует контроль затрат по видам работ выполняемых  в жилищно-коммунальном 

строительстве. Отмечено значение учета затрат их влияние на себестоимость 1 кв. 

метра полезной площади жилья. Рекомендована инновационная система учета затрат на 

каждый объект по видам работ. Отмечено значение цифровизации в условиях рынка. 

Ключевые слова: Инновация, технология строительства, производственный учет, 

внутренний учет, контроль затрат, цифровизация. 

 

В современных условиях формирование инфраструктуры инновационных технологий 

требует коренной научно-технической  реконструкции уже существующих успешных 

производств, перевооружение их в соответствии с современными требованиями передовой 

инновационной технологии, это означает отказаться от сырьевого развития экономики 

Казахстана. 

Сегодня в условиях рынка и развивающегося кризиса переход от сырьевой экономики 

в качественно новой наукоёмкой индустриально-инновационной технологии на наш взгляд 

и явится инновационной экономикой, так как эта экономика высоких креативных 

технологий. Однако эту экономику ещё надо претворить в жизнь, так как это пока наше 

будущее. В исследованиях проблем индустриально-инновационное развитие Республики 

Казахстан М.Б. Кенжегузин считает, что «бытует мнение, что страны, специализирующиеся 

на добыче топлива, черных и цветных металлов, химического сырья, служат как бы 

сырьевым придатком развитых государств и не имеют перспектив развития [1,с.5]. Такая 

точка зрения особенно получила распространение в связи с развитием информационных 

технологий. 

По мнению Н. Кучуковой, ни для кого не секрет, что основным продуктом, с которым 

Казахстан выходит сегодня на мировые рынки, являются сырьевые природные ресурсы. 

Такое положение дел может негативно сказаться на экономике страны в будущем, 

поскольку появляется зависимость от мировых цен на экспортируемое сырье» [2, с. 24.]. 

Отход от сырьевой ориентации развития возможен, если и сырьевой сектор будет включен 

в поле инновационной деятельности. Он более других нуждается в технологическом 

обновлении.  

Развитые страны Запада в последней четверти прошлого века под давлением 

энергетического и экологического кризисов перешли к ресурсосберегающему типу 

воспроизводства на основе микропроцессорной техники и безотходных технологий. У нас 

же продолжает преобладать  ресурсорасточительный тип. Даже в условиях спада 

производства росла энергоёмкость, и резкое удорожание энергоресурсов не привело к 

значительному сокращению их потребления. Поэтому сырьевой сектор должен у нас 

развиваться при приоритете ресурсосбережения. Это важное ещё и потому, что иначе 

невозможно оздоровить столь сложную в республике экономическую обстановку.  

Слабая инновационная активность Казахстана была отмечена на одиннадцатом 

Национальном отчёте ПРООН о человеческом развитии за 2006 год «Новые технологии для 

развития человека в Казахстане». 
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Вхождение нашей страны в число 50 конкурентоспособных стран мира, основной 

показатель индекса глобальной конкурентоспособности, по которому в 2006 г. наша страна 

заняла 56-ое место, по индексу человеческого развития 78-ое место, по индексу 

экологической устойчивости 75-ое место. Однако образование населения страны составило 

95% это высокий показатель. Исследование показателей информации за пять лет в 

статистике ЕАЭС в единой счетной единице: в использовании инновационных методов 

деятельности затраты на научные исследования и инновации показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 Миллиардов единиц национальной валюты1) 

Армения  11 12 11 12 13 

Беларусь 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 

Казахстан 67 69 72 82 89 

Кыргызстан2) 529 566 573 556 535 

Россия 944 1 019 1 028 1 135 1 175 

 Миллионов ЭССЕ3) 

ЕАЭС 40 212 43 904 44 677 49 604 51 648 

Армения  68 77 72 81 86 

Беларусь  878 985 1 076 1 173 1 073 

Казахстан 599 569 571 626 656 

Кыргызстан 31 33 34 33 30 

Россия 38 637 42 240 42 925 47 691 49 803 
1)Армения – армянских драмов, Беларусь- белорусский рублей, Казахстан – тенге, 

Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей. 
2) Млн. сомов. 
3) Показатель рассчитан по расчетным приоритет покупательной способности (ППС) 

национальных валют к (ЭССЕ) (3, с 310) 

 

Таблица 2 - Если отдельно по Казахстану [3, с.311] 

 

 Казахстан 

Всего в национальной валюте 595,0 568,2 572,2 628,2 656,2 

в том числе:      

государственный сектор 166,2 172,4 175,1 185,5 212,3 

предпринимательский сектор 258,2 236,7 245,7 258,7 271,3 

сектор высшего 

профессионального 

образования   

102,7 108,9 91,1 102,3 109,1 

сектор некоммерческих 

организаций 

67,9 50,3 60,2 81,7 63,4 

 

Казахстан значительно отстает от Белоруссии тем более и от России. По данным 

информации на таблицах, видно, что на технологические инновации, затраты на научные 

исследования вкладываем мало средств. 

«Мнение ученых Казахстана в частности, И.Севостьянова отмечает что, инновационная 

активность желает лучшего» [4, с.3]. 

В условиях формирования рыночной экономики приоритетами инновационной 

политики, являются развитие и создание наукоёмких и высокотехнологических 

производств, в отраслях экономики не сырьевой направленности, что обеспечит создание 
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конкурентоспособных производств по экспорту продукции в другие страны. Например: 

производство строительных материалов. По той причине, что у нас достаточно сырья для 

их производства. 

З.А. Алямова полагает, «Решающим фактором конкурентоспособности Республики  

Казахстан становится инновационно-интенсивный тип развития экономических 

процессов»  [5,с.407]. 

 В целях развития национальной экономики в разрезе отраслей высоких 

инновационных технологий наша страна находиться на начальной стадии процесса 

адаптации. Это означает, что казахстанским производителям наукоемкой продукции 

следует активнее осваивать внешние рынки. Это на наш взгляд явится этапом 

формирования казахстанского сегмента рынка интеграции в мировой рынок инноваций.  

Субъектами инновационной деятельности являются: 

- юридические и физические лица, создающие и реализующие инновации; 

- специализированные организации инновационной деятельности (технополисы, 

технологические парки строительной индустрии (технопарк), инновационные фонды и 

инновационные центры и иные организации, основная деятельность  которых направлена 

на создание инновации и реализации (передачи) их объекты капитального строительства. 

Объектами инновационной деятельности могут быть: 

- инновационные проекты и программы, и управление ими; 

- результаты интеллектуальной творческой деятельности внутри коллектива; 

- новые технологии, строительства; 

- инфраструктура производства и строительства ЖКС; 

- иные новые виды инновационное оборудование; 

- креативные методы учета затрат в инновационной технологии жилищно – 

коммунального строительства (ЖКС); 

- инновационные методы управления затратами в разрезе видов работ и объектов 

строительства. 

Выделение объектов инновации применяемых в капитальном строительстве играют 

важную роль в организации учета затрат и дохода, проведении прогноза инновационного 

развития в инновационной деятельности любой строительной компании.  

В этой связи Государственная инновационная программа сформирована на основе 

прогноза инновационного развития, Государственная программа индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050 [6]. 

Программой предусматривается создание благоприятных условий для развития 

производств (экономики) всех групп и отраслей, внедрение передовых технологий, 

организация наукоёмких производств.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 846. 

от 30.12.2021 № 965 была утверждена Концепция индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы аправленная на создание 

высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей 

промышленности [7]. 

Все выше изложенное определило необходимость классификации инновационной 

деятельности по отраслям экономики. 

Рыночная экономика нашей страны способствует развитию государственных и 

негосударственных региональных, более того, национальных инновационных фондов и 

центров, влияющих на развитие и расширение инновационной деятельности, однако 

инновация может принадлежать разным отраслям производства (строительство,  

промышленность,  торговля и тд). 

Отсутствие научно обоснованной классификации инноваций в разрезе отраслей 

народного хозяйства  не дает положительных результатов, для ведения учета, так как 

существуют особенности организации учета в каждой отрасли. Вместе с тем отражение в 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000965#z5
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статданных, не дает достаточной информации в разрезе отраслей для управления 

инновациями на государственном уровне. Информация об инновационной деятельности в 

разрезе отраслей нужна инвесторам, которые оценивают перспективы их развития. 

Исследования зарубежных и отечественных публикаций, посвященных инновациям и 

их классификации, раскрывают типы инноваций, их новизну. Предлагаем слудующую 

классификацию инноваций: 

- по распространенности; 

- по месту в производственном цикле; 

- по преемственности; 

- по охвату ожидаемой доли рынка; 

- по инновационному потенциалу и степени новизны. 

Классификация по этим направлениям раскрывает новизну инноваций, 

количественные и качественные характеристики, которые необходимы для управленческих 

решений инновационным менеджментом. 

Расширение инноваций нацелено на более глубокое проникновение в различные 

отрасли и рынки имеющихся базисных инноваций. Рационализирующие, по сути, близки к 

улучшающим. Замещающиеся инновации предназначены для замены старых продуктов 

или технологий новыми. Следует отметить, что это есть структура инновационной 

продукции. 

Вновь внедренные новые технологии имеют тенденции (2019 г. – 14,7% , а в 2020 году 

– 36,7%). Продукция, подвергшаяся усовершенствованию, имеет тенденции снижения 

(2019 г. -72,2%, а в 2020 году – 58,9%). 

Отдельные ученые классифицируют инновации по масштабам распространения, 

ставшие основой, производящей однородный продукт.  

В исследованиях А.В. Мирзаева, экономиста РЭА им. Г.В. Плеханова, предлагается 

собственная классификация инноваций, причем для строительной отрасли. При этом 

основное внимание удалено отраслевым  (строительным) особенностям инноваций и их 

целевой направленности, учитывающей требования рыночной экономики. Разработка 

специфической классификации для оценки эффективности инноваций в строительной 

отрасли предполагает введение новых классификационных признаков. Автор считает 

целесообразным введение таких признаков, как: 

- Изменение совокупных затрат на инновацию в течение ее жизненного цикла; 

- Конечный потребитель инновации. [8] 

Критерии изменения совокупных затрат, производственных в течение жизненного 

цикла инновации, показывает, на что направлена инновация: 

- на сокращение совокупных затрат по созданию и эксплуатации инноваций  при 

сохранении величины эффекта – экономящая инновация (например, применение 

теплосберегающих стеновых материалов позволяет поддержать стабильную температуру 

внутри помещений с меньшими затратами энергии); 

- на основе изучения зарубежных и отечественных классификаций, а также 

современной науки, новых технологий, проектов, разработок, изобретений следует 

отметить, что к числу основных недостатков можно отнести несущественность и 

второстепенность отдельных классификационных признаков и отсутствие четких границ 

между выделяемыми авторами классификаций видами инноваций, т.е. в зависимости от 

конкретных условий одна и та же инновация может принадлежать к разным группам. В этой 

связи нами составлена классификация инноваций в разрезе отраслей экономики (мы 

показали только 2-3 отрасли ), которая представлена  на рисунке 1. 
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Рис.1 - Классификация инноваций в разрезе отраслей экономики. 

 

Внутри каждой отрасли можно выделить объекты инновации применяемых в 

строительстве.  

Сегодня мир революционно изменился, появились новые требования к ведению 

бизнеса, вместе с ними и новые угрозы экономической безопасности. Более того, чтобы 

выжить, товаропроизводителю недостаточно изменить технологию своего производства. В 

ходе инновационной деятельности могут возникнуть риски разного направления. 

Снижение риска инновационной деятельности это в первую очередь оценка предлагаемого 

инвестиционного проекта или технологии. По возможности необходимо определить 

факторы эффективности инновационного проекта. Так инновационный проект, если 

приемлем и эффективен для одного производства, может быть неэффективен для другого 

производства и т.д.[9]  

Иногда выгоднее направлять средства на разработку нескольких проектов, где неудача 

одного инновационного проекта компенсирует доходом другого проекта. И в основном, а 

может самое главное, это необходимо организовать учет всех затрат  проведенные на 

разработки данного инновационного проекта определить оценку до начала его внедрения в 

производство, это может изменить всё, даже судьбу вашей компании. 

В строительном бизнесе следует широко использовать информацию 

производственного учета об объеме выполненных работ не только подрядчиками, но и 

субподрядчиками, что позволяет принимать обоснованные экономические решения при 

управлении инновационными процессами в деятельности всей строительной компании. 
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Переход Казахстана к рыночной экономике обусловил усиление конкурентной борьбы 

между предприятиями за потребителя, за завоевание большей доли рынка. Конкуренция 

заставляет предприятия уделять особое внимание качеству производимого товара. 

Успешное продвижение товара невозможно без обеспечения стабильного качества 

производимой продукции. 

Известны различные концептуальные подходы к определению содержания критерия 

«качество продукции».  

Качество продукции — это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность к 

потреблению, ее способность удовлетворять своему назначению. 

Европейская организация по контролю качества (ЕОКК) более широко трактует 

понятие «качество». В частности, в одном из документов отмечается: «Продукция 

считается продукцией хорошего качества, если при минимальных расходах в течение всего 

его жизненного цикла она в максимальной степени способствует здоровью и счастью 

людей, вовлеченных в ее проектирование, производство, распределение, потребление, 

обслуживание и восстановление (вторичное использование) при условии минимальных 

затрат энергии и других ресурсов». 

Качество продукции, согласно определению международного стандарта ИСО 8402 - это 

совокупность свойств и характеристик изделия, которые придают ему способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. В управлении качеством 

продукции главным является его сопоставление с характером распределения потребностей 

в пространстве и времени, что и определяет эффективность изделия.  

Повышение качества выпускаемой продукции расценивается в настоящее время, как 

решающее условие её конкурентоспособности  на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентоспособность продукции во многом определяет престиж страны и является 

решающим фактором увеличения её национального богатства. 

Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования 

предприятия в условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой 

конкуренции. Повышение технического  
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В условиях рыночных отношений направленность на повышение качества - составной 

элемент развития  экономики, а достижение высшего качества - одна из конечных целей 

осуществления преобразований в производственной и социальной сферах. 

Сегодня в мире применяются различные системы управления качества. Но для 

успешной деятельности в настоящее время они должны обеспечивать возможность 

реализации восьми ключевых принципов системного управления качеством, освоенных 

передовыми международными компаниями. Эти принципы составляют основу 

готовящегося обновления международных стандартов в области управления качеством 

ИСО серии 9000 (2, -С 7). 

Принцип первый – Стратегическая ориентация на потребителя.  

Принцип второй – роль руководства. В соответствии с ним руководитель должен 

создать условия, необходимые для успешной реализации всех принципов системного 

управления качеством. 

Принцип третий – вовлечение работников, то есть каждый работник должен быть 

вовлечен в деятельность по управлению качеством. Необходимо добиться, чтобы у каждого 

возникла внутренняя потребность в улучшениях. 

Принцип четвертый – процессный подход и органично с ним связанный. 

Пятый принцип – системный подход к управлению.  

Принцип шестой – постоянное улучшение.  

Принцип седьмой – принятие решений, основанных на фактах.. 

Принцип восьмой – взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Повышение качества продукции считается основой ее конкурентоспособности и 

динамичного поступательного развития производства. Качество продукции объединяет 

всю цепочку от производителя до потребителя продукции и проходит красной нитью через 

жизненный цикл продукции.  

 

 
 

Рисунок 1 - Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции 

 

Конкурентоспособность продукции - решающий фактор его коммерческого успеха на 

развитом конкурентном рынке. Иначе говоря, под конкурентоспособностью понимается 

комплекс потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих 

его успех на рынке, т.е. преимущество именно этого товара над другим в условиях 

широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов. А так как за товарами стоят их 
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изготовители, то можно с полным основанием говорить о конкурентоспособности 

предприятий, объединений, фирм, равно как и стран, в которых они базируются. 

Чтобы продукция стала конкурентоспособной, она должна выполнять свои функции 

лучше, чем аналогичная, обладать большей надежностью или иметь другие свойства, 

существенные для потребителя, чем та, что предлагается другими производителями. 

Управление качеством представляет собой процесс, включающий выявление характера 

и объема потребностей в услугах, оценку фактического уровня качества, разработку, выбор 

и реализацию мероприятий по обеспечению запланированного уровня качества. Это 

материальная, генеральная линия роста качества. К ней же он относит улучшение качества 

другого характера, когда, познавая глубже уже имеющуюся продукцию, открывая в ней 

новые свойства, люди полнее используют объективно существующую природу продукции 

для удовлетворения новых потребностей.  

Важнейшей целью комплексного управления качеством предлагается считать 

обеспечение устойчивости запланированного качества продукции и повышение ее 

конкурентоспособности при минимизации затрат. При этом критериями достижения целей 

являются: 

1) признание качества продукции потребителем; 

2) снижение дефектности изделий и конструкций в процессе их изготовления и 

монтажа; 

3) рост финансовых результатов, обусловленных повышением качества и 

конкурентоспособности продукции. 

В соответствии с поставленной целью объектом комплексного управления качеством 

на предприятии становятся все этапы жизненного цикла продукции и целенаправленное 

воздействие на них с учетом важнейших факторов позволит активизировать деятельность 

персонала по управлению качеством и переводу его на более высокий уровень. 

 

 
 

Рисунок 2 - Функции стандарта ИСО на управление качеством и обеспечение качества. 

 

Управление всеми видами деятельности, согласно стандартам ИСО, по повышению 

качества продукции осуществляется на основе реализации общих функций: постановки 

целей, прогнозирования, планирования, организации, координации, координации, 

регулирования, активизации, стимулирования, а также учета, контроля и анализа. 

Исходя из структуры и функций управления качеством, процесс управления качеством 

в масштабе компании с учётом внешних факторов формируется следующим образом. 



213 

 

Высшее руководство, выполняя свои функции по качеству, осуществляет общее 

руководство качеством: взаимодействует с внешней средой, определяет политику и планы 

по качеству и создаёт необходимые условия на предприятии для обеспечения качества 

продукции. 

Руководители среднего и низового звена, исходя из решений высшего руководства, 

осуществляют оперативное управление качеством на своём уровне: воздействуют на 

процесс создания продукции последовательным выполнением своих функций. При этом, 

если по результатам контроля качества и анализа полученной информации будут 

разработаны и внедрены в производство все необходимые меры по повышению качества 

продукции, следующий цикл управления повторится по «петле качества» на более высоком 

уровне — уже по «спирали качества».Принимаемые меры по повышению качества 

необходимы не только для устранения недостатков, но и для постоянного повышения 

качества продукции, чтобы не отстать от конкурентов.  

 Таким образом,в современных условиях качество продукции, услуг является 

главным конкурентообразующим фактором и играет ключевую роль в достижении 

основных рыночных целей предприятия, что обуславливает подход к пониманию качества 

как главного стратегического объекта управления на предприятии. Под качеством 

продукции нами понимается степень соответствия требованиям (запросам) потребителей. 

На современном этапе развития экономики нашей страны формирование механизма 

управления качеством должно осуществляться на макро- и микро- уровнях. 

На уровне предприятия (микроуровне) - путем оптимизации организационной 

структуры, совершенствования действующей или формирования новой системы качества в 

соответствии с МС ИСО 9000. При этом необходим учет отраслевых особенностей. 

В то же время специфические особенности рыночной экономики   Казахстана требуют 

проведения более активной государственной политики в области качества (макроуровень). 

Должна быть сформирована государственная программа по повышению качества и 

конкурентоспособности продукции и услуг, предусматривающая комплекс конкретных 

мер, их направленность, источники финансирования. В подобной программе элементы 

политики могли бы принять конкретные очертания. 
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In the modern world, education is the main factor. Our country is a fairly young state striving 

for the greatest progress. This is a state that wants to enter the top thirty developed countries of the 

world, during its independence, which has achieved tremendous results not only in the 

development of small and medium-sized businesses, economy, infrastructure, but also in the field 

of education. Cause without experienced and skilled workers and modern institutions, the country 

cannot guarantee a stable position in the economic market. Currently, Kazakhstan has successfully 

entered the stage of industrial and innovative development. This stage is characterized by the fact 

that development is carried out in accordance with modern requirements. The development of 

science, regulated by financial security, should lead to fundamental changes. Education is 

recognized as one of the most important priorities of long-term strategic programs. The overall 

goal of educational reforms in Kazakhstan is to adapt the education system to the new socio-

economic environment. 

The most important factor in achieving these goals is education. In modern and global 

competition conditions, education must be of high quality and continuous throughout life. Thus, 

the Kazakh education system of Kazakhstan is faced with the task of mastering modern curricula, 

increasing the level of training, teaching such popular knowledge and skills as trilingualism 

(Kazakh, Russian, English), professional training, analytical thinking, etc. The state provides 

personnel for the industrial and innovative development of Kazakhstan to provide young people 

with technical education. We must carry out a qualitative reform of the entire education system, 

the result of which should be the achievement of world standards of Education. It is necessary to 

introduce the principle of ambiguity at all levels of Education, which will help to consolidate not 

only theoretical knowledge, but also practical skills and skills of working in production, including 

those of a high-tech and innovative nature. It is important for each country to develop those that 

influence economic development and integration into the global space. The Republic of 

Kazakhstan puts education, which meets the requirements of the world economy, increases the 

standard of living and the general well-being of the population, as one of the main factors. The 

governments of many countries consider one of the main tasks to increase the competitiveness of 

the economy through the development of the quality of educational services (that is, universities, 

etc.). This is due to the fact that the level of education of society and scientific potential is an 

important condition for economic growth. In the conditions of modern globalization processes, an 

international system of higher education is being formed, which is a set of national interconnected 

systems. Its variety is regional groupings, such as the European Higher Education Area, which 

will be a space where national characteristics and common interests can interact and strengthen 

each other for the benefit of both the participating countries and the regional association as a whole. 

To create it, European states, including Kazakhstan, should unite for the integration and unification 

of education systems. It should be noted that there have been significant changes in this segment: 

the positions of some universities have been weakened, while others have been strengthened. 

Education is one of the most important criteria of the Strategy "Kazakhstan - 2030". The main 

purpose of educational programs is to adapt the educational system to the new economic 

environment. The President of the Republic of Kazakhstan set the task of entering the republic 

among the 50 competitive countries of the world. Also, according to the Law of the Republic of 

Kazakhstan "On National Security of the Republic of Kazakhstan", one of the threats is the 

deterioration of the quality of education and the intellectual potential of the country, which proves 

the great importance of creating and improving a quality education system. 
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In the context of modernization of Kazakhstan's society, one of the main factors of 

development is highly qualified personnel, whose competitiveness depends primarily on the level 

of education and professionalism. The introduction of scientific projects is necessary for the 

development of education. Also very important is the question of how effectively funds for science 

are used in the country's export structures, allocated mainly from the republican budget. In order 

to ensure the competitiveness of the country's economy, such areas as training personnel in the 

field of scientific and technological development; development and implementation of commercial 

technologies, World Standards and requirements in domestic production; participation in 

international scientific and technical cooperation; training of scientific personnel in priority areas 

based on scientific projects should prevail in the development of scientific projects. the world's 

leading research centers. In this regard, the relevance of the article is determined by the objective 

need for a comprehensive study of approaches to the formation of human capital, which allows 

workers to successfully compete in the labor market. Research results. According to the results of 

the analysis, it was proved that investing in education is one of the main areas of increasing the 

competitiveness of employees. It was found that higher education significantly increases the wages 

of workers in all sectors of the economy. It was found that the return on education is gradually 

decreasing compared to the early 2000s. It has been proven that having higher education 

significantly reduces the risk of unemployment for workers. Discussion and conclusions. The 

conducted study showed that it is necessary to further study the forms and methods of 

accumulating human capital, as well as the main conditions and factors for increasing the level of 

competitiveness of workers in the modern labor market.  

An important area should be the study of the issue of encouraging employees to invest in 

human capital. The results obtained and generalized statistical data can be used in the development 

of programs to optimize the interaction of the labor market and the educational services market, 

as well as in forecasting the situation in these markets. 

Today, the axiom is that all developed countries of the world are successful in their 

development thanks to innovations. In modern conditions, in the era of the formation and 

development of the "knowledge economy", the intelligence of the nation becomes the main 

production and strategic resource in terms of obtaining knowledge and information, which 

significantly changes the nature of competition in world markets and the determination of the 

country's position in the international division of Labor. It is logical to say that this is a competition 

of human potentials from different countries. Entry into the world economic system with its 

modern technologies requires an increase in active people of a high intellectual level, capable of 

ensuring the competitiveness and social well-being of the country.  The impact of the 

internationalization of Higher Education on the competitiveness of the economy in the countries 

of Central Asia: a comparative analysis higher education is an important factor in the 

modernization of the economy and society. Its quality and competitiveness determine the 

competitiveness of the state in the International Space. In the context of the crisis, many countries 

are looking for ways to increase the efficiency of using higher education as a resource to ensure 

healthy and strong post-crisis economic growth. One of the sources of increasing efficiency is 

internationalization. One of the most important directions in the development of modern higher 

education around the world is the process of internationalization, which is a certain factor in the 

economic and socio-political rapprochement of countries and involves the need to ensure the 

harmony of education, the formation of a common educational space. 

In modern literature, various definitions of the concept of "internationalization of education 

«are given. The most successful is J. Knight: «internationalization is the process of incorporating 

an international component into the research, educational and administrative functions of Higher 

Education." The peculiarity of this definition is that the author notes the inextricable connection 

of all the functions of higher education in the process of internationalization and the complex 

influence of internationalization on these functions. As practice as shows, countries with high 

incomes and high GDP production per capita have the opportunity to form human capital with a 

large amount of investment, and they are most active in accessing high technologies. Sustainable 
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growth, structural restructuring of the economy, ongoing reforms in all spheres of public activity 

reflect the positive prospects of Kazakhstan in this direction. This is also facilitated by the 

construction of advanced research centers in higher educational institutions that provide advice to 

private and professional sectors of the economy, technology departments, student design bureaus, 

small innovative enterprises will contribute to the preparation and release of new types of products, 

work on their development. Then universities with scientific and technological divisions integrated 

into the university's management system can function as scientific and educational consortia and 

scientific and technological holdings. 

To do this, the necessary measures are being taken in the country, so new educational 

institutions are emerging, where the emphasis is on international standards of education and 

training of specialists.  Nazarbayev University and Intellectual Schools have been operating in 

Kazakhstan for a long time.  And as N. A. Nazarbayev said in his message: "It is necessary to 

extend their experience to the entire system of Kazakh education, to bring all educational 

institutions up to their level." 

A significant contribution to the development of the country's human capital is the 

implementation of the international scholarship of the President of the Republic of Kazakhstan 

"Bolashak", which gives gifted young Kazakhstanis the opportunity to get an education at the best 

universities in the world. The list of Kazakhstan's partners in the Bolashak program includes such 

leading world universities as: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Oxford 

and Cambridge Universities, Imperial College London, University of Chicago, Columbia 

University, California Institute of Technology, etc. 

A knowledge-based economy and society, lifelong learning should be a way to solve the 

problems of competitiveness and use new technologies, improve social unity, equal opportunities 

and quality of life. We are a developing country, we are the youth of this country and we must 

make every effort to develop our country. In the modern world, the competitiveness of a country 

is determined by the level of intelligence of its citizens, therefore, the education system must 

develop in accordance with the needs of tomorrow. 

Ensuring the competitiveness of the Republic through innovations will acquire the status of a 

strategic factor. The main elements of successful innovation are education and continuing 

education. Integration into the world community is impossible without personnel trained at a 

qualitatively new level that meets international standards. The implementation of the strategy for 

Kazakhstan's entry into the top 50 competitive countries of the world lies in the knowledge 

economy, the main criterion of which is the ability to implement existing ideas and technologies 

in specific products and services typical of leading countries. Realizing the whole essence of 

competitiveness, the state strives to attract as much knowledge as possible to Kazakhstan. For 

example, the Kazakh-Japanese Center for Human Resources Development, the franchise alliance 

operates in the country, contracts have been signed with the ministries of education and Human 

Resources Development of other countries. The World Bank also develops not only the trade, 

water and energy sectors, but also human resources. The Strategic Development Plan of the 

Republic of Kazakhstan until 2020 defines one of the main directions:"investments in the future – 

increasing the competitiveness of human capital to achieve sustainable economic growth, 

prosperity and social well-being of Kazakhstanis." It should also be taken into account that the 

learning process is a constantly developing dynamic phenomenon, and the task of the state is to 

ensure that university graduates bring innovative ideas to the country's economy. 

Modern young generation (younger than 30 years) It makes up almost one third of the total 

population, is the subject-object factor that actively manifests itself in entrepreneurship and 

business structures. This is a separate category of people with their own opinions and ambitions, 

potential and prospects, the formation of which largely depends on the realities of modern society. 

And one of the causal factors contributing to the development of a versatile personality is a quality 

education that allows you to become a highly qualified specialist and professional in the future. 

Kazakhstan is a country with great intellectual potential. Our task is to direct it to increase the 

economic power of the state and its independence. 
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Қазіргі таңда әлемдік экономикалық жүйенің жандануы жағдайында, сондай-ақ, 

Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік алуы және ашық нарықтық экономиканы 

қалыптастыруымен байланысты шетелдік инвестиция объективті қажеттілікке айналып 

отыр. Өтпелі кезеңде экономикалық өрлеу мен нарықтық реформаларды қаржыландыру 

үшін елдің ішкі қорланымдарының жеткіліксіздігі  себепті  шетелдік инвестицияның рөлі 

мен мәні арта түсті. 

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық жағдайын 

тұрақтандыру, ішкі экономикалық қауіпсіздікті  қамтамасыз ету және инвестициялар тарту 

жөніндегі саясатты белсенді түрде жүзеге асырды. Шетел капиталын ұлттық экономикаға 

тарту өте пайдалы процесс. Біріншіден  шетелдік инвестициялар елдің өндіріс базасын 

жедел  жетілдіруге және оның өндірістік мүмкіндіктерін артыруға көмектеседі. Екіншіден 

шетел фирмалары жаңа өндірістік кәсіпорындар ашумен қатар өндірісті ұйымдастыру 

тәжірибесін де ала келеді.  

Инвестиция (латынша іnvestіre – киіндіру) – табыс алу, меншікті капиталды молайту, 

елдің материалдық байлығы мен бейматериалдық сипаттағы қоғамдық құндылықтарын 

еселей түсу үшін шаруашылық жүргізуші субъектілер салатын инвестициялық қаражатты 

білдіреді. Инвестициялар инвестициялау формаларына, айналыс өрісіне, негізгі 

капиталдың ұдайы өндірістегі мақсаты мен рөліне  және қаржыландыру көздеріне қарай 

негізгі капиталға салынатын инвестициялар, шетелдік инвестициялар, қоржындық 

инвестициялар болып бөлінеді. Шетелдік инвестициялар – шет ел инвесторлары жүзеге 

асыратын инвестициялар. Шетелдік инвестицияларға: 

     тікелей шетелдік инвестициялар (қаражатты компаниялардың немесе 

кәсіпорындардың  жарғылық қорына немесе акцияларына салу);  

     қоржындық шетелдік инвестициялар ( қаражатты ұзақ мерзімді борышқорлық 

міндеттемелер мен бағалы қағаздарға салу); 

     сыртқы несиелер, қарыздар, ресми және гуманитарлық көмектер жатады.   

Тікелей инвестиция  деп капиталды экспорттаушының оны  қабылдаушы елдің 

территориясында өндірісті ұйымдастыруын айтады. Тікелей инвестициялар арқылы 

халықаралық корпорациялар дүниежүзілік нарықта өз бөліктерін жүргізеді. 

Қоржындық инвестиция – ұзақ мерзімді борышқорлық міндеттемелер мен бағалы 

қағаздарға салынған қаражат; капиталға қатысуды және салынған капиталға шаққанда 

табыс алуды қамтамасыз етеді. Әлемдік практикада капитал қорланымы мен халықтың 

жинақ ақшасының көп бөлігі бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдары арқылы 

жанама түрде өндірісті инвестициялауға қатысады. Мысалы, әлемдік инвестициялық 

байлықтың жалпы көлеміндегі қаржы байлығының үлесі көп – 57,7%. Халықтың ақшалай 
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қаражатының қорланымына келетін болсақ, мысалы, АҚШ-та бағалы қағаздарға (негізінен, 

акцияларға) салынған инвестицияның жалпы көлемдегі үлесі 50%-дан асады. Қазақстанда 

халықтың акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар сатып алуға жұмсаған шығыны 

олардың жалпы көлемінің 3%-нен аспайды. Мұндай жағдайдың себебі қор рыногі мен 

қаржы құралдары дамымаған.  

Қазақстан үшін тікелей шетелдік инвестиция неғұрлым тиімді. Нарықтық экономика 

жағдайында шетелдік инвестицияны тарту және пайдалану тек қаражаттың ғана емес, 

сонымен бірге шетелдік технологиялардың, басқару тәжірибесінің де ағылып келуін 

қамтамасыз етеді, жаңа рыноктарға жол ашады, ірі құрылымдық өзгерістерге, нарықтық 

инфрақұрылымның қалыптасуына, инновациялық процестердің кеңеюіне, экономиканың 

жекеше секторының қалыптасуына серпін береді. Ол қабылдаушы елдің шаруашылық 

қызметінде инвестордың ұзақ мерзімді мүддесін қанағаттандырады және мемлекеттік 

сыртқы борышты қалыптастырмайды. 

Алайда, инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар (салықтық жеңілдіктер мен 

преференциялар беруді, заңнамадағы өзгерістерден сақтау кепілдіктерін қоса алғанда) ауыл 

шаруашылығына, құрылысқа, қызмет көрсету аясы мен басқа да салаларға шетелдік 

инвестициялардың қарқынды өсіміне ықпал ете алмай отыр.  

Инвестициялық қаржыларды ел экономикасына жүзеге асыру әртүрлі нысанда жүзеге 

асырылады. Оған шетелдік банктер мен халықаралық ұйымдардан қарыз алудан бастап 

кәсіпорындарды тікелей шетел инвесторларының меншігіне сатуға дейінгі әрекеттер 

жатады. Қарыз қаражатына қол жеткізудің шектеулі болуынан кәсіпорындардың меншікті 

қаражаты бұрынғысынша негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландырудың негізгі 

көзі болып қалуда. 

Елге ағылатын инвестициялардың шектілігінің себебін талдау шетелдік 

инвесторлардың өздерінің және мамандандырылған әлеуметтік ұйымдардың берген 

бағаларына да негізделген. Отандық және шетелдік мамандардың бағалауы бойынша, 

инвесторларды ең алдымен мынадай факторлар алыстатады: 

     елдегі еркін экономикалық аймақтардың жеткіліксіз саны;  

     жалпы алғандағы заңнамалық базаның тұрақсыздығы; 

     инвестициялық жобалар үшін қаржыландырудың жоқтығы;  

     іскерлік ақпарат нарығының дамымағандығы; 

     көліктік инфрақұрылымның дамымағандығы.  

Қорытындылай келе мыналарды атап өтуге болады, шетелдік инвесторлар мен зерттеу 

ұйымдарының пікірлеріне сәйкес, қазіргі кездегі мемлекеттің инвестицияларды тарту 

жөніндегі жүргізіп отырған жұмыстары жеткілікті емес және жүйелі болып табылмайды, 

елдің және экономиканың мүдделерін халықаралық капитал нарығында білдіру жөніндегі 

мамандандырылған орган құру арқылы мемлекеттің инвестицияларды тарту бойынша 

әрекеттерін ұйымдастыруды жақсартуды және мемлекеттің күшін шоғырландыруды талап 

етеді. 

Шетел инвестицияларын тарту мен қолдау стратегиясын жүзеге асыруда, тәуелсіз 

мемлекеттердің саяси және экономикалық қызығушылықтарын ескере отырып, шетел 

инвестицияларының табысты және тиімді нысандарын таңдап алу бүгінгі таңда  маңызды 

мәнге ие болып отыр.  

Экономикалық үрдістің тұрақтылығы негізінде шетелдік қаржы қорларының 

Қазақстанға деген сенімі жаман емес. Бұны Қазақстан Республикасы Президенті мен 

Үкіметінің республикаға шетел капиталының құйылуын ынталандырудағы іс-әрекетінен, 

қолданып жатқан шараларынан көруге болады.  

Шетел инвестицияларын тарту және қолданудың тиімділігін арттыру үшін  келесі 

ұсыныстар беріледі:  

1) инвестициялық климатты үнемі жетiлдiруде; 

2) инвестициялық iс-әрекеттің заңды қамтамасыз етiлуiнiң жетiлдiрiлуi;  
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Сонымен бірге ел эканомикасының басым секторларын дамытуға шетелдік 

инвесторлар қана емес, Қазақстандық инвесторларды да тартуға барынша жағдайлар 

жасалынуы тиіс. 
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Аңдатпа 
Мақалада химияны оқыту үдерісінде дарынды студенттердің жеке тұлғасын дамуы 

туралы қарастырылады. Дарындылық пен таланттылықтың айырмашылығы айтылады. 

Дарындылық – бұл үш сипаттаманың үйлесімі: орташа деңгейден жоғары зияткерлік 

қабілеттер, шығармашылық және табандылық болып табылады. Математикалық 

дарындылық пен жалпы дарындылықты анықтау, сонымен қатар математикалық 

қабілеттері басымдық көрсететін студенттердің қабілеттерін зерттеу. 

«Математикалық дарындылық» және «академиялық дарындылық» терминдері 

нақтыланады. Зияткерлік ойындар мен олимпиадалар арқылы академиялық 

дарындылықты қалыптастырады.  

Түйін сөздер: математикалық дарындылық, академиялық дарындылық, олимпиада, 

жаратылыстану ғылымдары, дарынды студент. 

 

Аннотация 
В статье рассматривается развитие личности одаренных студентов в процессе 

преподавания химии. Говорят о разнице между талантом и талантом. Одаренность-это 

сочетание трех характеристик: интеллектуальных способностей выше среднего, 

творчества и настойчивости. Определение математической одаренности и общей 

одаренности, а также изучение способностей учащихся, чьи математические 

способности демонстрируют приоритет. Уточняются термины» математическая 

одаренность «и» академическая одаренность". Формирует академическую одаренность 

посредством интеллектуальных игр и олимпиад. 

Ключевые слова: математическая одаренность, академическая одаренность, 

олимпиада, естественные науки, одаренный студент. 
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Бүгінгі таңда дарындылық пен таланттылық ұғымдарының бірыңғай түсіндірмесі жоқ. 

«Дарындылық» терминін Г. Уиппл енгізді, ол оны қарапайым қабілеттері бар студенттерді 

анықтады. Ол ақыл-ой дарындылығын өзінің ойлауын жаңа талаптарға саналы түрде 

бағыттау, жаңа міндеттер мен өмір жағдайларына бейімделу қабілеті деп атады [1, с. 200]. 

Дж. Рензулли айтқандай, дарындылық – бұл үш сипаттаманың үйлесімі: орташа 

деңгейден жоғары зияткерлік қабілеттер, шығармашылық және табандылық [2, с. 45]. 

А.В. Либин дарындылық таланттың алғышарты ретінде әрекет ететінін, ал 

дарындылықтың өзі туа біткен бейімділік, яғни жеке тұлғаның жеке компоненті екенін 

көрсетеді. Сонымен қатар, дарындылықтың жеке компоненті – бұл ерекше қабілеттерді 

жүзеге асырудың нәтижесі талант иесі болып табылады. А. В. Либиннің көзқарасы 

бойынша, барлық адамдар табиғи дарынды, бірақ тек ерекше қабілеттері бар және оларды 

талантты адамдар жүзеге асыра алады [3, с. 265]. 

Мақсат – математикалық дарындылық пен жалпы дарындылықты анықтау, сонымен 

қатар математикалық қабілеттері басымдық көрсететін студенттердің қабілеттерін зерттеу. 

Материалдар және оны зерттеу әдістері. Осы тақырыпты зерттеу үшін ғылыми 

зерттеудің жалпы теориялық әдістері қолданылды: ғылыми әдебиеттерді және нормативтік-

құқықтық құжаттарды теориялық талдау; жалпылау; жүйелеу. 

Зерттеу нәтижесі мен оны талқылау. Мамандар жалпы және арнайы қабілеттерді 

ажырата алады. Жалпы дарындылық – бұл ерекше қабілеттер немесе ерекше дарындылық 

түрде байланысты болатын ақыл-ой қабілеттері болып табылады. Академиялық 

дарындылық – бұл белгілі бір қызмет саласында білім мен шығармашылықта жоғары 

нәтижелерге қол жеткізуге көмектесетін жеке қасиеттер жүйесі болып табылады [4, c. 142]. 

Математикалық дарындылық. Математикалық қабілеттердің құрылымы психолог 

В. А. Крутецкий дарындылықтың осы түрімен балаларды жан-жақты зерттейді және 

математикалық қабілеттердің құрылымын ашты. Оған келесі компоненттер кіреді. 

1. Математикалық ақпарат алу. Математикалық материалды формальды қабылдау, 

мәселенің формальды құрылымын түсіну қабілеті. 

2. Математикалық ақпараттарды қайта өңдей алу 

Олар келесідей: 

а) сандық және кеңістіктік қатынастар, сандық және символдық символизм 

саласындағы логикалық ойлау қабілеті; математикалық символдармен ойлау қабілеті; 

б) математикалық объектілерді, қатынастар мен әрекеттерді тез және кең жалпылау 

мүмкіндігі; 

в) математикалық пайымдау процесін және тиісті іс-қимылдар жүйесін ұйымдастыру 

қабілеті; күрделі құрылымдармен ойлау қабілеті; 

г) математикалық әрекеттегі ойлау процестерінің икемділігі; 

д) шешімдердің анықтығына, қарапайымдылығына, үнемділігіне және ұтымдылығына 

ұмтылу; 

с) ойлау процесінің бағытын тез және еркін қайта құру, тікелей ойдың кері бағытына 

ауысу (математикалық ойлау кезіндегі ойлау процесінің қайтымдылығы). 

3. Математикалық ақпаратты сақтау. Математикалық жад – математикалық 

қатынастарға жалпыланған жад, типтік сипаттамалар, пайымдау және дәлелдеу схемалары, 

есептерді шешу әдістері және оларға көзқарас принциптері. 

4. Жалпы синтетикалық компонент. Ақылдың математикалық бағыты. 

Математикалық дарындылықты әрі қарай дамыту арқылы академиялық 

дарындылықпен жалғастыруға болады. Оның өлшемі оқытудың табыстылығымен 

анықталады. Оқу пәндерін (математика, жаратылыстану және т.б.) меңгеруде қабілеті 

жоғары балаларды анықтау үшін жетістіктердің стандартталған тестілерін пайдаланады. 

1976 жылы психолог В. А. Крутецкий өзінің он жылдық зерттеулерінің нәтижесінде 

математикадағы дарындылық ұғымын математикалық қабілеттердің ерекше үйлесімі 

ретінде анықтады, ол математикалық әрекеттерді сәтті орындау түрінде көрінеді. Ол 

сонымен қатар, математикалық дарындылықтың үш компонентін анықтады [5, c. 278]. 
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Тиісті компоненттерді математикалық ақпаратты алу, өңдеу және сақтау деп атауға 

болады. Математикалық ақпаратты алу математикалық материалды формальды қабылдау, 

мәселенің формальды құрылымын түсіну қабілеті ретінде қарастырылады. 

Математикалық ақпаратты өңдеу логикалық ойлауды, математикалық объектілерді, 

қатынастар мен әрекеттерді жалпылауды, ойлау процестерінің икемділігін және шешімнің 

анықтығы мен ұтымдылығын қамтитын мәселенің ресми құрылымын түсіну қабілеті 

ретінде анықталады. 

Сонымен бірге, математикалық білімді жаттау дегеніміз математикалық қарым-

қатынас үшін жалпылама жадты растау және дәлелдеу сызбаларын және проблемаларды 

шешу әдістерін қамтитын математикалық есте сақтау дағдысын білдіреді. 

Математикалық ойлауды дарынды студенттердің қоршаған ортаны математикалық 

тұрғыдан қабылдауға және әлемді математикалық тұрғыдан түсіндіруге бейімділігі ретінде 

анықтауға болады. 

Көрнекті математикалық қабілеттері бар адамдар: 

а) туа біткен математикалық қабілет иесі; 

б) шығармашылық жұмыспен көп еңбектенеді; 

в) студенттер арасындағы кез келген істі креативті ойлайды. 

Кейбір туа біткен қабілеттер (мобильді интеллект, жұмыс жады, өңдеу жылдамдығы 

және ақпаратты өңдеуді бақылау) математикалық дарындылықтың алғышарттары болып 

саналады. Математикалық дарындылық математикалық қабілеттермен (сапалық-

аналитикалық, сандық-салыстырмалы, себеп-эксперименттік, кеңістіктік-елестетілген, 

ауызша-пропозициялық) және жалпы қабілеттермен (еркін сөйлеу, икемділік, өзіндік 

ерекшелік) үйлесімде көрінеді. 

Соңғы он жылдықтардағы математикалық дарындылық саласындағы зерттеулердің 

бағыты дарындылық терминінің тікелей анықтамасынан дарынды адамның қалай 

ойлайтынын зерттеуге көшті. Математикалық дарындылықты әрі қарай дамыту арқылы 

академиялық дарындылыққа жетуге болады. Академиялық дарындылықтың ішінде 

жаратылыстану ғылымдарына қызығушылық ашылады. Жаратылыстану ғылымдарына 

химия, физика, биология, математика және басқа ғылымдар кіреді. Мысалы, химия 

саласына келер болсақ, студенттердің жаратылыстың мәнін білу үшін, заттың құрамын, 

құрылысын білуге ынтық болады. Әртүрлі химиялық тәжірибелер жасау кезінде, заттың бір 

түрден, екінші түрге айналуын зерттейді. Онда жүретін химиялық үрдістер және оларға 

әсер ететін факторларды (температура, қысым, концентрация, және т.б.) зерттейді. Зерттеу 

арқылы сұрақтарына жауап іздейді. Сұрақтарға жауап іздеу барысында әртүрлі зияткерлік 

ойындарға, олимпиадаларға қатысуы мүмкін. 

Заттармен және химиялық жабдықтармен тікелей жұмыс істеу дағдылары тек 

практикалық турда ғана емес, олимпиадаға қатысуда өте маңызды. Шынында да, теориялық 

тапсырмаларда ой экспериментіне немесе сапалы тапсырмаларға арналған тапсырмалар 

кездесуі мүмкін. Егер студент ешқашан өздігінен аспаптар жинамаса, қолында күкірт бар 

шыныаяқ ұстамаса, кобальт хлориді мен марганец хлоридінің қалай ерекшеленетінін 

көрмесе – мұндай тапсырмаларды жеңу оған оңай болмайды. Химиялық заттармен тікелей 

танысу үшін химиялық зертханада реактивтерді жүйелеу, жапсырмаларды жаңарту, 

коллекциялар жинау, ерітінділер дайындау сияқты әрекеттер пайдалы болады. 

Тікелей практикалық турда қажет болатын әдістердің ішінен мыналарды атап өтуге 

болады: 

1. өлшеу түрлері, көлемді, тығыздықты, температураны өлшеуді үйрену; 

2. ерітінділерді дайындау, сүзу, қоспаларды бөлу, газдарды жинау, кептіру үрдістерін 

жасап, үйрену; 

3. органикалық қосылыстар мен иондарды сапалық реакция көмегімен танысу 

жұмыстарын жүргізу; 

4. титрлеу, өлшеуіш колбамен өлшеу жұмыстары, бюретка, химиялық 

индикаторлармен жұмыс істеуді үйрету. 
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Химия кабинеті жабдықтарының ерекшеліктерін ескере отырып, олар топтық жұмыста 

қандай да бір әдістермен танысады, кейбір жеңіл химиялық тәжірибелердің барлығымен 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Химиялық тәжірибелерді істеуді жарыс ретінде 

ұйымдастыруға болады. Оларға: 100 мл цилиндрмен бір литр суды дәл кім өлшейді? 

Құрылғыны сурет бойынша қанша минутта жинай аласыз? Есте сақтау қабілеті бойынша 

жинай алуы және көз байлап бөлшектеп, жинай алуы жатады. 

Химиялық зертхананың жабдықталуы нашар болса да, химиялық олимпиадаларға 

арналған практикалық тапсырмалар қойған жөн. Сонымен қатар, теориялық 

тапсырмаларды щешу кезінде әр қатысушыға жеке үстел берілуі тиіс, онда әртүрлі 

үлгілерді өлшеп, дайындауға уақыт берілуі керек. Немесе дайындалған үлгідегі колбаның 

ерітіндінің көлемін өлшеу және жазу. Немесе дайындалған үлгідегі суспензия үлгісін сүзіп, 

кептіру. Бұл жұмыстардың білімалушының дайындығына, ізденуіне көмектеседі, сонымен 

қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге ықпал етеді. 

Қорытынды.Осылайша, соңғы жылдары жалпы дарындылықты түсіндіретін 

әдебиетке айтарлықтай үлес қосылды. Алайда, математикадағы дарындылық әлі жақсы 

түсінілмеген. Математикадағы дарындылық саласындағы зерттеулер, әдетте, адамдардың 

жалпы психологиялық сипаттамаларын көрсетеді, бірақ математикалық білім берудің 

қазіргі теорияларына сәйкес дарынды оқушылардың оқу және ойлау процестерін 

зерттемейді. Әдебиетте негізінен математикадағы дарынды адамдардың көрнекті және 

көрнекті сипаттамалары ерекшеленеді, сонымен қатар математикалық білім беру 

теориялары мен шығармашылық пен дарындылықты оқыту теориялары арасындағы 

алшақтық ерекше атап өтіледі. 
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Аннотация 
Основное внимание в образовательных инновациях должно уделяться теории и 

практике преподавания и усвоения знаний, а также учащимся, родителям, сообществу, 
социуму и его культуре. Применение технологий требует прочной теоретической основы, 
основанной на целенаправленных, системных исследованиях. Основываясь на 
повторяющихся концепциях в существующей литературе, статья завершается 
некоторыми рекомендациями о том, как системы образования могут наилучшим образом 
способствовать развитию этих качеств у учащихся. Как исследования, так и 
рекомендации были проведены с целью информирования об усилиях центрально-азиатских 
стран по развитию рабочей силы в контексте новой глобальной экономики. 

Ключевые слова: креативный подход, национальная инновационная система, наука, 
государство, университеты, совместная инновация, пути развития, потенциальная 
молодежь. 

  
Глядя на путь развития развитых стран, мы видим, что их акцент достиг такого уровня 

с развитием науки и талантливой молодежи. Ведь, как показывает опыт, сегодня истинного 
процветания добиваются только те страны, в которых есть талантливая и потенциальная 
молодежь, а не страны с большим материальным достатком. 

В частности, с развитием образования можно определить будущее целого государства. 
При развитии образовательной сферы в нашей республике мы, безусловно, должны уделять 
большое внимание широкому использованию опыта развитых зарубежных стран. Таким 
образом, среди наиболее потенциальных высших учебных заведений мира, созданных в 
Центрально- азиатских странах, - Вестминстерский университет в Англии, Туринский 
политехнический институт в Италии, Сингапурский университет развития менеджмента, 
Университет коммуникационных технологий в Южной Корее, Российский университет 
нефти и газа имени Губкина, Университет имени Ломоносова и др. В создание филиалов 
Экономического университета имени Плеханова также является фактором развития 
образовательной системы в соответствии с мировыми требованиями. Внедрение 
инноваций, присутствующих в них, приведет к позитивным изменениям в нашей 
национальной системе образования, когда мы увидим самые передовые достижения в 
мировом образовании. Соответственно, ниже мы рассмотрим опыт стран с высоким 
уровнем развития в мире.  

Например, одной из стран, которая делает огромные инвестиции в образование и 
добивается высоких результатов, является Сингапур. В период, когда Сингапур был 
британской колонией, его промышленность специализировалась в основном на 
переработке минерального топлива и сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, уже 
в то время развитию системы образования уделялось большое внимание. Сингапур стал 
одной из ведущих стран мира в области научно-технического развития. На данный момент 
эта страна входит в пятерку стран, которые составляют большинство ученых за счет 10 
тысяч человек на земном шаре. Сингапур финансирует исследовательские и опытно-
конструкторские работы по отношению к валовому внутреннему продукту, который по 
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уровню развития опережает своего бывшего колонизатора, Великобританию. Начальная 
школа в Сингапуре является обязательной и платной. Бюджет Министерства образования, 
уступающий только Министерству обороны. Система поддержки учителей в Сингапуре 
предоставляет им широкие возможности для саморазвития. В частности, 35% всех учителей 
ежегодно избираются на должность руководителя [6].  

Южнокорейская система образования также занимает лидирующие позиции в мировых 
образовательных сферах. Сегодня его научный потенциал растет еще более быстрыми 
темпами. В доказательство этих взглядов южнокорейская молодежь заняла первое место в 
мониторинге исследований, представляющих качество образования, который был проведен 
Международной организацией по оценке научного прогресса (IAEP) для 18-летних из числа 
студентов 19 стран 2015 года. Даже в ближайшие пять лет они останутся на основных 
позициях. К 1970-м годам развитие образования в Южной Корее оформилось в виде 
импорта из системы других развитых стран. В Южной Корее такая ситуация сложилась в 
основном на основе влияния США.  

Обязательное общее среднее образование в Южной Корее состоит из 6 лет, а обучение 
начинается в возрасте 7 лет. Ориентация на профессию, которая является следующим 
этапом образования, начинается в возрасте 13 лет. В странах ЦА среднее профессиональное 
образование начинается в возрасте 16 лет [4]. 

Фактором высоких результатов, достигнутых сегодня в южнокорейской системе 
образования, является следующее: 

- Высокий энтузиазм корейского народа в отношении образования; 
- Тот факт, что большинство преподавателей в системе образования состоят из мужчин, 

служит фактором устойчивого развития системы; 
- В воспитании молодых людей их родители также оказывают постоянную помощь. 
Рассмотрим, еще одно азиатское государство – Японию. Японская система образования 

была принята в 1949, 6+3+3+2/4 состоящий из формы, а именно 6 лет начального 
образования, 3 года среднего образования и еще 3 года специальной квалификации. 
Сегодня структура управления японской системой образования управляется через 
объединенное Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий, 
отвечающее за деятельность всех учреждений системы образования. Этому министерству 
поручено общее среднее, среднее специальное профессиональное образование и высшие 
учебные заведения. Японская система образования имеет централизованный вид. 

Причина высоких показателей, которые достигнуты сегодня в Японии, указывается 
экспертами в следующих характеристиках: 

- Привлечение научных экспериментов на ранних этапах японской системы 
образования и развитие исследовательских способностей у студента будут мотивированы; 

- Особенность увеличения размеров частного сектора в японской системе образования, 
развитие конкурентной среды, как и в других сферах; 

 
- Наличие международных особенностей, тот факт, что экзамены и зачеты во всех 

учебных заведениях проводятся на английском языке на том же уровне, что и на японском, 
а опыт цивилизованных европейских стран усваивается еще быстрее благодаря языку; 

- Оперативное внедрение научных инноваций в практику с их ответственностью и 
прямой ответственностью за результаты деятельности образовательных учреждений со 
стороны научно-исследовательских организаций, действующих непосредственно в 
образовательных системах; 

- Особенности обновления и совершенствования образовательных программ в системе 
образования современные инновации в области науки, отражением изменений в 
образовательных программах является совершенствование содержания образования из года 
в год; 

- Высокий уровень требований к экзаменационному контролю в процессах этапов 
системы образования и характер принятия решительных мер приводят к повышению 
ответственности у учащихся процесс профессиональной ориентации через управление 
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единой образовательной системой также является важным аспектом, что каждый учащийся 
передается в последующие системы образования в определенной 

Сегодня образование является решающим фактором экономического и научно-
технического прогресса, формирования социальной структуры общества, механизма 
распределения социального статуса в нем. Это также можно понять из того факта, что в то 
же время особое внимание уделяется подготовке кадров с высокими знаниями и навыками 
посредством развития и совершенствования системы образования в зарубежных странах. 

"Кто сегодня вносит большой вклад в прогресс науки? - вопрос можно назвать "Новым 
вопросом", исходя из данных - США и Китая. Автором каждой четвертой статьи, 
опубликованной в научных журналах, является американец, либо китаец. Не случайно, что 
эти две страны лидируют в мировой экономике в области науки. Если мы условно составим 
"сильную десятку", то далее идут Великобритания, Германия, Япония, Индия, Франция, 
Канада, Сингапур и Южная Корея. Высокий уровень развития вышеуказанных государств 
и регионов, в которых они расположены, основывается, конечно же, на науке. 

Действительно, за последние годы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане было 
издано множество решений и указов как в области науки, так и образования, которые 
служат основой для развития каждой сферы, а также осуществляется взаимовыгодное 
сотрудничество с соседними странами и странами развитого региона. 

Парадоксально, но из-за усиления глобализации региональные ученые, экономические 
географы и инновационные аналитики заметили, что концепция Национальной 
инновационной системы может быть сомнительной, учитывая, что возросло признание 
того, что важные элементы инновационного процесса имеют тенденцию становиться 
региональными, а не национальными [1]. 

Другая, обширная часть литературы по инновациям посвящена выявлению условий или 
факторов, которые определяют создание знаний (особенно новых технологических знаний, 
поскольку это наиболее ценный тип знаний в инновациях) и их распространению. 
Ключевой вопрос, на который здесь необходимо ответить, заключается в следующем: как 
происходят технологические изменения и какие ключевые процессы и институты 
задействованы? 

Важность национального уровня как социальных соглашений, влияющих на обучение 
и технологии, дополнительно подчеркивается [2]. В то же время на субнациональном 
уровне, которая включает в себя кластеры и регионы, все чаще становится областью 
интереса. Национальные институты могут по-разному влиять на инновационные системы 
на региональном, отраслевом или технологическом уровнях, и не все институты являются 
национальными [3]. Для крупных фирм национальные институты могут быть более 
важными, в то время региональные институты играют решающую роль [3]. Все 
вышеупомянутые теории (фактически вся инновационная литература) могут быть 
объединены для разработки модели регионального экономического развития, основанного 
на технологиях, путем направления их в более общая модель регионального 
экономического роста .  

Выводы и предложения 
1. Развитие высшего образования определяется приоритетами национальной стратегии. 

В условиях разделения труда необходимо повышать качество высшего образования и 
расширять его возможности. Это позволит полноценно участвовать людям в 
развивающейся инновационной экономике и таким образом обеспечить их благосостояние. 

2. Сегодня высшее образование требует научно-технических достижений и 
способности создавать высокий уровень добавленной стоимости в области инноваций. В 
этом случае качество высшего образования является гарантией экономической 
стабильности. 

3. Экономический анализ качества высшего образования, выявление финансовых, 
экономических и управленческих проблем, оценка и прогнозирование способности 
достигать поставленных целей в условиях постоянного изменения внешних и внутренних 
факторов требует строгого соблюдения правил экономической диагностики. В связи с этим 
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важно определить влияние расходов на качество образования с помощью экономической 
диагностики и сравнить их с ожидаемым эффектом. 

4. Экономическая диагностика качества высшего образования и его моделирование - 
сложный процесс. Этот процесс происходит при объединении показателей разного 
содержания (например, объема образовательных услуг и объема научной продукции). В 
этом случае необходимо найти единицу измерения, которая является общей для разных 
показателей. В таких случаях в список также могут быть включены показатели, которые не 
участвуют в формировании результата. Поэтому формирование результирующих 
показателей - довольно сложный вопрос, который будет горизонтальным (общая оценка 
деятельности отдельного преподавателя) и вертикальным (обобщенный показатель по 
кафедре, факультету и высшему образованию). 

5. В области материального производства агрегирование часто осуществляется с 
использованием оценок. Но даже тогда, в процессе агрегирования, происходит частичная 
потеря информации. Потому что даже оценка не может полностью отразить все результаты 
производства. Однако в сфере образования ситуация в этом отношении гораздо сложнее. 
Не было бы ошибкой рассматривать доход, полученный за образовательные услуги, как 
единый интегральный результат, суммирующий доход, полученный за научный продукт. 
Но в этом процессе упускается из виду качественное повышение квалификации 
профессоров, накопление когнитивных ресурсов в университете в большей степени, 
положительное влияние университета на многие процессы в обществе. Вот почему при 
изучении результатов всегда будет необходим качественный анализ. 

6. Разработка и практическое применение интегрированных показателей объема и 
качества образовательных услуг университета, научно-педагогического потенциала 
профессорско-преподавательского состава и результатов научной деятельности. 

Реализация концепции приводит к следующим результатам: 
7. координируются и эффективно управляются программы научных исследований, 

которые переориентируются на приоритетные научные направления; 
8. благодаря финансированию науки в рамках базовой, программно-целевой и 

грантовой системы достигается сбалансированное финансирование со стороны 
государственного и частного секторов; 

9. будет введена новая система материального стимулирования работников сферы 
науки; 

10. активизация результатов исследований и патентирования научных 
разработок в республике и за рубежом; 

11. разрабатываются и реализуются программы, связанные с наукой, по 
приоритетным научным направлениям, достигаются конкурентоспособные результаты; 

 
12. за счет внедрения механизмов реализации совместных научно-технических 

программ, совместного финансирования научных проектов и создания механизмов 
стимулирования частного сектора будет расширено участие хозяйствующих субъектов, в 
том числе национальных компаний, в исследовательской деятельности; [7] 
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Экономика-грек тіліннен аударғанда,үй шаруашылығын жүргізу деген ұғымды 
білдіреді. Экономика-әрбір мемлекеттің келбеті және оның ажырамас бір бөлігі іспеттес. 
Шағын бизнес һәм орта бизнес ел экономикасының негізі және кез-келген нарықтық салада 
оның ықпалы зор.Мемлекет немесе кәсіпорын,адамзат қоғамының қарқынды дамуымен 
олардың саны аса гөктеп көбею де,және де неғұрлым көп болса,сол ғұрлым ішінара 
бәсекелістіктер пайда болады. Бәсеке жалпы экономикалық құндылықтар мен жетістіктерді 
дамытудың негізгі құралы болып табылады.Бәсекелік нарықта қызмет етуші фирмалар мен 
кәсіпорындар қоғамның әр түрлі сұранысына бейімделіп,тиімді инвестицияларды орынды 
пайдалану арқылы ғылыми-техникалық прогреске ұмтылады,өндірістік және қосымша 
шығындарды азайта отырып,сапалы өнімдер шығарудың көлемін арттыруға ынталы 
болады. Экономикалық бәсекелістік-әртүрлі экономикалық фирмалардың маркетинг 
кешенінің әр түрлі элементтерімен шектелген тауарларды алу үшін бәсекелесетін 
сценарий:баға,өнім,жылжыту және орын. Классикалық экономикалық ойда бәсекелестік 
бизнес фирмаларды жана өнімдерді әзірлеуге мәжбүрлейді. Тұтынушыларға көбірек таңдау 
және жақсырақ өнім беретін қызметтер мен технологиялар.   Нарықтағы тауарларды таңдау 
неғұрлым көп болса,тауарлардың бағасы  бәсекелестік болмаса немесе бәсекелстік аз 
болса,бағамен салыстырғанда әдетте төмен болады.Нарықтағы бәсекенің деңгейі фирма 
тарапынан да,сатушы тарапынан да көптеген факторларға байланысты.Фирмалардың 
саны,кірудегі кедергілер,ақпарат және ресурстардың болуы.Нарықтағы сатып алушылар 
саны да бәсекеге әсер етеді,өйткені әрбір сатып алушы төлеуге дайын,бұл нарықтағы өнімге 
жалпы сұранысқа әсер етеді.Осыған назар аударып көрсек әрбір кәсіпкердің бәсекелік 
қабілеті жоғары болуының нәтижесінде әлемдік экономикалық нарықта ұлттық 
экономикалық бәсеке қабілеттілігі жақсылап артады. 

Шаруашылық өнір де бәсекелестік маңызды орындардың бірін алады.Еркін экономика 
жүргізу де,нарықтық платформалар да субьектілердің қарым-қатынасың тереңдету жайын 
да нарықтағы жағдайлар сұранысқа бейімді болып келеді.Бәсекелестік қағидасының 
тамыры:Адам Смиттің «Көрінбейтін қол» теориясын да жатыр,яғни кез-келген адам өзінің 
жеке пайдасың ойлайды,сол пайданы алу мақсатын да кәсіпкерлік қабілеттерің артыруға өз 
мүмкіндіктерің бәсекелесу арқылы шындайды.Бәсеке-қоғамға экономикалық 
еркіндікті,тиімділікті,дамудың тұрақтылың,экономикалық қауіпсіздікті ұсынады. Біздің 
еліміздің - Қазақстан  экономикалық мәселе де бәсекелестігің назарға .шолу жасасақ: 

Қазақстанның тәуелсіздік алғанына не бәрі 31 жыл болды.Біздің мемлекет 
демократияға қадам жасап,капитализмның алғы шарттарың бастап жатыр.Қазір,еркін-
егемен елміз.Халқымыз тату-тәтті,саясаты сарабдал елдің ғана қазынасы 
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қыруар,болашағымыз баянды болады.Қазақстан халықаралық резерві бүгінде 60 миллиард 
долларға жуық қаржыны құрайды.Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына 120 
миллиард доллардан астам шетелдік инвестиция тартылды.Сонымен қатар біз әлемнің 126 
еліне 200-ден астам өнім түрін шығарамыз.Бүгінгі күні ұлттық дәулетіміздің үштен бір 
бөлігі шағын және орта бизнестен құралады.Ауыл шаруашылық саласы да дамып 
келеді.Жалпы ішкі өнім өсімі 2010 жылы-7%,өнеркәсіп өндірісі-10%,өндеу өнеркәсібі-19% 
мөлшерді құрады.Орташа айлық жалақы 2007 жылы 53 мыңнан 2010 жылы 80 мың теңгеге 
дейін артты.Үлттық әл-ауқат  деңгейі жөнінен әлем мемлекеттерінің рейтингінде Қазақстан 
өткен жылы 26 ілгеріп,110 ел арасыннан 50 орынға көтерілді.Біздегі орташа айлық жалақы 
5 жарым есеге,зейнетақының орташа көлемі 4 есеге көбейді.Біз дүниені дүрбелеңге салған 
дағдарыстан демікпей шығып,дамудың даңғыл жолына батыл бет бұрдық. 

Егемен еліміз қазіргі таңда дамушы мемлекеттердің қатарыннан баса озып келеді.ХВҚ 
мәліметтері бойынша,Қазақстан номиналды жалпы ішкі өнімі және жан басына 
шаққандағы ЖІӨ 2017 жылы 8,667 долларды құрайтын сәтті өтпелі экономикалар елдер 
тобына кіреді. 

26,7 млрд АҚШ доллары көлеміндегі сыртқы сауда және жалпы сауданың 34,5%-ы бар 
ЕО Ресей мен Қытайды басып озып,ең маңызды сауда серіктесі болып табылады.Сауданың 
көлемі 15,9 млрд долларды және 21%-ды құрайтын Ресей ең ірі екі жақты сыртқы сауда 
серіктесі,одан кейін Қытай 10,74 млрд доллармен(13,4%). Тұнғыш президент жариялаған 
«Қазақстан 2050» стратегиясы елдің дамуының ұзақ мерзімдегі мақсаттарың 
талдайды.Әрине басты мақсаттардың бірі болып саналтын-дамыған 30 елдің қатарына кіру. 
Қазақстанның қазіргі экономикасы бәсекеге қабілетсіз  шикізаттық бағыттағы 
экономикалық құрылым болып отыр.Бұл жағдай жалпы экономикалық дәлелдегендей 
экономиканың шикізат бағыттылығы елдің тиімді және тұрақты дамуын қамтамасыз 
етпейді.Сондай-ақ бүгінгі жаһандану кезінде ұлттық экономика бәсекеге қабілетті 
болмаса,онда оның болашағы бұлыңғыр болып табылады.Сондықтан да бізге мемлекет 
ретінде қалыпты жұмыс істеу үшін тұтастай алғанда экономикамыз бәсекеге қабілетті болу 
керек.Ал осыдан барып отандық салалардың өз міндеті туындайтыны белгілі.  Жалпылап 
келсек,бәсекеге қабілеттілік-маңызды экономикалық категория болып табылады. Қазіргі 
кезде Қазақстан нарықтық экономикалық ел ретінде танылған мемлекет, ол жаңа 
экономикалық даму кезеңіне жол ашты. Әлемдегі барынша өрбіп, қанатын жайған 
жаһандану үрдісінен тыс ешбір мемлекет болмайды. Соның ішінде ашық әрі 
демократиялық қоғам құрып жатқан Қазақстан одан шеткері қалмайды. 
Демек,  әлемдік   экономикада   алатын орнымыз, экономиканың даму қарқынын үдетіп, 
оны ұзақ уақыт ұстап тұру мүмкіндігі де осы бәсекеге қабілеттілікке байланысты. Қорыта 
келгенде,еліміздің дамудың келешектегі басты мақсаты да, міндеті де бәсекеге қабілеттілік 
болып табылады. 
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Шағын бизнестің басты мәселесі – ол несие беру саясаты. Несие тек қана кепілмен 
қамтамасыз етілгенде беріледі. Ал кепілдікке жарайтын мүліктердің шағын кәсіпорында жоқтың 
қасы, сондықтан шағын кәсіпорындар керекті несиені кез келген уақытта ала алмайды. 
Сондықтан, шағын бизнесті қолдайтын арнайы банк және несие беретін банктің бір бөлімі болуы 
керек. Кез келген кәсiпкерлiк субъектiсi үшiн негiзгi қаржы көзi ең алдымен меншiктi қаражаты 
болса, екiншiсi - банк несиесi. Несие беру банктердiң несиелiк саясатын басшылыққа ала 
отырып, несиелiк механизм арқылы жүзеге асырылады [1]. 

Нарық жағдайында нақты өндiрiс саласындағы шағын және орта бизнестi өркендету 
барысында фискалдық саясатпен қатар, ақша-несие саясатының алатын орны да елеулi. 
Ақша-несие саясаты мемлекеттiң немесе елдiң Орталық банкi арқылы экономикадағы ақша 
массасын, ақша айналымын реттеу арқылы нақты өндiрiс саласындағы шаруашылық 
жүргiзушi субъектiлердiң iскерлiк белсендiлiгiне ықпал ете отырып, экономиканы 
макродеңгейде басқару болып танылады. Яғни, айналыстағы ақша массасын, несие көлемiн, 
сыйақы мөлшерлемесiн өзгертуге жалпы банк жүйесiнiң қызметiн реттеуге бағытталған 
шаралар жиынтығы. Аталмыш саясат фискалдық саясат сияқты шаруашылық жүйесiнiң 
қалыпты қызмет етуiне қол жеткiзудi, экономикалық өсудi, жұмыспен қамтамасыз 
етудiжүйелендiрудi мақсат етедi. Ақша-несие саясатының басты мiндеттерiне мыналар 
жатады: 

 баға деңгейiн тұрақтандыру; 

 инфлицияны «ауыздықтау»; 

 ақша массасы мен банк жүйесi арқылы ақшаның сұранысы мен 
ұсынысын реттеу; 

 сыртқы және iшкi рыноктағы ұлттық валюта бағамын, оның төлем 
қабiлеттiлiгiн тұрақтандыру; 

 еркiн рыноктық баға жағдайында ақша айналымының тұрақтылығын 
қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттiк ақша-несие саясатын анықтайтын және 
оны жүзеге асыратын орган – Қазақстан Ұлттық банкi. Қазақстан Ұлттық банкi ақша-несие 
саясатының басты мақсаты -ұлттық валютаның тұрақтылығын, яғни оның төлем 
қабiлеттiлiгi мен басқа шетел валюталарына қатысты тұрақтылығын қамтамасыз етудi 
көздеу. 

Соңғы жыдардағы ақша-несие саясатының басты көздеген бағыты: инфляцияны 
төмендету және теңгенiң тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жетуде Ұлттық банк 
қатаң ақша-несие саясатын жүргiзедi. Заңға сәйкес нысанаға алатын ақша жиыны мынадай 
ақша-несие саясатының негiзгi құралдарының көмегiмен реттеледi; 

 қайта қаржыландыру мөлшерлемесi, ресми мүдделендiру 
мөлшерлемесi деңгейiн белгiлеу; 

 ҚҰБ-те жинақталатын ең төменгi мiндеттi резервтер нормасын 
белгiлеу, соның iшiнде тартылған қаражаттар мерзiмiне, көлемiне және 
түрлерiне байланысты дифференция жасау; 

 мемлекеттiк бағалы қағаздарын сатып алу және сатуға байланысты 
ашық рынокта операциялар жүргiзу; 

 банктерге және үкiметке несиелер беру; 

 валюталық рынокта интервенциялау; 

 кейбiр жағдайларда, несиелiк операциялардың жекелеген турлерiнiң 
деңгейi мен көлемiне тiкелей сандық шектеулер енгiзу; 

 ресми есепке алу (дисконттық) мөлшерлемесi. 
Жергiлiктi рыноктағы шаруашылық коньюнктурасы мен мемлекеттiң экономикалық 

және ақша-несие саясаттарының негiзiнде несиенi басқарудың барлық үрдiстерiнiң 
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iргетасын қалайтын несие саясаты қалыптасады. Аталмыш саясат нақты өндiрiс 
саласындағы шағын және орта бизнес субъектiлерiмен тығыз байланыста болатын 
коммерциялық банктердiң несиелiк және депозиттiк саясаттарының қалыптасуының 
басты макрофакторы болып табылады [2]. 

Банктiң несиелiк саясаты мынадай факторлардың негiзiнде анықталады (1-cypeт): 

 
 

Сурет 1 - Банктің несиелік саясатына әсер етуші факторлар 
Ескертпе: автор құрастырған 

 

 меншiктi капиталдың қолда болуы; 

 банк табыстылығының деңгейi; 

 депозиттердiң тұрақтылығы; 

 несие ресурстарына деген сұраныс пен ұсыныс; 

 банк қызметкерiнiң кәсiби деңгейi; 

 активтердiң сапасы; 

 экономиканың жалпы деңгейi; 

 ақша-несие және фискалдық саясаттардың өзара әсерi. 
Несие саясатының элементтерiне қызмет ететiн ауданы, көрсетiлетiн қызмет түрi, 

несиенi өтеу мерзiмi мен қамтамасыз етiлуi, несие қабiлеттiлiк және несиелiк портфель 
мөлшерi, несиенiң жұмсалуы бағыты, несиелеудiң максималды шегiн арттыру, т.с.с. жатады 
[3]. 

Қазіргі таңда елімізде шағын бизнесті жүргізу саласында көптеген бағдарламалар, 
сондай-ақ мемлекет тарапынан әр түрлі іс-шаралар атқарылып жатыр. Осыған байланысты 
еліміздегі шағын кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар саны да өсіп келеді деп айтуға 
болады. Шағын бизнесті жүргізуде несиенің орны маңызды болып табылады. 
Президентіміздің биылғы Жолдауына байланысты шағын кәсіпкерліктің дамуы 
экономикалық және әлеуметтік жағдайға  өз әсерін тигізеді. Сондықтан, кәсіпкерлікті 
дамытуға байланысты әртүрлі несиелеу көздері қарастырылып жатыр. 
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15 апреля 2022 года на XXI Международной научно-практической конференции 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» нами были представлены результаты сопоставительного 

анализа заработной платы стран СНГ за 2010-2020 годы [1], которые были отражены в 

таблице динамики основных социально-экономических показателей отдельных стран СНГ 

на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан (БНС) [2] по данным Межгосударственного 

статистического института СНГ (Статкомитет СНГ). Для сопоставительного анализа 

пенсий стран СНГ воспользуемся непосредственно данными Статкомитета СНГ [3-4], 

поскольку на сайте БНС пока нет нужных нам данных по странам СНГ за 2019-2020 годы. 

Кроме того, как и ранее, воспользуемся данными Всемирного Банка по паритетам 

покупательной способности (ППС) для показателей частного потребления [5].   

Мы уже отмечали ранее, что непонятной является ситуация, когда национальные 

статистические службы СНГ и Статкомитет СНГ публикуют стоимостные данные в 

долларах США по курсам национальных валют, которые затем зачастую ими же и другими 

исследователями используются для проведения международных сопоставлений. В то же 

время все страны СНГ участвуют в Программе международных сопоставлений, по 

результатам которых публикуются ППС национальных валют к доллару США [5], которые 

следовало бы использовать вместо курсов национальных валют. 

Рассмотрим, к примеру, показатели по среднему размеру пенсии за декабрь 2010-2020 

годов в странах СНГ, приведенные на сайте Статкомитета СНГ (см. табл.1).  

 

Таблица 1 - Средний размер пенсии (за декабрь) в странах СНГ в 2010-2020 годах  

(долларов США, по курсам национальных валют к доллару США) 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Азербайджан 142 194 221 109 130 178 

Армения 75 74 75 84 84 84 

Беларусь 195 220 223 152 177 187 

Казахстан 153 204 208 137 174 184 

Кыргызстан 50 132 114 110 128 116 

Молдова 67 79 70 64 100 122 

Россия 249 302 194 205 193 204 

Таджикистан 28 38 43 35 33 28 

Узбекистан 105 138 167 153 78 81 

Украина 141 179 97 66 92 120 

Минимум 28 38 43 35 33 28 

Максимум 249 302 223 205 193 204 

Размах 8,8 7,9 5,1 5,9 5,9 7,2 

Источник: Статкомитет СНГ (дата обращения 16 11 2022 / электронный источник 

www.cisstat.com 

Примечания: 1. Данные по Беларуси за 2010-2015 гг. пересчитаны в деноминированные 

белорусские рубли, введенные в 2016 году. 

2. Данные по пенсиям в Туркменистане отсутствуют. 

 

mailto:shokamanov53@mail.ru
http://www.cisstat.com/
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Как отсюда видно, наибольший уровень среднего размера пенсии в декабре 2010-2020 

годов на протяжении почти всего периода (кроме 2014 года) наблюдался в России. В 2014 
году на первое место по этому показателю вышла Беларусь в связи с тем, что российский 
рубль резко девальвировал в конце 2014 года. А если рассматривать 2020 год, то после 
России на втором месте по размеру пенсии находилась Беларусь, на третьем – Казахстан, 
на четвертом – Азербайджан. В этих странах размер пенсии составлял 87-92% от 
российской пенсии. В Таджикистане же средняя пенсия составляла только 14% от пенсии в 
России. Сравнительно низкий уровень пенсии наблюдался также в Армении и Узбекистане 
– 40-41% от российской пенсии. Размах в данных по странам составлял 7,2 раза. Однако эти 
данные нельзя использовать для международных сопоставлений данного показателя.  

Это связано с тем, что курсы национальных валют не учитывают различие в уровнях 
цен в странах и соответственно не учитывают покупательную способность пенсии. Как 
правило, в странах с более низким уровнем развития и соответственно низкими пенсиями 
уровень цен также более низкий. Для целей международных сопоставлений показателей 
должны быть использованы ППС национальных валют по отношению к доллару США, 
специально рассчитанные по результатам международных сопоставлений ВВП и его 
компонентов. Причем для социальных показателей типа денежных доходов, зарплаты, 
пенсий, пособий и других аналогичных показателей следует использовать ППС по 
расходам на частное потребление [5]. Публикации по программам международных 
сопоставлений можно найти на сайте Статкомитета СНГ [6-8].  

Данные в таблице 2 представлены по ППС расходов на частное потребление, поэтому 
они сопоставимы между собой.  

 
Таблица 2 - Средний размер пенсии (за декабрь) в странах СНГ в 2010-2020 годах  

(долларов США, по ППС (частное потребление) национальных валют к доллару США) 
 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Азербайджан 365 504 536 461 455 608 

Армения 171 188 195 232 242 264 

Беларусь 469 666 582 512 604 707 

Казахстан 299 382 389 394 514 548 

Кыргызстан 163 384 345 390 465 480 

Молдова 156 178 178 201 266 311 

Россия 455 462 482 483 518 565 

Таджикистан 76 101 116 116 119 120 

Узбекистан 325 373 413 385 339 351 

Украина 369 439 429 291 335 417 

Минимум 76 101 116 116 119 120 

Максимум 469 666 582 512 604 707 

Размах 6,1 6,6 5,0 4,4 5,1 5,9 

Источник: расчеты авторов на основе данных: 
1) по номинальной заработной плате стран СНГ из источника: Статкомитет 
СНГ (дата обращения 16 11 2022 / электронный источник www.cisstat.com 
2) по паритетам покупательной способности национальных валют (по частному 
потреблению) из источника: Всемирный Банк // URL: PPP conversion factor, private 
consumption (LCU per international $) | Data (worldbank.org) (дата обращения: 16.11.2022) 
Примечание: Показатели рассчитаны по годовым ППС расходов на частное 
потребление, в то время как данные по пенсиям приведены за декабрь. Это приводит к 
некоторым неточностям, однако сохраняет возможности для межстрановых 
сравнений рассчитанных данных. 
 

http://www.cisstat.com/
https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP
https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP
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Как мы видим, максимальное значение среднего размера пенсии среди стран СНГ на 

протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалось в Беларуси. В 2020 году оно 

составляло 707 долларов США по ППС (расходов на частное потребление). На втором 

месте размер пенсии был в Азербайджане – 608 долларов США, а в России – только на 

третьем – 565 долларов США. Казахстан по размеру средней пенсии занимал четвертое 

место, совсем немного уступая России – 548 долларов США. Минимальное же значение 

пенсии на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалось в Таджикистане, в 

2020 году   – 120 долларов США по ППС, то есть различие с максимальным значением по 

странам СНГ составляло 5,9 раза. Данные же в долларах США по среднегодовым курсам 

национальных валют расходились в 7,2 раза. Сокращение расхождения связано с тем, что 

уровень цен в Таджикистане в 1,5 раза ниже, чем в России. 

Уровень цен в странах СНГ по отношению к уровню цен в США определяется 

отношением данных, рассчитанных по курсам валют, к данным, рассчитанным по ППС. Для 

России в 2020 году уровень цен составил 36%, для Таджикистана – 24% (см. табл.3). А 

отношение уровней цен в Таджикистане и России дает уровень цен в Таджикистане по 

отношению к уровню цен в России (24/36=0,67, или 67%).  

 

Таблица 3 - Уровень цен и среднего размера пенсии (за декабрь) в странах СНГ в 2020 

году 

(процентов) 

 

Средний размер 

пенсии, долларов 

США 

Уровень цен,  

в % к уровню 

цен  

Уровень среднего размера 

пенсии, в % к России 

по 

курсам по ППС 

в 

США 

в 

России 

по 

курсам по ППС 

+/-, 

п.п. 

Азербайджа

н 178 608 29 81 87 108 20  

Армения 84 264 32 88 41 47 5  

Беларусь 187 707 26 73 92 125 33  

Казахстан 184 548 34 93 90 97 7  

Кыргызстан 116 480 24 67 57 85 28  

Молдова 122 311 39 109 60 55 -5  

Россия 204 565 36 100 100 100 0  

Таджикиста

н 28 120 24 67 14 21 7  

Узбекистан 81 351 23 64 40 62 22  

Украина 120 417 29 80 59 74 15  

Минимум 28 120 23 64 14 21 -5 

Максимум 204 707 39 109 100 125 33 

Размах 7,2 5,9 1,7 1,7 7,2 5,9 х 

Источник: рассчитано авторами 

 

Сравнение уровней пенсии стран СНГ с пенсией в России (принята за 100%) по данным 

таблиц 1 и 2 дает заметно отличающиеся результаты. Так, пенсия в Беларуси по ППС в 2020 

году больше пенсии по курсам валют на 33 процентных пункта (см. табл. 3). А для Молдовы 

наблюдается обратная ситуация – она на 5 пунктов меньше. Данные по зарплате в таблице 

2 отражают реальную ситуацию, поскольку учитывают уровни цен в странах. В результате 

для большинства стран пенсия в сравнении с пенсией в России имеет более высокую 

покупательную способность. В частности, в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 

уровень цен составлял в 2020 году примерно две трети от российских. Меньший уровень 
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пенсии по ППС в сравнении с уровнем пенсии по курсам валют наблюдается только в 

Молдове, что связано с более высоким уровнем цен в этой стране, чем в России (на 9%). 

Сравнение пенсий в отдельных странах с пенсией в России в динамике (см. табл. 4) 

показывает, что разрыв по размеру пенсии с Россией постепенно сокращается во многих 

странах (за исключением Узбекистана и Украины). Так, если в 2010 году пенсия в 

Таджикистане составляла всего 17% от уровня пенсии в России, то в 2020 году она 

повысилась до 21%. В Азербайджане пенсия повысилась за 10 лет с 80% до 108% от 

российской пенсии. В Беларуси пенсия изначально была выше российской пенсии (103%) 

и к 2020 году она выросла до 125%. Другим показателем, характеризующим сближение 

пенсий в странах СНГ, является коэффициент вариации, представляющий отношение 

среднеквадратичного отклонения показателя в странах от его среднего уровня в странах 

СНГ. В нашем случае для 2010 года он составил 171%, для 2014 года – 151%, для 2020 года 

– 138%. То есть происходит постепенная конвергенция (сближение) размеров пенсий на 

пространстве СНГ. 

 

Таблица 4 - Уровень среднего размера пенсии по ППС в странах СНГ в 2010-2020 годах  

(процентов к средней пенсии в России) 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Азербайджан 80 109 111 96 88 108 

Армения 38 41 40 48 47 47 

Беларусь 103 144 121 106 117 125 

Казахстан 66 83 81 82 99 97 

Кыргызстан 36 83 71 81 90 85 

Молдова 34 39 37 42 51 55 

Россия 100 100 100 100 100 100 

Таджикистан 17 22 24 24 23 21 

Узбекистан 71 81 86 80 66 62 

Украина 81 95 89 60 65 74 

Минимум 17 22 24 24 23 21 

Максимум 103 144 121 106 117 125 

Среднее 56,9 72,3 69,1 65,3 67,7 70,3 

Источник: рассчитано авторами 

 

 

Данные в таблице 2 содержат в себе инфляцию, так как представлены в текущих ценах. 

Для того, чтобы они отражали динамику реальной пенсии необходимо использовать 

соответствующие индексы по реальной пенсии. Для этого данные за 2020 год возьмем так, 

как они и приведены в таблице 2, а для остальных периодов рассчитаем их путем деления 

на индекс реальной пенсии 2020 года по отношению к 2010 году и умножения на индекс 

реальной пенсии данного периода по отношению к 2010 году. Тем самым мы получим 

сопоставимые данные в ценах 2020 года (см. табл.5).  
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Таблица 5 - Средний размер пенсии (за декабрь) в странах СНГ в 2010-2020 годах  

в ценах 2020 года  

(долларов США, по ППС национальных валют к доллару США) 

 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Азербайджан 354 453 499 445 468 608 

Армения 209 212 231 264 253 264 

Беларусь 454 575 596 540 628 707 

Казахстан 321 385 422 413 535 548 

Кыргызстан 186 436 405 448 504 480 

Молдова 201 212 218 220 272 311 

Россия 526 560 561 538 543 565 

Таджикистан 90 112 127 135 137 120 

Узбекистан 173 240 313 342 339 351 

Украина 396 484 414 299 341 417 

Минимум 90 112 127 135 137 120 

Максимум 526 575 596 540 628 707 

Среднее 265 334 344 331 365 397 

Источник: рассчитано авторами 

 

 

В результате данные за 2020 год остаются сопоставимыми для международных 

сопоставлений размеров пенсии, а данные в динамике для каждой страны соответствуют 

динамике реальной пенсии в странах. Сравнение среднего размера пенсии в отдельных 

странах с пенсией в России в динамике (см. табл. 5) показывает, что разрыв по размеру 

пенсии постепенно сокращается во всех странах, за исключением Украины, в которой 

размер пенсии по отношению к пенсии в России немного снизился. Так, если в 2010 году 

пенсия в Таджикистане составляла всего 17% от уровня пенсии в России, то в 2020 году она 

повысилась до 21%. А в Азербайджане и Беларуси пенсии, находившиеся в 2010 году ниже 

уровня российской пенсии, в 2020 году превысили ее (соответственно на 8% и 25%). 

Таким образом, мы показали, что для проведения международных сопоставлений 

размеров пенсии, как и других стоимостных показателей, следует использовать ППС 

национальных валют к доллару США, получаемые по результатам осуществления 

Программы международных сопоставлений ВВП и ППС. При этом для расчета в 

международных долларах социальных показателей следует использовать ППС по частному 

потреблению.  

Динамика среднего размера пенсий в странах СНГ в сравнении со средней пенсией в 

России показывает постепенное их повышение и сближение, подтверждаемое значением 

коэффициента вариации пенсии. Для обеспечения сопоставимости данных по каждой 

стране в динамике следует воспользоваться индексами реальной пенсии, определенных 

путем деления индексов номинальной пенсии на индекс потребительских цен. 
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Цифровые технологии динамично занимают свою нишу в области решения задач, 

связанных с аудитом персонала в России [1]. 

С чего начать цифровую трансформацию в аудите персонала организаций?  

Довольно часто, кадровым службам приходится сталкиваться с монотонной, рутинной 

работой, ставя на второй план развитие своей трудовой деятельности. Цифровизация 

односложных задач, таких как поиск и подбор персонала, адаптация персонала и других 

мероприятий, может положительно повлиять на эффективность компании. 

Аудит персонала заключается в работе с большим объемом информации, ее сборе и 

аналитике, в планировании потребностей, осуществлении контроля за отклонением 

плановых от фактических значений. Отсюда, вытекает потребность разработки алгоритма 

для автоматизации всех этапов аудита персонала. 

В статье, для примера, рассмотрим цифровизацию в немаловажном этапе аудита 

персонала как адаптация персонала. 

Адаптация персонала включает в себя процесс ознакомления, приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к социальной среде 

компании. Адаптация применима как к вновь приятым сотрудникам, так и к сотрудникам, 

перемещаемым на новую должность в порядке внутренней ротации. 

Цифровые технологии имеют важную роль в организации и рационализации процесса 

адаптации. Системы адаптации персонала упрощают и организуют процесс знакомства с 

компанией [2], с индивидуальным набором задач, изучение подходов решения этих задач, 

построение процессов взаимодействия с командой. 

При выстраивании процесса адаптации могут быть эффективны следующие Digital-

инструменты: welcome-фильмы; тренажеры, которые позволяют воссоздать интерфейс 

программного обеспечения; диалоговые тренажеры; бизнес-симуляторы; корпоративные 

мессенджеры; электронные корпоративные университеты; vr  [3] (виртуальная реальность) 

– технологии; чат-боты и другие инструменты. 

Говоря про трудоустройство на новое место работы, естественно, в первый день 

работы, сотрудника должен встретить наставник, который расскажет ему о 

диджитализации на предприятии, которые направлены на процесс адаптации. Уже в 

последующие дни испытательного срока, работник, пользуясь данными инструментами, 

реже прибегает к непосредственному визуальному контакту с наставником по общим 

вопросам, тем самым создавая для компании экономию рабочего времени, для 

рационального его использования. Самое главное, чтобы цифровые инструменты 

содержали всю необходимую информацию для адаптации сотрудника.  

Успех во внедрении разработанных цифровых адаптационных материалов, в первую 

очередь, должен зависеть от наставников, их заинтересованность необходимо подкреплять 

материальным стимулированием.  

Для сравнения рассмотрим затраченное время наставника при обычной (не цифровой) 

и диджитализированной (цифровой) адаптации персонала в первую неделю работы нового 

сотрудника. 
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Таблица  - Примерный План адаптаций персонала 

 

План в первую неделю адаптации персонала 
Обычная 

адаптация 

Цифровая 

адаптация 

Действия 

Время*, 

затраченное 

наставником 

во время 

адаптации 

Время*, 

затраченное 

наставником 

во время 

адаптации 

Ознакомить с работниками подразделения 2 часа 2 часа 

Изучение терминологии, применяемой в организации 1 час - 

Изучение положения о подразделении 1 час - 

Изучение документов, необходимых в трудовой 

деятельности 

1 час - 

Изучение должностной инструкции 1 час - 

Изучение алгоритма взаимодействия с иными 

подразделениями 

1 час - 

Ознакомить с правилами документооборота организации 8 часов - 

Разработать план работы на период адаптации 8 часов - 

Ознакомить с критериями оценки эффективности 

деятельности 

8 часов - 

Сформировать график обучения в течение срока адаптации 4 часа - 

Подключить к обучающим тренингам в организации 4 часа - 

Итого использованное время наставника на адаптацию 

нового сотрудника 

39 часов 2 часа 

* время указано приблизительное и зависит от конкретных условий организации. 

 

Как видно из таблицы, цифровизация при помощи Digital-инструментов существенно 

сокращает затраты времени на адаптацию персонала. Однако необходимо понимать, что 

HR-сервисы имеют высокие цены, несут определенные риски при приобретении, так как 

могут не подойти конкретной организации. В первую очередь, до приобретения для 

организации «цифры», требуется проведение аналитики процессов адаптации в 

существующих Digital-инструментах, для выбора оптимальной программы. 

С помощью цифрового аудита персонала, должна создаваться такая атмосфера, чтобы 

сотрудник получал информацию в полной мере и получал большое удовольствие от работы. 

Диджитализация аудита персонала должна быть на максимальном уровне по качеству.  
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 The article touches upon the issue of the application of pedagogical technology as a method 
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Проектность – определяющая черта современного мышления. Проектное мышление, 

проектная деятельность - процесс обобщенного и опосредованного познания 

действительности, в ходе которого человек использует технологические, технические, 

экономические и другие знания для выполнения проектов по созданию культурных 

ценностей.  

Сущность технологии проектного обучения заключается в возможности получения 

предметных знаний и навыков, овладении способами их добывания, развития и закрепления. 

Учащиеся самостоятельно разрабатывают различные виды постоянно усложняющихся 

проектных целей и задач, где предшествующие результаты выступают в качестве средств 

решения последующих задач. Следует отметить, что в акте целеполагания происходит общее 

программирование проектной деятельности, построение общего замысла проектного 

процесса, позволяющего спрогнозировать предстоящую задачу. На следующем этапе 

конкретизируются задачи практической деятельности и разрабатывается конкретная схема ее 

осуществления. 

Источником активности обучающегося в данном случае являются потребности. Движущей 

силой потребностей служат противоречия между выдвигаемыми в ходе учения практическими 

задачами и наличным уровнем знаний и познавательных сил школьников. И поскольку в 

основе проектного обучения лежит проблемная ситуация вполне определенного плана, то и 

процесс разрешения каждой конкретной проблемной ситуации связан с процессом 

преодоления затруднений. После того, как наметилась схема решения проблемы, 

мыслительный процесс переходит к завершающей фазе – обобщению и конкретизации, что 

фиксируется наглядно-опытными действиями. Последнее переходит в непосредственную 

практическую деятельность. Эту схему решения проблемы мы называем проектной. При 

этом следует отметить, что исключительную важность имеют умения обучающегося делать 

выводы, пользоваться приемами исследования, где ученик сам собственными усилиями 

отыскивает, делает субъективные и объективные открытия. Он не только приобретает знания, 

но и учится тому, как их приобрести, как самому наблюдать, экспериментировать, изобретать, 

обобщать, сравнивать, классифицировать. В таком случае процесс самообучения превращается 

в непрерывный ряд открытий, являющихся следствием собственных усилий обучающегося, где 

метод проблемной ситуации переходит в поисковый, а затем в исследовательский, а далее - в 

проектный метод.  

Таким образом, по мере овладения способами выделения системы понятий 

перестраиваются все механизмы учебной деятельности. На первый уровень поднимается 
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учебно-познавательный интерес. Он начинает выступать в функции не только 

смыслообразующего, но и побудительного мотива, так что обучающийся сам активно ищет 

ситуации, в которых усвоенное понятие может получить дальнейшее развитие. Тем самым 

его активность приобретает характер развития саморегулирующей учебной деятельности с 

ее мотивами, средствами и способами осуществления. 

Резюмируя, мы можем заключить, что проектная деятельность на любом уровне имеет 

конкретную цель. Содержание работы, форма ее выполнения вызывают интерес у 

учащихся, желание выполнить работу до конца. Творческая проектная деятельность 

способствует активизации мыслительной деятельности, развитию познавательных 

интересов, формированию положительной мотивации обучения, способствует активизации 

социально-профессионального самоопределения. 

Профессиональный выбор для старшеклассников является личностно- значимой 

проблемой, потому что несет ограничения их широко направленным интересам. Проектная 

деятельность снимает это ограничение, позволяя испытать себя в разных социальных ролях. 

На основании этого учебные интересы и склонности становятся более определенными и 

четко выраженными. 

В педагогических исследованиях (П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, С.Н. Чистякова, 

В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых, и др.) подчеркивается, что формирование способности 

личности к выбору профессии, формирование профессионального самоопределения 

обеспечивается выполнением следующих условий: развитием умений и навыков 

самоанализа; овладением способами анализа профессий; познанием своих возможностей 

через профессиональные пробы. 

Профессиональная проба — это профиспытание или профпроверка, моделирующая 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный 

процесс, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. [1]. 

К подготовительному этапу профессиональной пробы можно отнести содержание 

деятельности учащегося, связанное с постановкой проблемы, промежуточных и конечных 

целей работы, с ее планированием; с поиском литературных источников, изучением 

специальной литературы и другой информации по проблеме. 

Творческий этап в профессиональной пробе (соотносим с технологическим этапом в 

проектировании) предполагает выявление (формирование) у учащихся практических 

умений действовать по определенно заданному алгоритму. Например, это может быть 

выполнение практической работы в соответствии с технологической картой и т.п. 

На заключительном этапе профессиональные пробы адекватны деятельности 

профессионала, обеспечивают формирование специальных знаний, умений, навыков и 

наиболее полно обеспечивают формирование специальных знаний, умений, навыков в 

наиболее полно обеспечивают проявления индивидуальных особенностей, способностей 

учащихся. 

Развитие идеи проектного метода обучения приходится, в основном, на конец XIX - начало 

XX столетия. В этот период в системе образования многих стран происходит смена педагогической 

парадигмы. На этом этапе пересматриваются традиционные подходы к воспитанию и обучению, 

идет перестройка системы педагогических идей и методов. 

Группа исследователей (Н.А. Евдокимова, М.В. Звяглова, И.В. Лукашенко, М.Н. Певзнер, С.А. 

Расчетина и др.) рассматривает этот исторический отрезок времени как период зарождения идей 

альтернативной педагогики. По мнению ученых, педагоги-реформаторы, сторонники 

альтернативного подхода к воспитанию и обучению (Д. Дьюи в Америке, М. Монтессори в Италии, 

А. Нейлл в Англии, П.Петерсен в Германии, С.Френе во Франции, С.Т. Шацкий в России и др.) 

осуждали нормативную педагогику за ее оторванность от жизни, чрезмерный интеллектуализм в 

обучении, за ограничение деятельности воспитанника узкими, регламентированными 

возможностями, лишение его права на самостоятельность [2]. В противовес системе 

традиционного обучения (Я.А.Коменский, И.Ф.Гербарт, А.Дистервег) представители 
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альтернативной педагогики разрабатывали принципиально новые модели школ, внедряли в учебно-

воспитательный процесс новые педагогические технологии. 

Так, современные исследователи альтернативных процессов в педагогике США конца XIX - 

начала XX в., (С.С. Валаткене, Т.Д. Дмитриев, Т.А. Хмель и др.) [3,4] отмечают, что в системе 

американского образования в этот период происходит смена педагогической парадигмы, целью 

школы становится воспитание активной, мыслящей, творческой личности, учитель был призван 

организовывать процесс обучения так, чтобы школьник мог «найти пути, как добывать знания, 

когда они нужны» (Д.Дьюи). Ученые считают, что основой концепции новой школы и 

педагогики США в рассматриваемый период была философия прагматизма Д.Дьюи. 

По мнению Д. Дьюи процесс познания состоит из ряда стадий, направленных на решение 

различных проблем: 

- выделение проблемы, подлежащей решению; 

- выдвижение гипотез, альтернативных предложений, обеспечивающих решение данной 

проблемы; 

- преодоление тех последствий, которые могут наступить в результате реализации той 

или иной гипотезы; 

- выбор оптимального решения данной проблемы [5].  

Таким образом, в рассматриваемом историческом периоде наше внимание обращено на развитие 

новой педагогической парадигмы, основанной на идеях прагматизма (Д.Дьюи, Д.Мид, Ч.Пирс и 

др.). Главными задачами обучения в школах нового типа становятся следующие: научить учащихся 

мыслить; стимулировать активность и самостоятельность обучающихся; развивать 

познавательные способности школьников; формировать приемы творческого учения. 

Характерный для прагматической дидактики "метод собственных открытий" (Д.Дьюи), а также 

ориентация на научное исследование, как на «образец для построения стратегии обучения», 

стремление подвести учащихся к овладению скорее процессуальными аспектами научных знаний, 

чем содержательными, наиболее ярко отразились в «методе проектов». В педагогической 

литературе 20-х годов встречается множество определений метода проектов, равно как и другие его 

названия. В качестве синонимов употреблялись следующие термины: «метод целевого действия», 

«активный метод», «гуманный метод», «жизненный метод». На наш взгляд, каждое из названий 

акцентировало внимание на той или иной стороне нового для того исторического периода метода 

обучения. 

Анализ проектов разных видов и содержания, описанных в педагогической литературе 20-х годов, 

позволяет сделать вывод, что во всех них присутствует схема решения проблем, разработанная Д.Дьюи: 

выбор проекта и уяснение его целей – планирование предстоящей работы – осуществление проекта – 

обсуждение законченного дела [5]. 

Таким образом, проект учащегося в трактовке ученых - педагогов начала XX века — это слияние 

теории и практики, заключающее в себе не только постановку определенной "умственной задачи" 

(проблемы), но и ее практическое выполнение. Главная ценность проекта определялась 

возможностью включения ребенка в самые разнообразные виды деятельности. Мы считаем, что таким 

образом в учебных заведениях 20-х годов, использующих в обучении метод проектов, достигалась 

естественная интеграция знаний.  

Анализ историко-педагогической литературы, по проблеме использования метода проектов в 

обучении, позволил выявить принципиально отличную от традиционной концепцию учителя. 

Система отношений "учитель - учащийся" в учебно-воспитательном процессе, основанном на методе 

проектов, строилась на идее прагматического взаимодействия ("кооперативности") педагога и 

школьника. Из авторитарного "ментора" учитель превращался в организатора различного рода 

деятельности учащихся, консультанта и помощника.  

По нашему мнению, наиболее целостно и системно опыт апробации метода проектов в практике 

российских учебных заведений 20-х годов представлен в научных трудах С.Т.Шацкого. Он 

утверждал, что намечать проекты необходимо как планы общественно-полезных дел, используя их 

для установления тесной связи обучения с жизнью [6]. 
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Метод проектов, как дидактическая категория — это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить учащихся самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

способности прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

В целом проектный подход: 

 побуждает его проводить самостоятельные исследования и думать самостоятельно; 

 стимулирует творческий потенциал учащегося; 

 развивает способность принимать решение; 

 укрепляет мыслительные способности; 

 развивает умения и навыки изготавливать различные изделия из различных 

материалов; учит умению работать в команде. 

Проектное обучение опирается на личностно-деятельностный подход, что позволяет 

студенту стать субъектом обучения, использование МП эффективно повышает мотивацию 

учащихся, а также способствует развитию и совершенствованию навыков работы с 

разнообразными источниками информации (научные и научно-популярные статьи, графики, 

рисунки, Интернет).  

В результате вышеприведенного формируется новая основа инновационного 

проектного подхода, являющегося эффективным развитием системы высшего образования. 
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Қоғам талабына сай білім сапасын көтерудің, жан-жақты білімді  ұрпақ тәрбиелеудің 

басты бір әдісі- пәндерді кіріктіре оқыту. Кіріктіре оқыту— процесс және нәтиже.  Процесс 

ретінде оқу материалын қосу, біріктіру, жақындату мақсатын ұсынатын тұтас 

дидактикалық жүйе болса, нәтиже–тұлғаның әлеуметтенуі, шығармашылық ойлауының 

дамуы. Яғни интеграциялауды бір тұтас болатындай бөліктерді бүтін шығатындай етіп 

біріктіру деуге болады. Кіріктіре оқыту – кез келген мәселені  емес,   бір заңдылыққа, бір 

тұжырымдамаға бағынатын  бір ұғымды кешенді  түрде әр түрлі мақсатта (бірнеше пәннің 

немесе бір пәннің негізінде) жан-жақты қарастыратын, пәндерден алған білімді 

толықтыратын, нақтылайтын, жақындастыратын, олардың арасындағы байланысты, 

айырмашылықты айқындайтын, тұтас білім қалыптастыратын жүйе. Интеграция дәстүрлі 

пәннен алған білімді жаңаша сипатта (жан-жақты толықтырылған) талдау, нақтылау, 

толықтыру тәсілі болып табылады. Яғни пәндік білімді  пәнаралық байланыс арқылы алған 

жаңа біліммен байланыстыру, қосу арқылы білімді бір тұтас жүйеге айналдыру. Пәнаралық 

байланыста оқушының білімін жақын пәндерді пайдалану  арқылы толықтыру, нақтылау, 

кеңейту мақсаты болса, интеграциялы оқытудың нақты мақсаты– пәндерді кіріктіре оқыту 

негізінде құбылыстың  ерекшеліктері, заңдылықтары, практикалық тиімділігі негізінде 

оқушының құбылысқа басқаша талдау жасау арқылы ойлау, өзбетімен іздену, басқа 

пәндердің негізінде тақырыпты басқа қырынан кеңірек қарастыру, өзіндік тұжырымдар 

жасау, шығармашылық ойлауды туғызатын  ғылыми ойлауын қалыптастыру. Ал ғылыми 

ойлау  – ғылыми білім негізінде қалыптасатын болса, ғылым жүйесін оқылатын пән 

жүйесінде жеткізу, яғни оқу пәнінің мүмкіндігі  арқылы студентке тұтас ғылыми-пәндік 

білім беру; игерген теориялық білімді кез келген жағдайда пайдалана алатын 

технологиялық біліктілік, шығармашылық қабілет қалыптастыру.Демек, аталған 

заңдылықтардың бірлігін, тұтастығын сақтау нәтижесінде: білім алушының қоршаған 

ортаны, табиғатты, яғни әлемді тұтастықта, байланыста  қабылдауда диалектико-

материалистік көзқарасын қалыптастыруға; дамытушылық қызметі: білім алушының 

белсенділігін , шығармашылық және жүйелі, сыни ойлау қабілетін дамытуға; білімдік 

қызметі: білім алушыда пәнаралық байланыстың жақын пәндерді тұтастықта қабылдауға, 

олардың арасындағы себеп-салдарлық байланысты айқындауға; материалды игеруде: 

анализ, синтез, салыстыру жалпылау және жүйелеу сияқты танымдық әдістерді 

пайдалануға мүмкіндік болады; зерттеушілік,  тілдік, қатысымдық, ақпараттық іскерлік 

арта түседі; оқу-танымдық кешенді құзыреттілік , өз әрекетінің нәтижесін өзі бағалауға 

қалыптасады. Кіріктіре оқытудың әдістемелік қызметі– қоршаған орта, оның 

заңдылықтары туралы тұтас білім қалыптастыруда пәнішілік және пәнаралық байланысты 

бекіте түсу.  Демек, кіріктіре оқыту: білім алушының танымдық қызығушылығын 

арттырады, әлемнің ғылыми картинасын тұтастықта қабылдауға, әр пән бойынша 

қарастырып отырған бір мәселенің арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды тереңірек 

түсінуге,  ұғымды теориялық және практикалық тұрғыдан жан-жақты зерделеуге, 

салыстыруға, нәтижесінде білімін жүйеліпәнаралық байланыс арқылы фактіні не 

құбылысты саналы ой елегінен өткізуге үйренеді, зерттеушілік әрекет пайда болады, 

шығармашылық қабілеті, сыни ойлауы, қиялы, есте  сақтау қабілеті арта түседі, 

интеллектуалды ой- өрісі дамиды, ақиқат дүниенің біртұтас жүйе екендігі туралы ғылыми 
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көзқарас қалыптасады, уақытты үнемдеуге, бір тақырыпты әр пән бойынша қайталай 

бермеуге мүмкіндік болады т.т.  

Кіріктіре оқытудың сипаты: 

    -жеке тұлғаға бағыттай оқыту, яғни білім беру үдерісінде адам–басты құндылық; 

    -жалпылама пәндік білім, яғни кіріктірілген пәндердің заңдылықтары негізінде 

саналы, сапалы, тұтас білім қалыптастыру; 

     -ішкі, сыртқы, ұйымдастырушылық мотив  туғызу (ояту); 

     -білім беруде жүйелілік, яғни ғылыми теориялардың іштей байланысын саналы 

түсіну, қабылдау; 

    -білім беруді проблемалық жағдаяттарға құру; 

    -рефлексиялық әрекет; 

    -диалогтік сипат, яғни шындық диалогтік қарым-қатынастан туындайды.  т.т.  

Интеграциялық оқытудағы ең маңызды мәселе оқыту жүйесіне қажетті  мәселелерді 

анықтау. Атап айтқанда: 

    -кіріктіре оқытудың мотиві, мақсаты айқын болуы; 

    -кіріктіре оқытылатын пәндердің құрамы; 

    -жүйеқұрушы және қосымша компоненттер; 

    -интеграцияның формасы; 

    - кіріктірілетін пәндердің сипаты; 

    -материалды орналастырудың бірізділігі; 

    -тиімді әдістер мен тәсілдер, рефлексия; 

    -кіріктірілетін технологиялар, олардың сипаты; 

    - білім алушылардың игерген білім деңгейлерін тексеру формалары мен түрлері. 

Пәндерді кіріктіре оқыту үшін: кіріктірілетін пәндерден алынатын  тақырып бір-біріне 

жақын болуы, немесе бір мәселеге құрылуы;   бірдей әдіс-тәсілге негізделуі; кіріктірілетін 

оқу пәндері бір тұжырымдамаға, заңдылыққа құрылуы.   Кіріктірілетін пәндерден алынатын 

материалдар мазмұны, өткізу формасы, әдіс-тәсілі жағынан қабысып бірін-бірі толықтырып 

тұруы, яғни оқу пәндері дидактикалық бірліктерді ірілендіріп игерту технологиясына 

негізделуі тиімді. Мазмұнды құрайтын материалға талдау жасай отырып, олар: негізгі және 

қосымша деп жіктеледі. Негізгі материал жүйеқұрушы компонент болып есептелінеді. Оған 

интегратор пәніндегі негізгі ұғымға қатысты  материал жатады. Материалды 

орналастыруда алдымен негізгі жүйеұқұрушы материал беріледі де, одан кейін сол 

жүйеқұрушы материалдың мазмұнын ашатын, толықтыратын, нақтылайтын материал 

қамтылады. Кіріктірілетін пәндерге сипаттама бергенде мақсат бірлігін, заңдылықтары мен 

тұжырым бірлігін, әдіс-тәсіл, технология бірлігіне назар аударылады.[1]. Интеграциялық 

оқытуды іске асыратын негіз сабақ болғандықтан, оның өзіне тән ерекшеліктерінің болуы 

заңды. Мұндай сабақта алдымен интегратор ретінде  негізгі пән алынады да, басқа пәндер 

негізгі пәндегі мәселені тереңдету, салыстыру, кеңейту, нақтылау мақсатын көздейді. 

Осыған орай ондай сабақтың құрылымы да басқаша болады. Атап айтқанда, сабақтың әр 

кезеңінде мәселе интегратор пәннің тақырыбына тәуелділік, ықшамдылық, нақтылық, 

логикалық байланыстылық сақталынуы тиіс. Яғни кіріктіру фактілерді (әр пәннен бір 

мәселені) салыстыру, талдау, кіріктіру арқылы мәселенің жаңа қырын айқындаудың, 

иерілген білімін толықтырудың, тереңдетудің,  оны жүйелеудің негізгі көзі болып 

табылады. Мұндай нәтижеге жету үшін қарастырылып отырған мәселенің (әр пән бойынша) 

теориялық негізі, интеграциялы оқытудың басты қағидалары мен заңдылықтары, 

ерекшеліктері мен маңызы бағамдалуы тиіс. Өйткені интеграциялы оқыту өзіне тән 

ұстанымдарымен, нысанымен, формасымен, деңгейімен, бағыты, кезеңімен, оқытудың 

жаңа бір формасы, әдісі ретінде сипатталады. Білім беруді ізгілендіруде жеке адамның жан-

жақты және толық қалыптасуы тек қана бағдарламалық материалды игерумен ғана емес, 

олардың өзін-өзі тануына,  өзін-өзі бағалауына, басқалармен игерген білімін бөлісуге 

талпынуына жағдай жасау, олардың танымдық, рухани әрекет мүмкіншілігін белсендіре 

түсу маңызды.   
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Кіріктіре оқытудың әдіс-тәсіліне, деңгейіне, бағытына қарай  түрлері: пәнаралық және 

пәнішілік делініп жіктеледі.[2]. Біздің нысанымыз - пәнішілік кіріктіру. Пәнішілік 

кіріктіру– бір пәннің аясындағы   ұғымдарды кіріктіру жүйесі. Білім беру жүйесінде 

кіріктіре оқыту 3 деңгейлі үлгі ретінде беріледі. 1.Оқытудың мақсаты: қоршаған ортаны 

тұтастықта қабылдау, бөлшекті бүтінге айналдыру туралы түсінік, ұғым қалыптастыру; 

2.Оқытудың құралы: тұтас білім қалыптастырудың, пәндік білімдерді кіріктірудің амалы, 

тәсілі. 3. Нәтиже: игерген білімді біртұтас жүйелеуге, оны шығармашылықпен қолдануға, 

өзіндік көзқарасы мен бағытын, ғылыми ойлау стилін, қызығушылығын қалыптастыруға, 

жан-жақты дамуына мүмкіндік жасалады. 

Пәнішілік кіріктіру дидактикалық бірліктерді ірілендіріп беру (УДЕ) және модульдік 

технологияның негіздерін басшылыққа алады.УДЕ бойынша жұрнаққа қатысты ереже-

анықтамалар, пікірлер, ғылыми көзқарастар жинақталып бір үлкен блок ретінде беріледі.  

Модуль-блоктік технологияның құрылымы бойынша: модульге ену, ақпарат, әдістемелік 

нұсқау, тексеру және бағалау жүйелері сақталады. Мысалы, қазақ тілі пән ретінде 

мектептен басталып, жоғары оқу орындарында жалғасады. Осы кезеңдердегі оқулықтардың 

бәрінде (әр түрлі мақсатта, әр түрлі көлемде)  тілдік ұғымдардың бәрі , оның ішінде 

«жұрнақ» тақырыбы да қайталанып беріліп отыратыны белгілі. «Жұрнақ» тақырыбына 

қалам тартпаған ғалымдар (А.Ысқақов,  Ы.Маманов, Н.Оралбаева. С.Исаев, К.Құрманалиев 

т.т.) кемде-кем. Біздің басты мақсатымыз ғалымдардың зерттеулеріндегі, оқулықтардағы  

берілген  ережелерді  жинақтап, сөзжасам жұрнақтарының табиғатына қатысты тұтас бір 

анықтама құрастыру. Ереже-анықтамаларды жинақтау алдын ала студенттерге тапсырма 

ретінде берілді. Интегратор пән ретінде «сөзжасам» пәні, қосымша пән ретінде 

«морфология» пәні негізге алынды. Интегратор пән «сөзжасам»  болғандықтан, 

жұрнақтардың сөз мағынасын өзгертудегі:  мағыналық, қызметтік, қолданыстық, т.т. 

ерекшеліктерін сөз түрлендіретін  жұрнақтармен салыстыра отырып,  студенттің  

тұтастықта қабылдауын ұйымдастыру. Мақсатымызға жету үшін кейс-стади әдісін 

қолдандық. Кейсті құрастыруда мынадай жүйе басшылыққа алынды: ситуацияны 

құрастыру (кейс), білім алушылардың тірек білімдерін жаңғырту (сұрақтар, проблемалық 

жағдаяттар, т.т.), әдістемелік нұсқау,  ақпаратқа талдау жасау, басты проблеманы таба білу, 

оны шешудің  жолдарын анықтау, қорытынды жасау. Кейсті талдауда бірнеше әдісті 

кіріктіре пайдалануға мүмкіндік болады. Мысалы, модельдеу, яғни жағдаятты құрастыру, 

жүйелі талдау, сипаттау, проблемалық, жіктеу, миға шабуыл, пікір талас әдістері тиімді 

саналады. Кейске қойылатын басты талап: мақсаты мәтінге (кейске) сай, яғни мәтіннің 

мазмұнын ашатындай болуы; өзекті мәселеге құрылуы, аналитикалық ойлауын дамытуы, 

пікірталасқа итермелеуі, бірнеше шешімінің болуы т.т. 

 

Кейс мынадай мазмұнда берілді:  

Жұрнақ—жалғанған сөзін өзгертіп, лексикалық немесе грамматикалық мағына 

үстейтін қосымша» (Қазақ  тілі. Энциклопедия. Алматы.1998,148-б.) 

Студенттерге бір негізгі түбірден тараған туынды түбірлерге, сөзжасамдық ұяға 

қатысты зерттеу еңбектерінен [3] мысалдар келтіру тапсырылды.   

Мақсаты: мағыналық өзгеріске ұшыраған сөздерді бір бөлек,  тұлғалық өзгеріске 

түскен сөздерді бір бөлек топтай отырып, білімгерлер кейстегі тұжырымды нақтылайды 

және туынды сөздердің табиғатына қарай мынадай сұрақтарға жауап берулері қажет. 

1.Кез келген жұрнақ жалғанған сөзін өзгерте ме? Өзгерту мағыналық жағынан ба, әлде 

тұлғалық жағынан ба? 

2.Грамматикалық және сөзжасамдық мағынаны бір-бірінен қалай  ажыратуға болады? 

3.Туынды сөздің мағыналық және тұлғалық өзгеруіне қарай жұрнақтарды жіктеуге 

бола ма, болса, қандай негіздерге (бірінші беретін мағынасы ма әлде атқаратын қызметі ме) 

сүйенуге болады? 
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4.Кез келген  жұрнақ кез келген сөзге жалғана бере ме? Түбір морфемаға қосымша 

морфемалардың қосылуында белгілі бір заңдылық бар ма? Сұрақтардың теориялық 

негіздерін ашуға қажетті дереккөздер берілді. 

Нәтиже: лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық мағыналардың табиғаты 

айқындалады, сөзжасам жұрнақтарының белгілері жүйеленіп, тұтас бір анықтама 

құрастыруға, жұрнақтардың ерекшеліктерін (мағыналық, қызметтік, қолданыстық) 

салыстырмалы түрде топтап, сызба түрінде көрсетуге мүмкіндік болады.  

Студенттер туынды түбірлерге   мысалдар жинады, олардың сипаты мынадай: күй-

күйшіл-күйшідей-күйшілік-күйшілдік-күйсіз;дау-даугер-даукес-даукестік-даулағыш-

даулас-даулау-дауласушы-даурық-даурығу-даурығушы-даурығысу-даурықтыр-

даурықтыру-даурыққыш-дауыс-даушы-даурықпашы-даурықпашылық т.т. мысалдар 

жазып, оларға құрамына қарай талдау жасады. Бірден сөзжасам жұрнақтарының табиғатын 

толық ашатындай анықтама құрастыру оңай болмады. Ондай әрекетке студент қалыптасуы 

тиіс.  Берілген сұрақтарға да жауаптары толық болмады. Сондықтан қысқаша түсініктеме 

берілді. Қазақ тілінің ғылыми грамматикаларында қосымшалар: жалғау (септік, көптік, 

жіктік және тәуелдік болып 4-ке бөлінетіні  белгілі) және жұрнақ болып жіктелгенімен,  

жұрнақтарға байланысты әр түрлі пікірлер бар, айталық, ғылыми грамматикаларда 

жұрнақтар: сөз тудырушы, сөз түрлендіруші және форма тудырушы болып жіктеліп 

келгенін  оқырман қауым біледі. Бұл орайда сөз тудыратын қосымшалар өзі жалғанған 

сөзіне жаңа мағына үстейтіндігі белгілі , ал сөз түрлендіруші мен форма тудырушы 

қосымшаларда мұндай мүмкіндік бар ма деген сұрақтың болуы заңды.  Бұл сұрақтың 

жауабын ғалым С.Исаев: қосымшалардың сөзге жалғанғанда беретін мағынасы (басты 

белгісі) мен қызметіне қарай: сөз тудырушы және сөз түрлендіруші деп екіге бөлуді 

ұсынады.[4]. Демек, туынды сөзге талдау жасағанда оның мағыналық (яғни түбірдің 

мағынасы өзгерді ме, өзгермеді ме) ерекшелігіне және қызметіне назар аударамыз. 2-ші 

сұрақтң жауабы да туынды сөздің мағынасымен байланысты. Яғни жаңа мағына тудыратын 

сөзжасам жұрнақтары (сөзжасамдық мағына), сөзтүрлем жұрнақтары арқылы 

грамматикалық мағына пайда болады. Сонымен қатар кез келген жұрнақ кез келген сөзге 

жалғана бермейді.Сөзжасам жұрнақтары сөзге таңдап-талғап жалғанады. 

Сабақты кіріктіре оқыту технологиясының талабына сай  ұйымдастыру әр оқытушыдан 

әдістемелік, технологиялық,  кәсіби құзыреттілік шеберлікті талап ететіні даусыз. 

Дегенмен, бірнеше пәннің негізін құрайтын бір ұғымды сирек болса да, кіріктіре оқыту 

әдісімен өткізіп тұру артық болмас еді. Білім алушыларын өзбетімен шығармашылықпен 

ойлау, сұрақ қою, проблема жасау, оны шешудің жолын таба білуге қалыптастыру– әр 

оқытушының басты мақсаты болса, сол  мақсатқа жетудің тиімді бір жолы сабақты кіріктіре 

оқыту әдісі деуге болады. 
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Аңдатпа 

Тат ауруларының ішінде кең таралған және өте зиянды ауру қоздырғыштардың бірі 

қоңыр тат (Puccinia recondita  f. sp. Rob. ex. Desm.). Дамыған елдерде тат аурулары, 

әсіресе қоңыр тат бидай өнімділігін тежейтін биологиялық фактор болып табылады, бұл 

патогеннің популяция құрамының мутацияға бейімділігімен және ауа ағымы арқылы 

бірнеше жүздеген километр қашықтықтарға тез таралуға қабілеттілігімен 

түсіндіріледі. Қазақстанда егістік алқаптардың барлығынан бидай қоңыр татының 

дамуы анықталған. Мақалада зертханалық сабақта қоңыр тат ауруларының себебін, ауру 

қоздырғыштың ие өсімдікпен ара-қатынасын, өсімдіктердің ауруға қарсы тұруы және 

тағы басқа күрес жолдарын жүргізу көрсетілген. Астық дақылы сорттарында кеңінен 

таралған қоңыр тат ауруы зерттелген, індетті аурудың негізгі патогенді белгілері, 

дамуына қолайлы жағдайлар талданылған. Тақырып бойынша зертханалық жұмыстарды 

өткізу барысында проблематикалық әдістің деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 

қолданылған.  

Түйін сөздер: бидай, Puccinia recondita f.sp. tritici, төзімділік, егістік алқап, 

эпифитотия. 

Аннотация 

Одним из наиболее распространенных и очень вредных возбудителей ржавчины 

является бурая ржавчина (Puccinia recondita f. Sp. Rob. Ex. Desm.). В развитых странах 

болезни ржавчины, особенно бурая ржавчина, являются биологическим фактором, 

который сдерживает урожай пшеницы, что объясняется предрасположенностью 

популяции возбудителей к мутациям и ее способностью быстро распространяться на 

воздушные расстояния в несколько сотен километров. В Казахстане развитие бурой 

ржавчины пшеницы обнаружено во всех полях зерновых культур. В статье описываются 

причины бурой ржавчины в лаборатории на предмет фитопатологии, взаимосвязи 

патогена с растением-хозяином, устойчивость растений к болезням и другие способы 

борьбы с ним. Изучена наиболее распространенная болезнь бурой ржавчины у сортов 

злаков, проанализированы основные патогенные симптомы инфекционного заболевания и 

благоприятные условия для его развития. В ходе лабораторных работ по теме 

использовалась технология дифференцированного обучения проблемного метода. 

Ключевые слова: пшеница, Puccinia recondita, устойчивость, полевой участок, 

эпифитотия. 

Abstract 

One of the most common and extremely harmful pathogens of brown rust (Puccinia recondita 

f. Sp. Rob. Ex. Desm.). In developed countries, rusty diseases, especially hurricane rust, are a 

biological factor that controls the harvest of wheat, which is explained by the predisposition of the 

population to the extent of its mutations and its ability to spread the disease. In Kazakhstan, the 

development of wheat rust has been discovered in all fields of grain crops. The article describes 

the causes of rust in the laboratory of phytopathology, the relationship of pathogens with the host 

plant, the resistance of plants to disease and other ways of struggle with it. The most common 

disease of rusty rust in varieties of cereals was studied, the main pathogenic symptoms of infectious 
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disease and favorable conditions for its development were analyzed. During the laboratory work 

on the topic used the technology of differentiated training of the problem method. 

Keywords: wheat, brown rust, tolerance, arable land, epiphytosis. 

  
Basidiomycetes – базидиомицеттер класы, Telomycetes – класс тармағы, Uredinales – 

таттар қатары, Pucciniacea тұқымдасы, Puccinia туысы, Рuccinia recondita f. sp. tritici Rob.ex 

Desm. (P.tritici Erikss. et Henn) түрі – бидай қоңыр тат саңырауқұлағы әлемде егістік 

алқаптарында кеңінен таралған өте қауіпті ауру қоздырғыштардың бірі. Қоңыр тат ауру 

қоздырғышы вегетациялық кезенде 6  уредогенерация беретін, ауа толқынымен жүздеген 

қашықтықтарға таралатын аэрогенді ауруды тудыратын, қолайлы жағдайда эпифитотия 

пайда болдыратын облигатты патоген [1, 846 б.; 2, 26 б.]. Әлемде барлық егістік 

алқаптарында тат аурулары, әсіресе қоңыр тат астық дақылдары өнімділігін тежейтін 

биологиялық фактор болып табылады, бұл патогеннің популяция құрамының мутацияға 

бейімділігімен және ауа ағымы арқылы бірнеше жүздеген километр қашықтықтарға тез 

таралуға қабілеттілігімен түсіндіріледі. Қоңыр тат күздік бидай егістігінде күз айларында 

дамиды. Аурудың алғашқы белгілері бидайдың масақтану кезеңі алдында, масақтану 

кезенінде пайда болады да максимальды дамуы дәннің сүттеніп-балауызданып пісіп жетілу 

кезендерінде байқалады [3, 36 б.;  4, 1б.]. 

Инфекция  ошағының  өршуіне  және  жер  шары  масштабында  тат ауруларымен  

күресу  үшін  халықаралық  қауымдастықта  Нобель  сыйлығының лауреаты «Жасыл 

революцияның» атасы доктор Норман Борлаугтың (Borlaug Global Rust Initiative) атында 

жаһандық бастама құрылды. BGRI мақсаты дүние жүзі  бойынша  сабақты,  сары және  

қоңыр  тат  ауруларына  бидайдың  төзімділігін және  өнімділігін  жоғарлату.  Бұл  ұйым  

жыл  сайын  ғылыми  кеңес ұйымдастырып  отырады,  кеңесте  ғалымдар  өздерінің  

бидайдың  тат ауруларымен күресу мен алдын алуда жүргізіп жатқан жұмыстарын 

баяндайды [5, 129 б.]. 2013 жылдың 18-23 тамыз аралығында Индия, Нью Дели қаласында 

бидайдың  тат аруларының  төзімділік  проблемалары  қарастырылған BGRI 5-ші 

халықаралық  техникалық  семинары  өткізілді. Конференция  жоғары саяси және ғылыми 

деңгейімен ерекшеленді, форумға Индия президенті Шри Пранаб  Мукерджи,  сонымен  

қатар  алдынғы  қатардағы  фитопатологтар  мен генетиктер: R.McIntosh, R. Park [6, 268 б.] 

, E. Lagudah [7], H.Bariana (Австралия) [8, 184 б.] , L.Szabo, B. Bowden (США), D, Hodson, 

R. Singh (СИММИТ, Мексика), Y. Jin (Канада), M. Howmoller  (Дания),  Z.  Pretorius  (ЮАР)  

және  тағы  басқалары  қатысты [9, 125 б.]. 

ФАО және BGRI сарапшылары бидайдың тат арулары бойынша жаһандық жобаларды  

жүзеге  асыруда,  олар  аурудың  алдын  алу  үшін  қызығушылық танытқан  мемлекеттерге  

саяси  және  техникалық  жағынан  қолдау  көрсетіп отырады. Олар төзімді жаңа сорттарды 

шығаруға, сертификатталған дәндерді қолдануға, жас мамандарды оқытуға, мониторингті 

күшейтуге, төтенше жағдайларға жауапты  шара  қабылдау  мен  халықаралық  

ынтымақтастықты  күшейтуге мүмкіндік туғызады [8, 184 б.]. 

Бұл өзекті мәселеге орай фитопатологияда білімді де білікті жас мамандарды  

дайындауға байланысты зертханалық сабақта проблематикалық оқыту әдісін қолдану ол 

студенттерге берілген тапсырмаларды орындау кезінде ойлау операциялары мен логикалық 

талдау, қорытындылау, іздену әрекеттері заңдылықтарын терең түсінуге мүмкіндік береді. 

Яғни бұл жағдайлар тарапынан танымдық қызығушылық, тағы да басқа тәжірибе жүзіндегі 

ережелерді ескере отырып оқытудың осы уақытқа дейін қолданып келе жатқан тәсілдерін 

қолдану ережелерінің жаңа жүйесі. Осы әдіс студент ойына, пікір қайшылықтарына дұрыс 

бағдар жасай отырып, оларды берілген сұрақтарға дұрыс жауап табуға үйретеді. Әдетте 

оқытудың бұл түрі қарастырылып отырған жаңа оқу материалдарын түсіндіру кезеңдерінде 

қолданылады. Сонымен проблематикалық оқытудың ерекшеліктері ол студенттерге дайын 

білім берілмей, жаңа сабақты меңгеру кезінде проблематикалық іззденістер арқылы 

шешуды талап етеді [10, 13 б.; 11, 73 б.]. Бұл оқыту әдісінің күшті жақтарына келесілер 

жатады: студенттердің логикалық ойлау қабілеттерін арттырады, оқу еңбектеріне деген 
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қызығушылықтарын арттырады, оларды өздігінен саналы жұмыс жасауларына баулиды, 

берік білімге, оқытудың жоғары нәтижелеріне жеткізеді. Оқыту барысында жағдайларды 

оқу үрдісінің барлық, яғни жаңа тақырыпты түсіндіру кезінде жаңа сабақты бекіту, тексеру 

кезеңдерінде ойластыруға болады. Оқытушы проблемалы жағдайды туғызып, олардың 

шешімдерін ізденуді студенттерге бағыттайды. Осылай студент өз оқуының субъектісіне 

айналады. Нәтижесінде бала жаңа білімді игеріп, сабақта орындарылатын тәсілдерді 

меңгереді. Проблематикалық оқытудың мақсаты – ғылым таным нәтижелерін, білім 

жүйелерін ғана меігеріп қоймай, сонымен қатар студенттер бұл нәтижелерге жету 

жолдарында өзінің де, жүргізіліп жатқан процестерді де меңгеруге, студенттердің таным 

дербестіктерін қалыптастырып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту [12, 58 б.; 13, 

239б.] (сурет 1).  

 

Проблемалық оқыту 

 

Проблемалық жағдаяттың пайда болуы 

 

Проблемалық міндетті қою және оның қиыншылық мәнін жете 

түсіну 

 

Болжау арқылы шешім тәсілдерін табу 

 

Болжамды дәлелдеу 

 

Проблема шешімінің дұрыстығын тексеру 

 

Сурет 1 – Проблемалық деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 

 

Проблемалы оқытудың негізгі түсінігі – «проблемалық жағдай» болып табылады. 

Мұның  екі жағы бар: а) тірек білімдерінің қарамақайшылығын ажыратуға, қандай да бір 

маңызды ақпараттың жетіспеушілігіне байланысты пәндік-мазмұнды; б) студенттердің 

қандай да бір жаңа білім алуы жағдайында қарама-қайшылықты түсінуге және оны жою 

ниетін оятуға бағытталған мотивациялық. Проблематикалық жағдайларды оқу үрдістерінің 

барлық жаңа тақырыпты түсіндірулер кезеңінде, тексеру кезеңдерінде ойластыруларға 

болады. Оқытушы проблематикалық жағдайды туғызып, оның шешімдерін іздеу 

барыстарында студенттердің ойлануларына бағыттайды [11, 48 б. ]. Бұл оқыту әдісінде 

студенттер орындаған тапсырмалар іс-әрекеттерін келесідей тұжырымдауға болады: А) оқу 

материалдары материалдарын талдаулар мен саралаулар; Ә) проблеманы ашу, өнім 

жасаушы шығармашылық еңбекке қол жеткізу; Б) қорытынды жасау, студенттің өз-өзіне 

баға беруі, саралауы. Осы оқыту технологиясы кезінде студенттер дұрыс ізденулерді білген 

кезде дамытуда берілген тапсырмаларға байланысты нәтижелі қорытындыларды көрсетеді. 

Мұндағы тапсырмаларды шешулердің әдістері: зерттеушілік- индуктивті (жекеден 

жалпыға) және де дедуктивті (жалпыдан жалқыға) – жобалау. Проблемалық жағдаятты 

шешу құралдары; эксперимент, ақпаратпен жұмыс, бақылау, модельдеу. Студенттердің 

жұмыс формалары: әңгімелесу (эвристикалық, дискуссия, сұрақ-жауап және тағы 

басқалар), проблемалық әдістер, зерттеушілік сипаттағы зертханалық тәжірибені шешу, 

топтағы теориялық жұмыс. Осы әдісті оқыту технологиясының сызба-нұсқасында 

оқытушы проблемалық жағдаят туғызып, студенттерді оның шешімдерін табуға 

бағыттайды. Студенттер берілген мәліметтерді іздестіруге, ұсынылған гипотезалардың 

дұрыстығын тексеруге және де алынған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдануға мүмкіндік 

туғызады [10, 6 б.]. Оқытушы мен студенттер қызметтеріне байланысты проблемалық 

оқыту түрлі деңгейде болуы мүмкін (кесте 1). 
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Кесте 1 –  Проблемалық оқыту түрлі деңгейде болуы 

 

Деңгей  Оқытушыда 

сақталатын 

звено саны 

Студентке 

берілетін 

звено 

саны 

Оқытушының іс - әрекеті Студенттің іс - әрекеті 

0 3 0 Жағдаят туғызады, оны 

шешеді 

Жағдаятты шешімін 

есте сақтайды 

1 2 1 Жағдаят туғызады, оны 

жинақтайды 

Жағдаятты шешеді 

2 1 1 Жағдаят туғызады Жағдаят туғызады, оны 

шешеді 

3 0 3 Ұйымдастырады, 

бақылайды және 

жетекшілік етеді 

Жағдаятты түсінеді, 

жинақтайды және 

шешеді 

 

Білім беру жүйесінде проблемалық жағдаяттарды пайдалану әлі де әдістемелік жағынан 

жеткілікті әзірленбеген. Бұл әдісті табысты қолдану көбінесе білім берушінің терең 

біліміне, осы әдіске қызығушылық танытуына және білім алушылардың жоғары 

мотивациясына байланысты.  

Зерттеу нәтижелері. Студенттерге білім беруде тиімді оқыту түрлерінің бірі – 

проблемалық типтегі практикалық сабақ. Бұл проблемалық сабақ түрінде оқыту теория мен 

практиканы ұштастыруға мүмкіншілік бере отырып, оқу үрдісінің тиімділігін арттыра 

түседі. Осы оқыту әдісі бойынша алдымен студенттерге проблемалық жағдаяттың пайда 

болуы деңгейінде қоңыр тат ауруының әлемде және Қазақстанда дамуы  баяндалды, шет 

елдік, отандық ғылыми әдебиеттерге талдау жасалынды.  

Проблемалық міндетті қою және оның қиыншылық мәнін жете түсіну үшін сабақта 

тәжірибелер жүргізу кезінде зертхана жағдайында екі нұсқада астық дақылы сорттары 

егілді, өсуіне фенологиялық бақылаулар жүргізілді [сурет 2].  

Практикалық жұмыстарды орындау барысында сабақтың мәнін жете түсіну логикалық 

ойды дамыту негізінде «Кім жылдам?» тақырыбы бойынша келесі сауалнама сұрақтары 

талданылды: 

 Астық дақылдары сорттарының систематикалық сипаттамасы, түрлік ерекшелігі 

қандай? 

 Астық дақылдарының өндірісте егілетін сорттары және олардың шаруашылықтағы 

маңызы қандай? 

 Астық дақылдарының әлемде және Қазақстандағы егістік алқаптарының көлемі 

қанша? 

 Астық дақылдарының өсуіне қолайлы жағдайларды қалай түсінеміз? 
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Зертхана жағдайында егілген астық дақылы сорттары 

 

Білім алушыларға жаңа ақпарат беру танымын толықтырып дамыта түсу мақсатында 

қоңыр тат ауруы жайлы ақпараттар берілді. Бидайдың қоңыр тат ауруы егістікте ең кең 

таралған зиянды ауруларының бірі екендігі атап өтілді. Астық тұқымдастардың тат ауруы 

көптеген дәнді дақылдар өнімінің төмен болуына себепші болатыны, зияны өсімдіктің 

ассимиляциялық қызметінің төмендеуі, олардағы физиологиялық үдерістердің бұзылуы, 

астық дақылдардың суыққа төзімділігінің төмендеуіне алып келуі баяндалды. Аурудың 

әсерінен дәнінде глютениді компоненттердің түзілуіне кедергі жасайтыны, крахмал мен 

протеинің эндоспермде синтез процесі мен жинақталуы тежелеуі, өсімдік қатты 

залалданғанда масақтарда аз өте майда, сапасы, салмағы төмен бидай түзіледі, сондықтан 

өнім жетіспеушілігін тудыратыны анықталғаны мәлімделінді [14, 16 -б.]. Өсімдіктердің 

зақымдану салдарынан жапырақ тақтасында хлорофил мөлшерінің кемуі фотосинтез 

процесі қарқынының баяулауына, өнімнің, органикалық зат көмірсу крахмалдың түзілуінің 

кемуіне, қатар зақымданған бидай сорттарының дәні ауруға шалдықпаған сорттар дәнімен 

салыстырды, тек сыртқы пішіні ғана емес дәннің сапалық көрсеткіштерінің кемуі білім 

алушылармен талданылды. 

Астық дақылы сорттарында P.recondita саңырауқұлақ ауруының белгілерін дамуын 

зерттеу үшін танап жағдайындағы телімнен жинап алынған астық дақылдары 

жапырақтарынан ламинарлы боксте бөлініп алынған патоген спорасы бірінші жапырақ 

толық дамып жетіліп, екінші жапырақ пайда болғанда жаздық бидай сорттарының 

өскіндеріне бүрку әдісі бойынша жұқтырылды. Жұқтырудан немесе инокуляциядан кейін 

таттың дамуына қолайлы орта жағдайы жасалынды Өсімдіктерде аурудың алғашқы 

белгілері пайда болғанда білім алушылар (студенттер) жапырақ тақтасынан спораны бөліп 

алып, микроскопттық уақытша препараттар дайындап фитопатологиялық зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Яғни, бидай өскіндері жапырағын зақымдаған қоңыр тат ауруын 

анықтады. Сонымен қатар аурудың өсімдікке зиянды жақтарын талдады.    

P.recondita домалақ немесе эллипс пішінді, аумағы 18-29, 17-22 мкм, қабығы ашық-

қоңыр, сәл тікенді, 8-10 өнгіш саңылаулары бар урединиоспоралары. Бұл урединийлердің 

орнында вегетацияның соңында телий бөртпелер пайда болады. Телиоспоралары – ұзынша 

келген, шоқпар тәрізді, төбесі тегіс, аумағы 30-42x14-17 мкм, төменгі жасушасы 

жоғарғысына қарағанда ұзындау және жіңішкелеу, сабағы мен пердеcінің түсі қоңырлау, 

өнгіш саңылауы білінбейді. Әдетте саңырауқұлақ жіпшелері залалданған күздік бидай 

жапырақтарында және жабайы өсімдіктерде қыстайды немесе споралары ауа ағынымен 

өсімдікті залалдайды. Саңырауқұлақ жартылай циклмен дамып, эций кезеңі болмауы да 

мүмкін. Қоңыр татпен бидай, тритикале астық тұқымдас өсімдіктер залалданады [9, 1142 

б.; 10, 755-б; 11, 753-б.].  
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Әлемде барлық егістік алқаптарында кеңінен таралған, өте зиянды бидай қоңыр таты 

(Puccinia recondita f.sp.tritici Erikss) астық дақылдары сорттарының өнім түсімін жыл сайын 

5-10% кемітеді, ал эпифитотия жылдары 50-70%  мөлшерде шығынға әкеледі. CIMMYT 

ғалымдарының зерттеулері бойынша тат ауруының бұл түрі сары және сабақ таттармен 

салыстырып қарағанда үлкен шығындарға ұшыратып экономикалық зиян шектіреді [14, 56 

б.; 15, 1142 б.; 16, 756 б.; 17, 753 б.]. Қазақстанда Қостанай, Солтүстік Қазақстан және 

Ақмола облыстарында егістік алқаптарында ылғал түсімі жеткілікті жылдары жаз 

айларында бұл аурудың эпифитотия дәрежесіне дейін дамуы жиі байқалған. Осындай 

ғылыми зерттеу жұмыстарына теориялық талдаулар негізінде білім алушыларға мәліметтер 

берілді. Әлеуметтік педагогикалық қызмет барысында қолданылатын кейбір жекелеген 

технологиялар мен технологиялық процестерді практикада пайдалануда әлеуметтік педагог 

көптеген шаралардың кешенін қолдана алады. Мұндай шаралардың кешені 

технологияландырылу деп айтылады [18, 35 б.]. Әлеуметтік педагогикалық әрекетті 

технологияландыру процесі бойынша теориялық кезеңде зерттеу тақырыбында теориялық 

талдау жасалынған соң, білім алушылар практика бойынша әдістемелік кезеңде тәсілдері 

мен құралдарды (электронды микроскоп, ламинарлы бокс) қолданып зерттеу материалы 

қоңыр татпен зақымданған жапырақ үлгілерінен бөліп алған микроспораға талдау жасады. 

Яғни теориялық алған білімдерін практикалық тәжірбиемен ұштастырып көз жеткізді, 

нақты түсінікті толық қалыптастырып, білімдерін дамытты. Зертханалық сабақта 

студенттер проблемалық міндетті қойды және оның қиыншылық мәнін жете түсінді.  

Проблемалық оқытуды оқу үрдісінде пайдалануда студенттер алдымен жүйенің жалпы 

және дәл қазіргі кездегі жағдайы туралы мәліметтерді жинақтады, зерттеу объектісі 

жүйенің үйлесімді жұмыс істеуін, яғни қоңыр таттың патогендік қасиетінің негізгі 

белгілерін сипаттады, аурудың өсімдікті зақымдау типін, деңгейін негізгі параметрлері 

туралы ақпаратты меңгерді. Практикалық тәсілдердің көмегімен жүйені басқару 

бағдарламасын жүзеге асырып,  таңдаумен ақпараттарды жинақтады, оған талдау жасау, 

болжау арқылы ұсыныстарын жеткізді.   

Тәжірибелік сабақты бекіту, қорытындылау мақсатында студенттермен семантикалық 

картамен жұмыс жасалынды [кесте 1]. 

 

1 кесте  -  Семантикалық картамен жұмыс 

 

Белгілері Жауаптары 

 

жапырақта сабақта масақта вегетативті 

мүшелерінде 

 

Қоңыр таттың ауруының 

алғашқы белгілері 

байқалады 

+    

Ауру салдарынан кемиді лейкопласт клейковина ксантофилл хлорофилл 

   + 

Жапырақта некроз 

байқалынады 

төзімсіз 

сорттарда 

төзімді 

сорттарда 

 төзімді, 

төзімсіз 

сорттарда 

толерантты 

сорттарда 

 +   

Қоңыр тат қай даму 

кезінде астық дақылына 

жұғады 

эций 

кезеңінде 

телий урединийлер спермагоний 

 

Бұл карточканы таратып бергенде білім алушылар өздерінің сабаққа қатысу деңгейі 

мен сабаққа деген ынтасын білдіретін сөйлемдердің тұсына «+» белгісін қойып белгіледі. 
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Проблемалық оқытуда білім алушылар болжау арқылы шешім тәсілдерін тапты. Яғни, 

қоңыр тат ауруының эфипитотия деңгейіне дейін дамуы аруға төзімсіз сорттардың болуына 

да байланысты болуы мүмкіндігін баяндады. Тәжірбие барысында қоңыр татқа өте сезімтал 

сорттар жапырағындағы некроз, хлороз дақтардың болуы хлорофил мөлшерінін 

кемітетіндігін анықтап, болжамды дәлелдеді. Білім алушылар бидай қоңыр тат ауруымен 

күресуде экономика жағынан ең тиімді, яғни материалдық шығынды қажет етпейтін, 

экологиялық жағынан қауіпсіз, яғни қоршаған ортаның химикаттармен ластануын 

шектейтін ең қолайлы әдіс төзімді сорттарды шығару, өндіріске ендіру екендігін тәжірбие 

нәтижесінде дәлелдеді. Проблема шешімінің дұрыстығын бақылау нұсқамен салыстыра 

тексеріп, нақтылады. 

Қорытындылай келе, Проблемалық оқыту тікелей зерттеумен байланысты, 

сондықтан мәселені шешу кезінде ұзақ уақытты талап етеді [19, 10 б.]. Дегенімен, 

проблемалық оқыту студенттің таным деңгейін дамытушы оқыту түрі, онда білім 

алушылардың ғылыми дайын қорытындыларды меңгеруімен жүйелі өзіндік іздеу қызметі 

үйлеседі, ал оқыту әдістерінің жүйесі мақсатты болжау мен проблемалық қағидатты ескере 

отырып құрылған. Мұнда оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекет жасау процесі 

студенттің жеке қасиеттерін дамытуға және оның жеке тұлғасын әлеуметтендіруге 

бағытталған. Проблемалық оқыту әдісінің деңгейлеп саралап  оқыту технологияны оқу 

үрдісінде пайдаланудың тиімділігі репродукті және продуктивті іс-әрекет арқылы 

айқындалды, яғни мақсат пен іс-әркетті меңгеру арасындағы байланыс аашып көрсетілді. 

Репродуктивті іс-әрекеттің білу деңгейінде студент терминдермен танысты, өткен 

тақырыппен байланыстыра білімді қабылдады, алгоритмдік деңгейде қоңыр тат аурының 

патогендік қасиеті, бұл арауды зерттеудің өзектілігі жайлы түсінсе, ал продуктивті іс-

әрететтің қолдану деңгейінде теориялық алған білімдерін қолдана отырып 

фитопатологиялық зерттеулер жүргізді, қорыту, жүйелеу деңгейінде теориялық 

білімдерімен практикалық іс-ірекеттерін кешенді ұштастырып жүйелеп қорытындылады, 

өз ой-пікірін топта ортаға салып талдады. Проблеманы шешу жолдарын ұсынды.  
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ХХ ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда араб, латын, орыс альфавиті негізінде 

жасалған үш қазақ әліпбиінің қолданыста болды. 1929 - 1940 жылдар арасында қазақ жазу 

тарихында латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі қолданысқа енді. 

Қазақ жазуын жаңа әліпбиге көшіру мәселесі негізінен ХІХ ғасырдың екінші 

жартысынан бастау алғанын тарихтан жақсы білеміз. Алайда, қазақ әліпбиінің тағдырына 

алаңдаған сол уақыттағы қазақ оқығандары өзге ұлт өкілдерінің кесіп-пішіп, шешім 

қабылдауына үзілді-кесілді қарсы шығып, олардың діттеген мақсатына қол жеткізбеген 

болатын. Анығырақ айтар болсақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап орыстың 

миссионер ғалымдары тарапынан қазақ халқының ғасырлар бойы қолданып келе жатқан 

араб графикасы негізіндегі жазудың орнына орыс алфавитін енгізуді қажет деп тапқан 

ойлардың пайда болуы араб әліпбиінің кемшілігін көрсетуге негізделген ғылыми 

мақалаларға жол ашты. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/zaschita-i-karantin-rasteniy
mailto:55rnm@mail.ru


255 

 

Қазақ зиялылары арасында XІX ғасырдан ортасынан бері араб, латын және  кирил 

әліпбилеріне қатысты  дүркін-дүркін пікірталастар, айтыстар туындап отырған. 

Орыстың миссионер ғалымдары орыс жазуына көшуді насихаттауды орысша оқыған 

қазақ жастары арқылы жүргізді. Н.И. Ильминскийдың мына сөзі соған дәлел: “Орыс 

мектептерінде тәрбие алған қазақ жастары арасында сөз жоқ мұсылман дініне салқын 

қарайтын, өз ана тілдерін жанын сала сүйетіндер бар. Соларға орыс алфавитін қазақ тілінің 

өзіндік ерекшелігін сақтаудың негізгі амалы деп ұғындыра алсақ, олар қырғыз тіліне орыс 

алфавитін енгізуде көп нәрсеге көмектесе алар еді”[1,88 б.].  

Қазақ алфавитінің мәселесіне аса жауапкершілікпен қараған “Дала уалаятының 

газетінің” тілшілері газет оқушыларына “қазақша жазуға орыс әріптері келісімді ме, я араб 

әріптері ұнамды ма?” деген сауалды тастай отырып, қай әріптің қолайлы екенін айтуға 

шақырған еді. Газет бетінде қазақ тіліне кай әріпті қолдану қажеттігі туралы әр түрлі 

пікірлермен қоса,  Д.Сұлтанғазиннің “Қазақ тілінше жазу турадан”,  “Қазақ сөзін қалайша 

жазу турасы”, Р.Дүйсембаевтың “Харіп турасының сөзі” сияқты ғылыми мақалалары 

өзіндік салмағымен, дәлелді тұжырымдарымен халықтың саяси-мәдени танымдық 

түсінігіне  үлкен ой салды. Сөйтіп, осындай сын мақалалардың нәтижесінде қазақтарға 

арналған орыс әліпбиінің алғашқы жобалары (1862 жылы Ильминский жасаған алфавит, 

т.б.) іс жүзінде жүсеге  аспады,  араб әліпбиі бірден ығыстырылмай, 1929 жылға дейін 

қолданыста болды. 

Түркі халықтарының ішінен алғашқы рет латын әліпбиіне көшу идеясы ХІХ ғасырдың 

соңына қарай әзірбайжан оқығандарының ортасында пайда болған. Нәзір Төреқұлов: 

«Әзірбайжан түркі арасында әліпби мәселесін Мирзә Фәтәли Ахундов деген кісі әуелі 

қозғаған. Біздің қазақ-қырғыз арасында Ахмет қандай болса, Мирзә да жаңа заман 

әдебиетінде сондай орын алған», – деп жазды”[2,49 б.]. 

“Қазақстандағы тіл саясаты” (1997) деп аталатын құжаттар жинағындағы мәліметтерге 

сүйенсек, араб әрпінің латын графикасына көшу мәселесі де тез арада шешіле қоймаған. 

Бұл да 1923 жылдан 1929 жылға дейінгі араб әрпін қорғаушылар (А.Байтұрсынұлы, 

М.Дулатов, Қ.Кемеңгеров, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Е.Омарұлы, С.Садуақасов, 

І.Ахметов, Ә.Байтасов, т.б.) мен латын әрпін қолдаушылардың (Н.Төреқұлов, Т.Шонанов, 

Ә.Ермеков, Ә.Байділдаұлы, Ғ.Тоғжанов, Н.Нұрмақов, О.Жандосов, Қ.Тоқтабаев, 

Б.Малдыбаев, т.б.) арасындағы қызу айтысты дүниеге әкелген. Мұндағы араб әрпін 

қорғаушылар мен латын әрпін қолдаушылар пікірлерінің түп тамыры жоғарыда аталған 

газетте қаланған десек те болады. Мәселен, сонда келтірген араб әрпінің кемшіліктері (бір 

әріптің төрт түрлі жазылуы, бас әріптің болмауы, т.б.) латын әрпін қолдаушылар ұстанған 

дәлелдердің негізі болды.  

Н. Төреқұлов араб әліпбиін түрк халықтарының өз тіршілігіне икемдеу тәжірибесі 

жөнінде «Жаңа әліпби неге керек?» атты бағдарламалық кітабында (Мәскеу, 1924): «Татар, 

қырғыз, өзбек, түрікпен емлелерінің барлығы бір негізге құрылған. Барлығының түзетуде 

тілегі бір: барлығы да жазуларын тілдеріне ұйқас қылып алмақ. Сондықтан бұрынғы бір 

мұсылман әліпбиі орнына, түрлі-түрлі ұлт әліпбилері дүниеге келді. Бұл жаңа әліпбилердің 

барлығы да баяғы араб әліпбиінен жасалған. Түбірін алғанда, бұл жаңа әліпбилердің 

барлығы – арабтың ескі тонын жамап, амалдаған бір нәрсе. Бірақ Кавказ өлкесіндегі 

мұсылмандар бұл жолға кірмей, тура латыншаға көшуді артық көріп отыр», – дейді”[2,14 

б.]. 

Осы еңбегінде Н. Төреқұлов Шығыс пен Батыс және көне түрк әліпбилерінің жазу 

тарихына шолу жасайды. Қазақтан шыққан тұңғыш елші Нәзір Төреқұлов  араб, парсы, 

шығыс тілдері қоса  неміс, француз, ағылшын тілдерінде еркін сөйлеген. Тәжік тілінде 

оқулық та  жазған екен.Тілдер шежіресін жетік білетін Нәзір Төреқұловтың мына бір пікірі 

ойға ой қосады. Онысы – араб және латын әліпбилерінің бір-біріне бөтен еместігі жөніндегі 

пайымы. «Латыншаны «жат» көру араб-мұсылман мәдениетінің тарихын білмегендіктен 

келеді… Сөздің қорытындысы: араб, грек, латын әліпбилері финикия-жөйттен, финикия-

жөйттікі Мысырдан алынған, – деп түйеді ол – Ақ теңіз маңайындағы әліпбилердің барлығы 
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бір атадан. Атасы бір балалардың арасында жақын-алыс деген сөздің болмағаны сықылды, 

латынша хәріптердің де араб әліпбиіне жат болмай, туыс екендігі ап-айқын» ”[2,21 б.]. 

Араб әрпіндегі қазақ жазуын латын әрпіне көшіру мәселесіндегі алғашқы оң шешім 

1926 жылы өткізілген Баку қаласындағы Бүкілодақтық Бірінші Түркологиялық съезінде 

нақтыланғанмен, 1927 жылы Ташкентте, одан кейін Қызылордада өткен конференцияларда 

А.Байтұрсынұлы бастаған араб графикасын жақтағандардың пікірлері толастамай, 

жалғасын тауып, тіпті, баспасөз беттерінде жарияланып отырды.  

Латын әліпбиіне көшуге қатысты пікір таластар 7-8 жылға дейін барды.  

1927 жылы Қызылорда өткен әліпбиге қатысты жиында Ілияс Ахметұлы “Латын әрпін 

алу мәселесі Октябрь төңкерісінен кейін туып отырған жоқ. Октябрь төңкерісінен бұрын 

патша отаршылдық саясатты күшейткен заманда туғандығы анықталады. Орыс патшасы 

татарды жеңіп, Азияны өзіне қаратып, Азиядағы елдерді үйрете бастаған заманнан бері 

қарай латын әрпінің бір тарауына орыс әрпін алдыруға күш салды. Орыстың миссионерлері 

азғырып, дінін, нілін бұзу үшін, орыс қылу үшін, оларға ылайықтап дербес әріп шығарды. 

Латын әрпі түсін бояп келген бұрынғы Күншығыс елдеріне шығарған орыс әрпінің дәл өзі” 

– деген пікір білдірген”[4,13 б.].  

Ә. Байділдин: “… бұл сөздің дұрысы да бар, бұрысы да бар. Дұрысы орыс патшасының 

ұсақ ұлттарға, шығыс елдеріне отаршылдық саясат жүргізіп, ділін жоюға кіріскені бар дейді 

де, әрі қарай үңілмейді, тереңдемейді. Ілияс бұның бәрін неге айтып отыр, болмаса көздеген 

мақсаты бар ма? Біздіңше, суға кеткен тал қармайдының кері. Латыншылдар – 

миссионерлер, латын әрпін алу – отаршылдық дегенге қәзіргі заманда кім сенеді” – дей 

келіп автор:  “бұл  пікір дүмшелік, осындай да дәлел бола ма?” – деп таңданады”[4,28 б.]. 

Латын әліпбиіне қатысты Смағұл Сәдуақасов: “Жұрт түсінбейді. Молдалар қарсы 

болады. Латын әрпін алудың саяси жағынан қорқынышы бар. Алғандардың да жұмысы 

жүрмей жатыр”деген   пікірі деп  мәселеге сергек қарау керектігін ескертеді”[5]. 

 Қошке Кемеңгеров: “Ленин ақсақал он жылдың ішінде сауатсыздар сауатты болсын 

деген еді. Мұндай жаңалықтарға желігіп кетсек, мәдениет істерімізге бөгет болады” деген 

көзқарасын айтыстарда білдірді.  

Міржақып Дулатов та “латын әріптері мейлі өзгерсін, мейлі өзгермесін, біздің қазақша 

хат танитындарымызға шетінен жат”  деген  көзқараста болды” [5]. 

Жүсіпбек Аймауытов: “Жазу мәселесі туралы соңғы сөз” деген мақаласында  “Жүзден 

төрт-ақ хат танитын қазақтың көзін ашамыз деп жүргенде, бір жола жаңа қаріпке түсіп 

кетсек, сол төртеуін соқыр қылып алу қаупі бар” деген сақтық пікір білдірген”[5].  

Міржақып Дулатовтың “Қазақ жұрты өнерлі, мәдениетті болғанына біз қарсы емеспіз. 

Бірақ, өзгерістің де өзгерісі бар. Күндердің күнінде латын әрпін қолданатын да болармыз. 

Латын түгіл, жұрт біткеннің бәрі шапшаң жазуға (стенограмга) түсуіне де сенеміз. Бірақ 

біздің айтатынымыз – латынды шабылып, шығынданып ала қоярлықтай пайдасы көрініп 

тұрған жоқ, қайта зияны бар дейміз”, – деген пікір айтқан”[5]. 

Алайда, бүгінде алаш зиялыларының негізгі ұстанымын сол кездегі саяси ахуалмен 

байланыстыра қарап, толыққанды айқындап берген тиянақты зерттеудің жоқтығы өкінішті. 

Осыған орай да бір әріптен екінші әріпке көшудің қиындықтарын ғылыми негізде 

дәлелдеген ұлт зиялыларының асыл сөздері де қазіргі таңда ескерусіз қалмауы қажет 

секілді.  

Енді осы латын графикасының қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігі мен жазу жүйесіне 

қаншалықты қонымды болғандығы туралы аз-кем тоқтала өткен жөн. ХХ ғасырдың 30-40 

жылдары латын әліпбиіне көшуде өзіндік жетістіктері мен бірсыпыра кемшіліктері болғаны 

рас. Арнайы зерттеу еңбектерге сүйенсек, қабылданған жаңа әліпбидің жетістіктері ретінде 

оқуға қолайлы, жазуға оңай; жол асты, жол үсті белгілері жоқ болып ерекшеленеді де, ал 

негізгі кемшілігі ретінде ә,ө,ы,ғ дыбыстарының белгілері латын стандартына сәйкес 

алынбауы тілге тиек етіледі. Сондай-ақ алғашқы жылдары мерзімді басылым беттерінде 

жалқы есімдер, адам аттары, қысқарған сөздер, газет-журнал, т.б. кіші әріппен жазылып, 

кейін жөнге келтірілген.  1929-38 жылдар аралығында күрделі сөздердің жазылуында, араб-
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парсы тілінен енген кірме сөздердегі ә әрпінің жазылуында біршама қиындықтар кездесіп, 

қысаң дауысты дыбыстар естілім бойынша жазылған екен. Және де он жылдай и, у 

дыбыстары қосар таңбамен (ый, ій, ұу, үу) белгіленген. Ғалым С.Аманжолов та латын 

жазуына негізделген қазақ жазуындағы біршама кемшіліктерді көрсеткенде осы и, у 

таңбаларының жоқтығына баса назар аударған екен. 

1933 жылдан бастап осы дыбыстардың емлесі жөнінде пікірталастар кеңінен етек алып, 

біршама ғалымдар бұл дыбыстарды қосар әріппен таңбалау керек десе, екіншілері бір 

таңбамен таңбалауды ұсынады. 1938 жылы ғана осы дыбыстардың жазылуына өзгерістер 

енгізіліп, олар жеке бір таңбамен көрсетілген. Сөйтіп, екі әріппен таңбаланып келген 

дыбыстарды бір әріппен таңбалау мәселесі жаңа әліпбиге көшкеннен кейінгі он жылда 

жүзеге асып жатты.  

1938 жылы латын графикасына негізделген қазақ әліпбиіне  Қ. Жұбановтың 

ұсынысымен тағы үш әріптің таңбасы (ф, һ және х) қосылады. Осыған  байланысты бірнеше 

ережелер де өзгеріске түседі. Жалпы, орфографиядағы осындай қате-кемшіліктерді жөндеу 

мақсатында 1938 жылы ресми органдардың қаулысымен «Қазақ тілінің емле ережелері» 

жарияланады. Осындай жайттардың латын әліпбиге көшкеннен кейінгі он жылда жүзеге 

асып жатуының өзі латын графикасына негізделген қазақ әліпбидің кемшіліктерін көрсетіп 

қана қоймай, осы әліпбидің ысырылуына, яғни, қазақ жазуының кириллицаға негізделген 

графикаға көшуіне бірден-бір жол ашып берген тәрізді. 

Түйіп айтқанда, бүгінгі таңдағы қайта оралғалы отырған латын әліпби жүйесінде төл 

дыбыстарымызды айқындайтын таңбалардың болмауы да көпшілікті алаңдаттыраны сөзсіз. 

Латын және  кирил әліпбилерінің кіші грек алфавитінің Финикий алфавитінен шыққан түп 

төркіні бір қазақ ұмыт болған өз әліпбиіне оралуы керек деген ұстаным айтушылар да бар.  

Ғалым Тұрсынбек Кәкішұлының «Бүкіл адамзаттың 60-70 пайыздайы латын әліппесін 

қолданады. Дүниежүзіндегі техникалық құрал-аспаптар латын әрпіне негізделген. 

Өркендеу заңы жасалғанды сақтап, бауырына басып жата бер демейді. Енді тартыншақтай 

берсек, көш соңында қалып қою оңайдың оңайы. Елу елдің қатарына кіреміз десек, латын 

әрпінің пайдасы тимесе, зияны тимейді» деген пікірін қостай отырып, алдағы жаңа 

әліпбидің қазақ жазуының кемшіліктерін болдырмауға мүмкіндік беретіндей деңгейде 

болуына ниеттеспіз.  

Қазақ  жазу тарихында екінші рет көтеріліп отырған латын әліпбиіне көшу мәселесі 

қазіргі қоғамда  да қызу пікірталас тудырып отыр. Бұл ұлт,тіл тағдырына немқұрайды 

қарамаудың нышаны. Алайда ұраншылдыққа, науқаншылдыққа ұрынбай, салмақты 

пікірмен ұлт болашағына игі, ізгілік бастамалары болатын шешімдер қабылданса деген 

тілек үстіндеміз. 
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Түйіндеме 

Бұл мақалада Жаңа Қазақстан болашағының бастауы – рухани жаңашалыну, 

жаңартылған білім беру болашағы, педагогикалық білім берудегі жоғары, озық 

технологияларды меңгеру. Еліміздің болашағының жаңаруындағы әрбір тармақтарының 

өзектілігі қарастырылған. 

Резюме 

 В этой статье рассмотрено  духовное воспитание  будущего образования, развитие 

инновационных технологий в педагогическом образовании. Рассматривается 

актуальность каждого элемента Послания Президента. 

Summary 

 Effective ways to implement quality education in education through modern educational 

processes 

 

Жаңартылған білім беру болашақтағы сапалы білім кепілі деп тануға болады. Ел 

ертеңінің бастауы – елімізде жаңа Қазақстанның болашағы жас ұрпақта ұлттық болмыс пен 

бірегейлікті сақтай отырып, саналылықты жаңғырту және білімге ұмтылдыру ұстаз 

тәрбиелеудің басты мақсаты болып табылады. Бұл біз үшін еліміздің болашақ ұрпағын 

жігерлендірудегі батыл қадам. Сондықтан білімді саналы ұрпақтардың жоғары денгейде 

технологияларды меңгеруі, озық стратегиялармен жарақтануы, халықаралық 

коммерциялық және концептуалды жобаларды ілгерілетуі маңызды. Бұл – Жаңа 

Қазақстанның көшбасшысы, болашағы айқын, ұшқыр ойлы, ізденімпаз жастарды 

тәрбиелеудің алғы шарттарының бірі болмағы қажет. Қазіргі күнде білім беру саласындағы 

тың өзгерістер мен жаңалықтардың болуы заман талабына да байланысты болса керек.   

Сондықтан да қолданылған өз білімімен толыққанды сусындаған тұлға тәрбиелеу 

керектігін көрсетіп отыр. Бүгінгі таңда әлемде болып жатқан қарқынды өзгерістер еліміздің 

білім беру жүйесін қайта құру қажет екенін көрсетеді. Білім беру саласына өзгеріс енгізу - 

болашақ ұрпағымыздың терең де жан-жақты білім алып, өмір көшінен қалмауы болып 

саналады. 

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы - маман даярлауда «Өмірлік білімнен өмір 

бойы білім алу» қағидасына лайықты болуға тиіс. Әр ұстаз – ізденімпаз ғалым, психолог, 

жан-жақты шебер, еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез-келген ортаның ұйытқысы болу 

керек. Білімнің сапалы берілуі – ұстаздың біліміне, тәжірибесіне, ізденісіне, оқытудағы 

жаңа технологияларды сабақ барысында мол шеберлікпен, шығармашылықпен жеткізуіне 

байланысты болып тұр.  

Оқыту ісіндегі  жаңа тәсілдермен сабақ берудің мақсаты- пәнді  жан-жақты түсіну 

қабілетін дамыту болып саналады.  Сонымен бірге  ұстаз өз білімдерін кез-келген ортада  

қолдана алуы, іске жаратуында екендігі сөзсіз әрине. Сондықтан сабақтың оқыту әдістерін 

үнемі түрлендіріп отыру қажет.  

Оқыту ісінде алдыңғы қатарлы озық іс-тәжірибелер мен мен бірге биологиялық 

білімдерді беруде, әр бір тақырыптың проблемалық мәселерін талдау арқылы және жаңа 

технологияларды пайдалану, олардың ең тиімділерін сұрыптап қолдану. Мұғалім білім 

алушының қажеттілігі мен қызығушылығына көңіл аударуды күшейтіп, жастардың барлық 

дағдыларын дамытып, оның толық ашылуына білімнің жаңашылдығын үйренуіне 
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мүмкіндік жасау.                                                                                                                              

Биология мұғалімінің заманауи әдістемелік дайындығы - бұл оның кәсіби дайындығы 

құрылымындағы көп компонентті біртұтас жүйесі.  

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны – ұстаздың білім беру жүйесінің 

алды на жаңа міндеттер қойып отыр. Ол – жаңа техника-технологияны жақсы меңгерген 

жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Ол үшін білім беру саласында қазіргі таңда көрсетпелілік 

дидактикалық мүмкіншіліктер мен жаңа білім идеяларын және инновациялық 

технологияларды тиімді пайдалану қажет, мұның бірі – интерактивті тақталар, микроскоп 

құрылғыларынан, ғаламтордан сабақ тақырыбына сай слайттар, компьютерді қолдану т.б.. 

Қоғамда болып жатқан түбегейлі қайта құрулар (өзгерістер), қазіргі заманда адамдардың 

ынта-ықыласын және шығармашылық әрекетін ескеріп, білімге және өмірге жаңа тұрғыдан 

қарауды талап етіп отыр. Қазіргі кезде адамның жаңа жағдайды бағдарлауы, түсінуі және 

оны өзгертуге атсалысуы басты мәселе болыуы қажет.  

Осыған байланысты оқытудағы инновация әдіс көкейкесті мәселе болып отыр. 

Оқытудағы инновация қазір жаһандану үрдісімен әлеуметтік болмыс формалары және 

білімді кіріктіру- мен тығыз байланысты. Қазіргі таңда теория мен практикада байқалып 

отырған қарама-қай шылықтарды шешіп, талдаудың қажеттілігі баршамызға мәлім, бір 

жағынан бүтін оқу-тәрбие үрдісі болса, екінші жағынан сол үрдістің тиімділігін арттыруда 

инновациялық технологияны пайдаланудың қажеттілігінен туындап отыр. Сонымен, 

жаңару белгілі бір уақытта пайда болып, сол кезеңнің келелі міндеттерін озық шешіп 

нормаға практикаға айналады немесе ескіріп бірте-бірте дамуға кедергі жасауы да мүмкін.  

Қазіргі инновациялық үрдісте белсенділік, ынта, ізденушілік мәселелері педагогтарды 

қызық тырып, оқытушы – зерттеуші – практик ретінде көріне бастады. Мұның өзі іргелі 

теориялық зерттеулерде эксперименттік – практикалық жұмыстарды жүргізуге мәжбүр 

етеді. Жаңа технологиялардың пайда болуы және оларды іске асыру әрекеті оған тән 

құралдар мен механизмдерді өзгертіп қана қою емес, құндылықтар бағытын, білім, білік, 

дағдыларды қайта құрумен сипатталады.  

Мұғалімді әдістемелік дайындаудың функционалдық бағытының бірі кәсіби 

бағыттылығы, жәнеал екіншісі әдістемелік дайындықтың білім беруге бағыттылығы, бұл 

оқылатын пәннің мазмұнын игеруді қамтиды, нәтижесінде болашақ мұғалімнің тұлғалық 

сапасында өзгерістер жүреді. Сонымен, болашақ мұғалімді әдістемелік дайындаудың 

жүйесінде білім беру мен кәсіби дайындау мақсаттары тең дәрежеде іске асырылуы қажет, 

олар өз кезегінде өзара бірін бірі толықтыруға және байытуға міндетті.                                                                       

Биология мұғалімінің заманауи әдістемелік дайындығы - бұл оның кәсіби дайындығы 

құрылымындағы көпкомпонентті біртұтас жүйесі.  

Әдістемелік дайындық - мұғалімді кәсіби дайындаудың ең маңызды бөлігі. Мұғалімнің 

кәсіби әрекеті үшін әдістемелік дайындық шешуші болып табылады, себебі әдістемелік іс-

әрекет оқу-тәрбие процесінің әртүрлі формаларымен, әдістерімен, құралдарымен 

қамтамасыз ететін білім беру, пән құралдары арқылы дамыту мен тәрбиелеу бойынша іс-

әрекет болып табылады.  

Әдістемелік іс-әрекет мұғалім еңбегінің жалпы көлемінде жетекші орын алады, оның 

процесінде мазмұны қоғамның әлеуметтік тапсырысы мен анықталатын білім берудің, даму 

мен тәрбиелеудің негізгі тапсырмалары шешіледі. 

Әдістемелік дайындықтың екінші маңызды белгісі - әдістемелік іс-әрекетке 

дайындықтың қалыптасуы. Үшінші - жалпы мұғалімді кәсіби дайындыққа қатысы бойынша 

оның интеграциялау қасиеті.                                      

Жоғары оқу орнының білім алу жүйесіндегі маманның кәсіби құзырлығының 

қалыптасуын біз кәсіби іскерліктің қалыптасуы мен дамуының кезеңдік міндеттерін кәсіби 

міндеттерді шешуге теориялық және практикалық мүмкіндігі мен дайындығының 

бірлігінен көрінетін нәтижеге бағытталған қозғалыс циклдері ретінде түсінеміз. Жоғары 

оқу орны оқытушысы ның ең жоғарғы міндеті - студенттердің өз кәсіби құзырлығын 

тұрақтандыру, толықтыру, трансформациялау механизмдерінің жұмысын басқару 
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мүмкіндігінің кезең-кезеңімен қалып тасуына психологиялық-педагогикалық жағдайлар 

тұғызу. Жағдайларды жақсарту кезеңдері - студент іс-әрекетін оқытушының басқаруы, 

кәсіби құзырлылық механизмдерін оқытушы мен студенттің біріге басқаруы, өзіндік кәсіби 

даму үдерісін болашақ маманның өзі басқаруы деп атап көрсеткен жөн. Биология мұғалімі 

іс-әрекетінің ерекшеліктері туралы теориялық көзқарастарды кіріктіруші ретінде, мектептік 

биологиялық білім берудің қазіргі мақсаттарының жетістігіне бағытталған, 

шығармашылық, рационалдық, жүйелілік ретінде биологияны оқыту әдістемесінің 

мазмұнының жаңа компоненттері болып «биология мұғалімінің кәсіби-әдістемелік іс-

әрекеті» мазмұны блогы болуы керек. Биология мұғалімін әдістемелік дайындаудың 

жүйесінің компоненттерінің мазмұндық және мақсаттық анықтау ларды зерттеулердегі 

анықталған талаптар мен концептуалды тәсілдер, оқу әдістемелік кешен дерді құрастыруда 

болашақ мұғалімнің әдістемелік құзыреттілігін дамытуға бағыттылықты мақсатты түрде 

ескерілу керек. 

«Жаңғырудың маңыздылығы мемлекет пен ұлттың саналы түрде жаһандық үрдістерге 

бейімделуіне септігін тигізетіндігіне сеніміміз мол. 
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Аңдатпа 

Мақалада танымдық тапсырмалардың көмегімен химия сабағында оқушылардың 

қызығушылығын, танымдық белсенділігін арттыру мүмкіндіктері қарастырылған. 

Сонымен қатар кәсіби маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған 

оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту мәселесі талданады. Оқушыларының 

танымдық қызығушылықтарын дамытудың психологиялық-педагогикалық және 

әдістемелік негіздері қарастырылған, сонымен қатар химия сабағында оқушылардың 

танымдық қызығушылығын арттыру үшін мұғалімдерге кеңестер берілген. Oқушылaрдың 

химияны oқу бaрысындa тaнымдық iс-әрекеттерiн aрттыру үшiн тaнымдық 

тaпсырмaлaрдың oрны ерекше. Мектепте химияны оқыту процесінде танымдық 

тапсырмалар шығармашылық болуы керек. Мектепте химияны оқытуда танымдық 

тапсырмаларды қолданудың ерекшеліктері олардың бірқатар дидактикалық талаптарға 

толық сәйкестігі мен жүйелі түрде қолданылуына байланысты. Химиядағы танымдық 

тапсырмалар бірқатар нақты талаптарға бағынатын тапсырмалардың ерекше түрі 

болып табылады. Егер танымдық тапсырма барлық қажетті критерийлерге сәйкес келсе, 

https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru
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ол мектеп оқушыларының оқу және интеллектуалдық дағдыларын дамытудың 

қолжетімді және тиімді құралына айналады. Бұл түрдегі тапсырмаларды қолдану 

мектеп оқушыларына белгілі бір ойлау әдістерін үйретуге ықпал етіп қана қоймайды, 

сонымен қатар олардың алған білімдері мен ойлау әдістерін практикада тиімді қолдану 

жолдарын үйретуге мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: танымдық белсенділік, танымдық іс-әрекет, танымдық 

тапсырма, химиядан танымдық тапсырма, таным 

 

Кіріспе 

Тәуелсiз Қазақстан мемлекетiнiң қазiргi даму кезеңiндегi қоғамның әртүрлi 

салаларының құрылуы мен жеке тұлғаның белсендiлiгiнiң артуы арасындағы байланыс 

айқындала түсуде. Осыған байланысты балалардың танымдық әрекетін белсендіру, оны 

тиімді басқару және дамыту, ұйымдастырушылық және моральдық-психологиялық 

тұрғыдан қамтамасыз ету әлеуметтік міндет болып табылады.Оқушылардың химия пәніне 

деген қызығушылығын арттыру үшін, олардың оқу процесі кезінде танымдық белсенділік 

танытуда оқушылардың жеке бас ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы белсенділігін, 

ынтасы мен шығармашылығын дамытуға негіз болатын танымдық тапсырмаларды 

орындату көкейкесті мәселе болып табылады. Қазіргі білім беру жүйесіндегі кейбір 

мәселелер оқушылардың танымдық белсенділігінің төмендеуімен байланысты, олардың 

арасында ақпаратты қабылдауды жеңілдететін танымдық белсенділікке мотивацияның 

төмен деңгейін атап өту керек. «Бiлiм турaлы» зaңдa мектептiң мiндетi тек oқушылaрғa 

бiлiмнiң жиынтығын беру ғaнa емес, oқушылaрдың өз бетiнше бiлiм aлуынa, өзiндiк бiлiм 

aлудың тәсiлдерiне үйретуде бoлып тaбылaтындығы жaйлы aйтылғaн. Oсы мiндеттi жүзеге 

aсыру үшiн oқушылaр oқуғa бөлiнген уaқытты тиiмдi пaйдaлaнa oтырып, жеке пәндердi 

oқып үйренуде тaным әдiстерiнiң ғылыми негiздерiн игерудiң негiзгi мектептiң oқу 

прoцесiне кiретiн бaрлық әрекет түрлерiн жүзеге aсыру әдiстерiмен қaрулaндырылуы тиiс 

[1]. Осының барлығы оқытушының оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруға 

негіз болатын оқу үрдісінің жаңа әдістемелік құрал-жабдықтары арқылы танымдық 

тапсырмалар жүйесін жасауды талап етеді.  

Танымдық белсенділік – оқушының оқуға, білімге деген құштарлығының бір көрінісі. 

Танымдық белсенділік оқушылардың білім сапасын арттырудың маңызды факторы және 

сонымен бірге оқу үрдісінің тиімділігінің көрсеткіші болып табылады, өйткені ол 

оқушыларды өздігінен білім алуға баулиды және дербестікті, ізденіс пен шығармашылықты 

дамытуға ынталандырады. Мектепте кез келген пәнді оқытуды оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығын арттыратындай, жаңа білім алуға ұмтылатындай етіп ұйымдастыру керек. 

Химия сабағын қызықты өткізуде танымдық тапсырмаларының маңызы зор. Танымдық 

белсенділік танымдық тапсырмаларды орындау кезінде ғана емес, жинақталған білімді 

практикада қолдану қажеттілігімен де сипатталады. Тaным – aдaмғa бiрден келмейдi, oл 

aйнaлaмыздaғы көрiнiстердi сaлыстыру, тәжiрибе жинaқтaу, сoны қoрыту aрқылы, яғни 

әрбiр құбылысты «Жетi рет өлшеп, бiр рет кес» дегендей, тиянaқты дa терең бiлiм  негiзiнде 

пaйдa бoлaды. Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру мәселесін 

қарастыра отырып, Ф. Мустафинаның қызығушылықтың қалыптасуы іс-әрекет барысында 

жүзеге асады деген белгілі ережелерін негізге алуға болады [2]. Танымдық іс-әрекет 

нәтижесінде оқушыларда танымдық белсенділік пайда болады, яғни оқушының оқуға, білім 

алуға деген ынтасы мен құштарлығы қалыптасады. Білім беру барысында оқушы жаңа 

сабақты өз бетімен ізденіп, тақырыпты оқып түсініп, тақырыптың аясын кеңейтіп, 

жолдастарымен ой бөлісіп, алған білімін жүйелі түрде көпшілікке жеткізе білсе, мұғалім 

жұмысының нәтижелі болғаны. 

Бастапқы деректер және зерттеу әдістері  

Бұл бөлімде танымдық белсенділік және танымдық тапсырмалар жайлы айтылған 

ғалымдардың пікірін қарастыратын боламын. Қазіргі дидактикада танымдық тапсырманы 

анықтауға көптеген тәсілдер бар. Мысалы, тарихты оқытудағы танымдық міндеттер туралы 
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айта отырып, мұғалім И.Я.Лернер: «Оқыту тәжірибесіне танымдық тапсырмаларды 

енгізбес бұрын, оқушылардың бұл типтегі тапсырмаларды қалай орындайтынын анықтау 

қажет», - деп жазады [3].  И.Я.Лернер тарих оқулықтарындағы тапсырмаларды әрі қарай 

талдап, оқушылардың танымдық белсенділік деңгейіне қарай топтаса отырып, білімді 

бекітуге арналған тапсырмалар мен дербестік пен шығармашылықты дамытуға арналған 

тапсырмаларды бөліп көрсетеді, оның ішінде танымдық тапсырмалар басты назарға 

алынады. Oқушылaрдың тaнымдық белсендiлiгi жoғaрылaп oтырaтынын түрлi 

ғaлымдaрдың зерттеулерiнен бaйқaуғa бoлaды. Оқушылардың белсенділігін арттыру үшін 

мұғалім пәнді жан-жақты меңгергендігін көрсету қажет. Оқушының өзіндік ынтасы 

болмаса, ол пәнді тиянақты меңгере алмайды. Оқу жұмысының қиындығына шыдамдылық 

танытқан оқушы ғана өзінің белсенділігін дамыта алады. 

Oқушылaрдың тaнымдық белсендiлiгiн aрттыру жайлы И.М.Чередoв, И.П.Пoдлaсый, 

И.Ф.Хaрлaмoв, С.Aбылқaсымoвa, В.A.Ситaрoвa және т.б. ғалымдар өз ойлары мен ұтымды 

пікірлерін тұжырымдаған. И.П.Пoдлaсый, тaнымдық және белсендiлiк принциптерiне 

тoқтaлa oтырып, «Оқушының өзiндiк тaнымдық белсендiлiгi oқудың мaңызды фaктoры 

бoлып тaбылaды және oқу мaтериaлының тaқырыбының терең және берiк игеруiне жетекшi 

рөл aтқaрaды. Oқытудың ерекшелiктерiне  бaқылaу жүргiзу aрқылы oқудың тaным және 

белсендiлiк принципiн қaлыптaстыруғa бoлaтынын бaсты нaзaрғa aлa oтырып, 

«белсендiлiктi тәрбиелеу үшiн не уaқытты, не күштi aямaңыздaр. Бүгiнгi бел сендi oқушы-

ертеңгi белсендi кәсiп иесi, қoғaм мүшесi екенiн естен шығaрмaңыздaр» деп дөп бaсып 

aйтып кеткен [4]. 

Қазіргі таңда оқушының оқу іс-әрекетін өнімді және нәтижелі ететін, танымдық 

белсенділігін, қызығушылығын оятатын оқу процесін ұйымдастырудың түрлі жолдарын, 

әдістерін, объектілерін іздестіру өте маңызды. Негізгі мақсат – жан-жақты дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыру. Ол үшін мұғалім жаңашыл, шығармашыл болуы керек. 

Химия сабағында танымдық тапсырмалар әртүрлі формада және мазмұнда жүзеге 

асырылуы мүмкін, алайда ол әрқашан мұғалімнен оқытудың мақсаты мен міндеттеріне 

жетуге бағытталған жаңартылған технологияларды пайдалана отырып, жан-жақты 

ойластырылған әдістемелік шешімдердің болуын талап етеді. Сол үшін де химиядан 

танымдық тапсырмаларды оқушыларды қызықтыратындай етіп әртүрлі бағдарламада 

жасауды ұсынар едім. Қазіргі кезде дәстүрлі оқыту әдістемесі заман талабына сай толық 

білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігі оқу тәжірибесінен аңғарып жүрміз. 

Сондықтан менің ойымша оқыту процесіне жаңартылған әдістемелік жүйені енгізу қажет. 

Химияны оқыту әдістемесінің жаңа бағыты пәнді оқыту барысында қызығушылықты 

арттыратын онлайн викториналар, бейне сабақтар, ойындарды қолдануға болатын арнайы 

қосымшаларды қолдану. Қазіргі мектеп жасындағы балалар өзінің уақытының едәуір 

бөлігін ғаламторда, ұялы телефонда өткізетіндіктен, білім беру жүйесіне жаңашылдық 

енгізіп, ұялы телефондарда еркін қол жетімді және қолдануға ыңғайлы қосымшаларды, 

компьютерлік бағдарламаларды көптеп қолдану керек. Мұндай жаттығуларды арнайы 

компьютерлік бағдарламаларды (LearningApps, Kahoot, Wordwall, Learnis,  Quizizz, Flippity 

және т.б.) пайдалана отырып жасауға болады. Компьютерлік бағдарламалармен 

жасалынған ойындар мен тапсырмалар оқушының жеке тұлғасының дамуының, танымдық 

белсенділікті жоғарлатудың, интеллектуалдық сезімдерінің дамуының көзі болып 

табылады. 

Тапсырмаларды таңдауда мұғалім оқушылардың жеке ерекшеліктері мен дайындық 

деңгейін басшылыққа алуды ұмытпаған жөн. Мұғaлiмнiң әдiстемелiк жүйенi тиiмдi 

қoлдaнуының нәтижесiнде oқушыдa сaпaлы бiлiм, сaнaлы бiлiк, жaн-жaқты дaғды, 

құзiреттiлiктерi қaлыптaсaды. Міндет неғұрлым нақты анықталған болса, оның оңтайлы 

шешімін іздеу соғұрлым тиімді болады. Танымдық тапсырманың негізінде жатқан 

проблемалық жағдайдың өзі оқушы мен мұғалімді тапсырманы нақты тұжырымдауға 

бағыттайды [5]. Мұндай тұжырымның анықтығы көбінесе мазмұндық және әдістемелік 

сипаттағы нақты қайшылықтарды білуге байланысты. Табылған педагогикалық қарама-
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қайшылық таңдану процесін ынталандырады және бұл өз кезегінде мәселені саналы түрде 

тұжырымдауға әкеледі.  

Нәтижелері  

Оқушылардың ойлауының жеке және тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу бойынша 

жүргізілген зерттеулер барысында олардың көпшілігі қиын тапсырма кезінде 

интеллектуалдық шиеленістерден аулақ болуға, тапсырмаларды мазмұндық бағытына, 

проблемалық дәрежесіне қарай ажыратпай, тек ұсынылған алгоритм бойынша әрекет етуге 

бейім. дайын үлгілерді көшіру, басқа адамдардың ойларын өз ойының негізі етіп алатынын 

байқауға болады. Бұл тек танымдық белсенділіктің қайталанатын деңгейін көрсетеді. Осы 

кемшіліктерді түзеп, сабақтарда оқушылардың белсенділігін одан әрі дамыту үшін жеке 

мәселелерді шешудің жаңа тәсілдеріне – жаңа мәселені танып түсінуге, оны тұжырымдауға 

үйрету үшін көп деңгейлі тапсырмалар, тапсырма-жағдаяттар, ынталандыру жаттығулары, 

компьютерлік бағдарламада жасалған түрлі тапсырмаларды қолданылды. Бұлардың 

барлығы оқушылардың интеллектуалдық рефлексиясын дамытуға, өзін-өзі бағалауға, өзін-

өзі бақылауды арттыруға көмектеседі, сол арқылы оларды шығармашылық танымдық 

белсенділік деңгейіне жеткізеді. Оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудың негізгі 

мақсаты белгілі бір мәселені шеше отырып, олардың жалпы тұлғасында оң өзгерістерге 

әкелетін тәжірибе жинайтынын және кәсіби қасиеттерді, құзыреттіліктерді 

қалыптастыратындығын байқауға болады. 

Тұжырымдар  

Менің ойымша, химияны оқытуда танымдық тапсырмаларды қолдану арқылы 

өткізілген сабақ өте қызықты болар еді. Танымдық тапсырмаларды пайдалана отырып 

өткізілетін сабақтардың қызықты, тартымды, заман талабына сай болатыны тәжірибе 

жүзінде көрсетілді.  Зерттеу кезінде оқушылардың назарын тақырыпқа аударып, оны 

түсініп, талқылағанын байқадым. Соның нәтижесінде оқушылардың химиялық білімге 

деген қызығушылығын арттыру үшін қазіргі кезде жаңа ақпараттар, интерактивті оқыту 

әдістері мен педагогикалық-психологиялық дайындықтың жоқтығын көрдім. Сондықтан 

біз оқушылардың қатысуымен сабақта қолдануға болатын технологиялар мен әдістерді 

таңдадық. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында сабақтың 

формасы мен жаңашыл әдіс-тәсілдері таңдалды. Химия пәні қазіргі оқу тапсырмаларын 

қолдану арқылы жүргізілген сабақ барысында оқушылардың белсенділігі айтарлықтай 

артты деуге болады. Оқу тапсырмаларының түрлерін пайдалана отырып өткізілген сабақтар 

өте қызықты және тартымды болды. Бақылау кезінде оқушылардың назарын тақырыпқа 

аударып, оны түсініп, пікірталас жүргізгенін байқадым. Нәтижесінде оқушылардың 

химиялық білімге деген қызығушылығын арттыратын жаңа ақпараттар, оқытудың 

интерактивті әдістері мен педагогикалық-психологиялық дайындықтары жетіспейтінін 

байқадым. 

Қорыта келе, химиядағы танымдық тапсырмалар бірқатар нақты талаптарға бағынатын 

тапсырмалардың ерекше түрі болып табылады. Егер танымдық тапсырма барлық қажетті 

критерийлерге сәйкес келсе, ол мектеп оқушыларының оқу және интеллектуалдық 

дағдыларын дамытудың қолжетімді және тиімді құралына айналады. Бұл түрдегі 

тапсырмаларды қолдану мектеп оқушыларына белгілі бір ойлау әдістерін үйретуге ықпал 

етіп қана қоймайды, сонымен қатар олардың алған білімдері мен ойлау әдістерін 

практикада тиімді қолдану жолдарын үйретуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

Химия, биология, география и астрономия являются естественными науками, а 

обучение химии, биологии, географии и астрономии, безусловно, является искусством. И 

от того, насколько педагоги владеют этим искусством, зависит то, насколько наше 

общество вооружено знаниями. Обучение естественным наукам — это не просто 

передача определенного объема знаний, но и развитие жажды серьезного труда, без 

которой жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой. А для того, чтобы эта 

жажда появилась, необходимо, чтобы сам напиток знаний был не только полезным и 

поучительным, но и обязательно «вкусным», содержал какие-то «наркотические 

компоненты», вызывающие устойчивое привыкание к получению все новых знаний. 

Талантливым детям необходимы талантливые учебники и талантливые образовательные 

системы. Нельзя сокращать количество часов преподавания естественнонаучных 

дисциплин, которые способствуют лучшему усвоению гуманитарных предметов, 

воспитывают логику, необходимую для обучения точным дисциплинам, способствуют 

воспитанию гуманизма. Приводится перечень проблем, которые необходимо решать при 

построении образовательной системы становления естественнонаучного мировоззрения 

у одаренных детей. 

Ключевые слова: естественные наука, одаренные дети, обучение, химия, дисциплина. 

 

Аңдатпа 

Химия, биология, география және астрономия – жаратылыстану ғылымдары, ал 

химия, биология, география және астрономияны оқыту – бұл өнер. Біздің қоғамның 

біліммен қаншалықты қаруланғандығы оқытушылардың бұл өнерді қаншалықты 

меңгергеніне байланысты. Жаратылыстану ғылымдарын оқыту – бұл белгілі бір білім 

көлемін беру ғана емес, сонымен бірге өмірге лайықты да, бақытты да бола алмайтын 

байыпты еңбекке деген құштарлықты дамыту. Мынадай қажеттілік пайда болуы үшін 

білім сусынының өзі пайдалы және ағартушылық қана емес, сонымен қатар міндетті 

түрде «мазмұнды» болуы керек, оның құрамында жаңа білім алуға тұрақты тәуелділікті 

тудыратын кейбір керекті компоненттері болуы керек. Дарынды балаларға талантты 

оқулықтар мен талантты білім беру жүйелері қажет. Гуманитарлық пәндерді жақсы 

меңгеруге ықпал ететін, нақты пәндерді оқытуға қажетті логиканы тәрбиелейтін, 

гуманизмді тәрбиелеуге ықпал ететін жаратылыстану пәндерін оқыту сағаттарын 

қысқартуға болмайды. Дарынды балаларда жаратылыстану дүниетанымын 

қалыптастырудың білім беру жүйесін құру кезінде шешілуі керек мәселелері келтірілген. 

Кілттік сөздер. жаратылыстану ғылымдары, дарынды балалар, оқыту, химия, пән. 
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Summary 

Chemistry, biology, geography and astronomy are natural sciences, but teaching these 

subjects is certainly an art. So good natural science teachers should also be artists. Indeed, if that 

were the case, society would be fully armed with the knowledge of the natural sciences! The 

process of teaching the natural sciences is not simply the transmission of a certain amount of 

knowledge from a teacher to a child. It is the nurturing in a child of a thirst for serious labour, 

without which life cannot be worthy or happy. In order to create this thirst the drink of knowledge 

must not only be useful and instructive, but tasty and containing some “narcotic components”, 

which will develop the firm habit of acquiring new knowledge. Talented children need talented 

textbooks and talented educational systems. It is impossible to shorten teaching hours in the 

natural sciences. Learning in this field promotes facility in assimilating knowledge in the 

Humanities, the use of logic in Mathematics, and also in learning to address humanistic issues. 

Listed are several problems which must be solved if we are to create a perfect system for education 

in the Natural Sciences. 

Keywords: Natural Sciences, gifted student, education, Chemistry, discipline. 

 

Развитие естественнонаучного мировоззрения является важнейшей задачей воспитания 

детей, особенно детей одаренных. Самая сильная потребность одаренных детей - 

познавательная. Одарённый ребёнок испытывает комфортное состояние и положительные 

эмоции только тогда, когда познает что-то новое, пополняет свои знания. Все, что мешает 

этому, раздражает его. На вопрос «Что означает время, проведенное с пользой?» одарённые 

дети, как правило, отвечают: «чтение книг», «работа на компьютере», «познавательные 

экскурсии», «учёба», так как в это время – «узнаёшь много нового», «становишься умнее», 

«интереснее жить». А на вопрос «Что означает время, потраченное попусту?» 90% 

одаренных детей отвечает: «гуляние по двору», «разговоры по телефону без дела», и ... 

«сон», так как это «безделье», «время, в которое ничего нового не узнаёшь». Поэтому 

важнейшей проблемой естественнонаучного воспитания одаренных детей становится 

проблема создания интересных учебных курсов по естественным наукам, написания таких 

учебников, которые могли бы удовлетворить потребность к познанию талантливых детей, 

и были бы интересны для детей с обычными способностями. 

Обучение естественным наукам — это не просто передача определенного объема 

знаний по химии, биологии, географии, астрономии, но и развитие жажды серьезного труда, 

без которой жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой. А для того, чтобы эта жажда 

появилась, необходимо, чтобы сам напиток знаний был не только полезным и 

поучительным, но и обязательно "вкусным", содержал какие-то "наркотические 

компоненты", вызывающие устойчивое привыкание к получению все новых знаний. Важно 

предусмотреть издание таких учебников по химии, физике, биологии, астрономии, которые 

вызывают привыкание к их изучению, воспитывают естественную потребность в 

получении новых знаний. 

В настоящее время имеется огромное количество современных учебников по 

естественным наукам, большая часть из них, к сожалению, ориентирует не столько на 

получение знаний, сколько на успешную сдачу экзаменов. Многие из них являются по-

настоящему достойными [1-3]. Но все же они учат не логически мыслить, а просто 

натаскивают школьников на решение конкретных экзаменационных задач для сдачи 

выпускных экзаменов и для поступления в высшие учебные заведения. 

В настоящее время естественные науки существенно меняют представления людей об 

окружающим мире. Многие научные принципы, разработанные на основе физико-

химических и биологических исследований, приобретают значение философских, 

общенаучных категорий. Естественнонаучные исследования меняют технологическую базу 

общества, условия жизни огромного числа людей и сам облик современной цивилизации в 

результате стремительного развития биотехнологии, генной инженерии, химического 
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производства, машиностроения, автомобилестроения, робототехники, авиации, 

ракетостроения, энергетики, металлургии, электроники, радиотехники и телевидения. 

Между тем, кризисные явления в нашей стране отрицательно сказались на системе 

естественнонаучного образования, что привело к сокращению числа часов, отводимых на 

изучение естественнонаучных дисциплин, и такому их перераспределению, при котором 

уровень изучения фундаментальных учебных естественнонаучных дисциплин существенно 

понизился. Так, например, сокращение учебных часов в 1998 учебном году, отводимых на 

изучение естественнонаучных дисциплин, по сравнению с 1968 учебным годом составило 

20%, число лабораторных работ по физике и по химии сократилось за это время почти в три 

раза, сократилось учебное время, отводимое на решение физических и химических задач. 

В результате сокращения числа часов на изучение естественнонаучных дисциплин и 

увеличения объёма научного содержания этих дисциплин возросла перегрузка учащихся, а 

качество обучения снизилось. 

От этого страдают и сами дети, не удовлетворившие свои потребности в 

естествознании, и общество, для которого очень важны молодые специалисты, владеющие 

знаниями не только экономических дисциплин, но и естественнонаучных законов природы, 

которые открывают широкие возможности для развития той же самой экономики. Надо 

сказать, что подобные эксперименты по сокращению учебных часов на естественные науки 

ставили в восьмидесятые годы в США и в Италии. Затем от этого в большинстве случаев 

отказались, поняв, что увеличение часов на изучение химии, физики и биологии приводит, 

как правило, к лучшей успеваемости по другим предметам, в том числе, к более успешному 

усвоению гуманитарных и точных наук [4]. 

Следующую проблему естественнонаучного образования можно назвать 

гуманистической. Действительно, изучение законов природы приближает человека к 

самым таинственным вопросам устройства этого мира, позволяет многое создать, но и 

многое разрушить. Развитие химической промышленности влечет за собой загрязнение 

окружающей среды; изучение ядерных реакций ведет к созданию смертоносного оружия; 

биолого-медицинские исследования дают возможность не только продлевать жизнь, но и 

уничтожать живое. С глубокой болью мы констатируем, что порой самые одаренные 

студенты начинают использовать свои таланты во зло. Гениальные юные компьютерщики 

занимаются созданием вирусов, которые взламывают программы, стирают базы данных 

или занимаются хищением денег с банковских счетов. Самые талантливые студенты-

химики начинают заниматься синтезом сложных наркотических соединений, и, таким 

образом, оказываются вовлеченными в преступный наркобизнес. Среди студентов 

знаменитой Менделеевский нам доводилось встречать одаренных студентов, обладающих 

совершенно феноменальными способностями, которые использовались для синтеза новых 

наркотических соединений. Обычно этим занимаются юные гении, злые гении. 

На протяжении многих лет мировая культура пытается доказать, что гений и 

злодейство несовместимы. Между тем, мы сами сталкиваемся на практике с тем, что 

талантливые дети, слишком часто попадают под негативное влияние, используют свой 

талант и способности во вред окружающим и, в конце концов, во вред себе. Поэтому 

проповедь общечеловеческих ценностей и добродетелей является важнейшей задачей 

воспитания детей, особенно детей, одаренных разными талантами. 

Сейчас очень много спорят о том, нужно ли преподавать в школе религиозные 

предметы. Безусловно, дети должны приобщаться к духовным ценностям, которое 

выработало человечество. Основы религиозных знаний, добродетели, которые одинаково 

высоко оценивает Библия, Коран, Талмуд, помогут определиться в понятиях добра и зла. 

Ведь мудрость, в которой не присутствует Бог аморальна; знания, которые отрицают 

наличие Творца, дают платформу для эгоизма. Если принять, что христианские заповеди 

(Не убий. Не укради. Не лжесвидетельствуй. Не прелюбодействуй. Не сотвори кумиров и 

не поклоняйся им. Чти отца и мать своих… [5]) являются не просто хорошими советами, 
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которые иногда стоит принимать, а именно - однозначными, беспрекословными 

указаниями к жизненному поведению, то мир избавится от всякого рода зла. 

Любопытно, что древняя фраза «Перекуем мечи на орала», имеющая глубокий 

гуманистический смысл, тоже взята из Библии, из книги пророка Исаии глава 2:4 «…и 

перекуют мечи на орала, и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не 

будут более учиться воевать» [5]. Эта фраза стала знаменитым лозунгом даже в те 

атеистические времена, когда сама Библия была признана ненужной и никчемной книгой. 

Проблема воспитания естественнонаучного мировоззрения у одаренных детей должна 

быть непосредственно связана с воспитанием гуманизма, одной из составляющих которого 

является проблема охраны окружающей среды и забота о человеческой жизни- самой 

главной ценности человечества. Гуманистический и экологический аспекты должны стать 

неотъемлемыми составляющими естественнонаучного образования в школе и найти 

отражение в его целях и содержании. 

Изучение естественнонаучных дисциплин открывает большие возможности для 

интеллектуального развития детей. Исследование различных природных объектов, их 

состава, строения, свойств, функций, законов развития формирует у детей умения 

осуществлять различные умственные действия, такие как сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, моделирование, индукцию, дедукцию, структурирование, обобщение, 

высказывание предположений, гипотез, содержательных суждений. Развивая 

мыслительные способности, естественнонаучные дисциплины совершенствуют умения 

учиться: умения работать с книгой, слушать объяснения учителя, выявляя в них главное, 

экспериментировать. Приобретение научных знаний о природных процессах и явлениях, 

различных уровнях организации материи, многообразии взаимодействий природных 

объектов и систем формируют в сознании единую научную картину окружающего нас 

мира, в котором место и роль человека становятся более понятными. 

Кроме того, естественные науки помогают одаренным детям лучше адаптироваться в 

окружающем мире. Хорошо известно, что одной из самых сложных проблем, которая стоит 

перед одаренными детьми является проблема взаимоотношения с окружающими их детьми. 

Со своими сверстниками им порой бывает сложно дружить в силу своего 

интеллектуального превосходства и серьезного опережения в развитии. Со старшими 

детьми также не всегда удается установить личностные отношения из-за возрастной 

дискриминации, которая обычно присутствует в детском коллективе. Естественнонаучные 

знания помогают детям завоевать авторитет в коллективе: они могут легче 

сориентироваться при решении каких-то утилитарных вопросов: объяснить, почему идет 

снег или дождь, понять разницу между полезными и вредными пищевыми добавками, 

объяснить, на какой сковородке лучше жарить яичницу, разобраться, что такое 

«немолочные сухие сливки» и т. д., и т.п. Легкая ориентация в таких вопросах позволяет им 

завоевать авторитет среди своих сверстников и среди окружающих их людей. 

Традиционные технологии обучения естественнонаучным дисциплинам строятся на 

трансляции знаний педагогом и воспроизведении их учащимися, они направлены 

преимущественно на развитие репродуктивных способностей детей, которые, безусловно, 

необходимо развивать, при этом считается, что творческий потенциал и продуктивные 

способности развиваются «сами по себе». 

Новые образовательные технологии естественнонаучного образования одаренных 

детей основаны, в первую очередь, на развивающих подходах к обучению, при этом 

решаются следующие образовательные проблемы: проблемы научности, 

фундаментальности, доступности, непрерывности, историчности, целостности и 

системности естественнонаучного образования. Постараемся кратко охарактеризовать эти 

проблемы. 

Проблема научности обеспечивает выбор учебного материала и, в то же время, ставит 

заслон антинаучным и лженаучным теориям. 
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Проблема фундаментальности подразумевает изучение результатов фундаментальных 

исследований, имеющих общенаучное значение, являющихся достоянием человеческой 

культуры. 

Проблема доступности заставляет переходить от сложных научных построений к 

простым и понятным схемам, учитывая возможности ребенка в восприятии, обработке и 

усвоении информации. 

Проблема непрерывности требует постоянного обращения к изучаемому предмету и 

закрепления полученных знаний, так как перерыв в обучении может привести к быстрому 

забыванию предмета в силу психологических особенностей детей. 

Проблема историчности позволяет уделять внимание историко-научным аспектам 

естествознания, показывать долгий путь ученых к познанию удивительных законов 

мироздания и подчеркнуть преемственность развития науки на различных этапах 

накопления научных знаний. 

Проблема целостности и системности естественнонаучного образования обеспечивает 

формирование единой картины мира, показывает, что все науки тесно переплетаются при 

рассмотрении природных процессов и явлений. 

Адекватная реализация этих проблем при построении образовательной системы 

позволяет получить обнадеживающие результаты при становлении естественнонаучного 

мировоззрения у одаренных детей. 
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Annotation 
In this article, the author shows how in practical classes in Russian it is necessary to develop 

oral speech for students, master language norms, determine the speech features of special texts, 

and not violate the style of speech. The ability to speak clearly, correctly, to attract attention with 

the purity of speech, expressiveness testifies to the peculiar professional suitability of future 

specialists, university graduates, which are now studying at Kazakh departments in a variety of 

specialties: a lawyer, a school teacher, a psychologist, a manager. 

Key words: practical classes in Russian, culture of speech, language norms, professional 

activity, special texts. 

Аңдатпа 

Автор бұл мақаласында орыс тілінен практикалық сабақтарда студенттердің 

ауызша сөйлеуін дамыту, тіл нормаларын меңгеру, арнайы мәтіндердің сөйлеу 

ерекшеліктерін анықтау, сөйлеу мәнерін бұзбау қажет екенін көрсетеді. Студенттердің 

түсінікті, дұрыс сөйлей алуы, сөз тазалығы мен, мәнерлілігіне назар аудара білуі, қазіргі 

таңда қазақ бөлімдерінде әртүрлі мамандықтар бойынша білім алып жатқан болашақ 

мамандардың, жоғары оқу орындарының түлектерінің: заңгер, мектеп мұғалімі, психолог, 

менеджер мамандықтарының ерекше кәсіби жарамдылығын айғақтайды. 

Түйін сөздер: орыс тілінен практикалық сабақтар, сөйлеу мәдениеті, тілдік нормалар, 

кәсіби қызмет, арнайы мәтіндер. 

 

Именно в период обучения в вузе формируются будущие специалисты: юристы, 

психологи, учителя, финансисты, инженеры и т.д.  В процессе учебно-научной, бытовой, 

общественной, профессиональной деятельности они овладевают всеми видами речевой 

деятельности. Одной из составляющих профессиональной подготовленности специалистов 

разных отраслей является умение грамотно устно и письменно выражать свои мысли, вести 

профессиональные диалоги, владеть основами устной и письменной профессиональной 

речи. 

Предмет «Профессионально ориентированный русский язык» ориентирован на 

развитие речевой культуры студентов   в профессиональной сфере. Данный предмет 

формирует коммуникативные компетенции будущих специалистов, обучает студентов 

культуре речи, функциональной стилистике, устному и письменному деловому общению.  

Вопросам   культуры   речи   посвящены   исследования   ученых Ф.И. Буслаева, Т.Г. 

Бирюковой, Л.С. Выготского, В.В. Виноградова, Т.А. Ладыженской, В. Щербы. 

Ф.И. Буслаев о значении практических упражнений в развитии устной речи   писал: 

«…Так как язык, кроме знания, предполагает и умение: потому и ответственная грамматика 

не довольствуется только развитием природного дара слова, но руководствует ученика в 

искусстве читать, говорить и писать. Все это искусство должно быть основано на 

практических упражнениях». [1, 53] 

Л.С. Выготский отмечал, что изначальным предназначением речи является общение, 

речь – это средство коммуникации, суждения и осмысления. [2,47] 

По мнению Т.А. Ладыженской, «задачи развития связной речи состоят в развитии 

умения говорить свободно, правильно и достаточно выразительно». [3,64] 
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В. Щерба утверждал: «…привычка вдумываться в язык и в его выразительные средства 

абсолютно необходима, …т.е. уметь правильно строить фразы и подбирать такие слова, 

которые наилучшим образом выражают данную мысль».  [4, 16] 

Еще Цицерон, известный римский оратор и теоретик красноречия, отметил, что 

истинно красноречив тот, кто обыкновенные предметы выражает просто   великие – 

возвышенно, а средние – с умеренностью. 

Уметь ясно выразить свои мысли, говорить понятно, правильно, уметь привлечь 

внимание чистотой речи, богатством, выразительностью, воздействовать на слушателей – 

все это говорит о своеобразной профессиональной пригодности будущих специалистов, 

выпускников вуза, которые сейчас обучаются на казахских отделениях самым различным 

специальностям: юриста, учителя школы, психолога, менеджера.  

По роду будущих занятий они будут тесно связаны с людьми, организовывать и 

направлять их работу, воспитывать, учить, вести диалоги, переговоры, оказывать людям 

различные услуги. 

Например, А.Ф. Кони писал: «Юрист должен быть человеком, у которого общее 

образование идет впереди специального, потому что он ежедневно имеет дело с самыми 

разнообразными явлениями жизни, и эти явления он должен правильно оценить, принять 

по ним нужное решение и убедить в правильности своей точки зрения обращающихся к 

нему людей». [5, 2] 

На самом деле юристу приходиться грамотно составлять законопроекты, вести 

деловую переписку, писать протоколы допроса и осмотра места происшествия, различные 

постановления, обвинительные заключения, исковые заявления, приговоры и определения, 

договоры и соглашения, заявления и жалобы. 

Будущему учителю, юристу, психологу приходится общаться с людьми самых 

разнообразных профессий и различного уровня культуры. Поэтому, выступая в различных 

коммуникативных ролях, в различных ситуациях, им необходимо находить нужные слова, 

аргументирующие и грамотно выражающие мысли. 

Если говорить о юридическом языке, то он специфичен, имеет много терминов с 

особым юридическим значением. Например: кодекс, контрабанда, алиби, мотивы 

преступления, мера пресечения, конфискация и т. д. Большинство многозначных слов 

обозначает особые юридические понятия. Так, привод – принудительное доставление кого-

либо в органы расследования и суда; склонить – заставить совершить преступление; 

погашение – прекращение срока судимости; эпизод – часть преступных действий и др. 

Поэтому в языке права наблюдаются словосочетания, не употребляющиеся за пределами 

правовой сферы общения, например: организатор преступления, применить меры, 

совершение преступления, аморальный поступок и др. Следует отметить, что это самый 

трудный и самый интересный из всех профессиональных языков. [6, 3] 

В письменной речи будущих специалистов учитываются задачи производственного 

процесса, используются в документах языковые средства официально-делового стиля. В 

научном, официально-деловом стилях используется большое количество готовых, 

стандартных выражений – клише.  

О необходимости владеть богатствами русского языка писали многие писатели, 

ученые. Студенты должны владеть нормами публичной речи, ораторским мастерством для 

того, чтобы точно, стилистически правильно, убедительно выражать свою мысль.  

Важные  методы  обучения  устной речи  на практических занятиях русского языка  как 

неродного  представлены в  работах  В. В. Дегтяренко, А. А. Лазаревой, Т. А. Горбуновой  

и др. 
В.В. Дегтяренко считает, что на передний план должно выступить обучение устной 

речи посредством диалога, с тем, чтобы иностранный студент был «готов вступить не 

только в учебный диалог-тренинг, но и совершенно неожиданно пообщаться на улице, 

аптеке, интернет-кафе…» [7,        45]. 

Будущим учителям, психологам, юристам, правоведам, изучающим специальные 
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дисциплины,  большую  помощь  оказывают  практические занятия по русскому  языку. На 

занятиях студенты знакомятся с основными функциями языка, определяют значение языка 

в своей профессиональной деятельности. 

Знакомясь с основными языковыми и речевыми особенностями  специальных  текстов,  

студенты  исправляют  стилистические ошибки и недочеты  культуры речи,   определяют   

стиль  речи  текста,  осваивают языковые  нормы.   

Студентам важно понимать, что такое русский язык, в каких формах он существует. 

Читая и анализируя текст, они видят, чем книжная речь отличается от разговорной. В 

текстах студенты выделяют виды функциональных стилей речи, приводят свои примеры. 

Находят и осмысливают фонетические, морфологические, синтаксические варианты, 

отмечают их различие.  

Например, студенты, знакомясь с фонетическими средствами выразительности речи, 

узнают, что звуковая организация речи, эстетическая роль звуков, благозвучие, гармония, 

ритм, играют большую роль в устной речи.  Благозвучие речи, музыкальность звука удобны 

для произношения, приятны для слуха, так как в предложениях много гласных звуков: 

красавица, гармония, удивительный. И наоборот, благозвучие нарушается, если в словах 

скапливаются согласные: встреча, спектр, знакомств, черств. Студенты находят и 

анализируют стихи русских поэтов, мастеров художественного слова в создании звуковой 

стороны речи.  

Преподавателю необходимо постоянно ориентироваться на те ошибки в устной речи, 

которые появляются у студентов. Часто студенты делают ошибки в произношении слов, 

ударения ставят не там, где положено (правильно: договор, эксперт, досуг, ходатайство). 

Т. А. Горбунова заметила, что   у студентов   очень часто   в устной речи   наблюдаются 

фонетические ошибки - неточности произношения.  Например, в речи студентов это может 

быть смешение согласных [р] - [л], [р’] - [л’], смешение звонких и глухих парных согласных: 

жить — шить, эпентеза: любить — люблить и др. [8, 28]. 

Лексические ошибки допускаются в выборе правильных слов. Происходит 

дублирование смысла слов, используются слова, имеющие одно и тоже значение, т.е. 

плеоназмы: отрицательный недостаток, очень прекрасно, впервые познакомился, 

писатель описывает, закончить до конца и т.д.  

Примеры синтаксических ошибок можно наблюдать в следующих предложениях: Ему 

поручили наблюдать порядок во время эксперимента. Эта проблема с каждым днем 

ухудшается. Срок выполнения проекта может быть пролонгирован. Студенты приняли 

решение сдать экзамены досрочно. 

Развиваются умения и навыки письменной и устной речи в профессиональном тексте 

при использовании сложных конструкций, например, заменяя причастия настоящего 

времени словом который: Профессия учителя, требующая высоких нравственных качеств 

и профессионального мастерства,  пользуется  большим  уважением  в  обществе.  

Профессия учителя, которая требует высоких нравственных качеств и профессионального 

мастерства, пользуется большим уважением в обществе.  Прокурор и адвокат, ежедневно 

произносящие публичные речи в судебных процессах, должны   хорошо владеть навыками 

публичной речи. Прокурор и адвокат, которые ежедневно произносят публичные речи в 

судебных процессах, должны   хорошо владеть навыками публичной речи. 

Решаются эти проблемы путем   целенаправленного совершенствования качества 

устной  речи  студентов  в  рамках  предмета «Профессионально  ориентированный русский 

язык». Соблюдая принципы общей коммуникативной и профессиональной направленности 

обучения, используя специально подобранные дидактические материалы, преподавателю 

вуза можно формировать у студентов профессиональные речевые умения.  Студенты учатся 

правильно и грамотно толковать специальные тексты, находить термины, заменять их 

синонимами, расставлять ударения, знаки препинания.   Работая с текстами, они усваивают 

и развивают навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевой 

деятельности, а также приходят к выводу, что необходимо   соблюдать языковую норму. 
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Об   эффективном использовании   текста в развитии устной речи студентов писали 

ученые-методисты А.А. Лазарева, Л. П. Федоренко.                

А.А. Лазарева   утверждает, что особенно результативен текст при обучении 

студентов монологической  речи.  По её мнению, «именно текст может служить 

активным “полигоном” для  отработки  языковых  и  речевых  навыков  по  заданной  

лексико-грамматической  теме» [9, 57]. 

Л. П. Федоренко   пишет: «Текст на уроке русского языка может не только создавать 

искусственную речевую среду, но и быть естественной обучающей и развивающей речевой 

средой». [10, 12] 

Важно понимать студентам о культуре устной речи, так как каждое слово оказывает 

большое психологическое воздействие на людей. Допущенная педагогом, юристом, 

психологом речевая ошибка дискредитирует их. Если же ошибка осталась незамеченной, 

то специалист оказывается проводником бескультурья. Поэтому культура речи не личное 

дело каждого специалиста, а общественная необходимость. Именно логичность речи, 

умение находить в каждой ситуации точные и выразительные слова для передачи мыслей, 

умение грамотно оформлять высказывания отличает грамотного  оратора. 

Культура речи специалистов предполагает также знание норм устных публичных 

выступлений. Это способствует ясному, стилистически правильному, убедительному 

выражению  своей  мысли. 

Таким образом, практические занятия по русскому языку в целом являются важными 

составляющими в профессиональной подготовке будущих специалистов.  Качество и 

культура труда специалистов  зависит от того, как  они, будучи  студентами,  усвоят  

литературный русский язык,   научатся  верно  выражать  свои мысли,   грамотно  писать  и  

говорить. 

Ведь они будут учить, воспитывать детей, стоять на страже соблюдения гражданами 

законов государства, организовывать, руководить работу людей, оказывать  услуги.  
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть оптимально правовые механизмы, 

предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального и 

исполнительного законодательства и в целях быстрого и полного раскрытия 

преступлений, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, их 

совершивших, справедливого судебного разбирательства и надлежащего применения 

уголовного закона. 

Ключевые слова: уголовная политика, цель, ответственность, лишение свободы, 

оптимизм, наказание. 

Summary 

The article sets out the task to consider optimally legal mechanisms providing for the effective 

application of criminal procedure and executive legislation and for the purpose of prompt and full 

disclosure of crimes, exposing and bringing to criminal responsibility of the persons who 

committed them, fair trial and proper application of criminal law. 

Key words: criminal policy, purpose, responsibility, imprisonment, optimism, punishment. 

 

Соңғы екі ғасырдың көлемінде Қазақстан Ресей патшалығының құрамында, ал одан 

кейін жаңа тарихта айтылатын тоталитарлық мемлекеттің, яғнии КСРО-ның құрамында 

болып, тек ХХ ғасырдың 90-жылдардың басында аталған әкімшілік-әміршіл жүйенің 

күйреуінен кейін ғана Қазақстан және одақтың басқа да республикалары өздерінің 

тәуелсіздігі мен егемендігін алды. 

Тоталитарлық мемлекеттің құрсағынан шыққан Қазақстан Республикасы 1991 жылы 

Қазақстанның түрмелеріндегі адамдардың саны дүниежүзі бойынша 3 орынды алып, 

халқымыздың санына қарай 100 мыңға шаққанда 600-ден астам адамды құраған [1].   

Осы тұрғыдан алып қарағанда, елімізде 90-жылдары бас бостандығынан айыру 

жазасын тағайындау сияқты кеңес үкіметінен қалған «жазалау шараларынан» құтылу 

Қазақстанға қиындыққа соқты. 

Елбасымыз  өзінің  Қазақстан  халқына  жолдаған «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық 

өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» жолдауында «Біз  құқық  қорғау  жүйесін  

реформалау  бойынша  байыпты  жұмыс  жүргізуге  тиіспіз. Бұл  сектор  өткен  жүйенің  

көптеген  кем-кетіктерін  сақтап  қалған. Біздің  жүйемізде  жазалау  айыптары  5%-дан   аз  

болса,  түзеу  жұмыстары 0,4%-ды,  қоғамдық  жұмыстар  0%-ды  құрайды. Жазалаудың  негізгі  

түрі  бас  бостандығынан  айыру  болып  қалып  отыр.  Ешкім  қамау  орындарынан  

босағандарды  оңалтумен  айналыспайды. Осының  салдарынан  олар  қылмыскерлер  қатарын  

толықтыруда»  деп  айтып  өткен [2]. 

2001 жылы  түрмелердегі адамдардың саны индекс бойынша 592 адам болса, 2010 жылы 

62997 адамды құрап, индекс бойынша тек 395 адамға азайған. Жаза тағайындау тәжірибесінде 

сотталғандардың бас  бостандығынан   айырумен  байланысты  емес  жаза  түрлерін қолданылу 

көрсеткіші 40-45 %-дан төмендемеген. Онсыз  да  толып  тұрған  түрмелер  мен  колонияларда  

ұсталынуда, оған  қоса  мекемелердің  ғимараттары  мен  материалдық-техникалық  жағдайы  

да  мәз  емес [3]. Бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қылмыс жасаған адам жеке бас 

бостандығын бәрінен де артық бағалайды және түрмеге отыру қауіп-қатері 

қылмыстылықты тежейтін фактор болып табылады деген презумпцияға негізделген. Ал, іс 
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жүзінде бас бостанығынан айыру түріндегі жазаның осындай тежеуіш нәтижесі өте аз 

екендігі анықталды. Оған қоса, тәжірибе көрсеткендей, түрмедегі оқшаулау қылмысты 

жасаған адамдарға да, жалпы бүкіл қоғамға да кері әсер етеді, себебі сотталушылар үшін 

түрмелер «қылмыстылықтың мектебіне» айналған, ал түрмеден босатылғаннан кейінгі 

оңалту және бейімдеу жүйесінің жеткілікті деңгейде дамымағандығы да түрмеде жаза 

мерзімін өтеп шаққан сотталушының қоғамға қайта оралуына ықпал етпейді.  

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жіктеу және санатқа бөлу критерийлерін 

айқындауда жаңа тәсілдер қажет. Әлемнің бірқатар елдерінде жасалғандай, Қылмыстық 

кодекс қылмыстық жазаланатын әрекеттердің өзге жіктемесіне: тиісті санаттағы 

қылмыстарға және қылмыстық теріс қылықтарға негізделуі мүмкін. Қылмыстық теріс 

қылық үшін соттау соттылыққа әкелмеуге тиіс. 

Осылайша, мемлекеттің қылмыстық саясаты: 

- экономикалық салада аса қоғамдық қауіп туғызбайтын кұқық бұзушылықтарды 

әкімшілік құқық бұзушылықтар қатарына ауыстыра отырып, одан әрі қылмыстық сипаттан 

арылтуға, сондай-ақ жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтардың ауырлық дәрежесін 

қылмыстық теріс қылықтар санатына ауыстыру немесе жазаны жеңілдету арқылы 

(депенализация) қайта бағалауға; 

- бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық жазалауды қолдану 

саласын кеңейтуге, оның ішінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазалауларды 

жекелеген санкциялардан алып тастауға не бас бостандығынан айырудың ұзақ мерзімін 

азайтуға; 

- айыппұл салуды қылмыстық жазалаудың тиімді түрі ретінде айқындауға және оның 

қолдануды кеңейту мүмкіндігіне; 

- санкциялардағы жазалаулардың Қылмыстық кодекстің баптарында ауырлығы бір 

санаттағы қылмыстарға парапарлығын және олардың әділ жазалау қағидатына сәйкестігін 

белгілеуге; 

- қылмыстық жазалаудың баламасы мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын енгізуге; 

- өлім жазасын қолдану аясын кезең-кезеңмен тарылту бағытын жалғастыруға 

бағытталуға тиіс. 

Бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қылмыс жасаған тұлға жеке бас бостандығын 

бәрінен де артық бағалайды және түрмеге отыру қауіп-қатері қылмыстылықты тежейтін 

фактор болып табылады деген презумпцияға негізделген. Ал іс жүзінде бас бостанығынан 

айыру түріндегі жазаның осындай тежеуіш нәтижесі өте аз екендігі анықталды. Оған қоса, 

тәжірибе көрсеткендей, бас бостандығынан айыру орындарында оқшаулау жаза өтеуші 

адамдарға да, жалпы бүкіл қоғамға да кері әсер етеді, себебі жаза өтеушілер үшін түрмелер 

«қылмыстылықтың мектебіне» айналған, ал түрмеден босатылғаннан кейінгі оңалту және 

бейімдеу жүйесінің жеткілікті деңгейде дамымағандығы да түрмеде жаза мерзімін өтеп 

шаққан сотты болған адамның қоғамға қайта оралуына ықпал етпейді.  

Қазіргі күнде аса маңызды болып қылмыс жасаған тұлғаларға бас бостандығынан 

айыру жазасы емес, алтернативті жазаларды қолдану болып табылады. Бұл туралы 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық 

саясат тұжырымдамасында «бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық 

жазалауды қолдану саласын кеңейтуге, оның ішінде бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазалауларды жекелеген санкциялардан алып тастауға не бас бостандығынан айырудың 

ұзақ мерзімін азайтуға» деп бекітілген [4]. 

Қазақстан Республикасы өз егемендігін алғалы бері Қылмыстық заңнама тәжірибеде 

көптеген тексерулер мен сынға ұшырап, жинақталған тәжірибе мен елдің халықаралық 

міндеттемелерін есепке ала отырып, қылмыстық заңнаманы одан әрі дамыту қажеттігі 

туындаған. Халықаралық қылмыстық статистика бойынша орташа еуропалық бас 

босатндығынан айырудың пайызы 20-дан аспайды. Ал, Германияда тіпті 10 пайызды ғана 

құрайды. 
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Соңғы 5 жыл ішінде жазалаудың жалпы құрылымында бостандықтан айырудың үлес 

салмағы күрт өзгеріске ұшырап, іс жүзінде бұрынғы деңгейден төмендеген, атап айтқанда, 

бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза түрлерінің қолданылу тәжірибесі 

жоғары деңгейде жүзеге асырылып келе жатқандығы байқалады. 

Осыған байланысты, бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық-

құқықтық ықпал етудің осындай шараларын ең жиі қолдану әлемнің барлық елдерінде 

қылмыстық саясаттың ең көкейкесті міндеті болып табылады. Бұдан, ең алдымен, қоғамның 

қалыпты тіршілік қызметін қамтамасыз етуіне байланысты. Қылмысқа деген мемлекеттің 

реакциясы бір жағынан – бұлтартпас, ал екінші жағынан – орынды, үнемді болуы, басы 

артық қылмыстық жазалау шараларына, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

негізсіз шектеуге әкелмеуі тиіс [5].  

Сонымен бірге, қоғамнан адамды оқшаулау, ең алдымен, әлеуметтік-пайдалы 

байланыстарының бұзылуымен, жазаны өтеп, босап шыққаннан кейін одан әрі 

психологиялық және әлеуметтік оңалту қажеттігімен және басқа мәселелерден көрінетін 

сотталғанның тұлғасы үшін зор жағымсыз салдарларға әкеп соғады. 

Бұдан шығатын жол жазалау саясатының бағытын түбегейлі қайта қараудан, жазаны 

орындау процесін ізгілендіруден, бас бостандығынан айыру жазасымен байланысты емес 

жаза түрлерін кең түрде қолданудан ғана көрінеді. 

1990-шы жылдарында өткізілген екі амнистия актісіне қарамастан Қазақстан түрмеде 

отырған халық индексі бойынша АҚШ пен Ресей Федерациясынан кейінгі үшінші орында 

болса, бүгінгі таңда қылмыстық заңнаманы ізгілендірудің және рақымшылықтардың 

нәтижесінде біздің мемлекетіміз әлем рейтингінде «түрмеде отырған халық» индексі 

бойынша 55 орында.   

Бұл жерде, тек жаңа Қылмыстық кодекс қабылдаумен шектелмей,  «түрмедегі 

адамдардың» санын азайту үшін қылмыстық атқару заңнамасына түзетулер енгізу, жаңа 

серпінді тұжырымдамалар қабылдау және басқа да тәжірибелік шараларды жүзеге асыру 

арқылы осындай оң нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. 

Осылайша соңғы декадада көптеген жылдар бойы алғаш рет түрмеде отырған халық 

санының азайғанын байқауға болады. Сөйтіп, Қазақстан бүкіл әлем бойынша түрмеде 

отырған сотталғандардың саны бойынша 55-ші орынға ие болды. Десек те, бұл көрсеткіш 

дамыған еуропа елдеріне қарағанда 1,5 есеге жоғары болғандығын байқауға болады. 

Халықаралық стандарттарға сәйкес тек 100 мың азаматқа сотталғандар саны 150-ден 

аспағанда ғана қылмыстық әділсот тиісті түрде ұйымдасқан деп саналады. Осындайда 

түрмеге қамауға алынып, жаза бас бостандығынан айыру жерлерінде өтеу мерзімі орташа 

есеппен 8,5 жылды құрайды, ал Penal Reform International мәліметтеріне сәйкес қоғамда 

өмір сүру дағдыларын жоғалтып алу үшін тіпті  бес жыл да жеткілікті екен [6].  

Тәуелсіздік алғаннан бастап елімізде сегіз рақымшылық шаралары өткізілген, соның 

ішінде Қылмыстық кодекстің бірқатар баптарының санкциялары едәуір жеңілдетіліп, 

мерзімінен бұрын шартты түрде босату мерзімдері де азайтылған. Оған қоса бас 

бостандығын айырумен байланысты емес жазалардың балама түрлері кеңінен қолданысқа 

енгізіліп, жазаны неғұрлым жеңіл жазаға ауыстыру ережелері енгізілген.  

Мемлекет деңгейде белгіленген міндеттерді жүйелі түрде шешу үшін бүгінгі күні 

«Түрмелердің орнына  пробация институты мен электронды браслеттерді қолдану», 

«Қылмыстық және азаматтық процестердегі татуласу», «Түрмедегі халықты азайту 

жөніндегі 10 қадам» жобалары жүзеге асырылуда. Заңнамалық шараларға келер болсақ, 

2015 жылдың қаңтар айынан бастап ізгілендіру саясаты көзделген жаңа Қылмыстық кодекс, 

Қылмыстық-процестік кодекс, Қылмыстық-атқару кодекстері қабылданып, қолданысқа 

енгізілді. Қазіргі кезде қолданыстағы кодексте жаза жүйесі қайта қаралып, бас 

бостандығынан айыру жазасына балама ретіндегі жазалар кеңінен қолданысқа енгілізген. 

Атап айтсақ, нәтижесінде адамды өлтіру болмаған ауыр емес және ауырлығы орташа 

қылмыстардың басым бөлігі жасалған кезде айыппұл түріндегі жазаны қолдану мүмкіндігі 

көзделген.  
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Қазақстанда жазаны орындаудың және азаматтық қоғамды қалыптастырудың 

демократиялық режиміне өту беталысы байқалды. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 39-бабына сәйкес адамның және азамат тың құқықтары мен 

бостандықтары конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның 

құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау 

мақсатына қажетті шамада ғана және тек заңмен шектелуі мүмкін 

Алайда, осы демократиялық режимнің қалыптасуы ғылыми ойластырылған шешімдер 

негізінде емес, байқап көру мен қателер негізінде жүзеге асырылады.  

Осыған байланысты, жаңа Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат 

тұжырымдамасын қабылдау заманға сай жасалған қадам екенін атап өткен жөн, оған сәйкес 

мемлекеттің құқықтық саясатының маңызды түйіні қылмыстық саясатты ізгілендіру болып 

табылады.  

Тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғаудың құқықтық тәртібін 

қамтамасыз етудің елеулі кепілдерінің бірі қылмыстық жауаптылық болып табылады. 

Сонымен бірге, қылмыстық құқықта жаза бұрыннан-ақ жасалған қылмысқа мемлекеттің 

жалғыз реакциясы болып табылмайды. Көп жылдық даму барысында мынадай: қылмыс-

қылмыстық жауаптылық-жаза түрінде қылмыстық құқық дәстүрлі сызбадан тыс 

қылмыстық жауаптылық мақсаттарына жетуге мүмкіндік беретін ынталандыруды жасап 

шығарды. Ынталандыру нормаларының дамуына негізінен қоғамдағы мінез-құлықтарды 

ізгілендірудің жалпы беталысы мүмкіндік берді. Ол тиісті түрде қылмысқа қарсы күрес 

саласында мемлекеттің жазалау саясатына ықпал етті. Ынталандыру нормаларының 

қылмысқа қарсы күресудің әртүрлі шараларының арасында өз орнын иеленуі мемлекеттің 

қылмыстық саясаты саласындағы алға басудың куәсі болып табылады.  

Қылмыстық құқықтың қазіргі жай-күйін бағалай отырып, жалпы оның қарышты дамуы 

қамтамасыз етілген деп айтуға болады. Қолданыстағы Қылмыстық кодекс – қылмысқа 

қарсы күресудің және адамның құқықтары мен бостандықтарын, мемлекет пен қоғамның 

мүдделерін қылмыстық-құқықтық қорғаудың жеткілікті тиімді құралы. 

Сонымен қатар, қылмыстық саясатты ізгілендіру бойынша үдерістер өзінің барлық 

қорын тауысқан жоқ, керісінше бетбұрысты жағдайда тұр.  Осыған байланысты, келесі 

тұжырымдамалық мәселеге назар аударған жөн. 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасымен қылмыстық құқықты дамыту  бағыттарының бірімен 

келесі көзделген, ең алдымен аса қоғамдық қауіп тудырмайтын адамдарға (кәмелеттік 

жасқа толмаған адамдар және басқалар) қатысты қылмыстық жазалаудан босатудың 

шарттарын кеңейту арқылы қылмыстық қуғын-сүргінді қолдану аясын кезең-кезеңмен 

қысқарту мүмкіндігін айқындау болып табылады. Осы бағдарламалық құжатпен 

тараптардың келісуіне және келтірілген зиянның өтелуіне негізделген сот төрелігін 

қалпына келтірудің жаңа институттарын бірте-бірте енгізу көзделген [4].  

Қазақстан Республикасында «түрме халықтарының» жоғары көрсеткіші бар. Түзеу 

мекемелерінде азаматтардың көп санын ұстау мемлекеттің бюджеті үшін шамадан тыс 

шығын, көптеген әлеуметтік міндеттерді шешуге кедергі келтіруде, криминалдық ортаның 

әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерінің таралуына жағдай жасайды. 

Қылмыстық саясаттың тиімділігі жәбірленушінің бұзылған құқықтарын қалпына 

келтіру ғана емес, сонымен бірге қылмыскердің тұлғалық дамуын «қалпына келтіру», оны 

оңалту болып табылады.  

Қылмыстың қайталану деңгейі жазалау түрі ретінде бас бостандығынан айыру 

тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады және осы көрсеткіштің 

тиімділігі өте төмен екенін куәландырады.  

Сондықтан біздің еліміз үшін шетелдік пробация қызметтерінің тәжірибелері аса 

пайдалы. Қазақстанда пробацияның кәсіби қызметтерін жетілдіруді, заңнамаға өзгертулер 

енгізуді, кадрлық және өзге де ұйымдастыру мәселелерін шешуді талап етеді. 
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Пробацияны орындау процесін ұйымдастыру жалпы және арнаулы алдын алу 

мақсаттарына жетуге арналған. Мамандандырылған қызметтердің мемлекеттік билік, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдары және азаматтық қоғам институттарымен тығыз өзара 

іс-қимыл жасаусыз осы мақсаттарға жету мүмкін емес. Мұндай ынтымақтастық 

қадағаланушылардың әлеуметтік бейімделуіне оң ықпал көрсетеді және оның қажетті 

жағдайы болып табылады, осыған байланысты негізге алынатын қағидат ретінде 

қарастырылады. Пробация қызметтерінің жұмыс тиімділігі, яғни түзеу процестің өзі 

негізінен осы мәселені шешуге байланысты екені анық.  
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Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев өзінің жолдауында «Саяси плюрализмге ашықпыз, 

экстремизмнен, қарақшылық пен бұзақылықтан қашықпыз» деген ортақ қағиданы бүкіл 

қоғамның есіне салғым келеді. Қасақана арандату басталған жерде, сөз бостандығы мен 

пікір алуандығы туралы әңгіме қозғаудың өзі артық. Бұл – қоғамның тұрақтылығы мен 

қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, мемлекеттің тұғырын шайқауға әрекеттену деген сөз» деген 

[1]. Қоғамның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін, ел тыныштығын сақтап қалу мақсатында кез 

келген құқық бұзушылықтың алдын алуға әрекет жасау керек. 

Қылмыстылықтың алдын алу бұл әлеуетті қылмыскерлерді қайта әлеуметтендіру, жаңа 

қылмыстар жасауды болдырмау мақсатында қылмыстылықтың детерминациялану үрдісіне 

қарсы тұруға бағытталған мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен, мемлекеттік 

қызметкерлермен және басқа да тұлғалармен жүргізілетін шаралар жүйесі болып табылады 

[2, б.80]. 
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Кейбір авторлар мұндай жағдайда жүзеге асқан құбылыстың алдын алу мүмкін емес 

екенін айта отырып, «қылмыстың алдын алу» терминін қолдануды ұсынады [3, б. ].  

Сонымен қатар, оқулықтар мен нормативтік актілерде «қылмыстылық 

профилактикасы», «қылмысты тоқтату» және «қылмыстың жолын кесу» секілді терминдер 

де қолданылады. Біздің ойымызша, аталған терминдер синоним болғанымен, олардың 

арасында айырмашылық бар. Мысалы, «қылмыстылық профилактикасы» дегеніміз 

мақсатты алдын алу әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында нақты қылмыстық әрекеттердің 

себептері мен шарттарын анықтауға және жоюға, сондай-ақ қылмыс жасауға қабілетті 

адамдарды анықтауға бағытталған шаралар. Мұндай іс-шаралар қылмыстылықтың алдын 

алудың кешенді кезеңдерінің бірі болып табылады. 

Қылмыстардың алдын алуы туралы Ч. Беккариа былай деген: «Қылмыс жасағаны үшін 

жазалағанша, оның алдын алған дұрыс. Бұл барлық жақсы заңдардың мақсаты, егер біз 

өміріміздегі жақсылық пен жамандықтың арақатынасы тұрғысынан ойласақ, адамдарды ең 

жоғары бақытқа немесе ең аз бақытсыздыққа апару өнері» [4, б. 130]. Көптеген заңгерлердің 

ойынша, қылмыстылықтың алдын алу қылмыстылықпен күрес әдістерінің ең тиімді тәсілі. 

Бандитизмнің алдын алудағы мақсат тек материалды шығындарды ғана емес, сонымен 

қатар жекелеген өмірлер мен сынған тағдырлар шығынын болдырмау болып табылады. 

Бандиттің қылмыстық тұлғасын қалыптасудағы алғашқы кезеңдерінде жүргізілген алдын 

алу шаралары мүмкін қылмыскерді қайта тәрбиелеуге, оны қоғамдағы қалыпты өмірге 

қайтаруға мүмкіндік береді. 

Қылмыстылықтың алдын алу шаралары мыналарға ықпал ету арқылы жүзеге 

асырылады: жалпы қоғаммен және қылмыскер болып табылмайтын нақты азаматтармен 

(қылмыстың ықтимал құрбандары) байланысты қылмыстардың себептері мен жағдайлары. 

Сол себепті жұмыссыздық, заңсыз көші-қон және т.б. қылмыстың барлық түрлеріне ортақ 

криминогендік факторларға әсер ету қажет деп есептейміз. 

Бандитизмнің профилактикасын ұйымдастыруда бірінші орында жалпы әлеуметтік 

профилактика шараларын құрайтын құқықтық оқыту мен тәрбиелеу тұр. 

Азаматтарды құқықтық тәрбиелеу тұрғысында құқықтық тәрбиелік ықпал ету 

шараларын қолдану әкімшілік және қылмыстық құқық нормаларын, олардың қылмыстық 

қауіптілік жағдайларын және виктимдік мінез-құлқын түсіндіруді; қолданыстағы құқықтық 

білім деңгейіне байланысты білім беру процесіне сараланған көзқарасты; құқықтық 

тәрбиелеу мен құқықтық насихатты жүзеге асырудағы мемлекеттік органдардың, 

мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың және олардың лауазымды тұлғаларының өзара іс-

қимылы, құзыреті, осы жұмыстың уақытылы жүргізілуін қамтамасыз етуді көздейді. 

Профилактикалық жұмыстың маңызды құрамының бірі, атап айтқанда, тұрмыстық 

сипаттағы мұндай қылмыстармен жеке профилактика болып табылады, ол қылмыскердің 

нақты тұлғасының криминогендік ортасына және жәбірленушіге бағытталған болуы тиіс. 

Ықпал етуді бандит тұлғасының мотивациялық сферасын, оның ерекшеліктерін, моральдық 

өлшемдерін, құндылық бағдарларын, өмірлік мәселелерді шешу жолдарын өзгертуге 

бағыттау керек. 

Қылмыстылықпен күрес саласындағы негізгі міндет құқық бұзушылықтың алдын алу 

процесін басқару заңдылықтарын анықтау және сол арқылы заңмен қорғалатын 

құндылықтардың сенімді қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру болып табылады. 

Отандық криминологияда қылмыстылықпен күрес жүйесінде жалпы (жалпы 

әлеуметтік) және арнайы шаралар бөлініп көрсетіледі. 

Біз елімізде басталған демократиялық реформалар аяқталмайынша, азаматтар өмірінің 

экономикалық, саяси, әлеуметтік, құқықтық және рухани салаларын тұрақтандырмайынша 

ұйымдасқан қылмысқа, соның ішінде бандитизмге қарсы тұру қиын болады деген пікірде 

жүрген заңгерлермен келісеміз. Бұл жайында ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев былай деген: 

«Қылмыстық және Қылмыстық-процестік кодекстерді мұқият саралап, ондағы 

қолданылмайтын немесе сот төрелігіне кедергі келтіретін артық-ауыс нәрсенің бәрінен 

арылу қажет. Тиісті түзетулер енгізілгеннен кейін оларды қайта-қайта өзгерте бермеу 
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қажет. 2015 жылдан бері Қылмыстық және Қылмыстық-процестік кодекстерге 1200-ден 

астам өзгеріс енгізілген. 

Уақытша жағдайларға байланысты немесе аясы тар корпоративті мүдделерге бола 

заңдарды өзгертуге жол берілмеуге тиіс. Сондықтан, қылмыстық және қылмыстық-

процестік заңнаманы түзету құзыретін Әділет министрлігіне беру қажет. Ол үшін 

мекеменің кадрлық әлеуетін нығайтып, заң шығару қызметінің сапасын арттыру керек» [1]. 

Сонымен қатар, біздің ойымызша, бандиттік топтарды жоюды қамтамасыз ететін 

арнайы криминологиялық шараларға ерекше көңіл аудару қажет. Біріншіден, заңнаманы 

жетілдіру қажет. Қолданыстағы заңнамада бандитизм және қарақшылық арасында 

нормалар коллизиясы орын алады, себебі, «қару қолдану» аталған екі қылмыс құрамының 

белгісі болып табылады. 

Екіншіден, заңсыз қару айналымына қарсы күрес шараларын нығайту қажет. Мұндай 

шараларға мыналарды жатқызуға болады: заңды айналымға түсетін қару саласындағы 

бақылауды күшейту (қаруды өндіру, сату, беру, жинау, Қазақстан аумағына әкелу және 

т.б.); қарудың заңсыз айналымға түсуінің жолын кесу (жымқыру, контрабанда және т.б.); 

қаруды заңсыз таратуға қарсы күрес (сатып алу, алып жүру, тасымалдау, сақтау, беру және 

өткізу); қаруды заңсыз айналымнан шығару және оларды жою. 

Біздің ойымызша, қарудың заңсыз нарыққа заңсыз енуіне және сәйкесінше оларды 

қолдану арқылы әртүрлі қылмыстар жасауға жол бермеу үшін келесі бағыттар бойынша 

профилактикалық шараларын жүргізу қажет: 

- тәрбиелік-педагогикалық сипаттағы шаралар: халық арасында заңсыз сақталған 

қаруды өз еркімен, оның ішінде өтеулі негізде тапсыруға тарту үшін бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы үгіт-насихат жұмыстарын күшейту; құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің әдепсіз, заңсыз және қылмыстық мінез-құлқына қарсы табанды күреспен 

ұштастыра отырып, әскери және қызметтік тәртіпті нығайту; 

- ұйымдасқан-басқарушылық сипаттағы шаралар: жеке және заңды тұлғаларға қаруға 

лицензиялардың берілуін бақылау; қаруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың қызметін 

бақылау; қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды сақтау және сақтау орындарын 

қолданыстағы талаптарға және сақтау шарттарына сәйкестендіру; қаруды сақтау және 

жасау объектілерін қорғауды күшейту; қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды 

жүйелі түрде түгендеу; қызметтік және жауынгерлік тапсырмаларды орындау ауданынан 

тұрақты орналасу пунктіне шығатын құрамаларды, бөлімшелерді, әскери бөлімдерді және 

жеке құрамды әр түрлі көлік түрлеріне отырғызар алдында (әуе, темір жол және 

автомобиль), қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш құрылғылар мен жарылғыш заттарды заңсыз 

алып шығу мәніне тексеру жүргізу; ішкі істер органдарының барлық бөлімшелері мен 

қызметтерін тарта отырып, атыс қаруын, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды жымқыру және 

жарылғыш құрылғыларды қолдану арқылы жасалған қылмыстардың алдын алу, ашу және 

тергеп-тексеру бойынша ұйымдастырушылық-практикалық іс-шараларды кешенді 

жоспарлау; қарудың заңсыз айналымына қарсы күресте әртүрлі құқық қорғау 

органдарының өзара іс-қимылын күшейту, ұрланған қаруды жымқыруға қатысты 

қылмыстық істерді ашу және тергеу мақсатында оларды іздестіру бойынша ақпарат алмасу; 

әскери немесе қосарлы мақсаттағы өнімдер мен технологиялармен сыртқы экономикалық 

операцияларды жүзеге асыратын ұйымдасқан қылмыстық топтар мен қоғамдастықтардың 

іс-әрекетінің жолын кесу бойынша ведомствоаралық шаралар кешенін жүргізу; жедел 

іздестіру қызметтердің қызметін қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының, 

жедел-іздестіру жұмысын реттейтін нормативтік құқықтық актілердің жаңа талаптарына 

сәйкестендіру жөніндегі шараларды жүзеге асыру; атыс қаруын жымқыруды және 

қылмыстық жарылыстарды ашуды ұйымдастыру, оларды қажетті арнайы құрал-

жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі мамандандырылған бөлімшелерді құру; 

жарылғыш заттарды табу және жарылғыш құрылғыларды кәдеге жарату бойынша 

жарылғыш заттар жөніндегі сарапшылар мен мамандарды қамтитын тұрақты жедел-

іздестіру топтарын ұйымдастыру; ұрланған және тәркіленген қарулар туралы ТМД елдері 
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үшін бірыңғай деректер банкін құру; қаруды әкелу және әкету және оларды жымқыру 

фактілері бойынша мемлекетаралық (ТМД елдерімен) жедел ақпарат алмасу жүйесін 

дамыту; 

- қылмыстық-құқықтық шаралар: қылмыстық-құқықтық құралдардың 

профилактикалық рөлінің тиімділігі құқық қорғау деңгейіне және ішкі істер органдарының 

жұмыс сапасына байланысты. Бұл жерде мәселе қатыгездік туралы емес, жауапкершіліктің 

бұлтартпастығы туралы. Қаруды, оқ-дәрілерді заңсыз алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау 

немесе алып жүру туралы қылмыстық істі тергеп-тексеру кезінде осы қылмыстың фактісін 

дәлелдеп қана қоймай, заңсыз айналымдағы осы заттардың қайдан алынғанын анықтау 

қажет. 

Үшіншіден, ұйымдасқан қылмыспен күрес жөніндегі жедел бөлімшелердің қызметін 

оңтайландыру бойынша шараларды нығайту керек. Демек, біздің ойымызша, мына 

шараларды атқару қажет: мамандандырылған жедел-іздестіру қызметтерінің жасырын 

қызметін мақсатты қаржыландыруды айтарлықтай арттыру; осы бөлімшелерді банда 

мүшелерін жасырын қадағалау үшін соңғы технологиямен және электронды жабдықтармен 

қамтамасыз ету; бандитизмнің сапалық белгілерінің ерекшеліктеріне байланысты жедел 

қызметкерлер мен сенімді адамдарды бандаға жедел енгізу бойынша нұсқаулар мен 

ұсыныстар әзірлеу; бандитизм бойынша қылмыстық істерді дәлелдеу кезінде жедел-

іздестіру қызметінің нәтижелерін пайдалану процесін оңтайландыру бойынша ұсынымдар 

әзірлеу және құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен бұйрығын шығару. 

Төртіншіден, тергеу аппараттарының жұмысын ұйымдастыру бойынша шараларды 

нығайту керек. Бұл шараларға мынарларды жатқызуға болады: ІІМ жүйесінің заң оқу 

орындарының негізінде тиісті мамандықтағы тергеушілерді тұрақты түрде оқытуды 

ұйымдастыру; бандитизммен күресу бойынша мамандандырылған тергеу және жедел 

бөлімшелердің бірлескен жұмысы туралы ұсыныстар әзірлеу және бұйрық шығару; тұрақты 

негізде айына кемінде бір рет ІІМ тергеу және жедел қызметкерлерінің, прокуратура және 

сот қызметкерлерінің қатысуымен, ал қажет болған жағдайда ҰҚК қызметкерлерімен, 

кеден және басқа мамандандырылған органдармен бірлесіп үйлестіру кеңестерін өткізу; 

мамандандырылған тергеу бөлімшелерін қажетті құрал-жабдықтармен және техникамен 

қамтамасыз ету. 

Бесіншіден, профилактикалық шараларды нығайту қажет. Бандитизмнің алдын алудың 

негізгі профилактикалық шараларының бірі қылмыстық жазасын өтеген адамдарды 

бақылау болып табылады. Біздің ойымызша, бұрын қылмыс жасаған адамдарды қоғамға 

бейімдеуге бағытталған шараларды қарастыру қажет, бұған өңірлік оңалту орталықтары 

ықпал ете алады. Оларға екі негізгі міндетті жүктеу керек деп есептейміз: бас 

бостандығынан айыру орындарынан босатылғандардың баспана мәселесін шешу және 

олардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу. Бұл жағдайда бас бостандығынан айыру 

орындарынан босатылған адамдар өз тағдырымен жалғыз қалмайды, олар мемлекеттің 

қамқорлығын сезінеді, бұл қылмыстың қайталану деңгейін төмендетуге әсер ететіні сөзсіз.  

Бандитизм жасағана тұлғалардың арасында психикалық ауытқулары бар адамдардың 

саны айтарлықтай көп. Біздің ойымызша, қылмыс жасауды күтуге болатын психикалық 

ауытқулары бар адамдарды дер кезінде анықтау және есепке алу керек. Олардың жеке 

ерекшеліктерін, өмір салтын, қоршаған орта мен байланыстарын, өткен және қазіргі кездегі 

мінез-құлқын, еңбек әрекетін зерделеу осы субъектілердің мінез-құлқын болжауға, жеке 

профилактикалық, соның ішінде емдік шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Автомагистральдарда автокөлік жүргізушілеріне топтық шабуылдардың алдын алу 

шаралары, біздің ойымызша, мыналар болуы мүмкін: жол полициясы бекеттерінің санын 

көбейту, оларды жаңа көліктермен қамтамасыз ету және қылмыскерлердің көліктерін 

қадағалап, оларды ұстау үшін ең соңғы электронды техникамен жабдықтау. 

Ішкі істер бөлімдерінің анықтау органдарының негізінде мынадай профилактикалық іс-

шараларды жүргізу үшін мамандандырылған қызметтерді құру қажет: мінез-құлқы мен 
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жеке ерекшеліктеріне байланысты зорлық-зомбылық қылмыстар жасауға қабілетті 

адамдарға бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру; қылмыстық топтарға қатысуға бейім 

және ұмтылатын адамдарды анықтау, оларды зерттеу және оларға тиісті профилактикалық 

ықпал ету;  ұйымдасқан қылмыстық топтардың әрекеттері үшін қолайлы жағдайларды жою, 

атап айтқанда, жеке кәсіпкерлерді қылмыстық қол сұғушылықтан қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету үшін олардың қызметін бақылау; халық арасында қылмыстық қол сұғушылықтан өз 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған түсіндіру және үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізу. 

Қорыта айтқанда, жалпы ұйымдасқан қылмысқа және оның ішінде бандитизмге қарсы 

күрес тұжырымдамасы ұлттық ауқымда өзгермейтін болса, бандитизмнің алдын алу 

бойынша арнайы криминологиялық шаралар іске асырылмай қалатынын атап өтуіміз керек.  
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Түйіндеме 
Мақалада мемлекеттің құқықтық жүйесінде жүргізілетін бірқатар реформалар 

адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, сондай-ақ басқа да әлеуметтік 

маңызы бар құндылықтар іс жүзінде қолданылатын қоғам тыныс-тіршілігінің саяси, 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени салаларында тәртіп пен тұрақтылық деңгейіне 

қол жеткізу жан-жақты автор тарапына талданады.   

Кілт сөздер: құқық, мемлекет, конституция, шарт, әлемдік, халықаралық, саяси, 

коғам, акт, ұйым, заң, ұлттық, тәуелсіздік. 

Аннотация 
В статье реформы, проводимые в государственно-правовой системе, направлены на 

достижение порядка и стабильности в политической, экономической, социальной и 

культурной сферах жизни общества, в которых права и свободы человека и гражданина, 

а также вводятся общественно значимые ценности и свободы, а также общественно 

значимые ценности анализируются со стороны автора. 

Ключевые слова: право, конституция, государство, договор, общество, 

международный, президент, закон, независимость 
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Abstract 
In the article, the reforms carried out in the state-legal system are aimed at achieving order 

and stability in the political, economic, social and cultural spheres of society, in which the rights 

and freedoms of man and citizen, as well as the introduction of socially significant values and 

freedoms, as well as public significant values are analyzed by the author. 

Keywords: right, ratification, hierarchy, contract, society, international, president, law, 

independence 

 

Құқықтық мемлекеттік мәжбүрлеу келесі түрде көрінеді қылмыстық-құқықтық, 

азаматтық-құқықтық, тәртіптік және әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу. Құқықтық 

Мемлекеттік мәжбүрлеудің осы түрлерінің арасындағы айырмашылық негізінен 

қолданылатын мәжбүрлеу шараларының сипатында, сондай-ақ қолданылатын мәжбүрлеу 

шараларының құрамында көрінеді.    Қолдану негіздері мен рәсімдері бір-бірінен 

ерекшеленеді тиісті шаралар.  

Көріп отырғаныңыздай, оның салалық байланысы немесе құқықтық мемлекеттік 

мәжбүрлеудің өзге де түрін жеткілікті түрде анық байқауға болмайды. Алайда, қылмыстық 

мәжбүрлеу әрқашан болады, ал азаматтық-құқықтық мәжбүрлеу негізінен тиісінше 

қылмыстық және азаматтық құқық нормаларымен реттеледі және қылмыстық-құқықтық 

немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы құқықтық қатынастарға байланысты қолданылады. 

Сол уақытта әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу және тәртіптік кешенді сипатқа ие және 

әртүрлі салаларда қолданылады құқықтық өріс. Б. А. Жетпісбаевтың көзқарасы бойынша 

әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу деп толығымен әкімшілік құқық нормаларына негізделген 

мәжбүрлеу түсініледі (жалпыға бірдей(заңмен), онда ешкімнің тарапынан озбырлыққа 

орын жоқ. 

Құқықтық негіздер әкімшілік мәжбүрлеу және зорлық-зомбылықтың кез-келген 

көрінісі" Әрі қарай автор бұл "... бұл мемлекеттің жеке түрі " деген тұжырымға келеді 

атқарушы органдар кеңінен қолданатын мәжбүрлеу әкімшілік заңнамада қатаң белгіленген 

билік, бұл мәжбүрлеу шараларын қолдануды білдіреді белгіленген құқықтық тыйымдарды 

бұзушыға қатысты әкімшілік-құқықтық нормалар" [1,С.233]. 

Әкімшілік мәжбүрлеудің ерекшеліктері: әкімшілік құқық нормаларына негізделеді; 

жеке де, заңды да тұлғаларға қолданылады; әкімшілік құқық нормаларымен де, құқықтың 

басқа салаларының нормаларымен де реттелген қоғамдық қатынастар саласында 

қолданылады; заңды да, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерде де бекітіледі; 

уәкілетті субъектілердің кең ауқымы қолданады; әкімшілік мәжбүрлеу шараларының 

жүйесі жан-жақты сипатымен (іс-қимылдың кең спектрімен)ерекшеленеді.;көбінесе 

әкімшілік (соттан тыс) тәртіпте қолданылады; қолдану тәртібі жеңілдетілген процедураны 

құратын әкімшілік іс жүргізу нормаларымен реттеледі; құқық бұзушылық жасаған 

адамдарға да, құқық бұзушылық жасамаған адамдарға да қолданылады (әкімшілік ескерту 

шаралары); қолдану заңдылығы кепілдік жүйесімен қамтамасыз етіледі; құқықтық тәртіп 

пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қолданылады.әкімшілік мәжбүрлеу 

шараларының түрлері:  

1. әкімшілік құқық бұзушылық жасауға кінәлі адамдарды жазалау мақсатында 

қолданылатын әкімшілік жазалар (ескерту, айыппұл, әкімшілік қамауға алу және т.б.). 

Қылмыс жасағаны үшін сот қолданатын жазалау шараларынан олар аз репрессивтілікпен 

ерекшеленеді, соттылыққа әкелмейді;  

2. құқық бұзушылықтарды мәжбүрлеп тоқтату мақсатында қолданылатын әкімшілік 

бұлтартпау шаралары (өрт қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзушылықтар анықталған кезде 

кәсіпорынның, цехтың жұмысын тоқтата тұру; техникалық ақаулы автокөлікті 

пайдалануды тоқтата тұру; құпия жұмыстарды жүргізуге арналған үй-жайлар мен 

техникалық құралдарды олардың құпиялылық режимінің талаптарына сәйкес келмеген 

жағдайларда пайдалануға тыйым салу; тіркелмеген радиотаратқыштармен жұмыс істейтін 
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ведомстволық радиостанцияларды жабу және т. б.). Әкімшілік-процестік сипаттағы ерекше 

бұлтартпау шарасы әкімшілік ұстап алу болып табылады; 

3. қолдану үшін негіз құқық бұзушылық емес, ерекше жағдайларда мемлекеттің, 

қоғамның және азаматтардың мүдделеріне қауіп төндіретін құқық бұзушылықтардың 

немесе өзге де зиянды салдардың алдын алу қажеттілігі (соғыс немесе дүлей зілзала 

жағдайларында мүлікті реквизициялау; шектес мемлекеттің аумағында таралған індеттің 

әкеліну қаупіне байланысты шекараның жекелеген учаскелерін жабу; жағдайдың 

күрделенуіне байланысты тікелей шекарада Құрылыс және өзге де жұмыстарды уақытша 

шектеу және т.б.) болып табылады. Құқық бұзушылықтың сипаты мен ерекшелігі бойынша 

психикалық әсер ету шаралары, физикалық әсер ету шаралары, материалдық (мүліктік) әсер 

ету шаралары, ұйымдастырушылық әсер ету шаралары бөлінеді. Қолдану субъектісі 

бойынша жеке субъектілер қолданатын және ұжымдық субъектілер қолданатын шаралар 

бар. 

4.нормативтік негіздер бойынша мәжбүрлеу шаралары заңдарға және заңға тәуелді 

актілерге негізделуі мүмкін. Шаралар не әкімшілік (соттан тыс), не сот тәртібімен 

қолданылады. Мәжбүрлеу шаралары құқық бұзушылыққа, өзге де фактілерге (құқықтық 

мазмұны бар аномалияларға) негізделуі мүмкін. 

5.әсер ету саласы бойынша ұйымішілік және сыртқы күш шаралары бөлінеді. Қоғамдық 

тәртіпті қамтамасыз ету тәсілі мен нысаналы мақсаты бойынша әкімшілік алдын алу, 

әкімшілік жолын кесу, әкімшілік - процестік қамтамасыз ету шаралары, әкімшілік құқықты 

қалпына келтіру шаралары (қорғау шаралары), әкімшілік жазалау шаралары қолданылады. 

6.әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдану кезеңдері:  

1. құқық қорғау жағдайын талдау;  

2. әкімшілік мәжбүрлеу шарасын таңдау;  

3. таңдап алынған әкімшілік мәжбүрлеу шарасының пәрменділігін тексеру;  

4. әкімшілік мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы шешім қабылдау (ресімдеу);  

5. әкімшілік мәжбүрлеу шараларын нақты қолдану;  

6. әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдану тиімділігін талдау;  

7. кейінгі құқық қолдану қызметіне түзетулер енгізу. 

Әкімшілік мәжбүрлеуді, әдетте, тиісті мемлекеттік басқару органдары мен олардың 

өкілдері қолданады. Заңда көзделген жекелеген жағдайларда оны халық судьялары, халық 

соттары, сондай-ақ тиісті өкілеттіктер берілген қоғамдық ұйымдар қолдана алады. 

Әкімшілік мәжбүрлеу-мемлекеттік-құқықтық мәжбүрлеу түрлерінің бірі. Сондықтан, ол 

соңғысының барлық белгілерін құрғатады (бұл құқық қолдану қызметі; оны мемлекет 

белгілейді, тиісті органдар мен лауазымды миналардың мәжбүрлеу шараларын қолдануы 

олардың мемлекеттік билік өкілеттіктерін жүзеге асыруының нәтижесі болып табылады: ол 

құқықтық тәртіпті қорғауды қамтамасыз етуге арналған; құқықтық қорғау қатынастарының 

аясында жүзеге асырылады және т.б.). Сонымен бірге әкімшілік мәжбүрлеудің өзіне тән 

ерекшеліктері бар. Әкімшілік мәжбүрлеу басқару қатынастарын әкімшілік мәжбүрлеу 

арқылы қорғауға бағытталған, яғни жазалау функциясын орындайды.  

Сонымен бірге, құқық қорғау мақсатында әкімшілік мәжбүрлеу шаралары басқа түрдегі 

функцияларды орындайды-құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу. Кең 

мағынада әкімшілік мәжбүрлеу әкімшілік-құқықтық нормаларда қалыптасқан мінез-құлық 

ережелерінің орындалуын қамтамасыз етуге арналған. Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары 

барлық әкімшілік-құқықтық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылады, 

тек ведомстволық шекаралары жоқ мемлекеттік басқару саласындағы жалпыға бірдей 

міндетті мінез-құлық ережелерін (мысалы, жол қауіпсіздігі ережелері, санитарлық 

ережелер, өрт қауіпсіздігі ережелері, экологиялық ережелер және т.б.). 

Әкімшілік мәжбүрлеуді, әдетте, соттан тыс тәртіппен тікелей мемлекеттік басқару 

органдары (лауазымды адамдар) қолданады. Заңда арнайы көзделген жағдайларда 

жекелеген әкімшілік-мәжбүрлеу шараларын соттар, судьялар қолданады.  
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Әкімшілік-мәжбүрлеу шараларын барлық атқарушы органдар (лауазымды адамдар) 

ғана емес, құқық қорғау функцияларын орындауға ішкі істер органдары (милиция), 

бақылау-қадағалау органдары, арнайы инспекциялар және т. б. уәкілеттік берген әкімшілік 

билікті жүзеге асыру жөніндегі арнайы өкілеттіктер берілгендер ғана қолданады. 

Әкімшілік мәжбүрлеуге (ықпал етуге) жекелеген адамдар ғана емес, ұйымдар да 

(жұмысты тоқтата тұру, заңсыз алынған табысты немесе мүлікті алып қою, айыппұл және 

т.б.) ұшырайды, әкімшілік мәжбүрлеу шаралары үшінші тұлғаларға, яғни атқарушы 

өкілетті органдарға (лауазымды адамдарға) тікелей бағынбайтындарға қолданылады. 

Әкімшілік мәжбүрлеу тек әкімшілік-құқықтық нормаларды ғана емес, сондай-ақ іске 

асырылуы атқарушы билік органдарына жүктелген азаматтық, еңбек, жер, экологиялық, 

кедендік, салықтық құқық нормаларын да қорғайды.  

Әкімшілік мәжбүрлеу әкімшілік іс жүргізу нормалары шеңберінде жүзеге асырылады.   

Әкімшілік мәжбүрлеудің тағы бір принципті ерекшелігін атап өткен жөн. Егер мемлекеттік 

мәжбүрлеудің Барлық өзге түрлері өз мазмұны бойынша заңдық жауапкершіліктің тиісті 

түріне тең болса (қылмыстық мәжбүрлеу-қылмыстық жауапкершілік, тәртіптік мәжбүрлеу-

тәртіптік жауапкершілік және т.б.), онда әкімшілік мәжбүрлеу және әкімшілік 

жауапкершілік ұғымдары тең емес. Әкімшілік мәжбүрлеу өзінің мазмұны бойынша 

(қолдану мақсаттары, қолданудың нақты негіздері, әкімшілік жауаптылықтан гөрі кеңірек 

қолданудың құқықтық салдары және т.б. [2, С,17-18.].  

А.П. Кореневтің пайымдауынша, талданған шаралар әкімшілік — құқықтық 

бұзушылықтарды және олардың қолайсыз консолидациясын болдырмауға, жоюға 

бағытталған әдістер мен құралдарды білдіреді халықтың қауіпсіздігі мен денсаулығына, 

өміріне қауіп төндіретін факторлар жеке тұлғалар, қоғамдық ведомстволар мен 

мекемелердің жұмыс істеуі[4, С,196.].  

А.И. Каплуновтың пікірінше, әкімшілік-мәжбүрлеу шаралары азаматтар мен 

ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын және заңды түрде 

бекітілген әдістер, әдістер, әрекеттер болып табылады әкімшілік-құқықтық қатынастарды 

іздестіруге және таратуға атаулы шоғырлану барлық қауіпсіздік түрлері саласындағы 

бұзушылықтарды жою, сондай-ақтиісті ықтимал залал [3, С,32.].   

Мәжбүрлеудің сыртқы формалары әртүрлі болуы мүмкін. Олардың әртүрлілігі 

қамтамасыз етілген қатынастардың сипатына, мақсаттарына, негіздеріне, мәжбүрлеуді 

қолдану әдістеріне байланысты. Белгілі бір субъектіге қандай шаралар қолдануға 

болатындығы туралы мәселені шешуде оның құқықтық жағдайы да маңызды рөл атқарады. 

Мысалы, әскери қызметшілерді әкімшілік қамауға алуға болмайды. 

Әкімшілік мәжбүрлеудің нақты нысандары жеке, ұйымдастырушылық, мүліктік 

(материалдық) шектеулер сипатына ие болады. Жеке шектеулерге, мысалы, ұсақ бұзақылық 

жасаған адамды әкімшілік қамауға алу жатады. Ұйымдастырушылық шектеулерге 

мәжбүрлеу нысандары, мысалы, санитарлық нормаларды бұзғаны үшін сауда орындарын 

жабу жатады. Мүлікке, мысалы, айыппұлды мәжбүрлеп өндіріп алу жатады [4, С,6 00.].     

Әкімшілік мәжбүрлеу шаралары өте алуан түрлі және көптеген. Олар мақсаттар, 

негіздер және қабылдау тәртібі бойынша ерекшеленеді, бұл оларды жіктеудің объективті 

алғышарттарын жасайды. 

Қоғамдық қатынастардың объективті сипатымен және осы қатынастарға құқыққа қарсы 

қол сұғушылықпен айқындалатын құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудің мақсаттары мен 

тәсіліне қарай барлық әкімшілік мәжбүрлеу шаралары үш топқа бөлінуі мүмкін: 

 әкімшілік-алдын алу шаралары; 

 әкімшілік бұлтартпау шаралары; 

 әкімшілік жауапкершілік шаралары; 

 әкімшілік-қалпына келтіру шаралары. 

Соңғы уақытта әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді 

процестік қамтамасыз ету шаралары да ерекшеленіп отыр. 
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Әкімшілік мәжбүрлеу мемлекеттік мәжбүрлеудің маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылад.  

Әкімшілік және әкімшілік іс жүргізу құқығының нормаларына сәйкес қолданылатын 

мәжбүрлеудің салалық түрін білдіреді. Мәні мен әлеуметтік рөлі тұрғысынан салалық 

мәжбүрлеудің бұл түрі сенімділікпен қатар дәстүрлі түрде мемлекеттік басқару әдісі 

ретінде қарастырылады, ал бақылау және қадағалау қызметімен бірге заңдылықты 

қамтамасыз етудің арнайы құқықтық құралы ретінде қарастырылады [5, С,728.].     

Әкімшілік мәжбүрлеу ұғымын нақты анықтау үшін оған барабар әлеуметтік-құқықтық 

жүктеме беру үшін, ең алдымен, салалық мәжбүрлеудің осы түрін сипаттау үшін "әкімшілік 

мәжбүрлеу" және "әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу" терминдерін қолдану тәсілін айқындау, 

содан кейін әкімшілік мәжбүрлеудің ерекшеліктерін (айрықша белгілерін) Мемлекеттік 

мәжбүрлеудің бір түрі ретінде бөліп көрсету қажет.  

Әкімшілік мәжбүрлеу мемлекеттік мәжбүрлеудің ажырамас бөлігі ретінде қоғамды 

әлеуметтік басқару әдісі ретінде әрекет етеді және мемлекеттік басқару саласында жүзеге 

асырылады. Әкімшілік мәжбүрлеуді мемлекеттік басқару әдісі ретінде қолданған кезде 

мемлекеттік басқару органдары мен олардың лауазымды адамдары тарапынан 

қадағалаудағы және бақылаудағы жеке тұлғалардың еркі мен санасына және заңды 

тұлғалардың қызметіне тікелей және мақсатты ықпал жасалады. Мұндай ықпал етуге 

уәкілетті негізгі субъект атқарушы билік органдары және осы органдардың уәкілетті 

лауазымды адамдары болып табылады. 

1) жүйенің сыртына (сыртқы жаққа бағытталған, сыртқы жүзді қызмет), оның негізгі 

функцияларының іске асырылуын қамтамасыз ете отырып; бұл атқарушы билік жүйесіне 

(тетігіне) кірмейтін объектілерге (мысалы, азаматтарға, қоғамдық бірлестіктерге, 

коммерциялық құрылымдарға) тікелей әсер етумен байланысты қатынастар;  

2) атқарушы билік органдарының әлеуметтік ұйымдар ретінде жұмыс істеуін 

қамтамасыз ете отырып, жүйенің сыртына (ұйымішілік, жүйеішілік қызмет) байланысты 

қатынастар; олардың тараптары бағынышты атқарушы органдар, олардың сондай-ақ 

лауазымды құрылымдық бөлімшелері,  

Сондай-ақ лауазымды әкімшілік құқық нормаларымен белгіленген мәжбүрлеу 

шаралары атқарушылық-өкімдік қызметтің осы екі түрін жүзеге асыру кезінде 

қолданылады [6, С,352.].     

Бірінші жағдайда, штаттан тыс қызметті жүзеге асыру кезінде әкімшілік мәжбүрлеу 

шаралары мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын субъектінің ұйымдық бағынысындағы 

тұлғаларға (жеке және заңды) қолданылады; екінші жағдайда, ұйымішілік қызмет аясында 

мәжбүрлеу шараларын (атап айтқанда, тәртіптік және материалдық жауапкершілік 

шаралары) тәртіптік билік субъектілері басқару қызметін жүзеге асыратын субъектіге 

ұйымдық бағыныстағы адамдарға қолданады. 

Әкімшілік құқық мәжбүрлеу шараларының екі тобын да бекітеді. Осы мән-жайды 

ескере отырып, "әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу" терминімен (ұғымымен) әкімшілік құқық 

нормаларымен (әкімшілік заңнамамен) бекітілген. Мәжбүрлеп ықпал етудің барлық 

шаралары, яғни штаттан тыс атқарушылық-өкімдік қызметті жүзеге асыру кезінде де 

(әкімшілік мәжбүрлеу шаралары), сол сияқты ұйымішілік басқарушылық қызмет 

шеңберінде де қолданылатын шаралар (тәртіптік және материалдық жауаптылық 

нысанындағы тәртіптік ықпал ету шаралары) қамтылуға тиіс.  

Алайда, аталған әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу шараларын қолдануға тек атқарушы 

билік органдары ғана емес, сонымен бірге басқару функцияларын жүзеге асыратын басқа 

да арнайы уәкілеттік берілген субъектілер де құқылы. Бірақ бұл мәжбүрлеу шараларын кім 

қолданады – "мемлекеттік атқарушы органдар, Ресей Банкі, судьялар, муниципалды 

органдар, қоғамдық ұйымдар (халық жасақтары, қоғамдық балық аулау инспекциялары, 

казак ұйымдары және т. б. Н. Бахрах дұрыс айтады", - олардың барлығы әкімшілік құқық 

нормаларына сәйкес әрекет етуге міндетті".  
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Сондықтан, осы құқық субъектілерінің әкімшілік және әкімшілік іс жүргізу 

заңнамасында бекітілген мәжбүрлеу шараларын қолдануы әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу 

тұжырымдамасымен құқықтық мәжбүрлеудің салалық түрі ретінде де қамтылуы керек. 

Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеуді оған уәкілетті субъектілердің жеке немесе заңды 

тұлғалардың өздеріне жүктелген заңды міндеттерін мүлтіксіз орындауын қамтамасыз етуге 

бағытталған мәжбүрлеу шараларын әкімшілік және әкімшілік-процестік құқықтың 

нормаларында белгіленген қолдануынан тұратын құқықтық мәжбүрлеудің салалық түрі 

ретінде қарау керек [7, С,355.].     

Өз кезегінде, "әкімшілік мәжбүрлеу" ұғымы (мемлекеттік мәжбүрлеу түрі және 

қоғамды мемлекеттік басқару әдісі ретінде) тек қана уәкілетті мемлекеттік билік 

органдарының штаттан тыс қызметті жүзеге асыруы кезінде және негізінен атқарушы билік 

органдарының атқарушылық-өкімдік қызметті жүзеге асыруы кезінде қолданылатын 

әкімшілік мәжбүрлеу шараларын ғана қамтиды.     Әкімшілік мәжбүрлеу мемлекеттік 

мәжбүрлеудің құрамдас бөлігі ретінде жалпы мемлекеттік мәжбүрлеуді сипаттайтын 

жалпы белгілермен сипатталады, атап айтқанда: - әкімшілік мәжбүрлеу белгілері заңда 

бекітілген.  

Құқықтық аномалияға реакция ретінде заңда белгіленген жағдайларда ғана 

қолданылады; - оны жеңу үшін жеке, мүліктік және ұйымдастырушылық сипаттағы Ықпал 

етудің заңмен белгіленген әдісі, әдісі немесе құралы қолданылады. Бұл адамды заңды 

міндеттерді орындауға және заңды тыйымдарды сақтауға мәжбүр етуге мүмкіндік береді. 

[8, С,355.]  Бұл дегеніміз қолданылатын ықпал ету тәсілдерінің, тәсілдері мен 

құралдарының мәжбүрлі сипаты.  
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Түйіндеме 

Мақалада, азаматтар арасында қалыптасатын дау-дамайды, келіспеушіліктерді 

құқықтық реттеу, сонымен қатар шет елдерінің және ҚР-ның заңнамаларын 

салыстырмалы-құқықтық талдауға бағытталған. 

Түйін сөздер: партисипативтік рәсім, келісім, дау, реттеу, талап, кеңес беру. 

 

Резюме 

В статье рассматриваются конфликты между гражданами, правовое регулирование 

разногласий, а также сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных 

стран и РК. 

Ключевые слова: партисипативная процедура, согласие, спор, урегулирование, 

требование, консультация. 

 

Summary 

The article deals with conflicts between citizens, legal regulation of disagreements, as well as 

comparative legal analysis of the legislation of foreign countries and the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: participatory procedure, consent, dispute, settlement, demand, consultation. 

 

Тараптар шарттарда дауды медиатормен, нотариуспен немесе адвокатпен сотқа дейінгі 

реттеу міндеттілігін қарастыра алады. Татуластыру рәсімдері жеке регламенттелген. 

Тараптар арасындағы дауды реттеуді медиация тәртібінде медиатор немесе тараптардың 

өтініш хаты бойынша судья жүзеге асырады. Бір іс шегінде тараптар бірқатар мәселелерді 

шеше алады, өйткені, талап қоюдың мәні мен негізінің бір мезгілде өзгертілуі шешіледі. 

Әсіресе, бұл балаларға қатысты, мұра туралы туыстар арасындағы, көршілер арасындағы, 

еңбек ұжымындағы дауларды қарау және шешу кезінде оң ықпал етеді. Жаңа Азаматтық 

процестік кодексіне жаңа ұғым – «парти-сипативтік рәсім» кезінде дауды реттеу ұғымы 

енгізілді. Партисипативтік рәсім кезінде дауды реттеу тараптар мен олардың 

адвокаттарының қатысуымен жүзеге асырылады. Партисипативтік рәсім – татуластыру 

рәсімнің жаңа түрі, бұл рәсім екі тарап адвокаттарының дауды реттеуге жәрдемдесуімен 

тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы судьяның қатысуынсыз өткізіледі. 

Партисипативтік рәсім тараптардың татуласуы бойынша олардың мүдделерін ескере 

отырып, салмақты шешім қабылдауға жәрдем береді. Партисипативтік рәсім Азаматтық 

Процестік Кодекстің 165, 181,182 баптарымен реттеледі. 165 бапта судьяның істі сот 

талқылауына дайындау жөніндегі әрекеттері көрсетілген. Осы баптың 15-тармағына сай, 

егер тараптар арасында сотқа дейін реттеу тәртібімен партисипативтік рәсім жүргізілген 

жағдайда тарапты оны жүргізу барысында алынған құжаттарды және дәлелдемелерді 

ұсынуға міндеттейді; талап қоюшыдан ол мәлімдеген талаптардың мәні  бойынша жауап 

алады, одан ол даулап отырған фактілері, жауапкер тарапынан ықтимал қарсылықтарды 

анықтайды, егер бұл қажет болса, қосымша дәлелдемелер беруді ұсынады,  тараптарға 

олардың процестік құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді [1, 165б.]. Кодекстің 181 бабы 

толығымен аталған рәсімге арналған, онда, тараптар Азаматтық Процестік кодекстің 179 

бабында көзделген қағидалар бойынша сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін дауды 

партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы өтінішхатты мәлімдеуге құқылы делінген. 
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Сонымен қатар, партисипативтік рәсім екі тараптың да адвокаттарының дауды реттеуге 

жәрдемдесуімен тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы судьяның қатысуынсыз 

өткізіледі [1,181б.]. Сонымен қатар, партисипативтік рәсім Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексінде де кездеседі. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік Кодексінің 306 бабына сәйкес, кәсіпкерлік субъектілері партисипативтік рәсім 

тәртібімен дауды реттеу туралы келісім жасауға құқылы [2, 306 б.]. 

Партисипативтік рәсімнің міндетті шарттары: 

-тараптар-тараптардың өздері және олардың адвокаттары; 

-келісім жазбаша нысанда дайындалуы қажет және тараптармен немесе олардың 

адвокаттарымен қол қойылуы; 

-келісімде тараптардың өз-ара келіскен талаптары, орындау мерзімі және тәртібі; 

-келісім заңға қайшы келмеуі және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін бұзбауы тиіс. 

Партисипативтік рәсім-азаматтық процестік кодекстің жаңашылдығы,  оның  мәні 

соттың қатысуынсыз немесе бейтарап үшінші тұлғаның қатысуынсыз, адвокаттардың 

белсенді қатысуы нәтижесінде дауға қатысушылардың келіссөздер жүргізуі болып 

табылады. Аталған рәсім Франция, Канада және Солтүстік Америкада кеңінен 

қолданылады [3, 307б.]. 

Партисипативтік рәсімнің сотта қолданылуына тоқталсақ, сот тәжірибесінде 

партисипативтік рәсім ең алғаш Солтүстік Қазақстан облысында қолданылған.  

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Республика соттарымен 2020 жылдың 12 

айында,  48945 азаматтық іс өндірісімен тоқтатылса,  татуласу рәсімімен 7647 іс, 19805 

азаматтық іс медиация тәртібімен, 533 азаматтық іс партисипативтік рәсім тәртібін реттеу 

туралы келісімнің бекітуімен аяқталды.  

Яғни, партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу  туралы келісіммен, жалпы тоқтатылған 

азаматтық істердің 1,08 пайызын құрап отыр. 

Салыстырмалы түрде 2021 жылмен салыстырсақ, 2021 жылдың 12 айында барлығы 

61382 азаматтық іс өндірісімен тоқтатылса, 5677 азаматтық іс татуласу рәсімін бекітумен,  

29011 азаматтық іс медиация тәртібімен, 784 азаматтық іс партисипативтік рәсім тәртібімен 

аяқталды, яғни  1,6 пайызды құрап отыр [4]. 

Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, партисипативтік рәсім өте аз қолданылады. 

Оның себебі оның біздің еліміздің сот жүйесіне жаңадан кірген жаңа институт екендігі және 

сот тәжірибесінде өте сирек  қолданылатындығында деп есептейміз. Алайда, болашағы бар 

институт екендігіне сенімдіміз. Бүгінгі күні Франция аталған институтты сот жүйесінде  

белсенді қолдануда және де өте сәтті институт екендігін дәлелдеді. Франция тәжірибесін 

зерделеу кезінде партисипативтік рәсім еңбек даулары бойынша қолданылмайтындығын 

білдік. Алайда, мүлікті бөлу, неке бұзу  даулары бойынша жиі қолданылады. Ал, бізде еңбек 

дауларына қатысты шектеулер көрсетілмеген. Оның үстіне, партисипативтік рәсімді жеке 

сипаттағы барлық даулар бойынша  бекітуге болады. Мысалы, партисипативтік рәсім, 

азаматтық-құқықтық, еңбек, корпоративтік, жер, тұрғын үй, отбасылық тағы басқа да 

даулар бойынша қолданылады. Партисипативтік келісімге келу арқылы даудың аяқталып, 

өз шешімін тапқандығы туралы мысалға тоқталсақ. 

Ұзақ жылдар бойы бұрынғы ерлі-зайыптылар екі жастағы ұлымен әкесінің кездесу 

тәртібі туралы келісімге келе алмаған. Тіпті, қамқоршы және қорғаншы органдарының бұл 

дауға араласуы да ешқандай нәтиже бермеген. Қарым-қатынас кестесі бірнеше рет 

бұзылып, соның салдарынан  ата-анасының бірі сотқа жүгінген. Істі сот талқылауына 

дайындау кезінде, екі тараптың адвокаттарының кәсіби біліктілігінің арқасында, ата-анаға 

білікті заң көмегін беруінің нәтижесінде, екі тарапқа да тиімді, баланың мүддесін ескере 

отырып партисипативтік келісім сотпен бекітілді. Бұл жерде, адвокаттарды біз кәсіби 

білікті заңгер ретінде емес, жақсы психолог ретінде де көреміз. 

Cот тәжиребелерін қорытар болсақ, партисипативтік рәсім еңбек, отбасылық, шарт 

дауынан туындайтын дауларда жиі қолданылатындығын аңғаруға болады. Алайда, 
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корпоративтік даулар бойынша партисипативтік рәсім сирек қолданылатындығын көруге 

болады. 

Сонымен қатар, тараптар бірінші саты сотында адвокаттардың көмегіне жүгінбей, 

апелляциялық сатыда адвокаттардың көмегіне жүгініп, жоғары тұрған сатыда 

партисипативтік келісім бекітіп, азаматтық іс өндірісімен тоқтатылып жатады. Оның 

бірден-бір себебі халықтың әлеуметтік жағдайының әлі де болса төмендігі деп ойлаймыз. 

Партисипативтік рәсім тәрбімен реттеу туралы келісімді орындау татуласу келісімін 

орындау тәртібі бойынша жүргізіледі. 

Мысалы, А. есімді азаматтың О. есімді азамат үстінен жазған заңсыз иеленген 

территорияны  босату жөнінде өтініші бойынша партисипативтік рәсім тәртібімен дауды 

реттеу туралы келісімді Ақмола облысы Еңбекшілер аудандық соты бекітті.  

Талап етуші А. өзі берген талап арызынан толықтай бас тартады, ал жауап беруші О. 

дауды партиспативтік рәсім арқылы реттеу туралы келісімге қол қойған күннен басталған 

бір айлық мерзім ішінде, талап етуші А.-ның пәтеріне тиесілі үй қабырғасына қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді, яғни шаруашылық құрылысты бұзу жолымен, сонымен қатар ас үй мен 

жатын бөлмелері сызығы бойынша 1,5 метр көлемінде қоршауды ауыстыру арқылы талап 

етуші А-ның талабын орындайды [4]. 

Егер осындай келісімді орындамаған немесе тиесілі орындамаған жағдайда, 

партисипативтік рәсімдерге қатысқан және келісім шарттарын бұзған тарап заңмен 

қарастырылған тәртіпке сай жауапкершілікке тартылады. 

Азаматтық іс жүргізу тәртібімен, соның ішінде партисипативтік рәсім жолымен қол 

жеткізілген дауды реттеу туралы келісім соттың осы келісімді бекіту туралы шығарған 

ұйғарымы заңды күшіне енген сәттен бастап өз күшіне енеді және тараптар үшін 

орындалуы міндетті болып келетін келісімге жатады.  

Егер осындай қоғамдағы азаматтық құқықбұзушылықтардың алдын алу мақсатында 

заңнамаға енгізіліп жатқан өзгерістер мемлекет тарапынан қолдау тапса, партисипативтік 

рәсім арқылы азаматтық-құқықтық дауларды реттеу сот жүйесіндегі істерді қарастыруда 

біршама жеңілдете түсер еді.  

Партисипативік рәсім Қазақстан Республикасы азаматтық сот өндірісіндегі дауларды 

реттеудің жаңа татуластыру институты ретінде қарастырылып отыр. Соған орай сот 

тәжірибесінде де оны қолдану кезінде кездесетін қиыншылықтарға қарамастан, 

айтарлықтай көлемдегі азаматтық даулар өз шешімдерін дәл осы партисипативтік рәсім 

тәртібімен тауып отыр.  

Жоғарыдағылар негізінде, партисипативтік рәсім тәртібінің процестік сатысын, 

адвокаттардың міндеттілігін айқындау үшін  «Партисипативтік рәсім тәртібін реттеу 

туралы» Заң қабылдануы қажет. 

 Шет ел тәжірибесінде дауларды балама әдіспен сотсыз шешу жолдары тәжірибеде 

кеңінен таралған. Ал біздің елімізде сотқа дейінгі дауды балама әдіспен шешу жолдары әлі 

де болса дами қойған жоқ. Бүгінгі күні сотқа дейінгі реттеу тәртібі әлі де болса дамымаған.  

Сот тәжірибесінде корпоративтік даулар бойынша азаматтық істер басым. Азаматтық 

Процестік Кодекске сай, корпоративтік дауларға олардың тарапы коммерциялық ұйым, 

коммерциялық ұйымдар қауымдастығы, коммерциялық ұйымдар және жеке кәсіпкерлер 

қауымдастығы, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым 

мәртебесі бар коммерциялық емес ұйым және оның акционерлері, оның ішінде бұрынғы 

акционерлері бұдан әрі – корпоративтік даулар болып табылады. Сондықтан да 

қолданыстағы Азаматтық Процестік Кодекске корпоративтік даулар бойынша дауды сотқа 

дейінгі реттеу тәртібін енгізе отырып, партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу механизмін 

қарастыру қажет, яғни қолданыстағы Заңның 148 бабына  «корпоративтік даулар бойынша 

сотқа дейінгі тәртібін сақтау міндеттілігі, оның ішінде дауды партисипативтік рәсім 

тәртібімен реттеу міндеттілігі» туралы тармақша енгізілу қажет. 

Азаматтық  процестік кодекске жаңашылдық тектен-тек енгізілген жоқ. Өзгерістер сот 

төрелігін  айтарлықтай жеңілдетті, ел азаматтарына  сот жүйесі түсінікті, әлдеқайда жеңіл 
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болғандығын барлығы түсінді. Ең басты жаңалық, біздің ойымызша, татуласу рәсімдері, 

оның ішіндегі-партисипативтік рәсім. Процестің кез-келген сатысында тараптар татуласуға 

және өздеріне тиімді шешім таба алады. Бұл халық игілігі үшін жұмыс жасайтын сот 

еркіндігі. Партисипативтік рәсім-жанжалдасушы тараптардың еркін келісімге келудің 

жарқын үлгісі, ал сот, келісімді құптап оны бекітеді.  

Партисипативтік рәсімнің алдағы уақытта болашағы, перспективасы не болмақ деген 

сауалға тоқталсақ. Жоғарыда атап өткендей, бұл рәсімнің басқа татуласу рәсімдерден 

айырмашылығы міндетті түрде екі тараптың адвокаттарының қатысуы болып табылады. 

Сондықтан да, партисипативтік рәсім тәртібін қолдануда адвокаттардың маңыздылығы мен 

рөлі ерекше. Күнделікті өмірде дауласушы тарап білікті адвокаттың көмегімен дауларды әр 

тарапқа тиімді бітімге келу арқылы шеше алады. Адвокат Партисипативтік рәсіммен дауды 

шешу процесінде тараптардан, мемлекеттік органдардан, басқа да заңды және лауазымды, 

жеке тұлғалардан еркін болуы тиіс. Келіссөздер жүргізу кезінде адвокаттар қандай да бір 

кедергілерді анықтаса, тез арада өзінің сенім білдірушісіне хабарлауы тиіс. 

Партисипативтік рәсім жүргізу барысында адвокаттардың әрекеттеріне кедергі келтіруге 

тыйым салынады.  

Партисипативтік рәсімді атқарған кезде адвокаттар рәсім барысында барлық 

тараптармен бірге кездесу жүргізсе, дәл солай кез келген тараппен жеке дара кездесе алады 

және кездесу барысында дауды шешуге қатысты ауызша – жазбаша ұсыныстар мен 

дәлелдемелер ұсынады. Келіссөздер жүргізген сәтте адвокаттар өзінің сенім білдірушісінің 

келісімімен ғана жұмыс атқарады. Партисипативтік рәсім басталғанға дейін, адвокат өз 

сенім білдірушісіне оның алға қойған мақсаттарын, оның қандай құқықтық нәтижелері 

болуы мүмкін, бейбіт келісім жасаудың құқықтық зардаптары, сенім білдірушінің  

құқықтары мен міндеттері туралы таныстырып өтуі тиіс. Сонымен қоса адвокаттар 

келіссөздер жүргізу кезінде  «Адвокаттардың кәсіптік әдебі туралы Кодексті» ұстануға 

міндетті [5, 1 б]. 

Партисипативтік рәсімнің оң нәтижесі - тек қана адвокаттардың келіссөздер жүргізу 

арқылы қол жеткізген дауды осы рәсіммен реттеу туралы жазбаша түрде жасалған келісім-

шарт болып табылады. Яғни келісім-шартқа қол қойғаннан кейін, сот оны бекіту туралы 

ұйғарым шығарады және содан кейін ол келісім өз заңды күшіне енеді [6,788 б.]. 

Партисипативік рәсімді қолдануда адвокаттардың рөлі мен өкілеттілігіің жоғары 

деңгейде өсіп келе жатқанын аңғарған шығармыз. Себебі бұл рәсімнің басты кілті болып 

дауды адвокаттардың қатысуымен шешу табылатынын да айтып өттік.  

Облыстық адвокаттар коллегиясының өкілі Белоножко Б. адвокаттар партисипативтік 

рәсімге қатысу үшін өздеренің мамандық дәрежесін нығайту керек деп есептейді. Өйткені 

Азаматтық процессуалдық кодексте немесе ҚР «Адвокаттар туралы» заңында бұл процеске 

қатысатын адвокаттарға қойылатын талаптар қарастырылмаған. Ал дауласушы екі 

тараптың мүдделерін ескере отырып, бір келісімге келтіру оңай шаруа емес.  

Партисипативтік рәсім тәртібі  тәжірибеде көп қолданылмайтын жұмыс жасамайтын 

институттардың бірі.  Себебі, партисипативтік рәсім тәртібінің бір ерекшілігі бұл 

адвокаттардың қатысуларымен жүзеге асатын келісім. Ал бұған адвокаттардың өздері 

селқостық, енжарлық танытып келеді. 

Адвокаттардың қатысуларымен жүргізілген сауалнама нәтижесінде, сұралған он 

адвокаттың тек біреуі ғана партисипативтік рәсім тәртібі Қазақстанға керек десе, қалған 

тоғызы біздің елге әлі ерте деп жауап берді, себебі еліміздің экономикалық-әлеуметтік 

жағдайы әлі де болса төмен, бұл институтты дамыту үшін әрбір отбасында бір-бірден 

отбасылық адвокат болуы қажет, ал біздің еліміз бұған дайын емес деп 

есептейді.Сұратылған заңгерлердің басым көпшілігі медиация институты әлі дамып болған 

жоқ, сондықтан бұл рәсім бізге керек емес деп есептейді. Партисипативтік рәсім-бұл жаңа 

институт, жетілдіруді қажет етеді деп есептейміз. 
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Түйіндеме 
Кәсіпкерлік қызмет субъектісінің пайда (табыс) табуға бағытталған өз бетінше 

жүргізетін бастамашылық қызметіне, өз кезегінде, шаруашылық қызмет ол тауарлар 

өндіру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және 

басқару органдары, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған 

ережелерге сай жүзеге асырылатын экономикалық қызмет түрлері мақалада 

талданылады. 

Негізгі сөздер: өнім сапасы, тауар ақша қатынасы, бәсеке еркіндігі, сауда еркіндігі, 

пайда табу мақсаты. 

Аннотация 

 В статье самоинициативной деятельностью субъекта предпринимательской 

деятельности, направленной на получение прибыли (дохода), в свою очередь, 

хозяйственной деятельностью является производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также виды экономической деятельности осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными органами государственной власти и 

управления. 

Ключевые слова: качество продукции, товарно-денежное отношение, свобода 

конкуренции, свобода торговли, мотив прибыли. 

Annotation 
In the article, the self-initiative activity of a business entity aimed at making a profit (income), 

in turn, economic activity is the production of goods, the performance of work, the provision of 

services, as well as the types of economic activity carried out in accordance with the rules 

established by state authorities and administration. 

Keywords: product quality, commodity-money relation, freedom of competition, freedom of 

trade, profit motive. 
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Кәсіпкерлік ұғымы бірінші рет ғылыми айналымға ағылшын Ричард Каньтелон 

енгізді(1680-1734 ).Ғалым кәсіпкерлікті ерекше экономикалық функция ретінде 

қарастырды.Француз экономистіті Жан-Батист Сей (1767-1832) айтуынша кәсіпкерлер 

пайда табу мақсатында өзіндік есебімен риск үшін қызмет атқарды деп түсіндірді. Бұның 

негізінде әрбір кәсіпкер өз білімі мен тәжіребиесіне жүгінуі тиіс болды. 

Әйгілі ағылшын экономисті Адам Смит (1723-1790) кәсіпкерді жекеше қызмет 

атқаратын жеке меншікке және оның қызметін кәсіпкерлердің жеке қызығушылығымен 

байланыстырды.Бұл негізді кәсіпкер өзі жоспарлау өндірісті өзі ұйымдастырып және 

алынған пайданы өзі бөліуі тиіс болды. 

Ағылшын экономисті Давид Ричардо (1772-1823) кәсіпкерді қарапайым капиталист 

ретінде қарастырды.  

Кәсіпкерлікке бағалы жаңа бағаны ХІХ ғ. соңында ағылшын экономисті Аллон Маршал 

берді (1824-1924. Бұдан соң толық кәсіпкерлік мінездемені өз жұмысында американ 

экономисті Йозеф Шумпетер берді. 

Кәсіпкерлік құқықтың тұжырымдамасы ХХ ғ. басында пайда болған еді. Сол кездегі 

тұжырымдама совет одағының заңгер-ғылымдарының ойын талқылаған болатын. Мысалы, 

А.Гойбарх айтқандай, азаматтық құқық - әрқашанда құқықтың бөлігі, ол халық құқығын 

ұстанған. Егерде жеке құқық пен жұрттын құқығы арасындағы шекра жоғалып, яғни үзіліп 

кетсе, онда азаматтық құқық жоғалып кететін еді, сондықтан оның орнына шаруашылық 

құқық ие болатын еді. 

ХХ ғ –ң 30 ж. басында бірыңғай шаруашылық құқық пен азаматтық құқық 

тұжырымдамасы ғылыми тәртіп негізінде қарастырылды.Шаруашылық құқықтың пайда 

болуы совет экономикасының аралас мінезімен байланысты. Шаруашылық құқық 

арасындағы мәселелерді зерттеген құқықтанушылар жаңа экономикалық жағдайларда 

туған көпшілік және жеке құқық арасындағы ымыраны талдауды көздейді. 

ХХ ғ –ң 50 жылдарында шаруашылық құқық тұжырымдамасы туралы пікір – сайыста 

қайта қарады. Шаруашылық құқықтануда әр түрлі саладағы әлеуметтік құқықтарын 

реттеуді қарастырады. Әр түрлі отырыстарда совет құқықтанушылары шаруашылық 

кодексті қабылдау ұсынысты қарастырды. ХХ ғ-ң 90 жылдарында Қазақстанда жоспарлы 

экономикадан нарықтық экономикаға, басқа экономикадан тағы басқаға қөшу жүйесі 

басталды. Сондықтан бұрын тұжырымдамаға өзгеріс еңгізу керек болды.           

ХХ ғ –ң 50 жылдарында шаруашылық құқық тұжырымдамасы туралы пікір – сайыста 

қайта қарады. Шаруашылық құқықтануда әр түрлі саладағы әлеуметтік құқықтарын 

реттеуді қарастырады.Әр түрлі отырыстарда совет құқықтанушылары шаруашылық 

кодексті қабылдау ұсынысты қарастырды. ХХ ғ-ң 90 жылдарында Ресейде жоспарлы 

экономикадан нарықтық экономикаға, басқа экономикадан тағы басқаға қөшу жүйесі 

басталды. Сондықтан бұрын тұжырымдамаға өзгеріс еңгізу керек болды. Бүгінгі уақытта 

әрбір саланың құқықтарыңың нормасы бар, ол мемлекеттің саяси- экономикасымен тығыз 

байланысты. Соның ішінде саясатты анықтайтын норма Ресей құқығының екі саласымен 

байланысты, ол - әкімшілік және азаматтық.  Әкімшілік құқық , қызмет ету мен қатынасты 

басқаруды реттейді.Сондықтан мұндай қатынас «тігінен» тұрғызылады. Ал азаматтық 

құқық мүліктік қатынасты реттейді, сондықтан оларды «көлденен» тұрғызады. Осы 

салалардың әрқайсысы шаруашылық құқықты реттейді.   Кәсіпкерлік құқық пәніне 

құқықтық қатынастың екі тобын қарастырамыз: Біріншісі – кәсіпкерлік 

ұйымдастырушылық сала мен байланысты, бұнда азаматтардың кәсіпкерлік сала мен 

айналысу құқығы қарастырылған. Сонымен қатар, заңды тұлға болып тіркелу өз меншігінде 

РФ 23,51 статьясында жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға болу, мемлекеттік тіркеуден 

өтеді.     

Екінші топқа – кәсіпкерлік саланың өзіне байланысты қатынас жатады. Кәсіпкерлердің 

негізгі мақсаты – тауарды сату арқылы, мүлікті пайдалану арқылы, қызмет көрсету арқылы 

көп пайда табу.Мұнда негізгі рөлді атқаратын кәсіпкерлік құқықты азаматтық құқықты 
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реттеу. Кәсіпкер мен тауар өндіруші арасындағы өзара қатынас нарықтық экономикада 

тауар – ақша қатынасымен реттеледі.  

Азаматтық құқықтың бір бөлігін көпшілік – құқықтық әдісімен реттейді. Оған орай 

құнды қағаздар эмиссиясын реттеу құқығы орын алады, тауарларды сатып алу, жұмыс, 

қызмет көрсету, осының бәрі мемлекеттік келісім-шарт арқылы жасалады. Бүгінгі таңда 

құқық ғалымдарын таныстыру, кәсіпкерлік саланы реттеуде екі негізгі тұжырымдаманы 

қарастырады.  

Манистикалық тұжырымдаманы ұстанушылар профессор Б.С. Мартемьянов, 

И.В.Дойников, академиг В.В. Ловтев-ң көз қарасынша, яғни кәсіпкерлік және шаруашылық 

құқық- өз бетінше құқықтық саланың бірыңғайлық пәні деген.Осы салалар өз күшіне 

мынадай норманы ығыстырады, яғни кәсіпкерлік қатынас коммерциялық емес қатынаспен 

және эконмиканы мемлекеттік реттеу қатынасын бір- бірімен тығыз 

байланыстырады.Заманға сай жағдайларда мемлекет пен нарық арасындағы байланысты 

кәсіпкерлік саланың әдісімен реттеу мүмкін емес. Профессор Е.А. Суханов кәсіпкерлік 

саланы реттеудің «Дуалистік тұжырымдамасын» шығарды. «Дуализм» сөзі, жеке құқықтық 

қатынас пен тауар өңдірушілер арасындағы азаматтық құқықты реттеу. Есептеу кезінде 

қолданбалы мақсаттарды белгілеу әрқашан рұқсат. 

ХХ ғ басында атақты орыс өркениетшісі Р.Ф. Шерменевич “тауар құқығы” пәнінен 

сабақ бергенде, оны өзіндік сала құқығы деп санады, ол тауар құқығына мынандай жауап 

берді: ол жеке құқықтың нормасы,яғни коммерциялық айналымды реттеу, бірлікті 

кәсіпкерлердің қарым-қатынасын реттеу деп таңыды. Осыған байланысты ол көпшілік және 

жеке тауар құқығын бөліп қарастырды.  Көпшілік тауарлық құқық – ол мемлекеттік және 

тұлғалар арасындағы тауарлық қатынасты реттейді. Жеке кәсіпкерлердің, банктердің, 

қозғалыстардың құқықтық жағдайларын анықтайды.  

Жеке тауарлық құқық – тауар мен жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттейді. 

Қазіргі кәсіпкерлік құқықты көпшілік тауарлық құқық ретінде қараймыз. Кең мағынада, 

сауда кәсіпкерлік саланың бір түрі болып анықталады. Егер біз шетел ғалымдарына құлақ 

салсақ, кәсіпкерлік құқыққа қызығушылық таңытатын кәсіптік экономикалық жатады. 

Бұндай кәсіпкерлік құқықтың кең мағынасы басқа құқықөтық саланың пәнін шектей 

қоймайды. Сондықтан кәсіпкерлік құқыққа басқада дәстүрлі салаларды да жатқызуға 

болады; олар : экологиялық, жергілікті және еңбек құқығы. Оларға санитарлық –

эпидемиялық зерттеулер керек етілмейді. Кәсіпкерлік құқықтың пәні болып, қолданбалы 

мінез танылады, оны білім алу мақсатында пайдаланады. Олар бөлек бөлімшелерден 

тұрады. Олар : қаржылық құқық, бәсекелік құқық және т.б.  

Кәсіпкерлік құқық кең мағынада әр түрлі құқықтық нормаларды қосады, ол бизнеспен 

тығыз байланысты. Бизнес, ол өз ішінде бір сала болып табылады. Ол бір компаниядан 

екінші компанияға әр сала түрін қарастырады.Оған көрсітілген қызмет қаржылық 

қорытынды шығару.  

Кәсіпкерлік құқық ойдағыдай ғылыми – методологиялық жүйелер қолданылады. 

Азаматтық құқыққа қарағанда РФ–ғы кәсіпкерлік құқық бірыңғай, шоғырландырылған 

құқықтық акт болып танылады. Кәсіпкерлік құқықтың ғылыми тұжырымдамасы ақталуына 

қарай келеселерімен бөлінеді.  

1. Нарықтық шаруашылық жүйесі.  

2.Осы жүйені объективті түрде реттеу.  

3.Кәсіпкерлік құқық ғылымын кіріспенің методологиялық және ғылыми – теориялық 

жүйесін анықтау арқылы жүзеге асырылады. Біздің көз қарасымыз бойынша кәсіпкерлік 

құқықты келесі себебтер бойынша бөліп қарастырамыз.   

1. Кәсіпкерлік саланың анықтамасы, сонымен бірге РФ–ғы азаматтық кодекспен 

белгіленген кәсіпкерлік құқықтың негізгі принциптері.  

2. Азаматтық кодекстен алшақ орналасқан нормативтік акт, олар арнайы 

кәсіпкерлермен мүлікті қатынас арасындағы реттеуді бақылау.  
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Құқықтық кодекс – бұл құқықтық салаларды реттеу, мысалы, совет одағындағы 

көптеген саюз республикалары әкімшілік кодексін иеленді.  

Ресейлік құқық жүйесі - әр саланың бөлінуін білдіретін құрылым. Кәсіпкерлік құқық 

кәсіпкерлік саланың заңдарын қарастырады. Бұл заңдар біздің елде әртүрлі сұрақтарды 

қарастырады. Ол сұрақтар мәдениетпен, ғылыммен, экономикамен, кәсіптік саламен тығыз 

байланысты. Құқықтық сала, өзінің анық пәнімен реттеледі. Заңдық білім алу жүйесінде 

мынандай тәртіптер қарастырылады. Мысалы, қылмыстық іс қозғалысы, заңдық 

психология. Осыларды зерттеу үшін әр түрлі құқықтық салаларды қарастырады. Мысалы, 

көптеген ВУЗ–да осындай тәртіптерді көлік құқығы сақтандыру құқығы секілді ұғымдар 

мен байланыстырады.        

Әдет – ескі заманнан келе жатқан құқықтың бір түрі. Әдетпен істің айналымын жүргізу 

кең мағынада кәсіптік саланың құқығын қолдануын көздейді. Осы әдеттерді қолдану 

арқылы нормативтік актілер жүргізіміз. Қазіргі уақытта істі жүргізу кезінде әдетті қолдану 

соттың рұқсатымен жүзеге асырылады.     Соттың шешімімен осы пікір – сайысты 

қарастыру үшін көптеген себебтер бар:  

1. Жоғарғы сот оргындарының қойған ұстанымдары.  

2. Анық көрсетілмеген мінез – қылықтары;  

3. Қандай да бір болған оқиғаларды сот шешімдерінің ұстанған актілерімен жүзеге 

асыру.  

Кәсіпкерлік адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен 

оқшауланып тұрады. Кәсіпкерлік ұғымына ол нарықтық тәуекелділік жағдайында табыс 

алу  мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы  адам белсенділігін жатқызды. Кәсіпкерлік  

дегеніміз азаматтар мен бірлестіктердің  мүлікті жауапкершілік пен тәуекеету негізінде іске 

асырылатын, жоғары табыс алуға бағытталған шығармашылық, дербес іс-әрекеттері. 

Кәсіпкерліктің белгілері: 

•шаруашылық субъектілерінің дербестігі және тәуелсіздігі экономикалық мүдделілігі 

•шаруашылық тәуекел етуі және жауапкершілігі 

• белсенді ізденуі 

• жаңалықтығы 

Кәсіпкерліктің субъектілері: мемлекет, жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, серіктестіктер, 

арендалық ұжымдар, акционерлік қоғамдар, шаруашылық ассоциациялары, әртүрлі 

бірлестіктер. Кәсіпкерліктің объектілері: шаруашылық қызметтің кез-келген түрлері, 

коммерциялық делдалдық, инновациялық, кеңес беру іс-әрекеттері, құнды қағаздармен 

операциялар. 

Кәсіпкерліктің негізгі атқаратын қызметтері: 

1. Новаторлық қызметі. Әрбір кәсіпкер өзінің мақсатына жету үшін кәсіпкерлікті 

ұйымдастырудың жаңа формаларын, жаңа технологияларды қолдануға мүдделі болады. 

Бұл қызмет өнімнің бәсекеге қабілеттілігін және сапасы туралы мәселелерді шешеді.   

2. Ұйымдастыру қызметі. Әрбір кәсіпкер минималды шығын жұмсау және максималды 

пайда табу мақсатымен ең тиімді өндірісті таңдайды. Өндірісті ұйымдастыру кезінде 

кәсіпкер жер, еңбек, капитал ресурстарын бір процеске біріктіреді. 

3. Басқару қызметі. Әрбір кәсіпкер шаруашылықты жүргізуде негізгі шешімдерді 

қабылдау инициативасын өз жауапкершілігіне алады: кадр мәселесі, өнімді сатып өткізу, 

банк жүйесімен байланысты мәселелерді шешеді. 

4. Тәуекелге бару қызметі. Әрбір кәсіпкер тәуекелге бару үшін істелетін істің 

айқындылығын талдап , қорытындысына не болатынын білген жөн. Кәсіпкер тек қана өз 

уақыты, еңбегін, іс қабілеттілігін тәуекелге салмайды, сонымен бірге өндіріске кеткен 

өзінің серіктестіктерінің немесе акционерлерінің қаржыларын тәуекелге салады. 

 Кәсіпкерліктің  экономикалық, әлеуметтік және құқықтық  жағдайлары.   

Кәсіпкерлікпен айналысу барысында экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлар 

ескерілуі қажет. 
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1. Экономикалық жағдайлар:оған: нарыққа тауар, қызметтер ұсыну, тауарлардың, 

қызметтердің алуан түрлері, тұтынушылардағы ақша-қаражат көлемі, яғни олардың сатып 

алу қабілеттілігі, жұмыс орнының және жұмыс күшінің артық-кемдігі, еңбек ақы қорының 

артық-кемдігі, қарыз беретін мекемелердің ақша ресурстары болуы керек.   

2. Әлеуметтік жағдайлар: кәсіпкерлікті ұйымдастыру, қалыптастыру үшін 

тұтынушыларда тауар сатып аларлық қаражаты болуы, олардың тауарға, қызметке деген 

талғамы, төлем қабілеттілігі бар сұранысы болуы. Әлеуметтік жағдай әрбір адамның жұмыс 

орнындағы жағдайы, еңбек ақы мөлшерімен байланысты. Әрбір кәсіпкер әлеуметтік 

мәселелерге белсенді араласып, жағдай жасауы тиіс: денсаулық сақтау, жұмыс орнын 

жасақтау, еңбек ақы мөлшерін қадағалау.   

3. Құқықтық жағдайлар: кәсіпкерлікті реттейтін заңдар және нормативтік-құқықтық 

жағдайлардың болуы: Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, салық туралы 

заңдар, кәсіпкерлерді қорғайтын заңдар, шағын және орта бизнесті қолдайтын органдар, 

меншікке құқықтық заңдар. 

Кәсіпкерліктің  түрлері және ұйымдастыру формалары. 

Кәсіпкерліктің түрлеріне өндірістік, коммерциялық, қаржылық, кеңес беру, 

сақтандыру, делдалдық кәсіпкерлік жатады. 

• Өндірістік кәсіпкерлік – бұл тауар өндіру мен қызмет көрсетумен байланысты 

кәсіпкерлік.   

• Коммерциялық кәсіпкерлік – бұл өнім өндірумен байланыссыз тауарлар мен 

қызметтерді қайта сату бойынша операцияларды жүргізумен ерекшеленетін кәсіпкерлік. 

Коммерциялық кәсіпкерліктің іс өрісі тауар биржалары мен сауда мекемелері.    

• Қаржылық кәсіпкерлік –бұл сату, сатып алу объектісі ақша, валюта, құнды қағаздар 

болып табылатын коммерциялық кәсіпкерліктің түрі. Қаржылық кәсіпкерлікке 

коммерциялық банктер және қор биржалары жатады. 

• Кеңес беру кәсіпкерлігі – бұл нарыққа бағытталу туралы қаржылық шаруашылық 

талдауды жасауға, басқару мәселелері жөнінде көмектер көрсетумен айналысатын 

кәсіпкерлік.   

• Сақтандыру кәсіпкерлігі – бұл белгілі бір жағдайларды сақтандырудан сақтандыру 

төлемін алу нәтижесінде пайда болатын қаржылық кәсіпкерліктің түрі.   

• Делдалдық кәсіпкерлік – бұл белгілі бір мәмілеге мүдделі тараптарды біріктіретін 

кәсіпкерлік.   

• Кәсіпкерліктің ұйымдастыру формаларына ұжымдық-құқықтық және ұжымдық-

экономикалық кәсіпкерліктер жатады. 

Ұжымдық-құқықтық кәсіпкерлік жеке кәсіпкерлік, серіктестік, акционерлік қоғамды 

біріктіреді.   

Жеке кәсіпкерлік – бұл бір адамның немесе бір жанұяның кәсіпкерлікпен айналысуы.   

Серіктестік – бұл екі немес одан да көп адамдардың капитал салымдар (үлестері) негізінде 

құрылған табыс алуға бағытталған іс-әрекеті. Серіктестіктің түрлері:   

1. Толық серіктестік мүшелері өз мүліктері шеңберінде жауапкершілікке ие болады.   

2. Коммандиттік серіктестік мүшелері аралас жауапкершілікке ие болады, яғни біреуі толық 

мүлікпен, ал екіншісі салынған капиталы негізінде жауап береді.   

3. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік мүшелері тек қана салынған капиталы негізінде 

тәуекелге барады және жауап береді. 

Акционерлік қоғам – бұл жарғылық капиталы белгілі бір үлестерге (акцияларға) 

бөлінген, заңды тұлға құқығы бар кәсіпорын. Акционерлік қоғам ашық және жабық болып 

екіге бөлінеді. Ашық акционерлік қоғам өз акцияларын ашық сатуға және басылымдарда 

акциялардың құнын жариялауға құқылы. Жабық акционерлік қоғамда акциялары 

құрылтайшылары арасында астылатын, акциялардың құны басылымдарда жарияланбайтын 

акционерлік қоғамның түрі. 

Ұжымдық-экономикалық кәсіпкерлік формалары: 
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1. Концерн – көп салалы іс-әрекетпен ерекшеленетін өнеркәсіп саласындағы 

корпорацияның кең тараған формасы. 

2. Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті бірлестігі. 

Ассоциацияның негізгі мақсаты ғылыми-техникалық, өндірістік,  

экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу. 

3. Консорциум – ірі қаржы операцияларын істеу үшін біріккен кәсіпкерлердің 

бірлестігі.   

4.Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру. 

5. Картель – тауар, қызмет көрсету бағасы, нарық аудандарын бөлу, өндіріс мөлшері, 

патент айырбастау жөнінде келісім. 

6. Трест – белгілі бір тауарды өндіру бойынша белгілі бір түрдегі монополисттік 

бірлестік. 

Қорытындылай  келе, кәсіпкерлік-адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің 

басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұл ұғымға ол нарықты тәуекелділік жағдайында 

табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызған. 

Кәсіпкерлік-бұл адамның зерттеу және сегменттеу қызметі, жаңа ізденіске бағытталады 

және осы жаңалықты жүзеге асыру үшін тәуекелге бас ұрады. Кәсіпкерлік пен бизнес 

ұғымын бір-бірімен баламалап, теңестіріп қарауға болмайды. Бизнес-табыс әкелетін кез-

келген қызметтің түрі. Кәсіпкерлік-новаторлық іс. Нағыз кәсіпкерлік-ол өнертапқыш. 

Зерттеу және сегменттеуда “кәсіпкерлік қабілеттілік” деген ұғым бар. Ол дегеніміз адамның 

бизнесте жаңалықты аша білу қабілеттілігі, бірақ бизнеске қатысатындардың барлығының 

қолынан бұл келе бермейді. Бизнес-бұл табыс әкелетін адамның зерттеу және сегменттеу 

қызметі. 

 

Әдебиетттер 

1. Кәсіпкерлік құқық: И. Қ. Елеусизова. - Астана  2010 .  29 б. 

2. Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық  : [оқулық] / С. П. Мороз. - Алматы : Бастау, 2009. 

- 288 б 

3. Қазақстандық заң форумы. [Электрондық ресурс] // 

forum.zakon.kz/index.php?showforum=321  

4. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі жобасының Тұжырымдамасы. 

"ЮРИСТ" мамандандырылған журналы [Электрондық ресурс] // 

http://journal.zakon.kz/4446284-zhoba-kazakstan-respublikasynyn.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

ӘОЖ 347.233.2 

 

СЫЙҒА ТАРТУ ШАРТЫН РӘСІМДЕУ 

 

Казиев О.К. - з.ғ.к., аға оқытушы 

Алматы гуманитарлы-экономикалық университет,  Алматы 

Е-mail: o.kaziev@ageu.edu.kz 

 

Түйіндеме 
Мақалада тараптар  арасындағы мүлікті меншікке не мүліктік құқықты ақысыз 

беретін немесе беруге міндеттенетін азаматтық-құқықтық шарты жан-жақты 

талданады. 

Негізгі сөздер: Қайтарымсыздық, сыйға тартушы, сыйды алушы, мүлікке билік 

жүргізу,  меншік құқығының ауысуы, шарт еркіндігі. 

Аннотация 

В статье проводится подробный анализ гражданско-правового договора между 

сторонами, которым предусматривается или обязуется передача имущества в 

собственность или имущественные права безвозмездно. 

Ключевые слова: безотзывность, благодетель, выгодо приобретатель, право 

собственности, переход права собственности, свобода договора. 

 

Annotation 

The article provides a detailed analysis of a civil law contract between the parties, which 

provides for or undertakes to transfer property into ownership or property rights free of charge. 

Keywords: irrevocable, benefactor, beneficiary, ownership, transfer of ownership, freedom of 

contract. 

 

Сыйға тарту азаматтық құқықтағы ең көне шарттардың бірі болып табылады. Ежелгі 

республикалық Рим құқығында(б.э.д.V-I ғ.) сыйға тарту меншік құқығының туындау 

негіздерінің бірі ретінде есептеледі. Революцияға дейінгі азаматтық заңдарда сыйға тарту 

шарттар құрамынан шығарылып, айрықша заттық құқықтың туындау негізі ретінде 

қарастырылды. 1964 жылғы Азаматтық кодекс бойынша бұл шарт тек қана нақты шарт 

ретінде танылды, яғни сыйға тартушы затты сыйға алушыға берген сәттен бастап күшіне 

енді. Затты сыйға беруге келісімнің бір өзі ешқандай құқықтық салдарды туындатпады және 

құқықтық қорғалмады. 

Жарамсыз деп сыйға тарту шартында да көп кездеседі. Сыйға тарту шартының 

азаматтық айналымдағы ерекшеліктеріне қарай, заң шығарушы шарт нысанына арнайы 

талап қояды. Нақты сыйға тарту шарты жалпы ереже бойынша ауызша жасалса, Азаматтық 

Кодекстің 151,152-баптарының нормалары қолданылады. 

Заң кейбір нақты сыйға тарту шартын жазбаша түрде жасауды талап етеді. Жазбаша 

нысанды жасау, егер сыйға тартушы заңды тұлға болып, сый мөлшері он айлық есептік 

көрсеткіштерден асқанда талап етіледі. Алдағы уақытта сыйға тартуға уәде беру 

косенсуалды шарт болып табылады және әрқашан жазбаша түрде жасалады. Осы шарттың 

заң талап ететін жазбаша нысанының сақталуы, оның жарамсыздығына әкеліп соғады. Зат, 

сондай-ақ, мүлікті сыйға тарту шартының негізі болып табылады. Нақты сыйға тарту затын 

көрсетпей, өзінің барлық мүлкін сыйға тартуға уәде беру жарамсыз саналады. Қандайда бір 

игілікті қайтарымсыз алу сыйға тартуға жатпайды. 

Сыйға тарту шартының нысаны – айналымнан алынбаған заттар мен құқықтық дербес 

мүліктер. Сондықтан, көрсетілген мүліктік құқық тек сыйға беруші мен сый алушының 

арасында ғана емес, басқа да тұлғалардың қатысуымен айналымда кеңінен қолдануға 

жарамды  болуы керек. 

mailto:o.kaziev@ageu.edu.kz
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Сыйға тарту шартының пәні-меншікке берілетін кез келген зат немесе әр түрлі мүліктік 

құқықтар болуы мүмкін. Бірақ, азаматтық айналымнан шығарылып тасталған заттар сыйға 

тарту шартының пәні болмайтындығын ескерген жөн. Шектеулі айналымдағы заттар 

осындай заттар үшін көзделген режимді сақтай отырып сыйға беріледі. Дәлірек айтқанда, 

осы затты иелену үшін арнайы құжаттың немесе лицензияның болуы көзделген жағдайда, 

тиісінше, сол затты иеленуге құжаттары бар тұлғаға ғана сыйға тартуға болады. 

Сыйға тарту шартының мәні-мүлікті ақысыз (тегін) берумен түсіндіріледі. Сыйға тарту 

сыйды алатын тұлға тарапынан белгілі бір әрекеттер талап етпейді. Сыйлық алған тұлғаның 

белгілі бір міндеттер атқаруы сыйға тарту шартына жат құбылыс. Сыйға тарту болған 

жағдайда сый алған тұлғаның сыйлық орнына басқа затты беруі сыйға тарту шартын жоққа 

шығарады. Сыйға тарту бір тұлғадан екінші тұлғаға мүліктің тегін өтуімен түсіндіріледі. 

Бұл жерде сыйлық беруші де, сыйлық алушы да құқықтық жағынан тең тұлғалар болуы 

керектігін ұмытпаған жөн. 

Сыйға тарту шартының тараптары ретінде азаматтық құқықтардың кез келген 

суьбектісі бола алады. Сыйға тарту жазбаша немесе ауызша нысанда іске асырылуы мүмкін. 

Жылжымайтын мүлікті сыйға тарту шарты міндетті түрде мемелекеттік тіркелуі тиіс. 

Мемлекеттік тіркелген сәттен бастап сый алушы осы жылжымайтын мүліктің меншік 

иесіне айналады. Азаматтар арасындағы қатынастарда жылжыйтын мүліктерді сыйға тарту 

шарты олардың құнына қарамастан ауызша нысанда жасалуы мүмкін. Сыйға тартушына 

мүлікті ақысыз (тегін) беруге күштеуге жол берілмейді. Сондай-ақ, сыйды алушыны да 

мүлікті алуға күштеп көндіруге болмайды. Сыйға тартудың мақсаты заңсыз сыйақы беру 

болуы мүмкін. Сыйды алушы мүлікті алғанға дейін кез келген уақытта сыйдан бас тарта 

алады. Мұндай жағдайда шарт бұзылды деп саналады. 

Мүліктік міндеттемеден босату сыйға тарту шартында жиі кездесетін құбылыс. Сыйға 

тартушының алдындағы мүліктік міндеттемеден босату борышқордың борышын кешіру 

деп есептеледі. Үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемеден босату борышты ауыстыру деп 

аталады. Себебі, мұндай жағдайда міндеттеме сый алатын тұлғадан сыйлық беретін тұлғаға 

ауысады және сыйға тартушы үшінші тұлғамен арақатынаста сыйлық алушының орнын 

басады. 

Меншік құқығы ұғымы және оның мазмұны Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексінің 188-бабында қаралған. Осы бапқа сәйкес, билік құқығы дегеніміз – мүліктің 

заңмен қамтамасыз етілуі. Меншік иесі мүлікке билік етіп, өз мүлкін басқа адамдардың 

меншігіне беруге, соның ішінде сыйға беруге құқылы. 

Сыйға тарту шартының талаптары аталған заңның 506-бабында қаралған. Заңда сыйға 

тарту шарты бойынша бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) 

меншігіне затты немесе үшінші адамға мүліктік құқықты (талапты) тегін береді немесе 

беруге міндеттенеді, не оның өзінің немесе үшінші тұлғаның алдындағы мүліктік міндеттен 

босатады немесе босатуға міндеттенеді делінген. Міне, осы сыйға тарту шартының басқа 

шарттардан осындай ерекшеліктері бар. Атап айтқанда, сыйға тартылатын мүлік тегін 

беріледі, яғни сыйды алушыдан қарсы ұсыныс алмайды. Егер де қарсы ұсыныс орын алған 

болса, ондай жағдай тарту болып саналмайды. Және сыйға тарту бір жақты шарт болмайды. 

Сыйды алушының келісімі болғанда ғана, тараптар арасында шарт жасалып мүлік сыйды 

алушыға тегін беріледі. Сонымен қатар сыйға тартушының мүлікті басқаның меншігіне 

келешекте беруге міндеттеме алуы да сыйға тарту шарты болып есептеледі. Жоғарыда 

айтылғандай, сыйды алушы тарапынан сыйды тартушыға қарсы ұсыныс жасалмауы қажет. 

Алайда, азаматтар көп жағдайда, бұл талаптарды сақтамай, өзара сыйға тарту шартын 

жасап, кейіннен соттың шешуіне жүгінетін де фактілер кездесіп жатады. Мәселен, азамат 

Е. өзінің меншігіндегі бір бөлмелі пәтерін азамат Ш-ға сыйға береді. Ал соңғы азамат Е-ні 

өмірінше қарауға (күнделік ішетін асын әзірлеу, киімдерін жуу және т.б.) міндеттенеді. 

Аталғандар арасында белгілі бір міндеттеме орын алғанымен азамат Е-нің бір бөлмелі 

пәтері азамат Ш-ға сыйға тарту шартымен өтеді. Азамат Ш. пәтерге меншік құқығын 

алғаннан кейін, өз міндеттемесін дұрыс орындамаған. Сөйтіп, өзара келісе алмаған соң 
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азамат Е. сотқа талап арыз беруге мәжбүр болады. Осы талап арызда айтылған мән-жайлар 

сотта қаралу кезінде толығымен анықталды.Содан Тараз қалалық сотының шешімімен 

талапкер Е-нің арызы толығымен қанағаттандырылды. Яғни, бұл оқиғада сыйға тарту 

шартының негізгі ерекшелігін тараптар сақтамаған. Соның салдарынан өзара жасалған 

мәміле сот шешімімен жарамсыз деп танылды. 

Жәнібек аудандық сотымен талапкер М-ның жауапкерлер Р және М-ке жылжымайтын 

мүлікті сыйға тарту жөніндегі мәмілені жарамасыз деп тану туралы азаматтық іс қаралды. 

Сот отырысында талапкер М. талап арызын толықтай қолдап, 05 қыркүйек 2012 жылы 

өзінің пайдасына жауапкер Р-дан 934250 теңге өндіру туралы Жәнібек аудандық сотының 

шешімі шығарылғанын, шешімнің заңды күшіне енгенін, оны орындау барысында жеке сот 

орындаушы Т-тің шешім шығарылған күні яғни, 05 қыркүйек 2012 жылы жауапкер Р-ның 

сот шешімін орындауды қиындату мақсатында әдейі өзінің Жәнібек ауданы, Жәнібек 

ауылы, Маметова көшесінде орналасқан жалғыз үйін М-ке сыйға тартқаны анықталғанын, 

оның басқа мүлкі жоқ екендігі сот орындаушысымен анықталғанын сондықтан 

жауапкерлер Р мен М-тің арасында жасалған 05 қыркүйек 2012 жылғы № 1863 санды сыйға 

тарту жөніндегі мәмілені жарамсыз деп тануды, Жәнібек ауданының 04 қазан 2012 жылғы 

Әділет басқармасымен тіркелген №1863 санды 05 қыркүйек 2012 жылғы сыйға тарту 

шартты тіркеудің күшін жоюды және БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы Маметова 

көшесі № 4 үйге меншік құқығын бастапқы жағдайға келтіруді сұрады. 

Сот отырысында жауапкер Р. талапты мойындамай қазіргі уақытта отбасы 

мүшелерімен күйеуімен және кәмелетке толмаған төрт баласымен оның біреуі бала кезінен 

мүгедек өз үйінде яғни, БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы Маметова көшесі № 4 үйде 

тұрып жатқанын,  М-тен қарызға 500 000 теңге ақша сұрағанында оның тұрғын үйіңді 

сыйға тартсаң, қарызға 500 000 теңге  берем деген соң, 05 қыркүйек 2012 жылы үйін оған 

сыйға тартқанын, тұрғын  үйді бағалаушылар 1.900.000 теңгеге бағалағанын, 2013 жылдың 

қаңтарында М-ке 500 000 теңгесін қайтарған соң, ол үйін қайтарып  беретіндігі яғни, кері 

қарай сыйға тарту жасайтыны туралы ауызша келіскендерін айтып, қарызға алған 500 000 

теңгені талапкерге бермей өз қажетіне жұмсап жібергенін, оған қарызын кейін банктен 

қарыз алғаннан кейін қайтаруды ойлағанын сотқа түсіндірді. 

Сот отырысында жауапкер М. қазіргі уақытта өзінің, Жәнібек ауылы, Оразбаева 

көшесінде орналасқан № 53 тұрғын үйде анасымен бірге тұрып жатқанын, 2012 жылғы 

тамыздың 30 күні Р-ның қарызға 500 000 теңге сұрағанын, оған үйіңді маған сыйға тарту 

туралы шарт жасасаң ғана, сұраған 500 000 тенгені беретіндігін айтқанын, 05 қыркүйек 

2012 жылы Р-ның өзінің Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы, Маметова көшесіндегі № 4 

тұрғын үйін жер учаскесімен қоса өзіне сыйға тартқанын сотқа түсіндірді. 

Сотттың шешімімен талапкердің талап арызы толықтай қанағаттандырылды. 

Сый алушының мүліктік міндеттемесін өзінің мойнына алған сыйға тартушы үшінші 

тұлғаның алдында атаулы міндеттемені орындаған жағдайда ғана сый алушы тиісті 

міндеттемеден орындаудан босатылады.  Сыйға тартушының жеке басымен байланысты 

құқықтар сыйға тартудың пәні болмайды. Мысалы: авторлық құқығы немесе құқық 

көрсетілуі керек. Осы талап орындалмаған жағдайларда сыйға тарту шарты жарамсыз деп 

танылады.  

Сыйға тартушы қайтыс болғаннан кейін сыйлаймын деген сыйға тарту шарты да 

жарамсыз деп танылады. Сыйдан бас тартудың нысандары да заңмен көзделген. Бас 

тартудың нысаны сыйға тарту шартының нысанына байланысты болады. Сыйға тарту 

шарты қандай нысанда жасалса, сыйдан бас тарту да сол нысанда жасалады. Егер, сыйға 

тарту шарты мемелекеттік тіркелген болса, сыйдан бас тарту да тіркеуді қажет етеді. 

Құқықта сыйға тартудың пәні болуы мүмкін, яғни, мұндай жағдайда белгілі бір құқық 

басқа тұлғаға ауысады. Құқықтың ауысқандығы туралы борышкерді хабардар ету міндетті 

түрде орындалуы керек. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы применения 

нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан в деятельности 

правоохранительных органов при квалификации уголовных правонарушений. 

В статье также, отмечается роль нормативных постановлений Верховного Суда 

Республики Казахстан, который обобщив судебную практику дает разъяснения по 

практическому применению законов в соответствии с их содержанием и основными 

принципами. 

 Ключевые слова: правоохранительные органы, квалификация уголовных 

правонарушений, права и свободы человека, нормативные постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан, состав уголовного правонарушения. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау кезінде құқық қорғау 

органдарының қызметінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулыларын қолданудың теориялық және практикалық мәселелері қарастырылған. 

Сондай-ақ, мақалада Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулыларының рөлі атап өтіледі, ол сот практикасын қорытындылай келе, олардың 

мазмұны мен негізгі қағидаттарына сәйкес заңдардың практикалық қолданылуы бойынша 

түсініктемелер береді. 

Түйінді сөздер: Құқық қорғау органдары, қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

біліктілігі, адамның құқықтары мен бостандықтары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулылары, қылмыстық құқық бұзушылықтың құрамы. 
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The article discusses theoretical and practical issues of application of normative resolutions 

of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan in the activities of law enforcement agencies 

in the qualification of criminal offenses. 

The article also highlights the role of normative decisions of the Supreme Court of the 

Republic of Kazakhstan, which summarizes judicial practice, gives explanations on the practical 

application of laws in accordance with their content and basic principles. 

Key words: law enforcement agencies, qualification of criminal offenses, human rights and 

freedoms, normative resolutions of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, composition 

of criminal offenses. 

 

Приоритетным направлением деятельности государства в настоящее время стало 

провозглашение в качестве высшей ценности человека, его прав и свобод. Для достижения 

этих целей необходимо не только создавать соответствующие механизмы по защите прав и 

свобод человека, но и систему законов, которые работали бы и в меньшей степени имели 

пробелы, коллизии и неясностей.  

Нормативные постановления Верховного Суда дают разъяснения, толкование норм 

правового акта, поскольку любая правовая норма, как бы не была она ясна и четко 

сформулирована, нуждается в толковании, так как она тесно связана с постоянно 

изменяющимися условиями общественной жизни. Поэтому пристальное внимание 

вызывает со стороны ученых-юристов, практиков вопрос о месте и роли нормативных 

постановлений Верховного Суда Республики Казахстан в системе казахстанского 

законодательства.  

Главной целью нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан 

является обеспечение единообразия в применении законодательства Республики Казахстан 

и толковании определенных норм в правоприменительной практике.  

Верховный Суд Республики Казахстан принимая нормативные постановления, 

разъясняет вопросы применения норм административного, уголовного, уголовно-

процессуального и других отраслей права, а также определяет правила поведения всех 

субъектов судопроизводства, и содержащиеся в таких постановлениях рекомендации 

являются обязательными в правоприменительной деятельности правоохранительных 

органов.  

В своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. 

Благополучное общество» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

отметил, что следует провести ревизию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, 

избавиться от всего, что фактически не работает или препятствует правосудию. 

Не менее важно, чтобы после внесения соответствующих поправок они не 

подвергались бесконечным корректировкам. 

С 2015 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесено уже более 1200 

изменений. Недопустимо, чтобы законы менялись в угоду сиюминутной конъюнктуре или 

узким корпоративным интересам. 

Поэтому полномочия по коррекции уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства необходимо передать Министерству юстиции. Это потребует укрепления 

кадрового потенциала и повышения качества законотворческой деятельности ведомства 

[1]. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года, впервые включила нормативные 

постановления Конституционного Суда и Верховного Суда в систему действующего права.  

Статья 81 Конституции определяет сферу деятельности Верховного Суда, но не 

характер и юридическую природу его нормативных постановлений. Содержательная 

сторона нормативных постановлений Верховного Суда определяется его наименованием 

«нормативные» и их вхождением в состав действующего права. Употребление 

юридической дефиниции «постановление», тем более с определением «нормативное», не 



302 

 

должно вызывать сомнений в свойстве нормативности такого акта, так же как не 

подвергается сомнению по этому признаку нормативный характер постановлений. 

Верховный Суд на основе примененных местными судами норм права обобщает 

судебную практику и дает разъяснения, в некоторых случаях восполняет пробелы в праве. 

Нормативные постановления Верховного Суда должны точно соответствовать 

Конституции и не противоречащим ей законам, так как согласно статье 77 Конституции 

Республики Казахстан судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только 

Конституции и закону [2].   

О том, что нормативные постановления Верховного Суда входят в действующее право 

подтверждает постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 28 

октября 1996 года «Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 

Конституции Республики Казахстан», в котором было разъяснено, что под действующим 

правом понимается по смыслу пункта 1 статьи 4  Конституции система норм, 

содержащихся в принятых правомочными субъектами в установленном порядке 

нормативных правовых актах: Конституции и соответствующих ей законах Республики, 

указах Президента, постановлениях Парламента, его палат и Правительства Республики 

Казахстан, иных нормативных правовых актах, международных договорах, 

ратифицированных Республикой Казахстан, нормативных постановлениях 

Конституционного Суда и Верховного Суда Республики [3].   

Верховный Суд согласно Конституционного закона «О судебной системе и статусе 

судей Республики Казахстан» вправе издавать нормативные постановления по вопросам 

применения норм Конституции, конституционных законов и других нормативных 

правовых актов в судебной практике. 

Так согласно пункту 3 части 1 статье 22 принимает нормативные постановления, дает 

разъяснения по вопросам судебной практики и вносит предложения по 

совершенствованию законодательства [4].   

Верховный Суд не вправе принимать нормативные постановления, противоречащие 

Конституции и законам, но он вправе и обязан разъяснить судам, как применять 

законодательство в случае их противоречия друг другу, а также в случае пробелов права на 

основе системного анализа и принципов права, исходя из обобщений судебной практики. В 

результате рассмотрения дел определенной категории, появляется однородные решения, 

складываются определенные образцы, примеры понимания тех или иных юридических 

понятий, терминов. 

В своем сентябрьском послании Президент также отметил, что нередко в разных 

регионах принимаются различные решения по аналогичным делам. 

Сейчас разрабатывается цифровой аналитический инструментарий, который призван 

обеспечить единообразие в отправлении правосудия. Верховному суду следует ускорить 

полноценное внедрение данной интеллектуальной системы [1].  

Преодоление пробелов в действующем законодательстве не способствует 

единообразному применению норм законодательства, напротив, может привести к 

противоречиям, которые устраняются путем принятия необходимых разъяснений. При 

этом принятию нормативного постановления предшествует трудоемкий процесс по 

изучению и обобщению судебной практики, в ходе которой и раскрывается смысл норм 

закона, в силу абстрактности, по-разному толкуемые в судах. 

В идеале перед законодателем в процессе правотворчества всегда стоит задача 

максимально точного отражения в нормативных правовых предписаниях явлений 

общественной жизни и правильного реагирования на возникающие проблемные ситуации. 

Однако, как показала практика, законодатель при всем желании никогда не сможет ни 

выявить, ни урегулировать все многообразие проблем, возникающих как в реальной 

действительности, так и в процессе правоприменения. Интерпретация норм права 

закономерный процесс, обусловленный предельной абстрактностью правовых 

предписаний законов. 
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В Республике Казахстан высшей юридической силой обладает Конституция 

Республики Казахстан, это означает, что нормы Конституции являются важнейшим 

источником всех отраслей права, составляя основу правового регулирования всего 

комплекса общественных отношений. В Конституции Республики Казахстан 

предусмотрены гарантии обеспечения ее высшей юридической силы, и все 

законодательство, принимаемое в Республике, должно соответствовать ее положениям. 

Приоритетным направлением деятельности государства в настоящее время стало 

провозглашение в части 1 статьи 1 Конституции высшей ценностью человека, его жизнь, 

права и свободы. Для достижения этих целей необходимо не только создавать 

соответствующие механизмы по защите жизни, прав и свобод человека, но и систему 

законов, которые работали бы и в меньшей степени имели пробелы и коллизии. 

Нормативные постановления Верховного Суда дают разъяснения, толкование норм 

правового акта, поскольку любая правовая норма, как бы не была она ясна и четко 

сформулирована, нуждается в толковании, так как она тесно связана с постоянно 

изменяющимися условиями общественной жизни. 

Важно подчеркнуть, что иерархия нормативных правовых актов, равно как и их 

системность, объективно необходимы для любой правовой системы для ее сохранения и 

эффективного функционирования. Без этого нет и не, может, быть никакой правовой 

системы, а вместе с тем – никакой упорядоченности общественных отношений, объективно 

необходимой для нормального развития любого общества и государства. 

Республика Казахстан относится к странам континентальной правовой системы и 

основным источником здесь признается нормативно-правовой акт, казахстанская научная 

и официальная доктрина установила относительно четкую иерархию нормативных 

правовых актов, разделив их на законы и подзаконные акты. 

Это соотношение установлено законом «О нормативных правовых актах» в положении 

о том, что «каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не может 

противоречить нормативным правовым актам вышестоящих уровней». Иерархия 

нормативных правовых актов, согласно национальному законодательству, выглядит 

следующим образом. Высшей юридической силой обладает Конституция Республики 

Казахстан.  

Это означает, что нормы Конституции являются первичными и имеют учредительный 

характер, являются важнейшим источником всех отраслей национального права, составляя 

основу правового регулирования всего комплекса общественных отношений. 

В Конституции Республики Казахстан предусмотрены гарантии обеспечения ее высшей 

юридической силы, и все законодательство, принимаемое в Республике, должно 

соответствовать ее положениям. 

Следует отметить недостаточно оперативное реагирование Верховным Судом на 

изменения в законодательстве и потребности судебно-следственной практики. Возможно, 

в силу того что принятие нормативных постановлений является его правом, а не 

обязанностью. 

Нормотворческая деятельность судов не должна означать замены законов и 

отступления от принципа верховенства закона, поскольку закон может изменяться или 

дополняться только законодательным органом. 

Верховный Суд Республики Казахстан не вправе принимать нормативные 

постановления, противоречащие Конституции и законам, но он вправе и обязан разъяснить 

судам, как применять законодательство в случае их противоречия друг другу, а также в 

случае пробелов права на основе системного анализа и принципов права, исходя из 

обобщений судебной практики. В результате рассмотрения дел определенной категории, 

появляется однородные решения, складываются определенные образцы квалификации, 

примеры понимания тех или иных юридических понятий, терминов. 

Большую роль постановлениям верховных судов отводил Строгович М.С., он считал, 

что они имеют огромное значение для верного направления судебной практики, для 
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устранения ошибок, допускаемых судами, для укрепления законности в отправлении 

правосудия. Однако, он отмечал, что новых норм они не создают, а потому источником 

права не являются, что ни в малейшей мере не уменьшает их значения [5].    

Известные казахстанские ученые придерживаются следующих мнений по данному 

вопросу так Малиновский В.А., отмечал, что усиление судебного контроля в юридической 

сфере, в первую очередь следует отметить полезность активного издания нормативных 

постановлений Верховным Судом [6].   

Ученый Сулейменов М.К., считал, что касается судебной практики, я глубоко убежден, 

что ее нельзя признавать источником права. Источником права может быть не 

расплывчатое и аморфное понятие, такое как судебная практика, а совершенно четкий и 

конкретный факт – решение суда по конкретному делу. Только конкретное решение может 

породить новую норму права, и только его реально возможно исполнить [7].   

В постановлениях Верховного Суда, по мнению Ударцева С., содержатся положения, 

разрешающие конфликт юридических норм или представляющие самим судам, исходя, 

например, из конституционных положений и положений действующего права, решать 

вопрос о применимости тех или иных положений законодательства [8].   

Позиция данных ученых сводилась к тому, что роль исследуемых постановлений 

должна ограничиваться только разъяснениями судам по содержанию закона в целях 

единообразного применения. 

В заключении можно отметить, что судебная система, посредством наделенных 

Конституцией страны нормотворческих функций, обладает возможностью оперативно 

реагировать на изменения конкретных экономических, социальных и иных условий 

деятельности государства, способен быстро восполнить имеющиеся пробелы в 

законодательстве, разъясняя и конкретизируя действующие нормы закона, не меняя при 

этом их основного содержания и основополагающих принципов. 
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Түйіндеме 
Тиісті мақалада Қазақстанның конституциялық заңнамасының қалыптасу кезеңдері 

тиісті конституциялық-құқықтық актілерге талдау жасалған. Қорытындысында 

конституциялық заңнаманың маңызы мен рөлі туралы жалпы түйін беріліп, олардың 

егемен, тәуелсіз Қазақстанның конституциялық заңнамасының құрылуы мен 

қалыптасуында негіз болғандығы баяндалған.   

Негізгі сөздер: конституция, конституциялық заңнама, мемлекеттік тәуелсіздік, 

мемлекеттілік, мемлекеттік билік, басқару. 

 

Аннотация 

В соответствующей статье анализируются этапы формирования конституционного 

законодательства Казахстана и анализируются соответствующие конституционно-

правовые акты. В заключении дается общий обзор значения и роли конституционного 

законодательства и утверждается, что они являются основой создания и формирования 

конституционного законодательства суверенного, независимого Казахстана. 

Ключевые слова: конституция, конституционное законодательство, 

государственность, государственная независимость, государственная власть, 

управления.  

  

Annotation 

 The corresponding article analyzes the stages of the formation of the constitutional 

legislation of Kazakhstan and analyzes the relevant constitutional legal acts. In conclusion, a 

general overview of the meaning and role of constitutional legislation is given and it is argued 

that they are the basis for the creation and formation of the constitutional legislation of sovereign, 

independent Kazakhstan. 

Keywords: constitution, constitutional legislation, statehood, state sovereignty, state power, 

control. 

 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыт аралығында Қазакстан Республикасында болған 

саяси жэне экономикалық реформалар түлға, оның қажеттіліктері мен мүдделеріне басты 

роль берген қоғам дамуының жаңа бағыттарын айқындады. Қазіргі біздің конституциялық 

жүйеміз бүрыңғы кеңес дэуіріндегіден өзгеше адам және оның тұлғаллығына ерекше 

сыйластықпен қараудан тұрады. Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 

жаһандану жағдайында барынша қанат жайып келе жатқан саяси-құқықтық қырлары бар. 

Осыған орай аталған саясаттың маңызды бағыттарының бірі саяси жүйемізге сәйкес 

қызметті құқықтық қамтамасыз ету болып табылады. Біздің елімізде мемлекеттік және 

қоғамдық институттардың қарқынды, жүйелі дамуына ықпал ететін, тәуелсіз Қазақстанның 

орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса маңызды 

заңнамалық актілер қабылданғанын ерекше атап өтуімізге болады. Сондықтан да Қазақстан 

Республикасының саяси жүйесінің мемлекеттік-құқықтық негізіне қатысты мәселелерді 

зерделеу бүгінгі таңда өзекті болып табылады. Конституциямен бекітіліп, реттелетін 

қоғамдық қатынастар маңызды болғандықтан, коституциялық құқық, Қазақстан құқық 

салаларының арасында жетекші рөл атқарады. Құқық жүйесіндегі конституциялық 
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құқықтың жетекші рөлі төмендегі мәселелер арқылы көрінеді: біріншіден, 

конституциялық құқық қоғам мен мемлекет құрлысының негізгі қағидаларын құқықтық 

формада бекітеді; екіншіден, конституциялық құқық барлық қоғамдық үрдістерді 

басқарудың жалпы негіздерін анықтайды; үшіншіден, конституциялық құқықтың 

нормалары құқықтық актілердің түрлерін, оларды қабылдайтын органдарды, актілердің 

заңдық күштерінің ара салмағын анықтайтындықтан, конституциялық құқықтың 

нормалары құқықтың жасалу үрдісін реттейді. 

Конституциялық құқық – бұл ҚР  конституциялық құрылыс негізін, адам мен 

азаматтың, мемлекеттік құрылыстың, мемлекеттік билік органдарының жүйесін, жергілікті 

мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару негізін реттейтін құқық нормаларының 

жиынтығын көрсететін ҚР жетекші құқық саласы. 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасында елдегі заңдылық тәртіпті және құқықтық жүйенің 

тұрақтылығын да, сонымен бірге қолданыстағы Конституция шеңберінде ұлттық құқықтың 

жүйелі дамуын қамтамасыз ететін шаралар туралы айтылған: «Ұлттық құқықтық жүйенің 

негізі конституциялық құқық болып табылады. Оның қарыштап дамуы 2007 жылғы 

конституциялық реформа нәтижесінде елеулі түрде жаңарған Қазақстанның қолданыстағы 

Конституцияның принциптері мен нормаларына сүйенеді. Біздің мемлекетіміздің 

Конституциясында бекітілген Республика қызметінің түбегейлі принциптерін 

(бұл:қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық,барша халықтың игілігі үшін экономикалық 

даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды мәселелерін 

демократиялық әдістермен шешу) сақтау мен іске асыру елдің орнықты әлеуметтік-

экономикалық және саяси-құқықтық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді». 

Осы орайда біз  тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесінің  конституциялық-құқықтық 

негізіне қатысты  мәселені зерделеуді жөн көрдік. Өйткені  әрбір азаматтың міндеті Ата 

Заңды және соның негізінде қабылданған Қазақстан Республикасы заңдарын бұлжытпай 

орындау болып  табылады.1995 жылғы Конституция біздің мемлекетімізідң тарихындағы 

тұңғыш Ата заң емес.Қазақстан Республикасы өзінің егемен мемлекет ретінде 

қалыптасуында конституциялық-құқықтық дамудың бірнеше сатыларынан өтті. 

Еліміздің Ата заңының  қалыптасуына белсенді түрде үлес қосып, оны негіздеу 

жұмыстарына жетекшілік жасаған Қазақстан Республикасының  Президенті 

Н.Ә.Назарбаев еліміздің  конституциялық дамуына қатысты  былай деп жазады: «Жалпы 

таным тәжірбиесі және соның ішінде Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы елдің 

конституциялық қалыптасу тарихынсыз жаңа тәуелсіз мемлекеттің конституционализм 

теориясы да болмайтындығын үйретеді». 

 Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар мемлекет 

және қоғам құрылымының негізін құрайды және мемлекеттік биліктің жүзеге асуымен 

тікелей байланысты жүргізіледі. 

Конституциялық құқық пәнін түсіндірудің теориялық, сондай-ақ тәжірибелік мәні бар. 

Конституциялық қүқық пәнін білмейінше оның нормаларын қолдану саласын да анықтау 

мүмкін емес. ¤йткені, нақты құқықтық әрекеттерді таңдау кезінде, ең алдымен қай саланың 

нормасын қолдану қажеттігін анықтап алу керек. Ал ол үшін, реттеудің нысаны болып 

табылатын қоғамдық қатынастар сипатын белгілеу. 

Конституциялық – құқықтық нормаларға басқа құқық саласы нормаларының барлық 

белгілері тән. Олар сондай-ақ қоғамдық қатынастарды тәртіпке салу құралы болып 

табылады және мемлекетпен қабылданып реттеушілік және  қорғаушылық функцияларды 

атқарады. Реттеуші нормаларға, құқықтық қатынас мүшелеріне субъективтік құқық беру 

және оларға заңдық міндеттеме жүктеу жолымен тәртіптің белгілі бір нұсқасын белгілейтін 

конституциялық-құқықтық нормалар жатады. Құқық қорғаушы нормаларға субъектілер 

тәртібін, олар тәртіпті бұзған жағдайда, мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын белгілеу 

жолымен анықтайтын конституциялық-құқықтық нормалар жатады. 
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Конституциялық құқық нормаларымен реттелетін қатынас мейлінше кең. Ол мемлекет 

пен қоғам өмірінің барлық салаларын: саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және басқа 

салаларды қамтиды. Әрине, конституциялық құқықнормалары аталған салалардың барлық 

көріністері бойынша және жан-жақты реттемейді. Ол аталған салаларда тек ең негізгі, 

базалық қабаттарды ғана реттейді. Бұл қабаттар мемлекет пен қоғамдағы кейін кең дамитын 

саяси, экономикалық, әлеуметгік, діни байланыстардың негізін қалайды.Конституциялық 

құқық, тұтас алғанда, құқықтың реттеу әдістері деп аталады, белгілі бір тәсілдер мен 

әдістердің көмегімен мемлекеттік және қоғамдық қатынастарды реттейді. Конституциялык-

құқықтық қатынастарды реттеу үшін төмендегідей: 

1. Міндеттеу әдісі; 

2. Тыйым салу әдісі; 

3. Рұқсат ету әдісі; 

4. Тану әдістерді қолданылады. 

Міндеттеу әдісі мемлекеттік органға сияқты, жеке тұлғаларға да катысты, олардың 

барлық қызмет саласында қолданылады. 

Рұқсат ету әдісі мемлекеттік органдардың өкілетгігін белгілеу кезінде де қолданылады. 

Құқықтық реттеудің тағы бір әдісі — тану әдісін де қолданады. Кеңестік кезеңнен 

кейінгі конституциялық құқықжөніндегі әдебиеттерде мұндай әдістің қолданылу 

мүмкіндігі байқалмайды. Оның үстіне бұл әдіс обьективті фактордан — адамдардың табиғи 

құқығын заң тұрғысынан танудан туындайды. 

Конституцияның құқықтық нормалары сала ретінде конституциялық құқықтың тура 

және тікелей қайнар көзі болып табылады. ҚР Конституциясының құқықтық нормалары 

қалайша құқықның қайнар көзі ретінде сипатталады: 

1.ҚР Конституциясында бүкіл конституциялық зандардың негізі болып табылатын 

құқықтық нормалар орнықтырылады. Басқаша айтқанда, Конституцияның құқықтық 

нормалары конституциялық-құқықтық қатынастарды реттейтін барлық нормативтік 

құқықтық актілерді қалыптастыру мен дамытудың негізі болып табылады. 

2.ҚР Конституциясының құқықтық нормалары мемлекет пен қоғам өмірінің барлық 

салаларын: саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларды қамтиды. Әрине, 

Конституцияның құқықтық нормалары аталған салалардағы қоғамдық қатынастарды 

егжей-тегжейлі және жан-жақты реттемейді. Ол тек қоғамдық катынастардың мәнді, басты 

бағыттарын ғана реттейді. ҚР Конституциясының құқықтық нормалары құқықтың басқа 

салаларының құқықтық нормаларынан осынысымен ерекшеленеді. 

3.Конституциялық құқықтың басқа бастауларымен салыстырғанда ҚР 

Конституциясының жоғары заңдық күші бар және ҚР барлық аумағында қолданылады. ҚР-

да қабылданған зандар және басқа нормативтік актілер Конституциядан бастау алуы және 

оған кайшы келмеуі тиіс. Егер олар Конституцияға қайшы келсе, онда олар заңсыз деп 

танылады және қолдануға жатпайды. ҚР-ның Конституциясында оның қағидаларының 

жоғары заңдық күшін қамтамасыз етудің кепілдігі белгіленген. 

4.ҚР Конституциясының тек конституциялық құқықтық ғана емес, сондай-ақ құқықтың 

басқа да салаларның бастауы ретіндегі мәні мынада, онда халықтың мемлекеттің еркі, 

олардың құқықтық демократиялық мемлекет құру, дүниежүзілік кауымдастыққа оның тең 

құқылы мүшесі ретінде қосылу жөніндегі табандылығы тікелей көрініс тапқан. 

5.Конституция құқықтың басқа бастауларынан, тұтастай қоғамның негізгі заңы 

екендігімен ерекшеленеді. Басқа нормативтік құқықтық актілер қоғам өмірінің жекелеген 

тараптарын қамтиды. Ал, ҚР-сы Конституциясының идеялары, құқықтық нормалары бүкіл 

қоғам өмірінің мейлінше мәнді бағыттарын реттейді. 

6.Сондай-ақ, Конституция констуциялық құқықтың басқа бастауларынан өзгерістер 

мен толықтырулар қабылдаудын, ерекше тәртібін белгілеуімен де ерекшеленеді. Мұндай 

тәртіп Конституцияның мемлекет пен қоғамның негізгі заңы ретіндегі және олардың 

тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттігінен туындайтын мәнімен сипатталады. 
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7.ҚР-сы Конституциясының тағы бір өзіндік қыры — онда оның басқа қайнарларының 

нысандары: конституциялық, жәй зандары, Презеденттің нормативтік жарлықтары мен 

қаулылары, ҚР-сы Үкіметінің қаулылары, сондай-ақ заңдық күшінің деңгейі, қабылдау, 

жариялау, күшін жою тәртібі көрсетіледі. 

ҚР-сы конституциялық құқығының мемлекеттік мәні бар құқықтық нормаларды 

белгілейтін қайнар көзінің қатарына конституциялық зандар жатады. ҚР конституциялық 

зандарының өзіндік ерекшелігі — олар Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізбейді, тек Конституцияның құқықтық нормаларын нақтылайды. ҚР-ның 

конституциялық зандарын қабылдаудағы іс жүргізу Конституцияға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаудағы іс жүргізуінде ерекшеленеді. 

ҚР Конституциясы келесі заңдық қасиеттерді иеленеді: 

1. Бұл құқықтық акт, заң. ҚР Конституциясы – бірыңғай ерекше заңдық қасиетке ие 

құқықтық акт, оның көмегімен халық қоғам мен мемлекеттің құрылымының негізгі 

принциптерін құрады, мемлекеттік биліктің субъектілерін, оны жүзеге асыру механизмін 

анықтайды, мемлекет қорғайтын адам мен азамат құқығын бекітеді. 

2. Заңдық жоғарылығы. Конституцияның жоғарылығы конституциялық құрылысты 

нығайтады, яғни мемлекетің Конституцияға, құқыққа бағынуы. Конституция барлық басқа 

нормативтік актілерге қатысты жоғарғы заңдық күшке ие. Сондықтан заңдар және басқа 

құқықтық актілер Конституцияға қайшы келмеуі керек. Бұл оны қорғаудың ерекше 

құралымен кепілделінетіндігінен байқалады. Конституцияға қайшы келетін актілер 

өзгертіледі немесе онымен сәйкестендіріледі. 

3. Ағымдағы заңның базасы болады. Нақ Конституция құқық шығармашылық 

процессін анықтайды – әр түрлі органдар қандай негізгі акт қабылдайтындығын, олардың 

атауын, заңдық күшін, заңдардың қабылдану тәртібі мен процедурасын бекітеді. 

4. Қабылдау және өзгертудің ерекше тәртібі. ҚР Конституциясына өзгерістер енгізумен 

қайта қарау үшін ерекше, күрделі тәртіп бекітілген. ҚР Конституциясы 1995 жылы бүкіл 

халықтық дауыс беру жолымен қабылданды және қатаң конституциялардың қатарына 

жатады. 

Конституциялық құрылыс – бұл мемлекетті құқыққа бағындыруды қамтамасыз ететін 

және оны конституциялық мемлекет ретінде сипаттайтын мемлекетті ұйымдастыру 

формасы. 

Демократиялық конституциялық мемлекетте қоғам бір уақытта мемлекетті басқарушы 

ретінде және өзін реттеуші жүйе ретінде өзін реттеуші азаматтық қоғам мен оның 

қажеттілігінен тәуелді болады. 

Әрекет ететін Қазақстан Конституцияда ҚР Конституциялық құрылысының 

концепциясының негізіне Конституцияның 1 бөлімінің 1 бабында бекітілген негізгі 

принцип гуманистік идея қойылған: қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық, бүкіл халық 

игілігіне экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің маңызды 

сұрақтарын шешуде демократиялық әдістер қолдану бұған референдумда және 

Парламентте дауыс беру де кіреді. 

ҚР Конституциялық құрылысына қоғамда қалыптасқан қоғамдық қатынастың бүкіл 

жүйесі кіреді. Оның нығаюында Қазақстан Республикасының бүкіл құқық саласы мен 

заңдары қатысады. 

ҚР Конституциясына сәйкес (1б) Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 

зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп бекітеді. 

5. Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет деп жариялайды (ежелгі грек сөзі 

«демократия» аударғанда халық билігі). Оның демократиялық сипаты келесіден көрінеді: 

онда халық билігін қамтамасыз ету; биліктің заң шығарушы, атқарушы, сот тармақтарына 

бөлінуі; идологиялық және саяси алуандылық; меншіктің барлық формасын тану және тең 

қорғау. 

Демократиялық мемлекетте биліктің бірден-бір бастауы және қорғаушысы халық 

болады. Бүкіл биліктің қорғаушысы халық деп тану халық егемендігін көрсетеді. Халық 
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егемендігі халықтың толық билігін көрсетеді., яғни қоғам мен мемлекеттің істерін 

басқаруға халықтың шынайы қатысуы үшін халықтың әлеуметтік-экономикалық және 

саяси құралдарды иеленуі. 

Халық өзінің билігін тікелей республикалық референдум және сайлаумен қатар, 

мемлекеттік билік органдарына делегат жіберу арқылы жүзеге асырады. 

2. Құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес 

Қазақстан өзін құқықтық мемлекет деп бекітеді. Құқықтық мемлекет мемлекеттік органдар, 

лауазымды тұлғалар, қоғамдық ұйымдар мен азаматтар түгелімен бағынуға міндетті әрекет 

ететін құқықтық нормалармен өзін шектеумен сипатталады. Осыған байланысты құқықтық 

мемлекеттің жұмыс істеуінің негізгі принципі құқық жоғарылығы болып табылады. Бұл ең 

алдымен Конституция мен заңдардың жоғарылығын көрсетеді. 

Құқықтық мемлекеттің мәні – оның жүйелі демократизмі, билік көзі ретіндегі халық 

егемендігін бекіту, мемлекетті қоғамға бағындыру құқықтық мемлекет болып өзінің 

міндетті ерекшелік қасиетін танитын және билікті бөлу институтын, соттың 

тәуелсіздігін, басқарудың заңдылығын, азаматтардың құқығын мемлекеттік биліктің 

бұзуынан оларды құқықтық қорғауды танитын мемлекет есептеледі. Құқықтық мемлекеттің 

басты идеясы құқықтық мемлекетпен байланысты болуы, оның әрекеті болжау және 

сенімділік кепілдігі, азаматтарды мемлекет пен оның органдары тарапынан болуы мүмкін 

зорлық-зомбылықтан қорғау. 

3. Әлеуметтік мемлекет. Әлеуметтік мемлекет – бұл әлеуметтік саясаты адамның өмір 

сүруі мен оның еркін дамуына материалдық қатынастың еркін дамуына, ақталмаған 

әлеуметтік айырмашылықты жеңуде лайықты қамтамасыз етуге бағытталған мемлекет. 

Әлеуметтік мемлекет өзінің әр бір азаматына адамға лайықты тіршілік минимумын 

қамтамасыз етуге ұмытылады және осыған байланысты әр бір есейген адамның өзін және 

өзінің отбасын асырауға ақша табу мүмкіндігі болуы қажет. Егер әр түрлі себептерге 

байланысты мұндай мүмкіндік жүзеге асырылмаса және адам қажеттілігі тиісті деңгейде 

қанағаттандырылмаса ғана мемлекет араласады. 

Әлеуметтік мемлекеттің маңызды бір мақсаттарының бірі әлеуметтік теңдікті 

қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттің әлеуметтік теңсіздікке қарсы тұру құралы 

әлеуметтік қамтамасыз ету. 

4. Зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекет мемлекеттің шіркеуден бөлінгендігін, 

олардың қызмет шеңберін шектелгендігін (сонымен қатар мектеп те шіркеуден бөлінген, 

бұл мемлекеттік құрылымның зайырлылық сипатымен қамтамасыз етіледі), сондай-ақ 

қандай да бір діннің мемлекеттік немесе міндетті болып бекітілуіне тиім салынудан 

көрінеді. 

Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет ретінде діни ұйымдардың мемлекеттен 

бөлінгендігімен сипатталынады. Мемлекет ісіне діни қоғамдық ұйымдардың араласуына 

жол берілмейді және мемлекеттік органдардың діни ұйымдардың ісіне араласуына жол 

берілмейді.      

Бұл азаматтың және адамның конституциялық құқықтары мен еркіндіктерінің өздеріне 

тұлғалар, қоғам мен мемлекет арасындағы өмір сүретін әлдеқайда толық және негізгі 

байланыстарды жүзеге асыратындығымен түсіндіріледі. Адамның және азаматтың 

конституциялық құқықтары мен еркіндіктері жүйесі тек мемлекеттілік құқықтары негізін 

салған институт болып қана табылмайды, сонымен қатар қазіргі таңдағы халықаралық 

құқықтың, халықаралық құқықтың стандарттарына сәйкес мемлекеттің саяси және 

құқықтық жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі, адамзаттың құқықтық дамуының 

әлдеқайда белгілі қорытындыларының бірі болып келеді. 
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Реверсивное исследование динамики развития того или иного правового явления, 

социальных, общественно - политических отношений, происходящих в обществе, 

способствует проецированию в современность опыта, почерпнутого из положительных 

уроков прошлого, и представляется необходимым для недопущения переноса негативных 

аспектов прошлого опыта в реалии современных правовых и общественных отношений. 

Всю историю развития законодательства о расследовании преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, можно разделить на четыре обособленных этапа: 

1) досоветский этап;  

2) советский этап; 

3) этап становления и развития уголовно-процессуального законодательства, под 

влиянием социальных, политических, общественных изменений в истории Кыргыской 

Республики; 

4) современный этап. 

При проведении данной классификации, автор отталкивался от особенностей 

исторического, социального, политического развития Кыргызской  Республики и 

формирования новых источников права. Следует отметить, что выделение выше 

обозначенных этапов носит условный характер и применяется не только для определения 

характерных особенностей, свойственных уголовному процессу с участием 

несовершеннолетних на конкретном этапе исторического развития, но и для удобства 

изложения материала с обоснованием выделенных тезисов. При этом предложенная 

классификация не отменяет и подменяет другие классификации периодизации истории 

развития законодательства о расследовании преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, существующие в доктрине уголовного процесса. Проведем 

последовательный анализ каждого из обозначенных этапов. 

Досоветский этап - данный этап включает в себя время действия обычного права 

кыргызов до вхождения в состав Российского государства и распространения действия на 

территории Кыргыстана сначала имперских, а затем и советских нормативно-правовых 

актов, регулирующих уголовное судопроизводство. Для обычного права кыргызов не было 

свойственным разделение уголовного процесса на отдельные этапы (стадии) и этап 

расследования преступлений был полностью охвачен судебным разбирательством, которое 

производилось в суде биев. Характерной особенностью суда биев выступало то, что бии 

имелись в каждом ауле, роде и племени в неопределенном количестве.  
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Как отмечает С. К. Кожоналиев: «Они состояли из близких и дальних родственников, а 

также из друзей главных и средних манапов и, следовательно, фактически были 

ставленниками господствующего класса. Правда, в то время юридически они никем не 

назначались, не избирались и никем не утверждались» [1, c.17]. В зависимости от важности 

и уголовного дела и охвата интересов участников дела уголовное судопроизводство 

осуществлялось аильными или родовыми биями, или же съездами биев (обычными или 

чрезвычайными). Характерной особенностью суда биев выступает смешение гражданского 

и уголовного судопроизводства, а также функции расследования в ходе рассмотрения дела.  

Особенностью уголовного судопроизводства в обычном праве выступал перенос 

ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних детей, проживающих 

совместно с родителями на их отцов и старших братьев, которые отвечали за преступления 

вышеуказанной категории лиц собственным имуществом. Причем такое правило 

распространялось как на ответчиков, так и на истцов. Следует отметить, что в прошлом у 

кыргызов к преступлениям юношей до 15 лет (в особенности малолетних) относились 

достаточно снисходительно, назначали небольшие наказания. Несовершеннолетие в целом 

считалось смягчающим вину обстоятельством. До вхождения в состав России, если юноша 

приговаривался судом биев к телесному наказанию, то он и подвергался ему, а после 

вхождения, за такое же преступление сажали в тюрьму.  

Советский этап - данный этап развития процессуального законодательства о 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними берет свое начало с 

первых лет после Октябрьской революции 1917 года и образования советского государства.  

В рамках данного этапа можно условно выделить два под этапа по времени действия 

источников процессуального законодательства. 

1. действие нормативно-правовых актов РСФСР.  

В числе первых нормативно-правовых актов первого подэтапа советского этапа, 

посредством которых производилась регламентация участия несовершеннолетних в 

уголовном процессе следует назвать Декрет СНК «О комиссиях для несовершеннолетних» 

от 14 января 1918 г. и Декрет СНК «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно-опасных действиях» от 4 марта 1920 г. [3, c. 13-14] В соответствии с 

правилами ст. 1 Декрета СНК от 14 января 1918 г. упразднялись специальные суды для 

несовершеннолетних, существовавшие при царском режиме. Также положениями данного 

нормативно-правового акта отменялось применение к несовершеннолетним тюремного 

заключения. Нововведением данного Декрета выступало учреждение комиссии по 

несовершеннолетним, ведающей рассмотрением дел несовершеннолетних 

правонарушителей в возрасте до 17 лет (ст. 2), также в ст. 6 закреплялось, что «дела, 

находящиеся на тот момент в производстве судов, а также закончившиеся осуждением, 

подлежали пересмотру данными комиссиями. Комиссии формировались из представителей 

ведомств: общественного призрения, народного просвещения и юстиции, в составе не 

менее 3 человек, один из которых врач» [4, c. 351]. На смену Декрету СНК от 14 января 

1918 г. был принят Декрет СНК от 4 марта 1920 года. В нормах данного Декрета 

сохранялась подведомственность рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних комиссиям несовершеннолетних. Особенностью данного Декрета 

выступало то, что в его ст. 3 был повышен возраст несовершеннолетних до 18 лет. Также, 

в рамках ст. 4 предусматривалось правило, согласно которому при рассмотрении дела в 

отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, комиссия 

несовершеннолетних, предваряя передачу дела в Народный Суд, должна была установить 

невозможность применения к несовершеннолетнему мер медико-педагогического 

воздействия. Последующее развитие исторического развития правовых источников об 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними связано с принятием 

первой уголовно-процессуальной кодификации советского периода – Уголовного 

процессуального кодекса РСФСР 1922 года (далее УПК РСФСР 1922 года). В УПК РСФСР 

1922 гг. закреплялось правило о выделении и передаче уголовных дел в комиссию о 
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несовершеннолетних в случае, если один из обвиняемых по такому уголовному делу не 

достиг возраста шестнадцати лет (ст. 40 УПК РСФСР 1922 г.). Уже в этот период возникали 

сложности с установлением возраста несовершеннолетнего обвиняемого, в случае 

отсутствия у него удостоверяющих документов. Советский законодатель впервые закрепил, 

что в таком случае в отношении несовершеннолетнего должно проводиться медицинское 

освидетельствования. В 1923 году УПК РСФСР в своей значительной части был обновлен, 

однако, судопроизводство в отношении несовершеннолетних осталось без сколько-либо 

значительных изменений.   Как верно отметила по этому поводу Г. Н. Смирнова: 

«Признавая незрелость несовершеннолетнего, влияние неблагоприятных условий жизни и 

воспитания, а также то, что в большинстве своем несовершеннолетние находятся на стадии 

формирования личности, на их поведение возможно повлиять, целью ставилось не 

наказание, а перевоспитание несовершеннолетнего» [5, c. 352-353]. Следующим 

нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних выступил Декрет СНК РСФСР «О местных комиссиях по делам о 

несовершеннолетних» от 26 марта 1926 г. где, закреплялось, что «комиссии по делам о 

несовершеннолетних путем применения медико-педагогических мер ведут борьбу с 

правонарушениями несовершеннолетних, недостригших 16 лет» [6, c. 352].  

В положениях данного Декрета были закреплены функции местных комиссий, а также 

обязанность уведомления комиссией компетентного судебного органа о преступлениях 

совершенных взрослыми лицами в отношении несовершеннолетних. На смену 

вышеприведенным Декретам было принято Постановление СНК РСФСР от 11 июля 1931 

г. «Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних». Данное 

Положение расширяло перечень полномочий соответствующих комиссий. Так, в 

соответствии со ст. 10-11 в обязанность комиссии вменялось проведение обследований 

жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего. Данные получались посредством сбора 

данных, которые характеризовали как личность несовершеннолетнего, так и его окружение. 

В рассмотрении дел в городских и районных комиссиях дел в отношении 

несовершеннолетних в обязательном порядке участвовали такие лица, как педагог, врач, 

народный судья и воспитатель-обследователь (инспектор). Таким образом, на первом под 

этапе советского периода развития участия несовершеннолетних в уголовном процессе 

придавалось огромное значение исследованию психологических аспектов 

несовершеннолетних правонарушителей, а также педагогическим средствам 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

2. Действие Уголовно-процессуального кодекса Киргизской ССР от 29 декабря 1960 

года [7] (далее УПК Киргизской ССР).  

В рамках данного под этапа происходило становление и развитие национального 

уголовного процесса. Однако, УПК Киргизской ССР во многих своих положениях 

полностью повторял положения УПК РСФСР от 27 октября 1960 года. Характерной 

особенностью УПК Киргизкой ССР выступало то, что в данном нормативно-правовом 

отсутствовал раздел или глава, посвященные правовой регламентации участия 

несовершеннолетних в уголовном процесс. Нормы об участии несовершеннолетних в 

уголовном процессе были рассредоточены по тексту УПК Киргизской ССР.  

При производстве предварительного следствия по делам несовершеннолетних в 

обязательном порядке помимо прочего должны были быть установлены следующие 

обстоятельства, закрепленные в ч. 1 ст. 53 УПК Киргизской ССР: 

1. Возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2. Условия жизни и воспитания; 

3. Причины, толкнувшие несовершеннолетнего на преступление, и условия, 

способствовавшие совершению преступления; 

4. Наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и соучастников [7]. 

При этом, законодатель учитывал личностные особенности несовершеннолетних, 

отстававших в умственном развитии, не связанном с душевным заболеванием. В таком 
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случае устанавливалась возможность осознания таким несовершеннолетним значения 

своих общественно опасных действий или руководства ими. Для получения таких сведений 

проводился допрос родителей несовершеннолетнего, педагогов, воспитателей и других 

лиц, которые могут предоставить необходимые сведения, также подлежали истребованию 

подтверждающие документы и проводились иные необходимые следственные и судебные 

действия. Интересным представляется тот факт, что участие педагога, врача или родителей 

при допросе несовершеннолетнего оставалось на полное усмотрение следователя [7] (ч. 7 

ст. 138 УПК Киргизской ССР). Такое положение несовершеннолетнего, по нашему мнению, 

не только не закрепляло необходимый уровень защиты прав несовершеннолетнего, но и не 

способствовало преодолению конфликтной ситуации при допросе. При этом, если педагог, 

врач или родители все-таки привлекались следователем к участию в допросе 

несовершеннолетнего, то за ними закреплялось право «задавать вопросы обвиняемому 

через следователя либо с разрешения следователя непосредственно обвиняемому» [7] (ч. 8 

ст. 138 УПК Киргизской ССР). Обязательное участие защитника, педагога, законных 

представителей несовершеннолетнего не предусматривалось также и при допросе 

несовершеннолетнего свидетеля. В соответствии со ст. 148 УПК Киргизской ССР «при 

допросе свидетелей в возрасте до шестнадцати лет в случае необходимости может быть 

вызван педагог. Присутствующий при допросе несовершеннолетнего педагог может через 

следователя задавать несовершеннолетнему вопросы. По окончании допроса педагог 

подписывает соответствующий протокол» [7]. При этом законодатель рассматриваемого 

периода вообще не рассматривает возможность участия педагога в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет.  

По нашему мнению, при формальном закреплении при наличии определенных условий 

участия в допросе несовершеннолетних участников допроса (подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля), уголовно-процессуальное законодательство рассматриваемого 

периода не в должной мере обеспечивало защиту прав несовершеннолетних участников 

уголовного процесса, их личностные особенности и обстоятельства правонарушения. 

Подтверждением этого служит также отсутствие каких-либо упоминаний в тексте УПК 

Киргизской ССР несовершеннолетних потерпевших, особенностей их участия в 

досудебном и судебном следствии. Определенный интерес представляют особенности 

процессуального закрепления в УПК Киргизской ССР мер принуждения, применяемых к 

несовершеннолетним. В соответствии с ч. 4 ст. 75 УПК Киргизской ССР в качестве меры 

пресечения к несовершеннолетним обвиняемым применялось «помещение в 

соответствующие детские учреждения или отдача под присмотр родителям, опекунам или 

попечителям с отобранием подписки о том, что они обязуются по первому требованию 

обеспечить явку обвиняемого к следователю и в суд» [7].  

При этом, не закреплялось никаких дополнительных условий к поведению 

несовершеннолетнего, находящегося под присмотром родителей, опекунов и попечителей, 

как запрет находиться в определенных местах или в определенное время, запрет контактов 

с другими несовершеннолетними обвиняемыми или подозреваемыми по данному делу, а 

равно несовершеннолетними свидетелями, в целях предотвращения оказания на них 

негативного воздействия. Также в нормах УПК Киргизской ССР незакреплялось 

требований к определенному поведению в отношении несовершеннолетнего нарушителя, 

находящегося под присмотром со стороны родителей, опекунов, попечителей. В 

положениях ст. 86 УПК Киргизской ССР закреплялось только что «отдача 

несовершеннолетних под присмотр родителей, опекунов, попечителей состоит в принятии 

на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства обеспечить явку 

несовершеннолетнего к следователю и в суд, а также его надлежащее поведение» [7]. При 

этом, трактовка используемого термина «надлежащее поведение» оставалась, по всей 

вероятности, на усмотрение указанных в ст. 86 УПК Киргизской ССР лиц. Также в ч. 2 ст. 

86 УПК Киргизской ССР устанавливалась ответственность родителей, опекунов, 

попечителей несовершеннолетнего за нарушение принятой на себя обязанности. 
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В уголовно-процессуальном законодательстве рассматриваемого периода также 

закреплялась возможность применения к несовершеннолетним кратковременного 

задержания и заключения под стражу в исключительных случаях, когда это вызывается 

тяжестью преступления или повторностью его совершения [7] (ст. 78 УПК Киргизской 

ССР). О применении в отношении несовершеннолетнего задержания в обязательном 

порядке уведомлялись родители или лица, их заменяющие (ч. 2 ст. 429 УПК Киргизской 

ССР). 

Таким образом, в рамках данного подэтапа происходит развитие процессуальных 

положений об участии несовершеннолетних в уголовном процессе, закрепляются новые 

средства обеспечения должного поведения несовершеннолетних (передача под присмотр). 

Однако, защита прав несовершеннолетних участников уголовного процесса не 

обеспечивалась должным образом, обязательное участие защитника несовершеннолетнего 

предусматривалось только на стадии судебного разбирательства, участие в допросе 

несовершеннолетнего педагога, законных представителей оставалось на усмотрение 

следователя.  

Этап становления и развития уголовно-процессуального законодательства 

независимой Кыргызской Республики. Достойной сменой УПК Киргизской ССР выступил 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года № 62 [8] 

(далее УПК КР 1999 года). В рамках УПК КР 1999 года впервые в истории отечественного 

уголовно-процессуального законодательства была выделена специальная глава 44, 

посвященная производству по делам несовершеннолетних. Положения данной главы 

применялись в отношении уголовных дел в отношении лиц, не достигших к моменту 

совершения преступления возраста восемнадцати лет [8] (ч. 1 ст. 391 УПК КР 1999 года). 

Следует отметить последовательность отечественного законодателя в формировании 

процессуальных норм данной главы, учет прошлого опыта и обеспечение должной защиты 

несовершеннолетних участников уголовного процесса. Так, в соответствии с п. 4 ст. 46 

УПК КР 1999 года к обязательному участию в уголовном процессе с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого привлекался защитник. Защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних в рамках участия в уголовном процессе 

служило также обязательное участие в производстве прокурора, уполномоченного 

государственного органа по защите детей (ч. 2 ст. 391 УПК КР 1999 года). В ч. 1 ст. Также 

в рамках ст. 397 УПК КР 1999 года закреплялось участие на следствии и судебном 

разбирательстве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и сотрудника уполномоченного государственного органа по 

защите детей с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 

или обвиняемого [8]. За данными лицами закреплялся достаточно широкий перечень 

процессуальных прав, обозначенных в УПК. 

По сравнению с УПК Киргизской ССР в УПК КР 1999 года был существенно расширен 

перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о преступлениях 

несовершеннолетних.  

Так, в соответствии со ст. 392 УПК КР 1999 года в рамках процессуального участия 

несовершеннолетних помимо прочего подлежали точному определению:  

«1.Возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2. Степень интеллектуального, психического развития и иные особенности личности, а 

также условия его жизни и воспитания; 

3.Наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и соучастников 

4.При наличии данных об отставании несовершеннолетнего в умственном развитии по 

каким-либо причинам, не связанным с душевным заболеванием, должно быть выяснено 

также мог ли он сознавать значение своих общественно опасных действий или руководить 

ими» [8]. 

Безусловным достоинством УПК КР 1999 года выступило закрепление жестких 

процессуальных требований в отношении времени допроса несовершеннолетних 
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подозреваемого, обвиняемого. В ч. 1 ст. 395 УПК КР 1999 года закреплялось что допрос 

данных лиц не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день [8].  В связи с почти двадцатилетним сроком действия УПК КР 

1999 года в его положения неоднократно вносились многочисленные изменения и 

дополнения. Одним из наиболее значимых выступает включение в УПК КР 1999 года 

положений с элементами восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетнего. Так, ст. 402-1 УПК КР 1999 года содержала правило о том, что в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой тяжести или 

менее тяжкое преступление, могут быть применены примирительные процедуры.  

Современный этап. Начало данного этапа ознаменовано коренным преобразованием 

уголовно-процессуального законодательства и вступлением в силу нового УПК КР, под 

влиянием социальных, политических, общественных изменений, происходящих в 

государстве. 
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Миллиондаған адамдардың өмірі мен денсаулығына нақты экологиялық қауіпті жоғары 

қауіптілік көздерінің болуы мен әсерінен объективті түрде туындаған факторлар ғана емес, 

сонымен қатар көптеген өндірістік және тұрмыстық авариялар мен апаттар куә болатын 

әлеуметтік-экономикалық саладағы дағдарыстық құбылыстардың теріс салдарының 

әсерінен пайда болатын факторлар құрайды. 

Азаматтардың экологиялық құқықтарын жан-жақты қамтамасыз ету және, ең алдымен, 

оларды іске асырудың құқықтық кепілдіктерін жасау трансұлттық маңызы бар өзекті 

проблеманы білдіреді, оның шешімі, сайып келгенде, адамның тіршілік ету ортасын 

сақтауға және қолдауға бағытталған, бұл оның ерекше биологиялық түр ретінде толық өмір 

сүруіне мүмкіндік береді. 

Қазіргі Қазақстан жағдайында азаматтардың экологиялық құқықтарын іске асыруды 

қамтамасыз етудің құқықтық аспектісін зерттеудің өзектілігі қазіргі уақытта олардың 

алдын алу мен жолын кесудің тиімсіз тәжірибесі жағдайында экологиялық құқық 

бұзушылықтар санының ұдайы артуымен, сондай-ақ кінәлі адамдарды әкімшілік және өзге 

де заңдық жауапкершілікке тартумен түсіндіріледі. 

Азаматтардың экологиялық құқықтары нақты іске асырылатын қолайлы мекендеу 

ортасына құқықтарын құқықтық қорғауды одан әрі дамыту халықаралық-құқықтық және 

шетелдік тәжірибені талдауды ескере отырып, Ұлттық экологиялық құқықтың даму 

үрдістеріне толық жауап беретін оларды іске асыру кепілдіктерін егжей-тегжейлі 

нормативтік реттеумен байланысты. 

Экологиялық құқықтар мен міндеттердің даму тарихы С.А. Боголюбов, А. М. Галеев, 

А. К. Голиченков, Г. Е. Новицкая, Н. В. Туркин, C. B. Чиркин және т. б. еңбектерінде көрініс 

табады. 

Адам мен азаматтың экологиялық құқықтарын қорғау туралы мәселе алғаш рет БҰҰ-

ның 1972 жылғы Стокгольм конференциясында көтерілді, біз әркімнің қоршаған ортадағы 

қолайлы өмір сүру жағдайларына құқығын жариялайтын Стокгольм декларациясының 

негізгі принципін атап өтеміз, оның сапасы лайықты өмірді қамтамасыз етуі керек. 

Адамның экологиялық құқықтары институтының дамуына серпін берген келесі маңызды 

кезең 1992 жылы маусымда Бразилияда өткен БҰҰ-ның Қоршаған орта және даму 

жөніндегі конференциясы болды. Рио-де-Жанейро декларациясының оныншы 

қағидатының ережелері ерекше маңызды болды, бұл әркімге қоршаған ортаға қатысты және 

мемлекеттік органдардың қарамағындағы мәліметтермен танысуға мүмкіндік берді. 

Декларацияда мемлекеттің экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті 

реттейтін және осы құқық бұзушылықтан зардап шеккендерге өтемақы төлеуді көздейтін 

заңдар қабылдау міндеті атап өтілді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-бабында мемлекет адамның өмірі мен 

денсаулығына қолайлы қоршаған ортаны қорғауды мақсат етіп қояды деген норма 

бекітілген[1]. 

Қазір экономика мен экология, қоғамның табиғи ортаны тұтыну мен пайдаланудағы 

экономикалық мүдделері мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етудің экологиялық 

талаптары арасындағы қайшылықтар күшейе түсуде. Қоғам мен табиғат арасындағы өзара 

әрекеттесудің бұл кезеңі экологиялық дағдарыс деп аталады [2, 17 б.]. 
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Экологиялық құқықтар деп өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында қоршаған 

ортамен өзара іс-қимыл саласында заңнамада танылған және бекітілген және болашақ 

ұрпақтардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға қауіп төндірмейтін адам құқықтары 

түсініледі. Теорияда азаматтардың экологиялық құқықтары егжей-тегжейлі зерттелген, 

бірақ олардың шығу тегі, құқықтық табиғаты, мазмұны, тізімі туралы әлі де келісім жоқ 

[3,10 б.]. 

Бүгінгі таңда әлемнің кем дегенде 150-ден астам елі өздерінің конституцияларында сау 

және қолайлы қоршаған ортаға құқықты мойындайды, дегенмен 20 жыл бұрын олардың 

саны 60-тан аспаған. Осылайша, азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға құқығы 

халықаралық және Ұлттық экологиялық құқықтың қарқынды дамып келе жатқан 

институты болып табылады. Қазақстан өзінің тарихи ретроспективасында осы іргелі және 

жалпыға ортақ адам құқығын ғылыми тұрғыдан пайымдаудың озық позицияларында тұр 

және оның дамуының әлемдік үрдістері арнасында ілгерілеп келеді. 

ҚР Экологиялық кодексінің 13-бабы әркімнің қолайлы қоршаған ортаға құқығын 

жариялайды[4]. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда да, халықаралық деңгейде де құқықтық белгісіздіктің, осы 

саладағы құқықтың өзіндік ақауының болуы байқалады.  

ҚР экологиялық заңнамасында қолайлы қоршаған ортаға құқықты пәрменді құқықтық 

қорғаудың болмауы, «қоршаған ортаның қолайлы жай-күйін айқындаудың заңдық маңызы 

бар өлшемшарттарының» болмауы, бұл «оларды қорғау процесінде құқық қолдану 

практикасындағы қиындықтарға» алып келеді. Халықаралық құқық осындай 

кемшіліктерден зардап шегеді. Мәселен, өңірлік және халықаралық шарттар осы құқықтың 

қолданылу аясы мен мазмұнын әмбебап және толық көлемде айқындамайтыны көрсетілген. 

Кейбір шарттар азаматтар мен азаматтар бірлестіктерінің қолайлы қоршаған ортаға 

құқығын қорғау үшін сотқа жеке немесе ұжымдық талап қоюмен жүгінудің процедуралық 

мүмкіндіктерін қарастырмайды. 

Осыған байланысты Қазақстандағы қолайлы қоршаған ортаға мемлекет кепілдіктерінің 

орнын айқындау, құқықтық мәні мен маңызы және оның экологиялық кодексте бекітілген 

құқықпен арақатынасы туралы мәселе туындайды. 

Азаматтың қолайлы қоршаған ортаға құқығы бұзылмайды, ал егер оның «сапасы 

табиғи экологиялық жүйелердің, табиғи және табиғи-антропогендік объектілердің орнықты 

жұмыс істеуін қамтамасыз етсе», қоршаған ортаның өзі қолайлы деп танылады. Егер заңда 

берілген қоршаған орта сапасының құқықтық санатын тура түсінуге сүйенетін болсақ, онда 

мұндай сапа физикалық, химиялық, биологиялық және өзге де көрсеткіштердің көмегімен 

және (немесе) олардың жиынтығымен айқындалады[5].  

Бүгінгі таңда мұндай көрсеткіштер атмосфералық ауа, су және топырақ үшін осы 

табиғи объектілердің бірлігі, өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін және табиғи 

эволюциялық процестерді ескерусіз сараланған және тәуелсіз түрде белгіленетін сапа 

стандарттарында көрсетілген. Жекелеген «табиғи экологиялық жүйелер» немесе «табиғи 

ландшафттар» үшін олардың өзара байланысында әмбебап емес, ауа, су және топырақ 

сапасының бірегей көрсеткіштерінің өзара байланысты бірлігі болуы мүмкін (табиғи 

ортадағы заттар құрамының әмбебап нормативтері негізгі ластаушы заттардың аз ғана 

мөлшері үшін сақталған кезде) қандай да бір экожүйелік сапа нормативтері туралы 

емес.мысалы, әртүрлі су немесе орман экожүйелері, теңіз экожүйесі немесе географиялық 

аймақтар үшін) мәселе туындамайды және олардың дамуы жарияланбайды және 

жоспарланбайды.  

Әзірге абстрактілі және декларативті түрде ғана кейбір мемлекеттік актілердегі 

экожүйелік тәсілдің маңыздылығын түсінуге болады. Қоршаған орта сапасын экожүйелік 

нормалаудың негізі ретінде экологиялық қатынастарды құқықтық реттеудегі экожүйелік 

тәсілді қолдаудағы ғылыми зерттеулер әлі де практикалық іске асыруды таба алмай отыр. 

Осылайша, Заңның мағынасына сүйене отырып, қолайлы орта — ластаушы заттардың 

концентрациясы атмосфералық ауа, су және топырақ сапасының стандарттарына сәйкес 
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келетін орта. Тиісінше қолда бар құқықтық шаралар мен сапаны нормалау рәсімдерін 

ескере отырып, азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға құқығын іске асыру азаматтардың 

қоршаған орта сапасы нормативтерін әзірлеуге және қабылдауға, сапа мониторингіне, 

шаруашылық қызмет субъектілерінің нормативтерді сақтауына мемлекеттік қадағалауға 

қатысуын қоса алғанда, осындай рәсімдерге қатысуымен қамтамасыз етілуге тиіс.  

Барлық аталған жағдайларда мұндай қатысу көзделмейді. Бұл сала тек кәсіби қызмет 

саласы болып табылады және мемлекеттік басқару функцияларына жатады, бұл толығымен 

негізделген. 

Құқықтық реттеудің барлық осы ерекшеліктері Экологиялық кодекстің мағынасынан 

туындайтын азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға құқығының мазмұны қоршаған ортаға 

теріс әсер етумен байланысты қоғамдық қатынастардың тар саласымен шектеледі деген 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Экологиялық кодекстің 13-бабына сәйкес азаматтарға мынадай экологиялық құқықтар 

беріледі: 

1) уақтылы, толық және анық экологиялық ақпаратқа қол жеткізу құқығы; 

2) мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың қоршаған ортаға қатысты 

мәселелер бойынша шешімдер қабылдау процесіне қатысуға құқығы бар; 

3) қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің 

жобаларын талқылауға қатысуға және әзірлеушілердің қарауына өз ескертулерін енгізуге 

құқығы бар ; 

4) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға және өз құзыретіне сәйкес 

өзге де мемлекеттік органдарға, лауазымды адамдарға экологиялық залал келтірудің, 

Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын бұзудың кез келген 

болжамды фактілері туралы немесе осындай салдарлардың туындау қатерін төндіретін өзге 

де мән-жайлар туралы өтініш жасауға құқылы; 

5) мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, лауазымды 

адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 

әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) және шешімдерінің заңдылығын даулау туралы сотқа 

жүгінуге; 

6) үшінші тұлғалардың экологиялық заңнаманың талаптарын бұзуы салдарынан зиян 

келтірілген мүліктік немесе мүліктік емес игіліктер мен құқықтарды қорғау үшін Қазақстан 

Республикасының азаматтық және азаматтық процестік заңнамасына сәйкес сотқа жүгінуге 

құқығы бар[4]. 

ҚР Экологиялық кодексінің 13-бабының 2-бөлігінде Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жұртшылықтың уақтылы, толық және анық экологиялық ақпаратқа қол 

жеткізу құқығы бекітілген. 

Ақпараттық қоғамды қалыптастыру кезінде мемлекеттік және муниципалды басқару 

жүйесін жетілдіру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

мүмкіндіктерін пайдалану үшін құқықтық жағдайларды қамтамасыз ету, азаматтық қоғам 

институттарын шешім қабылдау процесіне кеңінен тарту және олардың тиімділігін бағалау 

проблемасы өзекті болды. Бұл мәселені шешу заңмен делдал болған процедуралардың 

едәуір санын түбегейлі қайта қарауды қажет етеді. Бұл экологиялық құқық үшін ерекше 

маңызды. 

Орнықты дамуды қамтамасыз ету саласында Жария және жеке мүдделердің оңтайлы 

теңгеріміне қол жеткізу үшін мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының өзара іс-

қимылының тиімділігін арттыру проблемасы бүгінгі күні заң ғылымы үшін өзекті болып 

табылады. Электрондық демократия, электрондық үкімет тетіктерін, цифрлық қоғамға 

көшу кезіндегі саяси қызметті трансформациялауды зерттеу шетелдік танымал ғылыми 

орталықтарда жүргізілуде. 

Экологиялық маңызды шешімдер қабылдауға жұртшылықтың қатысуы мемлекеттің 

ақпараттық ашықтығы және оның жеке тұлғалармен және олардың бірлестіктерімен 
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ақпараттық өзара іс-қимылы негізінде ғана мүмкін болатыны анық. Экологиялық даму 

саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздерінде мынадай тетіктер көзделеді:  

- заманауи өлшеу, талдау техникасымен және ақпараттық құралдармен жабдықталған 

бірыңғай автоматтандырылған мемлекеттік экологиялық мониторинг жүйесін құру және 

дамыту; 

- аспаптық (автоматтандырылған) жүйелерді пайдалана отырып, қоршаған ортаға теріс 

әсерді есепке алу әдістерін енгізу;  

- қоршаған ортаның жай-күйі туралы сенімді ақпаратты уақтылы алуға мүмкіндік 

беретін бақылау желісін және деректерді өңдеу бағдарламаларын дамытуды қамтамасыз 

ету. 

Ақпараттық-техникалық іс-шаралар белгілі бір дәрежеде құқықтық медиацияны және 

олардың рәсімдерін нормативтік құқықтық актілерде бекітуді талап етеді, бұл олардың 

практикада дәйекті және қатесіз енгізілуін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, мемлекеттік 

саясаттың аталған негіздері экологиялық даму саласындағы саясаттың стратегиялық 

мақсатына қол жеткізу қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық қауіпсіздікті ғылыми 

және ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету сияқты негізгі міндеттерді шешумен 

қамтамасыз етілетінін айқындайды. 

Мемлекеттің әлсіз табиғат қорғау қызметі жағдайында азаматтар мен олардың 

қоғамдық бірлестіктерін қоршаған ортаны қорғауға тартудың ерекше маңызы бар. 

Азаматтардың экологиялық құқықтары мемлекеттің экологиялық қызметін қолдайды, 

демек, қолайлы қоршаған ортаға деген құқық барлық субъектілерді заң нормаларын 

ұстануға міндеттейді. Азаматтардың экологиялық құқықтардың бірі ретінде экологиялық 

ақпаратқа қол жеткізу құқығының өзіндік ерекшеліктері мен іске асыру ерекшеліктері бар. 

Экологиялық ақпараттың мәнін заң шығарушы толық анықтамайды. С. А. Боголюбов 

атап өткендей, «азаматтардың ақпараттық құқықтары экологиялық құқықтармен 

байланысты және олардың іске асырылуына белгілі бір әсер етеді» [6, 60 б.].  

М. М. Бринчук «азаматтардың экологиялық ақпаратқа құқығының рөлі оның көмегімен 

қол жеткізіледі: қолайлы қоршаған ортаға құқықты қамтамасыз ету, экологиялық маңызды 

шешімдерді дайындау және қабылдау рәсімдеріне қатысу, экологиялық құқықтарды қорғау 

және т.б.»[ 7, 176 б.].  

Қолайлы қоршаған ортаға конституциялық құқық кепілдіктерінің ішінде оның соттық 

қорғалу кепілдігі басым орын алады, өйткені қатынастардың күрделі жүйесінде ол құқық 

нормаларын дұрыс емес конституциялық-құқықтық түсіндіру немесе құқықтық белгісіздік 

жағдайларын уақтылы анықтауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар құқық 

субъектісіне өзінің құқықтық тәртібінде өз өкілеттіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, сот арқылы қорғау арқылы оның объектісінде көрсетілген құқықты 

қорғаудың конституциялық мақсатына қол жеткізіледі. Экологиялық табиғи жүйелердің 

тұрақты жұмыс істеуімен және мекендеу ортасында (урбандалған аумақтарда және 

шаруашылық жүргізу аумақтарында) адамның денсаулығы мен тіршілік ету жағдайларына 

зиянды факторлардың әсер етпеуімен сипатталатын қоршаған ортаның қолайлы жай-күйі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясын және қоршаған ортаны қорғау туралы 

экологиялық заңнаманың ережелерін азаматтардың экологиялық құқықтарын іске асыруды 

әкімшілік-құқықтық қамтамасыз етуді дамыту көздері ретінде қараған жөн. 

Сонымен, азаматтардың экологиялық құқықтарын орнату және іске асыру тетігінің 

теориялық және практикалық мәселелерін талдау экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

проблемасы қазіргі Қазақстан жағдайында ғана емес, жалпы әлемдік қоғамдастықта да 

өзекті болып табылады деген негізгі қорытындыға келуге мүмкіндік береді. 

Азаматтардың экологиялық құқықтарын іске асыру тетігін одан әрі жетілдіру, сөзсіз, 

адамның негізгі құқықтарының бір түрі ретінде, азаматтардың экологиялық құқықтарын 

заңнамалық реттеу мен іске асырудың теориясы мен практикасына байланысты тарихи 

және қазіргі заманғы әлеуметтік-құқықтық процестерді неғұрлым толық зерттеуді 

болжайды. 



320 

 

Азаматтардың экологиялық құқықтарын іске асыру тетігін егжей-тегжейлі әкімшілік-

құқықтық регламенттеу қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың 

декларативтілігін еңсеруге және азаматтардың экологиялық құқықтарына Конституциялық 

ғана емес, сондай-ақ оларды іске асырудың салааралық (әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-

құқықтық, азаматтық-құқықтық және т.б.) кепілдіктерін заңнамалық деңгейде беруге 

мүмкіндік беретіні сөзсіз. 

Азаматтардың экологиялық құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етудің мемлекеттік-

құқықтық құралдарын қолданумен байланысты азаматтардың экологиялық құқықтарын 

іске асыруды әкімшілік-құқықтық қамтамасыз етудің тиімділігін арттырудың негізгі 

бағыттарының ішінде экологиялық саясатты жүргізудің әлеуметтік-психологиялық 

аспектілері де маңызды орын алады. Оларға, атап айтқанда, азаматтар мен қоғамдық 

ұйымдардың (бірлестіктердің) арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен, сондай-ақ 

экологиялық құқық бұзушылықтарға қарсы күресте құқық қорғау органдарымен 

(полициямен) өзара іс-қимылын ұйымдастыру деңгейін арттыруды жатқызуға болады. 
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Преступления против человечности занимают важное место как в современном 

международном праве, так и в национальном законодательстве. Причиной этому служит 

масштабность и опасность преступлений против человечности не только как для 

государства, но и для человечества в целом. 

Преступления против человечности так же стары, как и само человечество. Однако 

только в последние семь десятилетий появился международно-правовой запрет на 

преступления против человечности, и только в последние пятнадцать лет были выяснены 

точные контуры этого преступления. 
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Концепция преступлений против человечности была разработана прежде всего в 

рамках международного уголовного права после Второй мировой войны в ответ на грубые 

нарушения прав человека, совершенные нацистским правительством в Германии. Согласно 

действовавшим в то время правилам военных преступлений, преследование слоев 

гражданского населения в их собственной стране не было наказуемым. Концепция 

преступления против человечности применяется для предотвращения безнаказанности 

преследования национальных граждан. Первым международным документом, 

установившим эту концепцию, был Статус Нюрнбергского процесса. 

Преступление против человечности предполагает совершение определенных 

бесчеловечных актов, таких, как убийство, пытки, изнасилования, сексуальное рабство, 

преследования и другие бесчеловечные акты, в определенном контексте: они должны быть 

частью широкомасштабного или систематического нападения, направленного против 

гражданского населения. Именно этот контекст возводит преступления, которые в 

противном случае могли бы подпадать исключительно под национальную юрисдикцию, к 

преступлениям, вызывающим озабоченность международного сообщества в целом.  

Как отмечалось, преступления против человечности являются результатом масштабов 

и ужаса преступлений, совершенных в ходе двух мировых войн, а также растущего 

консенсуса в международном сообществе в отношении того, что некоторые преступления, 

совершенные в пределах национальных границ, являются законными субъектами 

международного права и судебного разбирательства. В отличие от военных преступлений 

и геноцида, преступления против человечности не кодифицированы в международной 

конвенции. Вместо этого право преступлений против человечности в первую очередь 

развивалось в результате эволюции обычного международного права. Хотя статуты 

большинства международных и интернационализированных трибуналов содержат 

определения этих преступлений, между этими определениями существуют значительные 

различия. В результате содержание нормы, запрещающей преступления против 

человечности, остается предметом большего спора, чем нормы, предписывающие геноцид 

и военные преступления. 

Концепция преступлений против мира и безопасности человечества является 

основополагающей в международном уголовном праве. Он отражает суть поступков, 

которые прямо уголовно наказуемы по международному праву. В советской и 

постсоветской доктринах также использовались такие термины как «международные 

преступления» и «преступления международного характера». 

Однако с момента публикации русскоязычного перевода "Принципов международного 

уголовного права" Герхарда Верле [1, с.295] в 2011 году в постсоветской доктрине все чаще 

используется термин "преступления, предусмотренные международным законом". 

Согласно Г. Верле, действие или бездействие является преступлением по международному 

праву, если оно обладает тремя признаками: 

- влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность и наказуемость; 

- установлена норма, устанавливающая уголовную ответственность за такое действие 

или бездействие в международном праве; 

- действие или бездействие наказуемо независимо от того, является ли оно 

преступлением в соответствии с национальным законодательством. 

Понятие охватывает преступления, причиняющие небольшое причинение 

значительного вреда международному правопорядку, миру и безопасности, жизни и 

здоровью личности, их личной безопасности и идентичности. 

В соответствии с Уставом ООН [2] мир и безопасность являются основополагающими 

понятиями международного права. Поддержание международного мира и безопасности 

входит в число целей ООН. Устав ООН упоминает "мир" как условие международных 

отношений, к которой члены ООН должны стремиться к достижению.  

Изучение вопросов квалификации преступлений против мира и безопасности занимает 

особую роль в уголовном законодательстве, поскольку эти преступления касаются, прежде 
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всего, не только одного отдельного государства, лица или группы людей, но и имеют 

общечеловеческую природу, где проявляются их ужасные последствия. 

Социальная обусловленность преступлений против мира и безопасности человечества 

определяется как мировыми, локальными войнами, так внутренними и внешними 

экономическими, политическими, социальными, этническими, религиозными, военными 

конфликтами, которые, в свою очередь, повлияли не только на функцию многих 

современных государств, общественных отношений внутри них, но и на духовность и 

менталитет народов мира.  

Определение преступлений против человечности, содержащееся в Статуте 

Международного уголовного суда (МУС), имеет особое значение, возможно, по трем 

основным причинам. Во-первых, он основывается как на документах, так и на 

прецедентном праве МТБЮ и Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР), и 

в значительной степени был тщательно рассмотрен смешанными уголовными трибуналами, 

созданными после МУС, а также в национальных уголовных кодексах при введении 

преступлений против человечности на национальном уровне. Во-вторых, из-за большого 

числа государств — участников Статута МУС это определение, возможно, и, по крайней 

мере, в значительной степени носит обычный характер. В-третьих, Статут МУС в 

значительной степени заполнил пробел, образовавшийся в результате отсутствия 

многостороннего международного договора о преступлениях против человечности. В этой 

связи в международном договорном регулировании преступлений против человечности 

используется иной подход, чем в отношении геноцида, военных преступлений и пыток, 

поскольку в отношении этих других категорий международных преступлений были 

приняты конкретные международные договоры [3, с.73]. 

КМП (Комиссия Международного Права) в значительной степени изучила 

анализируемую тему в своем проекте кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества. КМП считает, что серьезные нарушения прав человека по своей сути 

являются составными элементами преступлений против человечности. В 1984 году в 

рамках разработки проекта кодекса международных преступлений против мира и 

безопасности человечества дополнительно были изучены такие отношения, которые 

привели к выводу о том, что: а) после достижения определенной тяжести серьезные 

нарушения прав человека представляют собой международные преступления, особенно 

преступления против человечности; б) существует различие в степени, а не в характере 

между серьезными нарушениями прав человека и преступлениями против человечности. В 

1986 году преступления против человечности были глубоко изучены. В варианте проекта 

кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1991 года выражение 

«преступления против человечности» было заменено выражением «систематические или 

массовые нарушения прав человека» в качестве преступления против мира и безопасности 

человечества [4, с.62]. 

Изменение терминологии не оказало существенного влияния на правовую концепцию 

указанной статьи. Это объясняется тем, что проект положения 1996 года в основном 

включает те же преступления и элементы, что и те, которые уже содержатся в проекте 

положения 1991 года. Сама КМП в своем проекте статута Международного уголовного 

суда 1994 года ссылается на «серьезные нарушения прав человека» (проект положения 1991 

года), комментируя категорию преступлений против человечности. Таким образом, 

понятия или концепции широко распространенных или систематических нарушений прав 

человека и преступлений против человечности сходятся. Кроме того, преступления против 

человечности могут иметь место в мирное время и, как отдельное международное 

преступление, не требуют связи с международными или внутренними вооруженными 

конфликтами, в отличие от военных преступлений, и поэтому преступления против 

человечности должны преследоваться в судебном порядке всякий раз, когда они 

совершаются (военное и мирное время). 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/genocide
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/war-crimes
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/human-rights
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/war-crimes


323 

 

Благодаря своему более техническому мандату КМП обеспечила более высокий 

уровень юридической точности, выявив правовые элементы преступлений против 

человечности в рамках более широкого круга серьезных нарушений прав человека. Это 

оказалось весьма полезным, когда с начала девяностых годов начало функционировать 

новое поколение международных/гибридных уголовных судов. Действительно, работа над 

определением преступлений против человечности в КМП была важным правовым 

источником, когда обсуждалось и разрабатывалось определение преступлений против 

человечности в соответствии со Статутом МУС. 

Взаимосвязь между серьезными нарушениями прав человека и преступлениями против 

человечности была впервые рассмотрена Комиссией по правам человека, особенно бывшей 

Подкомиссией по предупреждению дискриминации и защите меньшинств (Подкомиссия). 

Этот орган высказал предположение о том, что насильственное исчезновение может быть 

преступлением против человечности, и сослался на взаимосвязь между широко 

распространенными или систематическими нарушениями прав человека и преступлениями 

против человечности. Так, она предложила Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций, предложив КМП разработать проект Кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества, рекомендовать рассмотреть эти нарушения и замечания 

Подкомиссии. Подкомиссия рассматривала широко распространенные или 

систематические нарушения прав человека, совершаемые по приказам или с согласия 

государственных органов, в качестве международных преступлений. 

Если рассматривать местное законодательство, то уголовном кодексе РК, глава 

посвящена именно преступлениям против мира и безопасности человечества. Именно эта 

глава УК РК имеет особое значение, поскольку имеет исключительную социальную 

опасность. Особое внимание уделяется потому, что эти преступления могут вызвать 

агрессию, привести к состоянию войны, а также поставить под угрозу само существование 

человечества в целом [5]. 

Содержание уголовно-правовых норм, указанных в УК РК представлено следующими 

элементами социально опасных действий: 

- планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 160); 

- пропаганда и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст.161); 

- производство или распространение оружия массового поражения (ст.162); 

- применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 163); 

- геноцид (ст. 168); 

- экоцид (ст. 169); 

- наемничество (ст. 170); 

- нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой (ст. 173); 

- разжигание социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды 

(ст. 174). 

Главным объектом преступлений против мира и безопасности человечества является 

мир и мирное сосуществование как условие развития и жизни любого государства, 

международных отношений в поле соблюдения правил ведения войны, основы 

существования человечества, нации, этничества, расы, религиозной группы, общественной 

безопасности, как условие обеспечения безопасных условий. 

Объективная сторона всех преступлений против мира и безопасности обычно 

выражается поступком, в виде действий или актов поведения, которые объединены одной 

конкретной целью на определенную норму и состоящую из нескольких частей 

квалифицирующих признаков. 

Выражена субъективная сторона практически всех преступлений против мира и 

безопасности в умышленной вине. 

Субъект преступления общий, т.е. физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

однако при совершении отдельных преступлений требуется специальный субъект 

(например, должностное лицо государства). 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/un-general-assembly
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/un-general-assembly
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Итак, наличие норм, установленных главой 4 УК РК “Преступления против мира и 

безопасности человечества” в первую очередь направлены на уголовно-правовую охрану 

общественных отношений и обеспечения стабильности мира и безопасности человечества. 

Исходя из ситуации в мире необходимо сделать вывод, что преступления против мира 

и безопасности исторически долгое время существовали независимо друг от друга. 

Некоторые из них появились с развитием науки и техники, другие имеют глубокие 

исторические корни. На протяжении многих веков эти преступления вовсе 

декриминализировались и воспринимались обществом как нечто само собой 

разумеющееся, иногда даже их совершение становилось основным способом выживания, 

но, тем не менее все они особенно опасны. 

Агрессия и пропаганда войны. УК РК устанавливает уголовную ответственность за два 

разных преступления против мира - агрессия и пропаганда войны. При криминализации 

агрессии УК РК следует так называемой "Нюрнбергско - токийской модели", который 

основан на соответствующей судебной практике двух международных военных 

Трибуналов и последующего Нюрнбергского процесса.  

В полном соответствии с "Нюрнбергско - токийской моделью" ст. 156 УК РК 

(Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны) предполагает, 

что преступление агрессии обычно требует особых субъектов, т.е. высших должностных 

лиц государства. Представляется, что для более эффективного предотвращения этого 

преступления указанный "порог" уголовной ответственности может быть снижен. Таким 

образом, предмет этого преступления стал бы всеобщим, а перспектива привлечения 

нижестоящих лиц к уголовной ответственности за ведение агрессивных боевых действий 

против РК может удерживать некоторых иностранных граждан от участия в таких боевых 

действиях. 

В свою очередь, пропаганда войны или публичные призывы к началу агрессивной 

войны недопустимы и уголовно наказуемы по ст. 157 УК РК «Пропаганда или публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны». Частью второй той же статьи 

устанавливается уголовная ответственность за совершение того же преступления с 

отягчающими обстоятельствами, т.е. за его распространение через средства массовой 

информации или телекоммуникационную сеть. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Ст. 158 УК РК 

«Производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения» устанавливает 

уголовную ответственность за изготовление, приобретение или сбыт оружия массового 

уничтожения, которые запрещены договорами, в частности, химического, биологического, 

ядерного и других вооружений массового уничтожения. 

Наемничество. Ст. 162 УК РК «Наемничество» устанавливает уголовную 

ответственность соответственно за наемническую действительность, создание баз (лагерей) 

для обучения наемников. 

Под ч. 1 ст. 162 УК РК «Наемничество» наемническая действительность означает 

вербовку, обучение, финансирование или оказание иной материальной поддержки 

наемнику, а также использование его в вооруженных конфликтах, военных действий или 

других насильственных действий, направленных на свержение или подрыв 

конституционного строя или в посягательстве на территориальную целостность 

государства. 

Нападение на международные организации. Ст. 163 УК РК «Нападение на лиц или 

организации, пользующихся международной защитой» устанавливает уголовную 

ответственность за нападение на представителя иностранного государства, пользующегося 

международной защитой или на служащего международной организацией или 

проживающими с ней членами семьи, а также служебные или жилые помещения или 

транспортные средства, находящиеся под международной защитой лица, а равно 

похищение или насильственное лишение такого лица свободы, или угроза совершения 

таких действий. 
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Контрабанда является проблемой, не только связанной с безопасностью государства, 

жизни и здоровья ее граждан, но и влияет на экономический строй страны. Случаи 

контрабанды запрещенных веществ и материалов (наркотические вещества, химические и 

ядерные вещества и т.п.) создает угрозу для социального строя. Контрабанда запрещенных 

веществ несет в себе угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а неконтролируемый 

рост появления в социальной жизни людей большого объема запрещенных веществ и 

препаратов ставит под угрозу гражданского мира. Контрабанда оружия также является 

серьезной проблемой для государства. Контрабандное оружие является злостным 

нарушением законодательства РК, начиная от административного правонарушения и 

заканчивая уголовной ответственностью. Оружие, наркотические вещества, химические и 

ядерные материалы и многое другое контролируется не только таможенными органами на 

границе страны, но и взято под контроль органов внутренней безопасности, таких как МВД 

РК, КНБ РК и остальные [1].  

Скрытой и более серьезной угрозой является экономическая контрабанда. Контрабанда 

экономического товара ставит под угрозу экономический строй страны, начиная от 

неуплаты в казну государства налогов, заканчивая опасностью для жизни и здоровья 

граждан. Экономическая контрабанда вредит сразу по четырем важным направлениям – это 

экономика страны, социальный строй, рост ОПГ на границах, ухудшение отношений между 

странами соседями.  

Экономическая угроза от контрабанды характеризуется отсутствием уплаты 

таможенных сборов, платежей и налогов [2, с.12-14]. Это приводит к тому, что в 

государство не попадают средства от выплат налогов за ввозимый товар. На рынке 

появляется товар, который является контрабандным и может стать более 

конкурентноспособным, чем у предпринимателей с легальным товаром. Это приводит к 

дисбалансу рынка, который впоследствии может уничтожить ценовую политику. 

Социальная угроза от контрабандного товара заключается в том, что товар может иметь 

сомнительное качество. Обход таможенных сборов позволяет провести любой товар из 

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
mailto:b.torgautova@ageu.edu.kz
mailto:m.chokina@ageu.edu.kz
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любой страны. Рост ОПГ на границах страны является ключевой карточкой для появления 

все большего числа контрабандистов и наращивания объема контрабандного товара. 

Преступные группы вместе с таможенными представителями могут создать для себя 

благоприятную среду для нарушения правил перевозки, в дальнейшем позволив провозить 

как товары без уплаты таможенных сборов, так и запрещенные к перевозке товары [3, с.15-

16]. Ухудшение отношений между странами является угрозой для последующих 

экономических отношений. Страна со статусом привлекательной для контрабандистов 

будет иметь плохую репутацию на международной экономической арене. Отсутствие 

доверия будет приводить к отказам сотрудничества, что в дальнейшем может сказаться на 

неконкурентоспособности.  

Контрабанда проникает в страну посредством обходов контрольно-пропускных 

пунктов с использованием обходных путей, подземных самодельных переходов или с 

использованием дронов и катапульт. Большой же объем контрабанды попадает из-за 

присутствия коррупции на таможне. Коррумпированные таможенные представители 

являются ключевым моментом проникновения контрабанды в Казахстан. А отсутствие 

независимой судебной системы создает благоприятные условия для совершения 

правонарушений [3, с.16-17].  

В условиях глобализации планетарного масштаба и соприкосновения государственных 

границ строго оговоренных территорий, поддержание государственных границ, 

установление и введение таможенных пошлин и контроль за контрабандой выдвинуты на 

особый уровень. Экономическая контрабанда представляет собой значительный ввоз 

товаров, с нарушением установленных данным государством правил по ввозу товаров, 

которые приводят к разрушению строя экономики и основных институтов государства и 

систем общества [4, с.5-6]. 

Если взять во внимание экономическую контрабанду международного характера, к ним 

можно отнести:  

- Вывоз из Казахстана цветных металлов, стратегического сырья и материала, 

энергоресурсов и др.  

- Ввоз в Казахстан автомобилей, бытовая и офисная техника, табачных изделий и 

товаров широкого потребления. 

Экономическая контрабанда зависит от активности внешних и внутренних факторов. 

Хоть Казахстан и является богатым государствам по международным меркам по 

месторождениям драгоценных и сырьевых ресурсов, он является сырьевой базой для 

других государств. Наблюдается высокая зависимость Казахстана от импорта многих 

стратегически важных ресурсов и материалов, в том числе и продовольственных товаров. 

Это отрицательно влияет на экономику государства, так как, несмотря на огромный 

потенциал в создание народных товаров, власть пока не стремиться к созданию заводов и 

фабрик для отстранения от зависимости иных государств. К этой же проблеме можно 

отнести плохую развитость современной транспортной, финансовой, организационной 

инфраструктуры. Отсутствие поддержки конкурентоспособности экспорта над импортом в 

Казахстане. Плохой и недостаточный валютный и экспортный контроль. Отсутствие 

достаточного контроля на таможенных границах. Еще одной проблемой является 

преобладание на экспорте Казахстана сырьевых товаров [5, с.70-79]. Все 

вышеперечисленные проблемы относятся к внешним факторам экономической угрозы, 

которые способствуют появлению контрабанды.  

Помимо внешних факторов, присутствуют и внутренние, которые способствуют 

появлению контрабанды. В-первую очередь, можно отнести высокий уровень коррупции и 

криминализации экономических структур, скрывающих доходы, уклоняющиеся от уплаты 

налогов и совершающих незаконные переводы финансовых средств из государства. Сюда 

же относится и коррупция в таможенных органах. Высокий уровень лоббизма в отраслях 

при принятии управленческих решений. Это приводит к дисбалансу рынка и ухудшения 

конкуренции. Также, немало важным фактором можно выделить вытеснение 



327 

 

товаропроизводителей народного производства зарубежными фирмами. При отсутствии 

поддержки со стороны государства, зарубежные компании могут вытиснуть с рынка 

народных производителей, что приведет к появлению значительного числа товаров 

иностранного производства, а может и вовсе полностью завладеть рынком.  

Контрабанда в Казахстане занимает особое место и имеет ряд особенностей. В-первую 

очередь это географическое положение РК. Территория государства расположена так, что 

соприкасается с такими государствами как Россия, Китай, Кыргызстан, Туркмения и 

Узбекистан. Большая территория страны способствует участию государства во многих 

всемирных процессов. Китай и Россия входят в число стран-лидеров, которые совершают 

большие поставки экспорта. И Казахстан входит в число стран, которые принимают у них 

товары [6, с.23-24]. Большой объем приходящих товаров создал огромный интерес для лиц, 

которые были заинтересованы в незаконном обогащении за счет таможенных процедур. 

Плохой контроль таможенных органов за перемещением товаров через границу создал 

условия появления ячеек группировок, которые занимались контрабандой и 

подделыванием документов на ввозимые товары. Как упоминалось ранее, в Казахстане 

было расследование под названием «Хоргоское дело».  В этом самом деле были замешаны 

лица, которые занимались подделыванием документов товаров, прибывающих из Китая в 

Казахстан.  

В данном деле были замечены и привлечены к уголовной ответственности 

уполномоченные лица таможенного производства. По обвинению в данном деле проходило 

45 человек. Также в розыск были объявлены 19 человек. Данный случай показал большое 

упущение со стороны таможенных и фискальных органов, которое привело к колоссальным 

финансовым потерям и доходов для государства. Важность таможенных органов является 

неотъемлемой ее частью, как для охраны государства и экономической безопасности 

страны.  

Таможенные службы на сегодняшний день регулируют и охраняют, а также проводят 

контроль на 5 железнодорожных и 18 автомобильных пунктах пропуска. Сюда также 

относятся 2 морских и 11 воздушных пункта. Несмотря на то, что Казахстан не имеет 

выхода в международные воды (моря и океаны), Казахстан имеет выход к Аральскому 

морю, благодаря чему у Казахстана имеются порты. Стоит отметить, что качество 

осуществления таможенных процедур в пунктах пропуска находится на 

неудовлетворительном уровне.  

На данный момент, действующим законодательством Республики Казахстан 

предусматриваются статьи по экономической контрабанде. Статья 234 «Экономическая 

контрабанда» и статья 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, 

обращение которых ограничено» [1].  Существует множество способов осуществления 

перемещения товаров через таможенную границу страны. Перемещение наземным путем, 

воздушным транспортом, водным путем, а также подземным перемещением. Для 

объективной оценки способов перемещения контрабанды, нужно оценивать эффективность 

данных способов. Также, стоит брать во внимание правильную квалификацию 

контрабанды. Под контрабандой можно выделить следующее: 

- Экономическая контрабанда (контрабанда товаров в крупном размере, контрабанда 

драгоценностей, ценных бумаг, исторически-памятных предметов и т.п.), 

-  Контрабанда животных и растений; 

- Контрабанда изъятых из обращения или ограниченных для обращения предметов. 

Контрабанда изъятых из обращения или ограниченных для обращения предметов 

предусматривается законодательством, а именно Уголовным кодексом Республики 

Казахстан статьей 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, 

обращение которых ограничено» [1].  

В ней предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров, отравляющие, сильнодействующие, 

ядовитые и радиоактивные вещества. Также под данную статью попадают радиоактивные 
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отходы, вещества и материалы, военно-технические взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.  

Под запретом химическое, биологическое, ядерное и любых иных видов оружия 

массового поражения, а также их материалов, компонентов и оборудование, которое может 

быть использовано для их создания. Минимальная санкция предусматривается в виде 

наказания штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (5.000 МРП), 

исправительными работами в том же размере, ограничением свободы сроком до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. Предусматривается также конфискация 

имущества. В случаях совершения данного деяния неоднократно, либо должностным 

лицом с использованием своего служебного положения, либо с применением насилия к 

лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль, либо преступление, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношение, наркотических 

средств и их аналогов, а также прекурсоров в крупном размере санкция увеличивается.  

Санкции за статью 286 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет, с конфискацией имущества. Статьей предусмотрены максимальные 

санкции в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненное 

заключение с конфискацией имущества, если преступление было совершенно группой лиц 

по предварительному сговору в отношение, наркотических веществ и их аналогов в особо 

крупном размере.  

В случаях контрабанды наркотических веществ в каждом государстве установлены 

строгие правила, нарушив которые можно понести уголовную ответственность. 

Наркотические вещества представляют колоссальный вред для социального строя 

государства. Проникновение в страну наркотических веществ может привести к 

увеличению уровня преступности, а также это несет вред здоровья населения, влекущий за 

собой инвалидность или смерть.  

В Республике Казахстан на данный момент под запретом стоят все виды наркотических 

веществ. К ним относятся препараты конопли, амфетамины, кокаин, экстази, опиаты, 

синтетические наркотики и многие другие виды наркотических веществ. Производство, 

продажа, хранение и распространение на территории Казахстана запрещено. Это карается 

уголовной ответственностью по законодательству РК. Поэтому и перемещение, и ввоз через 

таможенную границу строго контролируется [1]. Обнаружение контрабанды 

наркотических веществ затрудняется тем, что размеры упаковок для перевозки могут быть 

маленькими и незаметными. Усложняется это еще тем, что для перевозки прибегают к 

внедрение инородных тел в организм человека. Это в-первую очередь опасно для лица, 

которое внедрило в себя упаковки с наркотическими веществами.  

Поврежденные упаковки могут допустить проникновение состава в организм человека, 

что может привести к передозировке. К перевозке наркотических товаров через 

употребление или внедрение инородных тел внутрь организма человека часто используется 

при перемещении границы через воздушные авиасообщения. На современном этапе 

обеспечения безопасности и улучшение обнаружения таможенными органами 

контрабанды, случаи проникновения контрабанды в значительной степени уменьшились.  

Немалую часть занимает профессионализм работы таможенных служб и кинологов. 

Также одним из способов для перевозки наркотических, психотропных веществ 

используют упаковки от медицинских лекарств и препаратов. С улучшением методов 

обнаружения наркотических веществ, преступники прибегают к более изощренным и 

незаметным способам провоза запрещенных веществ. Как пример можно привести 

следующее: смесь наркотических веществ, путем химического вмешательства смешивают 

с дополнительными материалами, вследствие чего создается материал, похожий на 

пластик. Под видом корпуса от чемодана или любого иного, удается скрыть перемещение. 

В случае если кинологическая служебная собака не сумела обнаружить это, то преступники 

удается пересечь границу. Данные случаи имели место в зарубежных страна, таких как ОАЭ 

и США, где уровень таможенного контроля высок.  
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В случаях перемещения иных предметов, указанных в статье 286 УК РК, таможенные 

органы также тщательно и внимательно проводят проверку. Но перемещение таких 

предметов характерно для перевозок по наземным путям. Так как Казахстан не имеет 

выхода к международным водам, непосредственно прямое перемещение через водное 

пространство контролируется через Аральское море (озеро). Охрану и защиту 

Государственной границы Республики Казахстан осуществляет Пограничная служба 

Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан (ПС КНБ РК). Она следит за 

соблюдением территориальной целостностью и экономических интересов на 

государственной границе. ПС КНБ РК также следит за охраной территориальных вод и 

континентального шельфа РК. Представляет собой специальную службу, которая не входит 

в состав Вооруженных сил РК, но находится во взаимодействиях с ней и выполняет задачу 

по обороне Казахстана. Защиту государственных интересов также несут и таможенные 

органы РК [7, с.21-24]. На таможенных границах именно таможенные службы 

сталкиваются с контрабандой. Они предотвращают проникновению ее на территорию 

страны, а также следят за порядком, ввозом и вывозом товаров, транспортных средств и 

людей.  

Таможенные органы часто сталкиваются с перевозкой контрабанды автотранспортным 

способом. При установлении факта контрабанды предусмотренной статьей 234 УК РК 

«Экономическая контрабанда», с участием лица использовавшего транспортное средство, 

при ввозе или вывозе через таможенную границу РК, следует признавать транспортное 

средство как вещественное доказательство по делу в качестве орудия совершения 

преступления [8, с.43-45].  

Если транспортное средство служило орудием для совершения правонарушения, а 

именно служит средством перемещения для контрабанды через таможенную границу, а 

также в иных случаях сокрытия контрабанды от таможенного контроля. Способы сокрытия 

от таможенного контроля могут быть следующие: изменение технических агрегатов и 

частей, перевозка контрабанды в бензобаках транспорта, под днищем автотранспорта, 

создание искусственных скрытых емкостей, тайники или оборудования, затруднявшего 

обнаружению контрабанды.  

Транспортное средство, которое стало орудием перемещения контрабандного 

материала, являющегося, вещественным доказательством совершения преступления 

подлежит конфискации.  

Обязательным условиям уголовной ответственности согласно диспозиции статьи 234 

УК РК «Экономическая контрабанда» является крупный ущерб. Данный вид 

правонарушения является оконченным правонарушением.  

Анализируя случаи контрабанды, которая пресекается при въезде в страну, можно дать 

оценку. Ущерб, который наносит контрабанда, может достигать миллиардов тенге.  

После ужесточения контроля над таможенными границами, все документы о 

приходящем экспортном товаре передаются в Комитет национальной безопасности 

Республики Казахстан (КНБ РК) для экспертизы. Также документы передаются в ведомства 

всех заинтересованных ведомств, на пример Министерство обороны.  

Проводя анализ по контрабанде, было выявлено, что контрабанда большими объемами 

проходит по железнодорожным путям. Так, для урегулирования данной проблемы, было 

принято решение по увеличению времени стоянки составов на крупных приграничных 

станциях для более детального и углубленного таможенного осмотра. Были сформированы 

указания по применению служебных собак и таможенных технических средств и для 

дальнейшего исключению возможных злоупотреблений при таможенном досмотре были 

установлены нормативы досмотра. Под особый контроль попадают пути транспортировки 

через Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Китай [9, с.12-14].  

Как упоминалось ранее, транзит наркотиков является одной из острых проблем 

таможенных служб. Контрабанда запрещенных наркотических веществ ежегодно 

увеличивает свои обороты распространения. Для противодействия контрабанды 
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наркотиков Таможенным комитетом были созданы четыре межрегиональные группы: 

«Север», «Юг», «Запад», «Восток». Создание данных групп приходится на 2001 год. 

Учитывая специфику, географию, способ производства и особенности, создание 

межрегиональных групп должно было улучшить качество борьбы с контрабандой 

наркотических веществ.  

Анализируя трафик контрабанды наркотических веществ, можно сделать следующие 

выводы. Идет большой поток трафика в Казахстан из Афганистана героина и опия. К 

основным путям транспортировки наркотиков в Казахстан приходится на Горный 

Бадахшан, Ошскую и Жамбыльскую область. Данное направление попадает под 

юрисдикцию межрегиональной группы «Юг». Делая выводы от названия группы, понятно, 

что она работает на территории Южно-Казахстанской, Жамбыльской и Кызылординской 

областей.  

Казахстан также является точкой создания наркотических веществ, таких как гашиш и 

марихуана. Большой объем выращенной марихуаны приходится на Жамбыльскую обасть, 

где на территории 1,2 млн. гектар она и прорастает.  

Синтетические средства по типу экстази и ЛСД в основном завозятся на территорию 

Казахстана из дальнего зарубежья. 

В работе таможенных служб немалую часть занимает работа служебных собак. Работа 

кинологов позволяет эффективно вести обыски, а служебных собак, которые обладают 

острым обонянием и которых невозможно подкупить повышают уровень контроля на 

значительный уровень.  

Повышая уровень борьбы с контрабандой наркотиков, Таможенные службы 

Республики Казахстан, принимая законодательные, экономические, правоохранительные, 

оперативные и организационно-технические законодательства, пользуются пониманием от 

Всемирной таможенной организации, Стран Таможенного Союза, других авторитетных 

международных объединений и организаций. Средством по реализации политики 

государства, обеспечению соблюдения законодательства Республики Казахстан и 

международных договоров Республики Казахстан является Таможенный контроль [10, 

с.34-36].  

Соблюдение юридическими и физическими лицами установленных таможенных 

правил и процедур, а также при помощи различного рода проверок соответствия 

проведенных таможенных операций и соответствию таможенных законодательств является 

основной целью Таможенного контроля. 

В зависимости от перемещения товара, их можно разделить на три группы, для 

дальнейшего таможенного контроля. Импортные товары – это те товары, которые 

направляются на территорию Республики Казахстан и остаются для дальнейшей 

реализации, эксплуатации на территории страны. Экспортные – вывозимые товары с 

территории РК. Транзитные – использующие территорию Республики Казахстан для 

дальнейшей транспортировки в другие страны.  

С учетом всех характеристик, таможенный контроль можно подразделить на 

следующие типы: таможенный контроль сопровождаемого или несопровождаемого багажа, 

а также контроль ручной клади [11, с.42-45].  

Таможенный контроль транспортного средства определяется его видом. К примеру: 

таможенный контроль автотранспортных средств; таможенный контроль 

железнодорожных средств; таможенный контроль воздушных судов; таможенный 

контроль речных или морских судов. 

Форма осуществления таможенного контроля также подразделяется на проверку всех 

необходимых документов на товар и транспортное средство; осмотр товара и 

транспортного средства, а также досмотр товара и транспортного средства. 

Проверка необходимых документов на товар и транспортное средство является 

документальным контролем. Осмотр и досмотр товаров и транспортного средства является 

фактическим [12, с.56-57].  
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Нарушение прав предпринимателя является недопустимым во всех регионах мира и в 

любой стране. Для предпринимателя ключевым моментом является его экономическая 

безопасность, для гражданина безопасность его здоровья и жизни. Для государства же в 

приоритете будет стоять благосостояние народа и экономики страны. Проникновение 

контрабанды будет вредить сразу трем сторонам. Вовремя совершенные действия могут 

предотвратить подобную угрозу сейчас и в будущем. 
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Түйіндеме 
Мақалада, қазіргі азамат институтының өзінің мазмұны бойынша жеке тұлғаның 

құқықтық мәртебесін анықтау мәселелерімен көбірек байланысты екенін атап өткен 

жөн, өйткені азаматтық жеке тұлғаға да, тұтастай алғанда Қазақ елінің көпұлтты 

халқына да мемлекеттік билікпен қарым-қатынасына қатысты. Салалық феномені 

көптеген саяси және әлеуметтік-мәдени факторлардың динамикалық өзара әрекеттесуі 

нәтижесінде пайда болады және көбейеді. Олардың бірі-мен құратын әлеуметтік-саяси 
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институттар азаматтың елдің әлеуметтік және саяси өмірінің субъектісі ретінде өмір 

сүруі үшін объективті жағдайлар мен мүмкіндіктері. 

Кілт сөздер: құқық, тұлға,конституция, декларация, әлемдік, пакт, саяси, коғам, 

полиция, президент, заң, ұлттық, тәуелсіздік. 

 

Аннотация 
В статье, следует отметить, что современный по своему содержанию институт 

гражданина в большей степени связан с вопросами определения правового статуса 

личности, поскольку гражданское относится как к личности, так и к многонациональному 

народу Казахстана в целом, к взаимоотношениям с государственной властью. Отраслевой 

феномен возникает и усиливается в результате динамического взаимодействия многих 

политических и социокультурных факторов.Одним из них являются создаваемые мной 

социально-политические институты объективные условия и возможности для 

существования гражданина как субъекта социальной и политической жизни страны.  

Ключевые слова: право, личность, конституция, декларация, мировая, пакт, 

политическая, общество, полиция, президент, закон, национальная, независимость. 

 

Abstract 
In the article, it should be noted that the modern institution of a citizen in its content is more 

related to the issues of determining the legal status of an individual, since civil refers both to the 

individual and to the multinational people of Kazakhstan as a whole, to the relationship with the 

state power. The industry phenomenon arises and intensifies as a result of the dynamic interaction 

of many political and socio-cultural factors. One of them is the objective conditions and 

opportunities created by me for the existence of a citizen as a subject of the social and political 

life of the country 

Keywords: law, personality, Constitution, Declaration, world, Covenant, political, society, 

police, President, law, national, independence. 

 

Қазіргі азамат институтының өзінің мазмұны бойынша жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесін анықтау мәселелерімен көбірек байланысты екенін атап өткен жөн, өйткені 

азаматтық жеке тұлғаға да, тұтастай алғанда Қазақ елінің көпұлтты халқына да мемлекеттік 

билікпен қарым-қатынасына қатысты. Салалық феномені көптеген саяси және әлеуметтік-

мәдени факторлардың динамикалық өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болады және 

көбейеді.Олардың бірі-мен құратын әлеуметтік-саяси институттар азаматтың елдің 

әлеуметтік және саяси өмірінің субъектісі ретінде өмір сүруі үшін объективті жағдайлар 

мен мүмкіндіктері. 

Басқалары мәдени және психикалық факторлар: дәстүрлер, нормалар, рәміздер, 

құндылық бағдарлары, әлеуметтік көзқарастар, жағдайларды қабылдау мен бағалаудың 

стереотиптері, мінез-құлық стандарттары мен модельдері қалыптасты. Соған қарамастан, 

мемлекеттік айыптаулар негізінен бір аймақтағы мемлекеттер арасындағы шарттар жүйесін 

білдіретін аймақтық келісімдер негізінде азамат мәселелерін реттейді. Айқындалған 

заңнамаларды реттеудің әр жекелеген мәселелері әдетте аумақтық өзгерістер туралы, 

Ұлттық азшылықтарды қорғау туралы, уағадаласушы мемлекеттер арасындағы қатынастар 

азаматтарының құқықтық көмегі мен құқық қабілеттілігі туралы, армиядағы мерзімді 

қызметі туралы және қосарланған салық салу туралы және т. б. шарттарға енгізіледі.  

Тұтастай алғанда, қазіргі уақытта азамат мәселелерін халықаралық-заңдарды реттеу 

жүйесі құрылып, жұмыс істеп жатқанын атап өткен жөн. Аталған жүйе мемлекет 

азаматтығының конституциялық-құқықтық институтында көрініс табатын халықаралық 

конвенциялармен, өңірлік келісімдермен,мемлекетпен жеке тұлға арасындағы екіжақты 

халықаралық келісімдермен ұсынылған.Осы қабылданған келісімдер адам және 

азаматтардың ара қатынасын реттейтін өзекті мәселелердің бірі екені анық.                
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Мемлекет пен жеке тұлға арасындағы қатынастардың сипаты көбінесе азаматтық 

институтының принциптері оның негізін құрайтын бастапқы принциптер, жетекші идеялар 

мен көзқарастар болып табылады. Олар ұлттық мазмұны мен элементтерінің өзара 

байланысын анықтайды, оның тұрақтылығын қамтамасыз етеді және азаматтықтың мәнін 

білудің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Дәстүр бойынша ғылым азамат 

жалпы (конституциялық) принциптерін және адамдықтың нақты принциптерін ажыратады. 

Қазақстан азаматтығының жалпы заңдылық қағидаттарына ішкі құқықтық жүйе 

негізделетін принциптер кіруі мүмкін: демократия, гуманизм, федерализм, теңдік, қадір-

қасиетті, адамның негізгі ерекшелігі мен еркіндігін тану және құрметтеу, нормалар, 

бостандықтар мен міндеттердің бірлігі, халықаралық заңнамаға жалпыға бірдей қағидаттар 

мен ережелер әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, тілдік немесе діни белгілері бойынша 

азаматтардың құқықтарын шектейтін ережелер болуы мүмкін. 

"Мемлекеттің азаматтығы туралы" белгіленген заң бойыша азаматтықтың келесі 

принциптері бекітілген: 

- Республикасының азаматтығының оны алу негіздеріне қарамастан бірлігі мен теңдігі; 

- Мемлекеттің тыс аумағында одан тыс жерлерде тұратын азаматтарының Қазақстан 

азаматтығын сақтауы; 

- азаматтардың бөлінбеуі, яғни мемлекеттің азамат ешқандай жағдайда немесе оны 

өзгерту құқығынан айырыла алмайды; 

- Қазақстан азаматы жоқ адамдардың санын қысқарту, яғни Қазақстан 

Республикасының аумағында тұратын азаматтығы жоқ адамдардың  Қазақстан 

азаматтығын алуын көтермелеу. Бұл принциптер Қазақстан Республикасының 

Конституциясынан тікелей туындайды және оны азаматтық институтының принциптері 

ретінде сипаттауға болады. [5. С. 360-367.] Мемлекеттік азаматтықты салалық-құқықтық 

реттеу" –азаматтық институтының тиімділігін қамтамасыз етуге арналған конституциялық 

және заңнамалық кепілдіктерді, негізгі рәсімдер мен мемлекеттік органдар жүйесін 

мазмұнды талдауға арналған.Қазақ қоғамының құқығын іске асырудың конституциялық 

және құқықтық кепілдіктері деп адамның азаматтыққа қатысты мүдделерін іс жүзінде іске 

асыруды, сондай-ақ оларды ықтимал бұзушылықтардан қорғауды қамтамасыз ететін 

конституциялық құқық нормаларының жиынтығы деп түсіну керек.    

Қазақ мемлекетінде азаматтықты алу құқығын жүзеге асырудың конституциялық 

кепілдіктерін келесі топтарға жіктеуге болады:салалық ерекшелігін іске асырудың 

конституциялық және құқықтық кепілдіктері деп адам және азаматтыққа қатысты 

мүдделерін іс жүзінде іске асыруды,көздейді сондықтан азаматтың мүдесін қорғау өзекті 

мәселе болып қалады. Қазақ мемлекетінде азаматтық алу құқығықты жүзеге асырудың 

конституциялық кепілдіктерін келесі топтарға жіктеуге болады. Қазақстан 

Республикасындағы жеке тұлға мен мемлекет арасындағы қатынастарды құқықтық 

реттеудің негізіне алынған негізгі принциптер мен нормалар-кепілдіктер; 

- Қоғамдағы жүйе саласы және нормативтік құқықтық актілерде бекітілген Қазақ 

елінде азаматтық алу құқығын жүзеге асырудың негізгі бастаулар. Азаматтық жүйеде 

құқықтық кепілдіктерінің ерекше тобына бұзылған мүдделерді сот арқылы қорғау 

кепілдіктері жатады. Негізгі қағидат және сонымен бірге негізгі конституциялық норма. [6]. 

Қазақстанда жеке тұлғаны алу көтерме (опцион) түрінде де мүмкін. Оптация дегеніміз-

адамның өзі таңдаған мемлекеттердің бірінің азаматтығын тану. Салалық жүйені көтерме 

саудада бекіту құқығын мемлекет жариялайды және әдетте аумақтың басқа мемлекеттің 

юрисдикциясына берілуімен, халықтың жаппай көші-қонымен және басқа да жағдайлармен 

байланысты, нәтижесінде көптеген адамдар заңды түрде белгісіз күйге түседі. Қазақстан 

азаматтығын алу негіздері осы жұмыста халықаралық тәжірибені, оның ішінде ТМД - ғна 

мүше мемлекеттердің тәжірибесін ескере отырып қарастырылады. [7. С, 3]. 

Сонымен қатар, қолданыстағы тәжірибенің бірқатар кемшіліктері бар. Атап айтқанда, 

азаматтықты танудың жойылуымен 1991 жылғы Қазақстан Республикасының азаматтығы 

туралы Заң қабылданғанға дейін Республикасының аумағына келген, бірақ осы уақытқа 
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дейін азаматтар мойындауға қол жеткізе алмаған КСРО азаматтарының құқықтық жағдайы 

реттелмеген болып қала береді. Заңның кейбіріне сәйкес бұл адамдар азаматтығын тану 

тәртібімен алуға құқылы болды, бірақ іс жүзінде олар құзыретті органдардан бас тартуларға 

жиі тап болады, өйткені олар белгіленген Заң күшіне енген күні жаңа тұрғылықты жері 

бойынша тұрақты тіркеудің құжаттық растамасына ие болмады. 

Қандай да бір себептермен немесе басқа себептермен азаматының төлқұжатын алмаған 

адамдар іс жүзінде азаматтығынан айырылды, Дегенмен қолданыстағы азаматтық туралы 

ұлттық заңға сәйкес, ешкімді азаматтығынан айыру туралы заң. Азаматтық алудың негізі 

ретінде оны тануды қалпына келтірген жөн. [8]. 

Көптеген қандастар үшін азаматтығын алу мүмкіндігі олардың тұрғылықты жерінде 

тіркелмегендіктен мүмкін болмай, азаматтық туралы Ұлттық заңға сәйкес саласындағы  

сөздерді және де осыған сәйкес нақты өмір сүргендеген сөздермен алмастыру. 

Бюрократиялық кедергілерді алып тастау үшін азаматтық алу шарты ретінде өмір сүру 

құралдарының заңды көзі ұғымын заңнамалық түрде реттеп, нақтылаған жөн Ұлттық 

Заңның кейбір тармағына сәйкес азаматтық алудың міндетті шарты қазір азаматтықтан 

шығу туралы өтініш беру болып табылады. Алайда азаматтығына қабылдаудан бас тартқан 

кезде мұндай тәртіп азаматтығы жоқ болып қалуы мүмкін, бұл азаматтықты төмендетудің 

халықаралық қағидасына қайшы келеді.  
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В данной статье рассматривается система контроллинга как эффективная система 

управления финансовой деятельностью организации.  Такая система является 
интегрированной системой, которая вбирает в себя процессы планирования, учета, 
контроля, маркетинга и обеспечивает конкурентоспособное функционирование 
компании.  

Контроллинг – новое явление в теории и практике современного управления, 
возникшее на стыке экономического анализа, планирования, управленческого учета и 
менеджмента. Понятие «контроллинг» происходит от английского глагола «to control» 
(руководство, регулирование, управление, контроль) имеющего различные значения. В 
экономическом смысле это управление и наблюдение. 

Экономисты выделяют «в общей системе контроллинга один из его центральных 
блоков – финансовый контроллинг. Он представляет собой контролирующую систему, 
которая обеспечивает концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных 
направлениях финансовой деятельности, своевременное выявление отклонений 
фактических результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих 
решений по исправлению выявленных отклонений».  

Обычно, рассматривая финансовый контроллинг, исходят из неоднозначности этого 
понятия, вследствие этого он рассматривается с двух позиций: во-первых, как система и во-
вторых – как процесс. При изучении финансового контроллинга как системы, следует 
изучить, какова структура системы, ее компоненты, функции каждого компонента 
структуры и т.д. Итак, структура финансового контроллинга – это совокупность подсистем 
управленческого учета, информационного обеспечения, планирования и мониторинга. 

Основные ее компоненты – это эффективная работа предприятия или философия 
доходности и прибыльности; формирование стратегических и тактических целей 
предприятия; решение задач целевого управления; разбиение задач на циклы. Основными 
целями контроллинга являются планирование, управление, контроль, информационное 
обеспечение мероприятий в области финансов. Отсюда, контроллинг синтезирует 
инструменты и методы менеджмента, логистики, бухгалтерского учета и т.п. 

Современный бизнес чрезвычайно динамичен, что заставляет владельцев и менеджеров 
компаний постоянно совершенствовать методы управления. Создать, сохранить и развить 
бизнес в условиях, когда постоянно меняются правила игры, – сложная задача, требующая 
от менеджеров компаний богатого практического опыта, развитой интуиции и обширных 
современных знаний. Основными проблемами, с которыми сталкиваются коммерческие 
компании, являются: 

− отсутствие «прозрачной» системы учета издержек, которая позволяла бы 
установить природу их возникновения и проанализировать экономическую необходимость 
для бизнеса; 

− низкая степень мотивации и ответственности персонала за сокращение уровня 
затрат и увеличение эффективности бизнеса предприятия; 

− низкая скорость передачи фактических информационных объемов, связанных с 
текущей деятельностью предприятия (расчет инвестиционной привлекательности проекта, 
результаты анализа финансовых ресурсов, исходные расчетные величины и т.д.); 

− низкая скорость реагирования и обработки поступивших информационных 
объемов, связанных с текущей деятельностью предприятия (исходные расчетные данные, 
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финансовая отчетность «для анализа» и т.д.) – низкая мобильность финансовых 
менеджеров; 

− низкая эффективность и   несистематичность процедуры планирования доходов, 
расходов и финансовых потоков; 

− отсутствие отлаженности в системе первичного документооборота. 
Необходимость появления такого феномена, как контроллинг, на современных 

предприятиях объяснить можно следующими причинами: 
− к системе управления предприятием дополнительные требования выдвигает 

нестабильность внешней среды; 
− смещение на анализ будущего с контроля прошлого акцента; 
− увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение гибкости 

предприятия; 
− необходимость в непрерывном отслеживании происходящих во внутренней и 

внешней средах предприятия изменений; 
− механизм координации внутри системы управления требует модернизация систем 

управления предприятием; 
− при недостатке релевантной информации информационный бум требует 

построения специальной системы информационного обеспечения управления. 
Контроллинг прогнозирует хозяйственную деятельность предприятия, оптимизирует 

соотношения затрат и полученных результатов, предвидит результаты деятельности; 
принимает эффективные управленческие решения. Наиболее важным является то, что 
контроллинг позволяет обнаружить и исключить слабые места до того, как они становятся 
негативными факторами. С другой стороны, как указывает Н.Г. Кондрашова, «основная 
задача любого контроля и учета – это обеспечение управленческого персонала предприятия 
своевременной и полной информацией для принятия управленческих решений. Тогда имеет 
место системно-зависимый характер учетной деятельности» [1]. Другими словами, – это 
неразрывная связь технологий учета с технологиями управления предприятием или его 
отделами. Для того, чтобы успешно выполнять цели и задачи, а также структурировать 
указанные выше компоненты, финансовый контроллинг должен быть гибким, т.е. должен 
уметь приспосабливаться к изменениям внутренней и внешней среды предприятия.  

Наиболее эффективным средством для решения предполагаемых задач контроллинга 
является классификация расходов: во время принятия определенного решения управленец 
должен прогнозировать возможные последствия. Процесс классификации расходов 
заключается в делении их на группы, результатом которого будет упрощенный учет 
средств. Основной целью классификации расходов является выделение из общей массы 
наиболее релевантных частей.  

На практике выделяют следующие методы классификации расходов:  
-Анализ учетных данных (или анализ счетов);  
- Определение максимальной и минимальной точек (прямой расчет);  
- Визуальный контроль (графическое определение пропорциональности);  
- Метод статистической классификации расходов;  
- Инженерный метод (технологический анализ). 
Таким образом, органически встроенная в систему управления затратами предприятия 

служба контроллинга позволит оптимизировать деятельность всех финансово-
экономических служб с точки зрения аналитической работы и наиболее полно реализовать 
возможность выработки и обоснования альтернативных подходов для принятия 
оперативных и стратегических управленческих решений, направленных на обеспечение 
достижения целей. 

Наибольшая сложность представляет динамика показателей, согласно которой 
потребуется корректировать систему финансового контроллинга. 

Финансовый контроллинг как процесс представляет собой несколько стадий: 
стратегический анализ; выработку альтернативных вариантов стратегий; выбор 
эффективной стратегии из выделенных вариантов; разработку дерева целей; иерархию 
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приоритетов стратегических целей и тактических задач, их соподчиненность и 
координацию; разработку механизма реализации стратегии и тактики, дерева целей; оценку 
эффективности инструментов и конкретных технологий; формирование системы 
предполагаемых результатов; формирование адекватной системы финансового контроля. 

К задачам финансового контроллинга «относятся:  
- обеспечение ликвидности предприятия;  
- согласование финансового учета и внутреннего производственного учета с тем, 

чтобы, например, последствия введения новых продуктов или расширения рынка 
проявлялись не только в расчетах результата, но и в плане – балансе и отчете о 
прибылях/убытках;  

- прояснение с помощью бюджетирования взаимосвязи между внутренними и 
внешними (для предприятия) сферами, поскольку именно посредством бюджета 
осуществляется управление имеющимися (финансовыми) ресурсами на уровне отдельных 
источников успеха (например, групп продуктов);  

- использование на практике финансово-экономических показателей» [2, с. 51]. 
Итак, основная задача финансового контроллинга – «обеспечение ликвидности, 

понимаемой как способность предприятия неограниченно в любой момент времени 
выполнять свои обязательства по выплатам денежных средств. Поддержание постоянной 
платежеспособности должно осуществляться наряду с достижением заданного уровня 
рентабельности» [3, с. 32]. 

Но основной принцип концепции финансового контроллинга основан на оперативном 
сравнении основных плановых и фактических показателей. При этом цель ее – выявление 
отклонений между этими показателями и определение взаимосвязи и взаимозависимости 
отклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание финансового контролинга  
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предотвращение негативных последствий принятых решений и выполненных действий 

получение информации о финансах и подготовка решений 
 

бюджетирование предприятия в целом и его отдельных подразделений 

методологическая подготовка финансового управления (стратегия, политика, 
способы, стандарты, методы и возможности распределения денежных 
средств предприятия) 

 

получение, обработка и предоставление данных о бизнес-деятельности 
организации в финансовом плане 

организация и ведение управленческого учета 

проведение анализа финансовых результатов, а также отклонений 
показателей и имеющихся резервов 

контроль над выполнением финансовых стратегии и политики, а также решений 

руководства, формированием и применением активов и пассивов, прибыли, доходов и 

расходов, показателей эффективности на основании финансовых планов и бюджетов 

создание предложений по оптимизации ведения бизнеса, способствующих 
росту его эффективности 
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Финансовый контроллинг является по своей сути функцией управления финансовой 

деятельностью предприятия, направленной на обеспечение ее эффективности, 

выражающейся в максимизации положительных показателей. 

Финансовый контроллинг относится к функциям финансового управления – искусству 

управления денежными ресурсами с целью развития компании, а также для денежной 

оценки имеющихся у нее средств и предпринимаемых действий. Под финансовыми 

ресурсами принято понимать активы, используемые для получения доходов и 

финансируемые за счет пассивов. Роль финансового управления состоит в том, чтобы 

обеспечивать результативное функционирование предприятия путем выполнения 

определенных функций. 

Функции контроллинга определяются видом, спецификой и масштабом деятельности 

предприятия. Этот тип контроллинга является составным компонентом контроллинга 

экономического и основывается на его методике, способах и средствах. Специализация 

контроллинга состоит в дополнительных методах и объектах. 

Таким образом, финансовый контроллинг осуществляет не только внутренний 

контроль финансовых операций, но и координирует взаимосвязи между созданием 

информационной базы, финансовым планированием, финансовым анализом и внутренним 

финансовым контролем. 
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Түйіндеме 
Мақалада жалпымемлекеттік көлемде республикалық және жергілікті бюджеттер 

қаржы ресурстарын ұйымдастырудың ең белгілі нысаны болып табылады, нарықтық 

қатынастарға көшу барысында экономикалық және әлеуметтік салаларды 

қаржыландыруда бір ғана бюджет қаражаттары жеткіліксіз бола бастады. Сондықтан 

қосымша қаржы көздерін іздестіру қажет болды.  

Түйінді сөздер: бюджет, қор, есеп, бақылау, қаржы, қаржы қозғалысы. 

 

Аннотация 
В статье отмечается, что в общегосударственных объемах республиканский и 

местные бюджеты являются наиболее известной формой организации финансовых 

ресурсов, в ходе перехода к рыночным отношениям в финансировании экономической и 

социальной сфер стало не хватать только одного бюджетного средства. Поэтому 

необходимо было искать дополнительные источники финансирования 

Ключевые слова: бюджет, фонд, учет, контроль, финансы, движение финансов. 

 

Abstract 
In the article, the national and local budgets are the most well-known form of Organization 

of financial resources on a national scale, and during the transition to market relations, only 

budget funds are not enough to finance the economic and social spheres. Therefore, it was 

necessary to look for additional sources of funding 

Keywords: budget, fund, accounting, control, finance, financial movement. 

 

Бюджет қорымен қатар 1991 жылдан бастап мақсатты бюджеттен тыс қорлар құрылып, 

жұмыс істей бастады. 

Бюджеттен тыс қорлар – мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды буыны, мемлекеттің 

қатаң белгілі бір мақсаттарға пайдаланатын және заң жүзінде қалыптасуының бекітілген 

көздері бар ақша ресурстарының жиынтығы. Экономикалық категория ретінде бюджеттен 

тыс қорлар бірқатар қоғамдық қажеттіліктерді қаржыландыру үшін мемлекет тарапынан 

қаржы ресурстарын қайта бөлу және пайдалану жөніндегі қатынастар болып табылады 

Бюджеттен тыс қорлардың пайда болуы әлеуметтік-экономикалық дамудың 

қажеттіліктерінен туындады: қатаң функциялық мақсаттарға жұмсалатын мемлекеттің 

қаржы ресурстарының бір бөлігін оқшауландыру, мемлекеттік бюджетті оған тән емес 

шығыстардан жеңілдету, бір жағынан бюджет тапшылығын төмендету қажет болды. Белгілі 

бір дәрежеде бұл мемлекеттің жұмыс істеуімен тікелей байланысты емес шығыстардың 

ауыртпалығын шаруашылық органдарына аударуды қажет етті; бұл мақсатқа Экономиканы 

тұрақтандыру қоры сай болды. Басқа жағдайларда, нарыққа өту кезінде халықтың тұрмыс 

деңгейінің төмендеуі жағдайында оны неғұрлым сенімді және тиімді қорғау мақсатымен 

әлеуметтік мұқтаждарға жұмсалатын кейбір шығыстарды бөлу және оларды жабудың 

көздерін межелеу қажет болды. Бұл міндеттерді Зейнетақы қорының, Әлеуметтік 

сақтандыру қорының, Халықты әлеуметтік қорғаудың бірыңғай одақтық-республикалық 

қорының, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің мемлекеттік қорының шешуін қажет етті. 

Бірқатар қорлардың – Жол қорының, Әскери өндірісті конверсиялау қорының, түлі 

mailto:b.bulambayev@ageu.edu.kz
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арналымның инновациялық қорларының және басқаларының өте-мөте тар мақсатты 

арналымы болды [1]. 

Бірқатар қорлар, мәселен, Экономиканы тұрақтандыру қоры, Халықты әлеуметтік 

қолдаудың бірыңғай одақтық-республикалық қоры уақытша қызмет етті – бұл 

экономиканың дағдарысты жағдайында мұндай қорлардың қаражаттарын 

қалыптастырудың қиындықтарымен, оған жұмылдырылатын қаражаттардың белгілі бір 

иесізденуімен, бөлу кезінде ресурстарды қайтарусыз пайдаланудағы қорды қалыптастыру 

субъектілерінің мүдделіксіздігімен түсіндіріледі. Жалпы бюджеттен тыс қорлардың жұмыс 

істеуі сайып келгенде, бүкіл қоғам мүддесі үшін жүзеге асырылады, оны нығайтуға 

бағытталған және қаржы қатынастарының бұл нысанының әлеуметтік-экономикалық мәні 

осында. Бюджеттен тыс арнаулы қорлардың мемлекеттік бюджетпен бірге қосарлана 

қызмет етуі қаржы қатынастарын саралауға, олардың бір бөлігін тармаландандырылған 

сфераларға бағыттауға, қаржылық қызметтің әр түрлі бағыттарында бұл қатынастардың 

өзіндік әртараптандыруына жетуге мүмкіндік береді. 

Бюджеттен тыс қорлар өзінің функциялық-мақсатты арналымы бойынша да, 

басқарудың деңгейі жағынан да өте әр түрлі. Мақсатты арналымы бойынша бюджеттен тыс 

қорлардың экономикалық және әлеуметтік, ал басқару деңгейіне қарай мемлекеттік және 

аймақтық болып бөлінеді[2]. 

Экономикалық қорлар – экономикалық дамудың проблемаларын шешуге арналған 

қорлар. Әлеуметтік қорлар қоғамның әлеуметтік проблемаларын шешуге арналған қорлар 

болып табылады. Мемлекеттік қорлар – бұл мемлекеттік деңгейде, ал аймақтық қорлар 

аймақтық деңгейде қалыптасатын қорлар. 

Бюджеттен тыс қорлардың көздері тұрақты және уақытша болуы мүмкін. 

Мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорлар алуан түрлі әлеуметтік қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға, нысаналы ақша қаражаттарын қалыптастыруға және пайдалануға 

арналған. Олардың құрамы, бағыттары мемлекеттің жүргізіп отырған әлеуметтік 

саясатымен, қоғам дамуының сол кезеңіндегі оның мақсаттарымен, сондай-ақ 

экономиканың мүмкіндіктерімен айқындалады. 

Инвестициялық, Инновациялық, Ұлттық Қор мемлекеттік даму институттары сияқты 

бюджеттен тыс экономикалық қорлар құру Қазақстан Стратегияның мақсаты – шикізатқа 

бағытталушылықтан кейін шегінуге ықпал ететін экономика салаларын 

диверсификациялау, ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға өту 

жағдайын жасау жолымен елдің тұрлаулы дамуына қол жеткізу. Өңдеуші өнеркәсіпте 

бәсекеге қабілетті және экспортқа-бағдарланған тауарлар өндіру, жұмыстар атқару, 

қызметтер көрсету мемлекеттік индустриалды-инновациялық саясаттың басты бағыты 

болып саналады. 

Қазақстанда жұмыс жасаушы бюджеттен тыс қорлар тізбегі 1 суретте берілген. 

Бюджеттен тыс қорлардың ақша қаражаттарын жұмсаудың негізгі бағыттары мыналар: 

 жарғылық қызмет; 

 артық ақшалардың белгілі бір үлесін қаржы активтеріне инвестициялау; 

 коммерциялық қызмет. 

Бюджеттен тыс қорлар мемлекеттік қаржы буындарының бірі болып табылады. Өзінің 

мәні жағынан бюджеттен тыс қорлар – бұл, жоғарыда атап кеткеніміздей, бірқатар 

қоғамдық қажеттіліктерді және оперативті дербестік негізде кешенді жұмсалатындарды 

қаржыландыру үшін мемлекет тартатын қаржы ресурстарын қайта бөлу және пайдалану 

нысаны[3]. 

Арналымы – мына арнаулы мақсатты аударымдар есебінен мақсатты шараларды 

қаржыландыру: 

 арнаулы мақсатты салықтар; 

 қарыз және ақшалай-заттай лотереялар өткізу есебінен; 

 бюджеттен берілетін субсидиялар есебінен; 
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 қосымша анықталған кірістер мен үнемделген қаржы ресурстары; 

 ерікті жарналар мен заңды және жеке тұлғалардың қайырымдылықтары. 

Бюджеттен тыс қорлардың көмегімен: 

 отандық кәсіпорындарды қаржыландыру, қаражаттандыру, несиелендіру жолымен 

өндіріс процесіне ықпал жасауға; 

 

 

 
 

1 сурет -  Қазақстан Республикасының бюджеттен тыс қорлары 

 

арнайы белгіленген көздер мен қоршаған ортаны ластағаны үшін айыппұлдар есебінен 

қаржыландыра отырып, табиғат қорғау шараларын қамтамасыз етуге; 

зейнетақылар, жәрдемақылар төлеу, жалпы әлеуметтік 

инфрақұрылымды  қаражаттандыру және қаржыландыру жолымен халыққа қызметтер 

көрсетуге; 

қарыз беруге, соның ішінде шетел мемлекеттерін қоса шетелдік әріптестерге беруге 

болады. 

Бюджеттен тыс қорлардың жұмыс істеу ұйымы биліктің мемлекеттік органдарының – 

орталық, республикалық және жергілікті органдарының қарамағында болады. 

Бюджеттен тыс қорлардың белгілі бір жеңілдіктерінің болуы мүмкін: 

а) салық төлеуден босату; 

ә) кеден баждарын төлеуден босату (коммерциялық қызмет бойынша жеңілдіктер 

болмайды). 

Бюджеттен тыс қорларды қалыптастырудың көздері шешілетін міндеттердің 

сипатымен және ауқымдылығымен алдын-ала анықталады. Көздердің әралуандығы мен 

олардың мөлшеріне сол бір кезеңдегі елдің экономикалық және қаржы жағдайы әсер етеді. 

Сөйтіп, бюджеттен тыс қорлардың қалыптасу көздерінің салыстырмалы тұрақты да, 

сондай-ақ уақытша да сипаты болады[4]. Әкімшілік -аумақтық бірліктер бойынша ажырай 

• Жинақтаушы зейнетақы қоры

• Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қоры

• Халықты жұмыспен қамту қоры
Әлеуметтік бюджеттен 

тыс қорлар

• Ұлттық инновациялық қор

• Қазақстанның инвестициялық қоры

• «ДАМУ» қоры

• Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры

• ҚР Ұлттық қоры

Экономикалық 
мақсатағы бюджеттен 

қорлар



342 

 

отырып, олар мемлекет аумағында әртүрлі болуы мүмкін. Бюджеттен тыс қорларға түсетін 

қаражаттарды жұмсаудың бағыттарына қорлардың арналымы, нақтылы экономикалық 

жағдайлар және әзірленген және іске асырылатын бағдарламалардың мазмұны себепші 

болады. Қаражаттардың бір бөлігі құрылтайшылық қызметке бағытталады, сонымен бірге 

бағалы қағаздарға салынады. Біріншіден, ақша қаражаттарын пайдалану оларды жасаудың 

уақытымен жиі тұра келе бермейтіндігіне, екіншіден, инвестициялардан алынған кірістер 

тиісті қордың шығындарын қаржыландырудың қосымша көздері болып табылатындығына 

байланысты бюджеттен тыс қорлар инвестициялар мен қаржы рыногының қатысушылары 

болады. 

Республикалық  бюджетте  халықтың  әлеуметтік  жағынан  осал  топтарын қолдау  

мақсатында  бюджетті  нақтылау  кезінде  ағымдағы  жылғы  1 сәуірден бастап:  

 зейнетақалық және мемлекеттік әлеуметтік төлемдердердің мөлшерін;                                                               

 мемлекеттік  білім  беру  тапсырысы  шеңберінде  оқитын  студенттердің 

стипендияларының мөлшерін 10% арттыру көзделген.  

Сонымен  қатар  2021  жылғы  1  сәуірден  бастап  азаматтық  қызметшілердің 

лауазымдық жалақысына 10% мөлшерде ай сайынғы үстеме ақы белгіленген. 

Жалпы 2020-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет шығыстары Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына арналған Жолдауында айтылған іс- шараларды  және  

халықтың  өмір  сүру  жағдайларын  жақсартуға  және жұмыссыздықтың  өсуіне  жол  

бермеуге,  шағын  және  орта  бизнесті  қолдауға, агроөнеркәсіп  кешенін,  салалық  

бағдарламаларды  дамытуға  бағытталатын мемлекеттің басқа да басымды міндеттерін іске 

асыруға бағытталған.  

 

1 кесте - Республикалық бюджет шығыстарының негізгі шығыстары 

млн. теңге 

 

р\с Іс-шаралардың атауы 2020 жыл 2021 жыл 2023жыл 

болжам Бекітілген  

бюджет 

Нақтыланған  

бюджет 

Ауытқу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Барлығы, оның 

ішінде 

6 716 075  7 124 777 408 702 7 207 219  7 836 931 

2 Әлеуметтік сала 

(әлеум.қамсыз., білім 

беру, денсау. сақтау, 

мәдениет, спорт) 

2 701 171  2 770 934 69 763 2 825 270  2 990 728 

3 Жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз етуге, 

шағын және орта 

бизнесті дамытуға,  

өңірлік өсуге 

бағытталған 

бағдарламалар 

240 809  242 168  1 359 235 351  244 806 

4 Экономиканың нақты 

секторының негізгі 

шығыстары, сондай-

ақ салалық және  

мемлекеттік 

бағдарламалары 

942 407  1 015 714  73 306 924 101  910 843 
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5 Құқық қорғау жүйесі, 

қорғаныс және 

қауіпсіздік 

989 496  1 025 488  35 992 991 249  959 402 

6 Өңірлерге 

субвенциялар 

978 096  978 096  904 371  836 883 

7 Мемлекеттік 

борышқа қызмет 

көрсету 

238 082  251 658  13 576 308 745  344 841 

Ескертпе – қаржы министрлігінің есебі негізінде құрастырылды 

 

Кесте мәліметтерінен көретініміз республикалық бюджет шығыстарының негізгі 

шығыстары әлеуметтік сала (әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, денсаулық сақтау, 

мәдениет, спорт) 2020 жылы 408 702 млн.тенгеге ауытқу болған, 2021 жыл 7 207 219 млн. 

тенге көлемінде болып отыр, ал 2019 жылға болжам 7 836 931 млн.тенге көлемінде. 

Жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, шағын және орта бизнесті дамытуға, өңірлік өсуге 

бағытталған бағдарламалар 2020 жылы 242 168 млн.тенге құрап, 1 359 млн.тенгеге 

артқанын көріп отырмыз, бұл көрсеткіш 2021 жылы 235 351  млн.тенге құрап, 2020 жылмен 

салыстырғанда -6817 млн.тенгеге кеміген. 2019 жыл болжам 244 806 млн.тенге болып отыр. 

Экономиканың нақты секторының негізгі шығыстары, сондай-ақ салалық және 

мемлекеттік бағдарламалары 2020 жылы 1 015 714 млн.тенге болып, бекітілген бюджеттен 

73 306 млн.тенгеге артып отыр, 2021 жылы 924 101 млн.тенге болса, 2023 жылғы болжам 

910 843 млн.тенге болады деп күтілуде. 

Мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорлар сан алуан әлеуметтік қажеттіліктерді 

қанағаттандыру үшін мақсатты ақшалай қаражаттарды қалыптастыруға және пайдалануға 

арналған. Олардың құрамы, бағыттылығы мемлекеттің жүргізіп отырған әлеуметтік 

саясатымен, қоғам дамуының бұл кезеңіндегі оның мақсаттарымен, сонымен бірге 

экономиқаның мүмкіндіктерімен анықталады. Бұл қорларды қалыптастыруға аударылған 

қаражаттардың аударымдарын заңи және жеке тұлғалар, ұйымдар мен мекемелер өндіріс 

пен айналыс шығындарына кіріктірді және өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік 

құнына жатқызылады. Әлеуметтік арналымның қорларын қалыптастыруға басқа көздерден 

қаражаттар бағытталды[5]. 

Республикалық  бюджеттің  жалпы  шығыстарында  әлеуметтік  саланың шығыстары 

негізгі үлесті құрайды. Мәселен,  әлеуметтік  қамсыздандыруға  (білім,  денсаулық  сақтау,  

әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт)  жалпы сомасы 8 754,6 

млрд. теңге,  оның  ішінде  2020 жылы  –  2807,2  млрд.  теңге  қаражат  көзделген,  бұл 

республикалық  бюджеттің  жалпы  шығыстарының  39,4%-ын  немесе  ЖІӨ-нің 7,1%-ын 

құрады. 

2020-2021 жылдарға арналған республикалық бюджетте әлеуметтік көмек пен  

әлеуметтік  қамсыздандыруға  арналған  шығыстар  4 931,5  млрд.  теңгені,оның  ішінде  

2019  жылға  қарағанада  254,3  млрд  теңгеге  немесе  19,8%-ға өсумен, 2020 жылы – 1 539,1 

млрд. теңгені құрады.   

Осы  қаражаттың  басым  бөлігі  (шамамен  92,0%)  зейнетақылар  мен әлеуметтік  

жәрдемақыларға  жұмсалады.  Бұл  мақсаттар  үшін  үш  жылдық бюджетте  4 552,8  млрд.  

теңге,  оның  ішінде  2020 жылы  –  1 411,2  млрд. теңге көзделген.   

 Мемлекет  басшысының  тапсырмаларын  орындау  үшін  2020  жылға арналған  

республикалық  бюджетті  нақтылау  кезінде  2020  жылдан  бастап көтеруді  ескере  

отырып,  ағымдағы  жылдың  1  сәуірінен  бастап  зейнетақылық төлемдердің  мөлшерлерін  

14%-ға  дейін  және  әлеуметтік  төлемдерді  12%-ға дейін көтеруге қосымша 53,4 

млрд.теңге көзделгенін атап өту қажет.    

Жоғарғы  көрсетілгеннің  нәтижесінде  ортақ  зейнетақының  орташа мөлшері 36 145 

теңгені құрады, ең төменгі зейнетақы мөлшері – 21 736 теңге, базалық зейнетақы төлемінің 

мөлшері – 10 450 теңге. 
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2020-2022  жылдар  кезеңіндегі  бағдарламаны  іске  асыруға  арналған  республикалық 

бюджет шығыстары тиісті жылдарға арналған бюджетте көзделетін болады.  

Бюджеттен тыс қорлардың пайда болуы әлеуметтік-экономикалық дамудың 

қажеттіліктерінен туындады: қатаң функциялық мақсаттарға жұмсалатын мемлекеттің 

қаржы ресурстарының бір бөлігін оқшауландыру, мемлекеттік бюджетті оған тән емес 

шығыстардан жеңілдету, бір жағынан бюджет тапшылығын төмендету қажет болды[6]. 

Белгілі бір дәрежеде бұл мемлекеттің жұмыс істеуімен тікелей байланысты емес 

шығыстардың ауыртпалығын шаруашылық органдарына аударуды қажет етті; бұл мақсатқа 

Экономиканы тұрақтандыру қоры сай болды. Басқа жағдайларда, нарыққа өту кезінде 

халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі жағдайында оны неғұрлым сенімді және тиімді 

қорғау мақсатымен әлеуметтік мұқтаждарға жұмсалатын кейбір шығыстарды бөлу және 

оларды жабудың көздерін межелеу қажет болды. 
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Қазіргі таңда жолаушыларды тасымалдау процесі көлік ұйымдарының қызметінде 

маңызды орын алады. Жолаушыларды тасымалдаудың нақты сипаты – құжаттық-шарттық 

келісімдер барысында туындаған жағдайларды және шарт талаптарының құқықтық 

мәртебесін нақты реттеуді, сондай-ақ тасымалдау кезінде олардың арасында туындайтын 

даулы жағдайларды жедел шешуді талап ететінін ескеру қажет. Себебі, қазіргі өзгермелі 

қоғамда ішкі немесе халықаралық байланыстардың артуы мен дамуы жолаушыларды 

әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тасымалдау 

саласындағы шарттардың санының артуы, осы саладағы туындаған жағдайларды құқықтық 

реттеуге итермелейді.   

Нарықтық экономикаға көшу жағдайында көлікпен байланысты қатынастар маңызды 

мәнге ие болады. Көліктің материалдық өндіріс саласы ретіндегі ерекшелігі – ол жаңа 

материалдық құндылықтар жасамайды, сондықтан қоғамның байлығын арттырмайды. 

Оның негізгі қызметіне – жүктердің немесе адамдардың аумақтық қозғалысын қамтамасыз 

ету жатады. Көлік – бұл қоғамдық өндірістің, таратудың және айырбастаудың барлық 

түрлерін қамтитын ел экономикасының байланыстырушы буыны. Жолаушыларды 

тасымалдау көлік ұйымдарының қызметінде маңызды орын алады.  

mailto:gulimochka@mail.ru
mailto:sultan0731@mail.ru
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Теміржол қатынасы желілерінде, сондай-ақ жалпы көліктің кейбір түрлерінде (мысалы, 

әуе) жолаушылар тасымалы жүк тасымалына қарағанда үлкен және бұл пайдалану 

жұмысының жалпы сипатын анықтайды. Аталған салада еліміз ТМД елдерімен көлік 

түрлері бойынша халықаралық жолаушылар тасымалын орындауда бірлескен шараларды 

қабылдап, аталған салада әлемдік интеграцияға енуде көптеген жұмыстар атқарып келеді. 

Бірлескен жұмыстардың ішінде көлік түрлері мен тасымалдау әдістеріне байланысты 

тасымалдау шартын реттейтін  келісімдерге келе отырып, әрбір шарттық міндеттемелердің 

мәнін ашатын нормаларды қамтиды.  

Жолаушылар тасымалын жан-жақты сипаттау кезінде шартқа отырушы жақтардың 

құқықтары мен жауапкершілігі, бұлардың арасында туындайтын даулы мәселелер тез 

шешілуді талап етеді. Өйткені қазіргі таңда халықаралық байланыстырдың күшеюі 

себебінен осы сала бойынша жасалатын шарттардың да саны артып келеді. Сондықтан да 

зерттеудің ерекше нысаны ретінде тасымалдау шартының ерекшелігі мен құқықтық 

реттелуін анықтау маңызды. Жалпы, осы салада әрбір мемлекеттің тасымалдау шартына 

байланысты мемлекеттік заңнамаларында елімізбен салыстырғанда көптеген 

айырмашылықтар мен ерекшеліктердің бар екендігін анық. Аталған мәселенің әртүрлі 

аспектілері бойынша цивилист-ғалымдардың тұжырымдамалық көзқарастарын жалпылау 

және сыни тұрғыдан түсіну, заңнамалық материалдарды талдау негізінде тақырыпты 

тұжырымдауға мүмкіндік береді.  

Көлік түрлерімен тасымалдау кезінде «қауіптің жоғарылауы» ұғымы жиі қолданылады. 

Бұл тасымалдау процесі кезінде техниканың бұзылуы мен техникалық апатқа ұшырауымен 

түсіндіріледі. Сондықтан да заңнамада «техникалық талаптар» сақталмаған жағдайда, 

тасымалдаушы жауаптылықта болады. Қазіргі таңда кез-келген мемлекетте келтірілген 

зиянды азайту үшін «жолаушыларды сақтандыру» талабы бар. Бұған тек мемлекет ғана 

емес, жолаушы мен сақтандыру компаниялары да мүдделі екендерін көрсетті. Бұл 

жолаушыларды кез-келген оқыс оқиғадан, шығындардан әлеуметтік қорғаудың сенімді 

кепіліне айналды. 

Сақтандыру келісімі жолаушы, сақтандырушы тұлғалар арасында жасалады. Шарттың 

жасалынуына байланысты шарт мөлшері де анықталады.   

Келесідей жағдайларда сақтандыру шарты жағдайы жасалады:  

– жолаушы тасымалдау процесі барысында қайтыс болған жағдайда; 

– жарақат алу немесе мүгедектік; 

–  көліктегі орын алған жағдайға байланысты уақытша еңбек жарамсыз болып қалуы. 

Жолаушыларды сақтандыру шарты РФ, Украина, Қырғызстан, Өзбекстан т.б. елдердің 

тәжірибесінде бар [1, 55-б.]. 

Еліміздің көлік заңнамасының өзіне тән ерекшелігі осындай жағдайлар көлік қызметін 

пайдаланатын жолаушылардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ете отырып, 

тікелей көлік құқығы нормаларына (жарғылар, жолаушыларды тасымалдау ережелері және 

т.б.) енгізілуінде болып табылады. Сонымен қатар, бірқатар елдерде мұндай жағдайлар 

көлік заңнамасының ережелерімен қатар, азаматтарға қызмет көрсетуге арналған 

Азаматтық құқықтың жалпы нормаларымен тікелей реттеледі, бұл олардың нақты 

орындалу кепілдіктерін күшейтеді. 

Басқа елдерде жолаушыларға көлікте қызмет көрсету шартымен олардың мүдделерін 

қамтамасыз ету белгілі бір дәрежеде лицензиялау (рұқсаттау) жүйесі арқылы қамтамасыз 

етіледі, өйткені лицензиялар, атап айтқанда, жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігіне 

кепілдік берілген кезде беріледі. Халықаралық тасымалдар кезінде тиісті шарттар 

халықаралық конвенциялар мен келісімдерде айқындалады. 

Жолаушы азаматтар халықаралық шарт, конвенция және келісімге байланысты 

тасымалдауға арналған көліктерді қолдану кезінде бірнеше құқықтары болады. Осы орайда 

әуе көлігімен жолаушыларды жеткізу кезінде құқықтың қандай түрлері берілетіндігі 

жөнінде айта кетсек. Олар: 

– жолда жүру билетін сатып алу; 
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– билетте көрсетілген орынға жайғасу; 

– кез келген жолаушы өзімен бірге балаларын (жасына байланысты тегін) тегін не 

болмаса 1 адамдық билеттің құнымен билет сатып алу; 

– стандарт бойынша қол жүгін не болмаса багажды өзімен бірге алып жүру. 

Жолаушыларды тасымалдау шартына сәйкес олардың құқықтарымен бірге белгілі бір 

міндеттері де бар. Солардың ішіндегі ең маңыздысы-жол ақысын төлеуі. Жол ақысының 

төлемі тарифтерге байланысты жүзеге асырылып отырады.  

Жолда жүру ақысын төлеуді қоса алғанда жолаушыларға одан да басқа қолылатын 

талаптар бар: 

– жолаушыларды тасымалдау шарттарындағы талаптарды, автобустың өзінде жүрістің 

көрсетілген ережелерді қатаң сақтау; 

– бір елден екінші бір елге тасымаудау барысында оның қолында тасымалдау 

барысында елдің шекарасынан өтуге рұқсат беретін арнайы құжаттың болуы міндетті; 

– Жолаушы өзіне сонымен қатар жүгіне байланысты арнайы кедендік, валюталық және 

басқа да әкімшілік ережелерге бағынуы керек [2, 420-б.].  

Жолаушы – тасымал жасаудың басты объектісі сонымен қатар тасымалды 

ұйымдастырушымен арада болған түрлі құқықтық қатынастарға тікелей араласушы болып 

саналады [3, 57-б.].   

Адамдарды тасымалдау жүктерді тасымалдау сияқты бірнеше шарттардан құралады. 

Алайда, бұл екеуінің ішінде тасымалдауға жататын объектінің сипатына байланысты 

ажыратылады. 

Жүктерді тасымалдаудың басты негізі – жүк болса, ал жолаушы азаматтарды 

тасымалдау – адамның, яғни субъекті мен оның жүгіне тасымал жасауға байланысты іске 

асатын шарттар.  

Қорытындылай келе, тасымал жасаушымен қызмет көрсетуді пайдаланушы жолаушы 

болып табылады. Сол себепті жолаушы азаматтарды сонымен қатар жүктерді тасымалдауға 

қатысты Қазақстан Республикасының көліктік заңдар мен ережелерді қоспағанда, 

«Жолаушылардың жеке бас құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

да пайдаланылады. Жолаушы азаматтарды тасымалдау шарты бойынша аталмыш қызмет 

түрін тұтынушы болып тек қана жеке тұлғалар танылады. 

Елімізде көлік құралдарымен азаматтарды тасымалдау үдерісінде туындап жатқан 

келеңсіздіктер мен тәртіптің бұзылуы осы салада нақты заңдар мен ережелердің және 

арнайы қаулылардың қабылдануына алып келді. Қабылданған заң нормалары өз кезегінде 

көлік құралдарымен тасымалдауды қамтамасыз етеді және олардың жұмыстарын реттеп 

отыруды міндет етеді.  

Елімізде тасымалдауды жүзеге асырушысы көлік құралдары – тасымалдау көлігінің 

түрлері болып табылады. «Қазақстан Республикасының көлік туралы» заңында 

тасымалдауды ел аумағынан өтетін көлік түрлері арқылы жүзеге асырылады. Тасымалдау 

шарты бойынша оларды бірнеше түрге бөліп жіктеуге болады: 

– автомобиль тасымалы; 

– темір жол тасымалы; 

– әуе тасымалы. 

Ал қала ішілік және қалааралық тасымалды (жолаушы/жүк) жүзеге асыру бойынша 

келесідей түрлері ұйымдастырылады: 

– тұрақты тасымалдау; 

– арнайы тапсырыс бойынша тасымалдау (тараптардың жазбаша шартқа отыруы 

негізінде); 

– жеңіл автомобильмен тасымалдау (ауызша, жария шарт негізінде) [4]. 

Жолаушыларды тасымалдау жүйесінде жасалатын шарттарды куәландыратын – 

құжаттар болады. Бұл құжаттардың ішінде ең кең тараған түрі – билет. Билет дегеніміз – 

жолаушы мен тасымалдаушы арасында жасалған шартты білдіреді және жол ақысын 

төлегендігін білдіретін құжат. Яғни, жолаушы билетті сатып алған сәттен бастап 
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тасымалдау шарты орындалды болып есептеледі. Бұл жерде көлік қызметін 

ұйымдастырушы ұйым жолаушымен жолдың негізгі шарты туралы келіседі, содан кейін 

билет береді.  

Әуе көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру кезінде жолаушының тасымалдауға рұқсат 

етілетін құжат түрі – билет болып табылады. Бұл тасымалдау туралы шарттың 

жасалғандығын білдіреді.  

*Кей жағдайларда, жолаушының аты-жөні толық көрсетілмеген немесе түзетілген жол 

жүру билеті жарамсыз болады.  

*Ескерту: жолаушыларды тасымалдаудың барлық құжат түрлерінде, әсіресе, жол жүру 

билетінде міндетті түрде жөнелтілу күні, уақыты, орны нақты көрсетілуі керек. Темір жол 

билетінде міндетті түрде вагон нөмері көрсетіледі.  

Жолаушылар үшін жол билетін рәсімдеу және т.б. қызмет түрлерін алу үшін арнайы 

кассалық қызметтер көрсетіледі.   

Жолаушының міндеттеріне келетін болсақ, бұрын айтылғандай, жол жүру ақысын 

төлеуден басқа, жолаушы қоғамдық тәртіпті, көлік құралдарын ұстау талаптарын дұрыс 

қолдануға тиісті.  

Жолаушылар тасымалы шарты бойынша жолаушы шартты бұзуға құқылы. Бұл 

жолаушы құқығының маңызды бөлігі және ол жолаушыға кепілдік берілетін шарттың 

маңызды бөлігі болып табылады. Егер де, жолаушы сапар басталмас бұрын, шартты тоқтату 

туралы шешімге келген жағдайда, оған шартта көрсетілген жол жүру билетінің бір бөлігін 

ала алады. 

Осындай жағдай туындаған кезде тасымалдаушы жақ шартты жолаушының қалауы 

бойынша бұзылғандығын ескере отырып, жолаушының билет құнынан белгілі мөлшерде 

қаржыны ұстап қала алады. Бұл жерде ескеретін жағдай: тасымалдаушы жақ билет 

құнының қанша бөлігін ұстап қалатындығы, жолаушының шартты жол жүруден бұрын 

қанша уақытта бұзғандығына байланысты екендігін ескеруіміз керек. 

Тасымалдаушы тараптың негізгі мақсатын анықтап көрсетсек: бұл өтеу қаржысы 

шығынды өтеу үшін ұсталмайды. Ол тек екі жақты келісім барысында шартты жасаушының 

көрсетілген қызметті пайдаланудан бас тартқаны үшін жолаушыдан алынатын айып ақысы 

[5, 45-б.]. бұл жауаптылықтың шартты түрі болғандықтан, шартта жасасқан мііндеткерлікті 

бұзылуы себебінен тек айыппұл төлеп құтылуға болады.  

Жолаушыларға берілген бұл құқықтық артықшылық көлік түрлерінің барлығында 

бірдей қолданылады және жолаушыларға кепілдік беріледі.и 

Ал егер тасымалдау шарты бойынша тасымал жасаудан бас тартып, сапарды 

жалғастырмаған кезде қандай жағдайлар орын алатындығына тоқталып өтсек. Аталған 

жағдай орын алған кезде тасымалдаушы жолаушының бару керек жеріне өз қаражатынан 

немесе жасалған шартты бұзған кезде төленетін қалпына келтіру ақысын төлеуге 

міндеттеледі.  

Әдетте жолаушыларды тасымалдау, әсіресе темір жол арқылы жүзеге асырылған 

жағдайларда кешігу оқиғалары көп кездесіп жатады. Осындай кезде тасымалдаушы 

тарапынан кешігудің орын алғаны жағдайында шарт талаптарының бұзылғаны орын алады. 

Егер де: 

1) кешігу белгілі бір жағдайлардың орын алуы жағдайында ескерілетін себептерге 

байланысты болса; 

2) сапарды жалғастыруға жолаушы тарапынан ешқандай қарсылық көрсетілмесе; 

3) бұл шарт талаптарында көрсетілмесе шарт бұзылуға жатпайды. 

Егер, тасымалдаушы дәлелденбейтін себептерге байланысты сапарды орындау кезінде 

кешігу жағдайын туындатса, онда тасымалдаушы көлік заңнамасы бойынша көрсетілген 

айып ақысын төлеуге міндетті. Бұл міндетті төлеу ақысы туралы заңды негіздегі мәліметті 

Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 704-бабы бойынша құқықтық нормалармен 

реттелетіндігін ескеру керек [6].  
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Сонымен қатар, жолаушы тасымал сапарына барудан бас тартқан кезде ол билеттің 

толық мөлшерін қайтарып алады, ал тасымалдаушы қайтаруға міндетті және жоғарыда 

көрсетілген айыпты да төлейді.  

Аталған жағдай Қазақстан Республикасы Көлік туралы заңында да көрініс тапқан. 

Біздер көлік түрлері бойынша аталған жағдайларда қандай шаралар қабылданатыны туралы 

сипаттама беріп өтсек: 

Темір жол мен автомобильмен тасымалдау кезінде:  аталған заңның 18-бабында 

жолаушыны тасымалдау уақытын кешіктіргені үшін әрбір кешіккен 3 сағат үшін 3% 

мөлшерінде айыппұл төлейді; 

Әуе тасымалында: кешігу үшін төленетін айыптың мөлшері билеттің бағасынан артық 

болмауы керек. Яғни, әуе тасымалын ұйымдастыру кезінде 10-сағаттан артық уақыт бойы 

кешігу орын алған кезле тасымалдаушы тарап өз есебінен олардың дем алуы мен тамақтану 

қызметімен қамтамасыз етуге тиісті. Ал жолаушының билетінде кешігуі туралы белгі 

қойылады. 

Көлік түрлерімен тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінде 

көрсетілген және шартпен анықталған «жауапкершілік» термині қолданылады. Бұл 

жауапкершілік – Қазақстан Республикасы заң нормаларымен реттеледі және 

тасымалдаушыларға түрлі міндеттерді жүктейді.  

Ол үшін тасымалдаушы жолаушының алдында өзіне жүктелген міндеттерді 

орындамаған жағдайда құқықтық қатынастар бұзылатын болса – шарттық жауапкершілік 

(тасымалдаушының); ал заңды тұлға ретінде жолаушыға қауіптілікке әкелетін болса – 

шарттан тыс жауапкершілік (тасымалдаушы) болады [7, 65-б.].  

Ескерту: жауапкершіліктің бұзылуы барысында оның мөлшері мен сипаты 

орындалмаған, яғни бұзылған міндеттерге байланысты екендігін ескеркіміз керек.   

Жоғарыда аталған азаматтардың құқықтың қорғалуына байланысты мәліметтер 

жолаушының кез-келген көлік түріне тиесілі екендігін айғақтайды. Сонымен қатар, осы 

құқықтық-нормалар шеңберінде жолаушының әр көлік түріне қатысты екенін нақтылауды 

міндеттейді.  

Жолаушыларды тасымалдау саласы бойынша тасымалдаушыларға қойылатын 

талаптар ҚР АК-де, көлік заңнамасында  белгіленген. Заңда тұтынушыға келесідей 

анықтама беріледі: тұтынушы – қызмет көрсету сапасы мен түрін пайдаланушы немесе 

тапсырыс беруші. Осы заңды негізге ала отырып, тұтынушылардың (бұл жерде жолаушы 

мағынасында) құқықтарын қорғау негізге алынады.  Осы мәселе төңірегінде елімізде 

қабылданып жатырған және қолданыстағы нормалардың барлығы бірдей жолаушының 

құқықтары үшін тиімді бола бермейді, керісінде, қызмет көрсетушілердің мүддесіне 

басымдық береді. Ал жолаушы құқығы үшін жасалған «кейбір» заң нормалары қазіргі 

уақытта әрекет етпейді.  

1973 жылы халықаралық Гаага конвенциясында халықаралық деңгейдегі 

тасымалдарды орындау кезінде туындаған мәселелерді реттеу және «тұтынушының» 

құқықтары мәселесін қорғайтын ерекше заң қабылданды.  

Қазіргі уақытта әуе арқылы тасымалды жүзеге асыру Варшава және Монреаль  

конвенцияларын негізге ала отырып, жолаушылар мен жүктерді тасымалдай алады. 

Аталған конвенциялар негізінде жолаушылар мен әуе компанияларына ерекше құқықтар 

береді, соның негізінде олардың әуедегі қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 

Қорыта келе, тасымалдаудың шарттық мәні оның көлік қызметімен байланысты 

екендігінде. Көлік қызметі әр түрлі көлік түрлерімен тасымалдауды қамтамасыз ететін 

қызмет түрі. Қазіргі таңда азаматтық тасымалдау түрлерінің артуына байланысты 

тасымалдау қызметіне қойылатын талаптар да артып келеді. Бұл біріншіден, жолаушының 

қауіпсіздігі мен жол жүрудің қолайлылығына байланысты. Ал екіншіден, қозғалыс 

жылдамдығы мен қауіпсіздігіне байланысты.    
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Экономиканы басқаруды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі сыртқы 

экономикалық іс-әрекеттер, соның ішінде еркін экономикалық аймақтарды басқару жүйесін 

жасау және дамыту. Қазіргі уақытта Қазақстанда бес арнайы экономикалық аймақ жұмыс 

жасайды. Бірақ олардың экономикалық тиімділігі толық ғылыми сараптамадан өтті деп 

айтуға болмайды. Бұл құбылыс осы аймақтарды жасауда жеткілікті дәлелдер қаралмауына, 

оларды қалыптастыру концепциясының әлі де анық болмауына байланысты. Онда еркін 

экономикалық аймақтың келешек дамуын анықтайтын маңызды жағдайлар бағаланбаған. 

Олар: экономикалық-географиялық жағдайының тиімділігі, аймақта керекті өндіріс 

инфрақұрылымының қалыптасуы және шын мәнінде кедендік, салықтық және валюталық 

жеңілдіктер тәртібін іске асыруды қамтамасыз ететін еркін экономикалық аймақты 

басқарудың икемді механизмін жасау болып табылады.  

Алғашқы еркін экономикалық аймақтар тиісті талдаусыз пайда болған және олар 

экономикалық тиімсіз болды. Арнайы экономикалық аймақтарға үлкен аумақтар берілген, 

бірақ оларды басқару механизмі толық ойластырылмаған және жауапкершілік орталықтары 

анықталмаған. Арнайы экономикалық аймақтардың қызмет етуінің жалпы мәселелерінің 

шешілмеуі табыстылығына қарамай 1996 жылы жабылған. 2002 жылдан бастап жаңа 

аймақтар пайда болды, бірақ көп мәселелр шешілмеген, ал оңды нәтижелер жағдайларға 

байланысты [1] 

Еркін экономикалық аймақтарда көлік транспорты арқылы жүктерді тасымалдау 

нарығын жетілдіру мәселелерін шешу әдістері механизмін жеткілікті деңгейде басқару 

жүйесіне сәйкес жасалған ішінара зерттеулер бар.   

Еркін экономикалық аймақ теңіз портының кеңінен дамуы және аймақтың барлық 

экономикалық көрсеткіштерін көтеру, бірқатар маңызды инфрақұрылымдық жобаларды 

іске асыруды керек етеді. 

Еркін аймақтарда берілетін барлық жеңілдіктерді былай бөлуге болады: 

http://аdіlеt.zаn.kz/
http://аdіlеt.zаn.kz/
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- фискалды (салық); 

- қаржы (субсидиялар, қарыздар, несиелер және оларды беру кепілдері); 

- қаржылық емес, капиталдың тиімді жұмыс істейтін жалпы жағдайын жасауға 

бағытталған (керекті өндіріс факторларымен, ақпаратпен және басқару қызметін 

қамтамасыз етуден, көлік, басқа коммуникацияларды және т.б. дамытуға дейін). 

Барлық елдерде еркін экономикалық аймақтар шетел инвестицияларын тартуға ұқсас 

шаралар белгіленген амалдарда қолданады. Бірақ әлемдік тәжірибелік зерттеу 2 ерекшілікті 

белгілеуге мүмкіндік береді: 

1. Өнеркәсібі дамыған елдер фискалдыға қарағанда қаржы стимулдарын артық көреді 

(Салықтың әсері тым мекен-жайсыз, ал қаржылай жағдай жасау мемлекетке нақты ұлттық 

бейімделген мақсаттарға жетуге шарттарды топтауға мүмкіндік береді). Ал дамып келе 

жатқан елдер, керісінше, салық шараларын артық көреді, бұл ең алдымен қаржы 

ресурстарының жетіспеушілігімен байланысты. 

2. Соңғы уақытта басқаларға қарағанда қаржылық емес шараларды қолдану 

тенденциясы кеңінен байқалды. 

Еркін экономикалық аймақтарды жасау мақсаты - өндірістің бәсекеге қабілетін көтеру, 

тауар және қызмет экспортының, шетел инвестицияларының валюталық ағымын өсіру, 

импорттық өнімді алу шығындарын қысқарту, жаңа техника және технология негізінде 

мемлекеттік, коммерциялық және шетел капиталдарын біріктіріп, заманауи іскерлік, үй-

шаруашылық, құқық және қаржы инфрақұрылымының даму деңгейінде жаңа өнімдердің 

және қызметтердің өндірісін меңгеруді тездету. 

Аймақтар, бір жағынан, шетел капиталдарының, технологияларының, «ноу-хау»-дың 

келуін, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді, ал екіншіден, жергілікті өндірушілерді 

шетел фирмаларынан тікелей бәсекеден қорғайды (егер аймақ экспорттық бағытта болса), 

импорттық орнын басатын өндірісті дамытуға (егер еркін экономикалық аймақтар 

өндірілген өнімді ұлттық нарықта сататын болса) қабілеті пайда болады. 

Қазіргі күнге дейін өзінің дамуында еркін аймақтар 3 сатыдан өтті. 

1 саты. Сауда аймақтары. Оларға еркін немесе алымсыз кеден аймақтарын жатқызуға 

болады – порттар, қойма және транзит аймақтары. Басқаларға қарағанда, сауда аймақтарын 

ұйымдастыру қарапайым, тұтастай, бастапқы шығындары үлкен емес. Қазіргі уақытта 

әлемде қойма жинауға және саудаға арналған 20-дан асатын үлкен емес еркін аймақ жұмыс 

істейді [2].  

Көбінесе олар, Батыс Еуропада кең тараған, атап айтқанда Германияда, оның 

аймағында 6 қалалық порт бар, олар еркін порттар. Бұл порттардың негізгі сипаты: 

тауарлардың тұтыну қасиеттерін көтеру нәтижесінде сауда баж салықтарын, қосымша құн 

салығын төлемейді. 

2 саты. Өнеркәсіптік (экспорттық-өндіріс) аймақтары. 

ХХ ғасырдың 60 ж.ж. бастап кейбір аймақтардың сипаты өзгерді: таза сауда 

операциялары, олар сауда-өнеркәсіп аймақтарына айналды, таза сауда операцияларына 

мүмкіндік беру емес, жергілікті және шетел капиталдарын пайдалана отырып экспорттық 

өндірісті дамытудың негізі болу.Экспорттық-өндірістік аймақтарында импорттық шала 

фабрикаттарды және бөлшектерді пайдалану негізінде экспортқа тауар өндіретін 

өнеркәсіптік кәсіпорындарын жасау. Алғашында ондай кәсіпорындар кірген тауарды 

өңдеп, сол өңделген өнімді міндетті түрде экспортқа шығаратын. Кейіннен, импортты 

жабдықтауды және технологияны пайдаланып, жергілікті шикізат негізінде экспортқа тауар 

өндіретін кәсіпорындар пайда болды.Алғашқы экспорттық-өндірістік аймақ Шаннонда 

жасалды (Ирландия). Халықаралық қатынастың ондай формасын тиімді пайдалану 

Ирландияның әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамуын тездетуге, 

сыртқы елдермен іскерлік байланыстарын нығайтуға, көп параметрлер бойынша алдыңғы 

қатардағы елдерге қосылуға мүмкіндік берді. 

Қазіргі уақытта 40-тан аса елде 145-ке жуық экспорттық-өндіріс аймақ жұмыс істейді. 

Бұл аймақтарда барлық меншік нысанында кәсіпорындар іс-әрекет етеді. Дамып келе 
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жатқан және «жаңа индустриалды елдерде» экспорттық-өндірістік аймақтар әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді шешу жолында маңызды қадам болды. Мысалы, Маврикий 

аралында ондай аймақтарды жасау осы елге тән әдеттен көп жұмыссыздықты түгелімен 

жойды, оның деңгейі 1982 ж. 23%-дан 1990 ж. 4%-ға төмендеді [2]. 

Басқа жағынан қарағанда, еркін экономикалық аймақтарды жасау әрекеттері кейбір 

жерлерде табысты болмады. Шри-Ланка, Гватемала, Либерия, Синегал және басқа елдерде 

еркін аймақтар инвесторлардың көзқарасы бойынша жеңілдіктер және ынталандырулар 

тым шиелініскен, саяси белгісіздіктен және азаматтық қозғалыстардан зиян тартты. 

3 саты. Құрама аймақтар. Тәжірибеде еркін аймақты жасау ең табысты саясат бірінші 

топ инвесторларына бағытталған жабдықтармен шектелмейді. (Қойма бизнес және жеңіл 

өнеркәсіп саласынан.) Қазіргі уақытта еркін аймақтың тиімді жұмыс істейтін ең айқын 

мысалдары құрама еркін экономикалық аймақтар арасында байқалады. Мысал ретінде, 

Манаус еркін экономикалық аймағын (Бразилия) келтіруге болады, оның тәжірибесі 

Қазақстанды қызықтырады. Бұл аймақты «Бразилия экономикасының гиганттық өсу 

полюсы» дейді. Оның ерекшелігі – ол экспорттық өндірілгеннен тек 3-5% жібереді, 

қалғаны, негізгі басымы – шикізат және отын-энергетика салаларының өнімдерімен 

Бразилияның өзінде тұтынады.Қазіргі уақытта әлемде екі мыңға жуық арнайы 

экономикалық аймақтар бар. Олардың саны жылдам өсіп келе жатыр. Қазіргі күнде ондай 

аймақтар аймақтық даму және тиімді шаруашылық байланыстарды қалыптастыру 

орталықтары болып табылады, экономиканы белсенді етеді, кеңінен инвестицияларды 

тартуға, халықты жұмыспен қамтуға, халықаралық сауданы кеңейтуге ықпал жасайды. 

Осылардың бәрін «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағына жатқызуға болады. 

Бұл оның жерін кеңейтуді қажет екенін түсіндіреді.  

Арнайы экономикалық аймақты кеңейтудің мақсаты республиканы әлемдік саудаға 

жылдам тарту, экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жұмыссыздықты 

төмендету үшін Ақтау портын барынша тиімді пайдалану болып табылады. 

Арнайы экономикалық аймақтың жерін кеңейту Ақтау портының қуатын арттыруға 

қажет. Мамандардың бағалауы бойынша, Солтүстік – Оңтүстік көлік дәлізін дамытуда, 

оның бір аялдамасы Ақтау болады, Азия-Тынықмұхит өңіріндегі және Парсы 

шығанағындағы елдерінің жолында транзиттік жүктердің өсуі жобаланып отыр: Иран – 

Каспий өңірі – Ресей – Шығыс және Батыс Еуропа елдері. Ақтау қаласы Қазақстан 

Республикасының көлік стратегиясында ТРАСЕКА және Солтүстік – Оңтүстік көлік 

дәліздерінің қиылысында тұрған, маңызды тізбек болып, Қазақстанның батыс «қақпасы» 

болып танылған. 

Арнайы экономикалық аймақты басқару Маңғыстау облысы Ақтау қаласы әкімдігімен 

«Кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту департаменті» Мемлекеттік мекемемен, жергілікті 

бюджеттен қаржыланатын «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағы әкімшілігі – 

орындаушы органмен жүзеге асады.  

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының әкімшілігі арнайы 

экономикалық аймақтың стратегиясын және бағдарламасын іске асырады, отандық және 

шетелдік инвестицияларды тартады, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтың дамуы 

үшін және оны жасау мақсатына жету үшін несие құралдарын тартады. Бұдан басқа, 

әкімшіліктің құзыретіне кіретін мәселелер: инвестициялық жобаларды қарастыру, бекіту 

және іске асыруды ұйымдастыру; арнайы экономикалық аймағы аумағында мемлекеттік 

және басқа да органдардың өзара іс-әрекет етуін қамтамасыз ету, арнай экономикалық 

аймақтың жасау мақсатына сәйкес кәсіпкерлік іс-әрекеттер түрлерін анықтау; Қазақстан 

Республикасының жер заңында қарастырылған жер учаскелеріне құқық берудің ерекше 

тәртібіне сәйкес арнайы экономикалық аймақтың аумағында жер қатынастарын реттеуді 

жүргізу; аймақтың аумағында іс-әрекет жүргізетін шаруашылық субъектілерді тіркеу; 

Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған басқа да өкілеттіктерді жүргізу. 

Арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы банктік қызметтерді Қазақстан 

Республикасының банктік заңдарына сәйкес екінші дәрежелі банктер көрсетеді.  
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Арнайы экономикалық аймақтың іс-әрекеті Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негізделген және 1996 жылдың 26-шы қаңтарында шыққан Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар 

туралы» Заңымен және сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа заңымен 

реттеледі [2]. 

Егер Қазақстан Республикасымен бекітілген халықаралық келісімдер мен арнайы 

экономикалық аймақтар туралы заңдарда тұратын ережелерден басқа ережелер белгіленсе, 

онда халықаралық келісім ережелері қолданылады. 

Арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы салық салу Қазақстан 

Республикасының салық заңдарымен реттеледі [3]. 

Арнайы экономикалық аймақтарды жасаудың әлемдік тәжірибесі көрсеткендей, 

аймаққа инвестицияларды тартудың тиімді әдісі, сыртқы экономикалық және аймақ аралық 

байланыстардың және экономиканың катализаторы. 

Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы заң жобасында 

оператор компаниясы туралы қарастырылған. 

Оператор компания – арнайы экономикалық аймақ қатысушыларын тарту, қызметтің 

басым түрлерін жүзеге асыру үшін оларды инфрақұрылымдық ресурстармен және өзге де 

жағдайлармен тиімді қамтамасыз ету үшін уәкілетті орган айқындатын заңды тұлға [4].  

Арнайы экономикалық аймақтың жасау және дамыту жоспарын жетілдіру мемлекеттік 

саясаттың дәлелдік деңгейін көтеруге бағытталған, яғни ғылыми-техникалық, әлеуметтік, 

сыртқы экономикалық және т.б., жиынтықта арнайы экономикалық аймақтың басқару 

элементі ретінде сыртқы экономикалық ортасын қалыптастырады.  

Арнайы экономикалық аймақты басқарудың шетелдік тәжірибесі бір мағыналы емес, 

олардың тартымды болып көрінгені, егер оны пайдалануда сәйкес елдің ерекшелігін, оның 

орналасуын, оның қажетті материалдық және еңбек ресуртарының, дамыған 

инфрақұрылымының және т.б. болуы ескерілмесе күтілген тиімділікті қамтамасыз етпейді.   

 Мемлекеттің реттеу арқылы қалыптасатын арнайы экономикалық аймақтың басқару 

механизмдері келесі элементтерді құрайды: 

- арнайы экономикалық аймақтың дамыту мақсатын және негізгі басымдылықтарын 

қамтитын арнайы экономикалық аймақты жоспарлау; 

- арнайы экономикалық аймақты басқарудың нақты ұйымдастыру құрылымын 

қалыптастыру; 

- шаруашылық іс-әрекетінің жеңілдетілген кеден, салық, валюталық-несие тәртіптері; 

- рұқсат беру механизмдері (лицензиялау, тіркеу, мүліктік және кепілдік қатынастарға 

шектеу қою, соның ішінде жер меншігі құқығына қатысты, визалық рәсімдеу және т.б.); 

- жұмысбастылық және халықты әлеуметтік қорғау саясаты. 

 Арнайы экономикалық аймақты жетілдіру, оларды жасау және қызмет ету 

жоспарлығын күшейту, иерархияның барлық деңгейінде сәйкес ұйымдастыру құрылымын 

қалыптастыру, ынталандыру, жеңілдіктер және преференцийлар жүйесінің дәлелдемелік 

деңгейін әрі қарай көтеру жолы бойынша жүру қажет. Арнайы экономикалық аймақты 

басқарудың негізгі мақсаттарына және қызметтеріне сәйкес арнайы экономикалық аймақты 

басқарудың екі ұйымдастыру формасы мүмкін: республикалық және өңірлік. 

Арнайы экономикалық аймақты басқарудың қолайлы варианты «Арнайы 

экономикалық аймақты дамыту компаниясын – оператор-компанияны» қалыптастыру, 

оның құрамына бақылау акция пакетіне ие, мемлекеттік ұйымдар, өнеркәсіптік және қаржы 

институттары, қызмет көрсету саласындағы мекемелер, заңды және жеке тұлғалар кіруі 

мүмкін.    Қалыптасқан жағдай Қазақстандағы позитивтік әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістердің қатысушысы ретінде порттың тұрақты рөлін бекіту мақсатында шешім 

қабылдауда жаңа ғылыми тәсілдерді жасауды қажет етеді. Ақтау порты бағытындағы жүк 

ағымдарын тұрақтандыру бойынша шараларды жүзеге асыру нарықтық үлесті ұстап қалу 

мен балансталған іс-әрекетті қамтамасыз етуді қосымша және жаңа жүк көлемдерін тарту 

есебінен ұйғарады 
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Предметом исследования данной статьи является особенности инноваций в экономике 

как многозначного и многоаспектного явления, влияющего на развитие экономического 

роста. 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л., в свою очередь, назвали фактором инновационного пути 

развития экономики крупные компании, упирая на то, что новейшие технологии, как 

правило, требуют:  

а) использование крупного капитала,  

б) крупных рынков,  

в) комплексного, централизованного и строгого интегрированного рынка,          

г) богатых и надежных источников сырья.  

Иными словами, только крупным компаниям под силу обеспечить технический прорыв 

в силу их обладания достаточной ресурсной базой, в то время как малому бизнесу это не 

под силу [1].  

Однако помимо данного фактора исследователи выделили еще три:  

-  избыток высококвалифицированных кадров; 

-  международные связи; 

-  внутренний спрос. 

Анализируя рост числа наукоемких производств за последние десятилетия, можно 

сформулировать вывод, что наука с каждым веком приобретает все более важную роль в 

экономике и уже не только уровень развития государства влияет на науку, а именно степень 

развитости науки задает скорость прогресса страны. В современном производстве 

инновация, как результат научной деятельности, начинает играть особую роль. И здесь 

важно взаимодействие науки, государства и бизнеса, когда государство поддерживает 

бизнес всеми законными путями, при этом четко осознавая различия в инновациях.  

Инновация (нововведение) – комплексный процесс создания распространения и 

использования нового практического средства (новшества) для удовлетворения 

человеческих потребностей, меняющихся под воздействием закономерного развития 

общества, а также сопряженные с данным новшеством изменения в социальной и 

вещественной среде [2]. 

Термин инновация наиболее широко распространен в американском менеджменте.  

Так, американские авторы задались целью исследовать роль инноваций как связующего 
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звена между маркетинговым подходом фирмы к бизнесу и ее организационным 

поведением. В частности, американскими учеными формируются следующие гипотезы: 

1) Инновационная деятельность определяет соотношение маркетингового подхода и 

организационного поведения фирмы; 

2) Ориентация на потребителя положительно воздействует на инновационную 

деятельность и в технической, и в административной сферах; 

3) Ориентация на конкурента положительно влияет на информационную деятельность 

в технической сфере, но не оказывает прямого влияния на инновации в административной 

сфере; 

4) Межфункциональная координация положительно влияет на инновационную 

деятельность в обеих сферах; 

5) И технические, и административные инновации имеют прямое положительное 

воздействие на организационное поведение фирмы; 

6) Оба типа инноваций положительно взаимодействуют друг с другом, создавая 

синергетический эффект в деятельности фирмы; 

7) Внешняя нестабильность усиливает связь маркетинговая ориентация – инновации.  

Необходимо обратить внимание на следующую характерную особенность 

нововведений. Это может быть новый продукт, предназначенный для удовлетворения 

конечного спроса населения. Типичные нововведения такого рода были связаны за 

последние годы с появлением на рынке видеомагнитофонов, проигрывателей на основе 

компакт-дисков, кабельного телевидения, персональных компьютеров и т.д.  

Но нововведением может быть и процесс, например, новая технология изготовления 

ценных лекарственных препаратов, позволяющая увеличить их выпуск или снизить 

себестоимость их производства.  

Ученые Д. Соколов, А. Титов, М. Шабанова под инновацией (нововведением) 

понимают итоговый результат создания и освоения принципиально нового 

модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные 

потребности и дающий ряд эффектов: экономический, научно-технический, социальный, 

экологический [3].  

Ю. Морозов под инновациями понимает прибыльное использование новаций в виде 

новых технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-

экономических решений производственного, финансового, коммерческого или иного 

характера. А.Пригожий сводит нововведение к развитию технологии, техники, управления 

на стадиях их зарождения, освоения, диффузии на других объектах. П. Завлин, В. Казанцев, 

Л. Миндели и др. определяют инновацию как использование в той или иной сфере общества 

результатов интеллектуальной деятельности, направленных на совершенствование 

процессов деятельности или его результатов.  

Ретроспективный анализ позиций отдельных ученых обуславливает необходимость 

сформировать собственное определение понятия инноваций. Это вызвано тем, что в 

зарубежных и отечественных исследованиях, в официальных документах нет ясности и 

единообразия. Вырисовываются две позиции. Первая: инновация — это процесс создания 

новшества; вторая: инновация — это продукт творческого процесса.  

С учетом вышесказанного, по нашему убеждению, инновация представляет собой результат 

творческой деятельности по созданию и освоению новых технологий, видов продукции, 

организационно-технических и социально-экономических решений производственного, 

финансового, управленческого, коммерческого или иного характера.  

Особенности инноваций позволила выделить капиталосберегающие, 

трудосберегающие, технологические, экологические, экономические, эпохальные, 

базисные, улучшающие инновации, микроинновации, псевдоинновации, антиинновации и 

др. 

Капиталосберегающие инновации направлены на экономию капитала. Потребность в 

капиталосберегающих технологиях наблюдается, в первую очередь, в менее развитых 
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странах, где сосредоточен избыток дешевой трудовой силы и присутствует недостаток 

капитала для инвестиций в долгосрочные и, следовательно, рисковые научные программы.  

Трудосберегающие инновации увеличивают предельный продукт капитала 

относительно предельного продукта труда и внедряются по мере того, как растущая 

заработная плата забирает все больше от прибыли, лишая предпринимателя сверх прибыли 

или технологической квазиренты.  

Технологические инновации направлены на расширение ассортимента и улучшение 

качества производимых товаров и услуг (инновация-продукт) или используемых при этом 

технологий (инновация-процесс). Именно они лежат в основе удовлетворения растущих, 

все более разнообразных личных, производственных и иных потребностей, насыщения и 

обновления рынков товаров и услуг, повышения эффективности производства, смены 

моделей и поколений техники, технологических укладов и технологических способов 

производства.  

Экологические инновации обеспечивают рациональное, более экономное 

использование вовлеченных в производство природных ресурсов, более эффективные 

методы их воспроизводства (поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, 

выращивания лесов, мелиорации и рекультивации земель и т.д.) и уменьшения вредных 

выбросов в окружающую среду. Этот вид инноваций тесно связан с технологическими 

инновациями и нередко может рассматриваться как их разновидность, но у них особая 

целевая функция.  

Экономические нововведения находят выражение в использовании более эффективных 

форм организации, специализации, кооперирования, концентрации, диверсификации 

производства, методов организации труда, новых финансово-кредитных институтов и 

инструментов, видов ценных бумаг, управления экономическими процессами, 

прогнозирования их динамики и изменений конъюнктуры и т.д.  

Особая роль связанна с субъектом инноваций. Так, поскольку любое нововведение 

требует определенных усилий и затрат на свою реализацию, выделяют государственно-

правовую инновацию. Государственно-правовая инновация вводится посредством 

соответствующих государственных институтов, например парламента, выборных органов 

и т.д. в то время как экономическая потребует использование финансовых институтов – 

банков, кредитных организация, пенсионных фондов, страховых компаний и венчурных 

фондов. 

Особая роль в теории инновационного развития экономики принадлежит степени 

новизны инновации, ее возможному и фактическому влиянию на конкретную сферу жизни 

общества или на развитие человечества в целом. Ряд исследований выделяют эпохальные 

инновации, базисные инновации, улучшающие инновации, микроинновации, 

псевдоинновации и антиинновации.  

Эпохальные инновации осуществляются раз в несколько столетий, длятся 

десятилетиями, ведут к глубоким трансформациям той или иной сферы жизни общества и 

знаменуют переход к новому технологическому или экономическому способу 

производства, социокультурному строю, очередной мировой цивилизации. В качестве 

примеров можно привести освоение земледелия и скотоводства, появление письменности, 

создание государства, промышленную революцию, научно-техническую революцию, 

распространение глобализации, создание огнестрельного и термоядерного оружия и т.п.  

Базисные инновации выражаются в радикальных изменениях в технологической базе и 

способах организации производства, государственно-правового и социокультурного строя, 

духовной жизни и т.п. Волны базисных инноваций в последние столетия наблюдаются при-

мерно раз в полвека, при переходе к очередному технологическому укладу, Кондратьевско-

му циклу, радикальным преобразованиям в других сферах общества в рамках преобладаю-

щей мировой цивилизации (или ее этапа), технологического и экономического способа про-

изводства, политического и социокультурного строя и т.п. Примерами могут служить 

формирование акционерных обществ, монополий, государственно-монополистического 
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капитализма в рамках индустриального способа производства. Базисные инновации 

находят также выражение в создании новых отраслей, форм организации производства, 

государственно-правовых институтов, научных и художественных школ и т.п. 

Улучшающие инновации направлены на развитие и модификацию базисных 

инноваций, их распространение в разных сферах с учетом их специфики. Потоки 

улучшающих инноваций следуют за волнами базисных, они на порядки многочисленнее 

их, но отличаются значительно меньшей новизной и более коротким жизненным циклом. 

Приносимый каждой из них эффект обычно значительно меньше, чем у базисных 

нововведений, но в силу массовости общая сумма эффекта наибольшая. Именно в улучша-

ющих инновациях находит выражение дух новаторства, свойственный миллионам лидеров 

в разных сферах жизни общества. 

Микроинновации направлены на улучшение отдельных параметров выпускаемой 

продукции, используемой технологии, экономических, социальных, политических систем 

и т.п. и обычно не приносят сколько-нибудь значительного эффекта. 

Особый путь развития экономики связан с псевдоинновациями и антиинновациями. 

Псевдоинновации — категория, выделенная Герхардом Меншем. Она выражает 

ложные пути человеческой изобретательности и предприимчивости, направленные на 

частичное улучшение и продление агонии устаревших в своей основе, осужденных на уход 

с исторической арены технологий, общественных систем и институтов. В порядке 

исключения это может вдохнуть новую жизнь в устаревший институт, подвигнуть его на 

новый виток спирали своего жизненного цикла. Но обычно они порождаются силой 

привычки, консерватизмом действия обречены на неуспех и тормозят общественный 

прогресс. Псевдоинновации, как правило, распространены на заключительной фазе жизнен-

ного цикла уходящей системы, когда она уже в основном исчерпала свой потенциал, но 

всячески сопротивляется замене более прогрессивной системой, стремится с помощью 

видимости обновления сохранить свою нишу в новом мире.  

Антиинновации — вводимая Ю.В. Яковцом, категория для обозначения тех 

нововведений, которые носят реакционный характер, обозначают шаг назад в той или иной 

сфере человеческой деятельности [4].  

Исследуя инновации, следует учесть такой немаловажный фактор, как окружающая 

среда, кластер или экономическое пространство, в котором действует инноватор. 

Существуют определенные географические преимущества, которые влияют на успех того 

или иного бизнеса, в том числе и высокотехнологического. Портер М., анализируя влияние 

экономической среды на активность предпринимателя-инноватора, пришел к выводу, что 

чем более развит кластер, тем больше возможностей для технологического прогресса.   

Определенную роль в привлекательности региона могут играть и сами фирмы. 

Компании могут выступать в качестве банального потребителя ресурсов. Однако в случаи, 

когда фирма действует на пользу региону, выигрывает не только место базирования 

производства, но и сама фирма. Как только предприятие начинает инвестировать в регион, 

она становится заинтересованным лицом, желающим сделать его лучше с точки зрения 

производственных возможностей.   

Однако существование рыночных ошибок, связанных с инновационной деятельностью, 

требует вмешательства государства. Однако такой шаг может привести к нежелательным 

последствиям. Инновационное развитие демонстрирует высокую степень зависимости от 

поддержки региона, так что если какой-нибудь город пропустит важную тенденцию, новую 

технологию или момент инвестирования в инфраструктуру, то принцип laissez-faire сыграет 

злую шутку и регион окажется на задворках развития экономических преимуществ на 

долгое время.  

Существует практика агрессивного вмешательства правительства и четкое 

планирование, так называемая философия «если создашь (условия), они (предприниматели) 

придут». Обычно политическое вмешательство распространяется на сектора экономики, 

показывающие самые быстрые темпы роста. Эти усилия, зачастую, выражаются в простом 
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копировании благоприятствующих условий у соседей. В США, например, в 48 штатах из 

50 существуют биотехнологичные кластеры. Большинство из этих кластеров представляют 

собой терапевтические кабинеты или факультеты в университетах или медицинских 

школах. 

Многочисленные примеры доказали, что правительство не в состоянии создавать 

кластеры. Таким примером выступает попытка Нью-Джерси повторить успех Силиконовой 

долины. Не смотря на наличие в регионе исследовательских институтов и активности 

частного сектора в исследованиях и разработках, чистый эффект заключался в создании 

нескольких стратегических партнерств, но не в экономическом развитии Нью-Джерси. 

Природа разработки инновации затрудняет искусственное создание промышленных 

кластеров. Коммерциализация технологических изобретений требует адаптации научного 

потенциала к нуждам потребителя и к рынку, а не государственное давление. 

Экономически обоснован тот факт, что сектора промышленности образуются в 

специальные зоны по различным причинам. Однако географическая концентрация 

производства зачастую объясняется наличием в регионе ресурсов, а в отношении 

инноваций, производство будет искать центры знаний и возможности максимального 

возврата вложений. Так как инновации ведут к повышению производительности и росту 

заработной платы, что выгодно уже региону, а не предпринимателю, рабочие места, 

связанные с рутинной деятельностью, останутся в регионе до тех пор, пока инвестиции в 

рабочую силу будут оставаться экономически выгодными. Как только данное 

преимущество становится не актуальным, рынок меняется, или издержки делают компанию 

не конкурентоспособной, данный регион покидается производителем.  

Таким образом, разработка и внедрение новых технологий – сложная задача, 

требующая привлечения не только ученых, но и предпринимателей и государства. Лишь на 

уровне использования, новая идея становится инновацией. Помимо этого, в современных 

условиях результаты фундаментальных исследований, важнейших прикладных 

исследований и разработок служат не только основой экономического роста государства, 

но и определяют уровень конкурентоспособности государств в мировом сообществе, 

степень обеспечения их национальной безопасности и равноправной интеграции в 

мировую экономику и его устойчивого развития. 

Существует целый ряд условий, при которых возможен рост экономики на основе 

инноваций. Анализируя многочисленные точки зрения экономистов, можно выделить 

следующие условия инновационного роста экономики: 

Избыток квалифицированных кадров. 

Постоянные расходы на образование. 

Наличие частного капитала, готового инвестировать в инновации (венчур). 

Внутренний спрос. 

Международные связи. 

Открытость экономики. 

Развитость кластеров (по определению Портера) и создание конкурентных 

преимуществ. 

Несмотря на то, что Шумпетер И. признавал все возрастающую роль крупных 

компаний в инновационном развитии экономики в силу обладания ими крупного капитала 

и научного потенциала, как видно из исследований экономистов, основная роль ТНК – это 

улучшающие инновации. Риск вывода на рынок абсолютно нового продукта – прерогатива 

малого предпринимательства, которое, по сути, является основным источником 

инновационного роста экономики в силу готовности малого бизнеса к жесткой борьбе за 

потребителя. Важную роль в поддержке частного инноватора, помимо государства, которое 

должно обеспечивать равные условия при выходе на рынок, начинает играть венчурный 

капитал, поддерживающий предпринимателя не только финансово, но зачастую и при 

помощи консалтинга [2]. 

Таким образом, основываясь на разработанной теории инновационного развития, 



358 

 

становится ясно, что в нынешний век, основой прогресса экономики становятся не просто 

нововведения, но фундаментальная наука как одна из стратегических составляющих 

развития всего общества на всех уровнях и способность коммерциализировать результаты 

научных разработок.  
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На современном этапе организации финансовый контроль претерпевает серьезные 

изменения. Это связано с принципиально новым характером товарно-денежных отношений 

в современной РК. Необходимость финансового контроля, его сущность и значение 

определяются Конституцией РК. Очень строго стоит вопрос о необходимости определения 

задач и функций различных контрольных органов исполнительной и представительной 

власти. 

В данной работе постараемся дать определение понятию финансового контроля, его 

классификации и форм осуществления, а также понятиям и системам методов финансового 

контроля. Финансовый контроль является контролем законодательных и исполнительных 

органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой 

деятельностью всех экономических субъектов (государства, предприятий, учреждений и 

организаций) с применением особых методов, а также то, что он включает контроль за 

соблюдением финансово-хозяйственного законодательства в процессе формирования и 

использования фондов денежных средств; оценку экономической эффективности 

финансово-хозяйственных операций и целесообразности произведенных расходов. 

Государственный финансовый контроль представляет собой один из видов 

государственного контроля и осуществляется на всех стадиях финансовой деятельности, то 

есть в процессе образования, распределения (перераспределения) и использования фондов 

денежных средств. Он направлен на проверку соблюдения финансового законодательства 

и целесообразности деятельности всех государственных и муниципальных органов власти.  

Финансовый контроль охватывает не только финансовую деятельность 

государственных, муниципальных, но и иных организаций, физических лиц, 

предпринимателей в целях поддержания законности и правопорядка в сфере финансов. 

Финансовый контроль обеспечивает, таким образом, обратную связь, что является 

необходимым условием принятия правильных управленческих решений. Правильно 

поставленный финансовый контроль способствует избежанию ошибок. 
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Финансовый контроль включает в себя: контроль за исполнением государственного 

бюджета; бюджетов субъектов РК; внебюджетных фондов; контроль за состоянием 

внешнего и внутреннего долга; государственных резервов.  

Объект финансового контроля не ограничивается проверкой только денежных средств. 

В конечном итоге он означает контроль за использованием материальных, трудовых, 

природных и других ресурсов страны, поскольку в современных условиях процесс 

производства и распределения опосредствуется денежными отношениями.  

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации финансовой 

политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Это, прежде всего 

разработка, утверждение и исполнение бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, а 

также контроль за финансовой деятельностью государственных предприятий и 

учреждений, государственных банков и корпораций.  

Финансовый контроль проводится разнообразными методами.  Применение 

конкретного метода финансового контроля зависит от ряда факторов: от правового 

положения и особенностей форм деятельности органов, осуществляющих финансовый 

контроль, от объекта и целей контроля, оснований возникновения контрольных 

правоотношений. Проведение методов финансового контроля, как правило, всегда 

планируется. Однако они могут осуществляться и вне плана, в связи с возникшей 

необходимостью. Систему методов финансового контроля составляют:  

- ревизия,  

- тематическая проверка,  

- анализ финансово- хозяйственной деятельности (счетная проверка, обследование).  

Ревизия – это наиболее действенный метод последующего контроля. Ее основная цель 

– изучить специальными приемами документального и фактического контроля 

экономическую эффективность финансово-хозяйственной деятельности, законность, 

достоверность и целесообразность хозяйственных и финансовых операций. Ревизия 

является важным средством вскрытия и предупреждения различных злоупотреблений, 

нарушений государственной и финансовой дисциплины, а также выявления и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов. Ревизия отличается от других методов контроля 

определенной периодичностью (не реже одного или двух раз в год). Результаты ревизии 

оформляются актом, имеющим юридическое значение как источник доказательств в 

судебно-следственной практике.   

Тематическая проверка, в отличие от ревизии, проводится по определенному кругу 

вопросов или по одному вопросу (теме) путем ознакомления на месте с отдельными 

участками хозяйственной и финансовой деятельности. При этом используют различные 

приемы фактического и документального контроля, необязательно прибегая к проверке 

первичных документов и учетных записей с точки зрения их законности и достоверности. 

Тематические проверки так же, как и ревизии, являются формой не только внешнего, но и 

внутрихозяйственного контроля. Они проводятся нерегулярно и оформляются, как 

правило, справками или докладными записками.  

Счетная проверка отчетности подразумевает контроль достоверности бухгалтерских 

отчетов и балансов. Это одна из последующего контроля, осуществляемого планомерно 

(как правило, один раз в год) финансовыми органами, контролирующими расчеты 

предприятий и производственных объединений по платежам из прибыли.  

Основными вопросами для счетных проверок являются: достоверность отчетных 

данных о выполнении планов производства и реализации продукции, прибыли, 

производительности труда, рентабельности; уровень затрат на производство и 

себестоимость продукции и др.  

Обследование в отличие от проверки охватывает более широкий спектр финансово – 

экономических показателей обследуемого экономического субъекта для определения его 

финансового состояния и возможных перспектив развития. Надзор производится 

контролирующими органами за экономическими субъектами, получившими лицензию на 
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тот или иной вид финансовой деятельности, и предполагает соблюдение ими 

установленных правил и нормативов.  

Так, по результатам контрольных мероприятий Счетного комитета только за первое 

полугодие 2019 года установлены факты нарушения требований законодательства на 

общую сумму более 2,5 млрд. тенге. Здесь же можно особо подчеркнуть, что в качестве 

основной задачи, можно сказать, миссии системы государственного финансового контроля 

следует рассматривать не только выявление, но и оперативное возмещение потерь 

государственного бюджета, предупреждение, пресечение нарушений требований 

действующего законодательства, а также совершенствование всей системы управления 

государственными ресурсами путем разработки соответствующих рекомендаций и 

предложений.  

В Казахстане проделана определенная работа по построению системы 

государственного финансового контроля, адекватной развивающимся рыночным 

отношениям и общепринятым в мировой практике требованиям. Определены 

конституционные нормы государственного финансового контроля, создан Счетный 

комитет как конституционный орган, осуществляющий независимый от исполнительной 

власти контроль за исполнением республиканского бюджета, разработана Концепция 

реформирования органов государственного финансового контроля, принят Закон 

Республики Казахстан «О контроле за исполнением республиканского и местных 

бюджетов» и т.д.  

Несмотря на отмеченные выше положительные результаты, в казахстанской системе 

государственного финансового контроля сегодня существуют серьезные проблемы. Вот 

некоторые из них: 

-  Основная проблема концептуального характера в сфере государственного 

финансового контроля нашей республики – это отсутствие целостности и системности 

контрольной деятельности государства. Так, в настоящее время полномочия Счетного 

комитета ограничиваются контролем за исполнением республиканского бюджета. Вместе с 

тем во многих странах независимо от государственного устройства органы высшего 

финансового контроля наделены полномочиями осуществления внешнего контроля и на 

местном уровне.  

Существенные проблемы имеются в осуществлении внешнего контроля исполнения 

доходной части государственного бюджета, что обусловлено противоречиями в 

законодательстве.  

-  Следующий блок проблем связан с несовершенством законодательной базы. В 

настоящее время многие аспекты осуществления контроля за использованием бюджетных 

средств не находят должного отражения в нормативных правовых документах. В 

республике контроль за исполнением республиканского и местных бюджетов разделен на 

внешний и внутренний контроль. 

 К примеру, в законодательстве республики не закреплены конкретные виды 

нарушений бюджетного законодательства, отсутствует действенный механизм реализации 

решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, законодательно не 

установлены сроки реализации данных решений, отсутствуют эффективные правовые 

механизмы по установлению ответственности за данные нарушения. Сегодня за нецелевое 

использование бюджетных средств наказываются учреждения и организации, а не 

конкретные лица, допустившие данное нарушение. -  Существуют также проблемы 

методологического обеспечения контрольной деятельности. -- Особого внимания требует 

проблема отсутствия координации в работе различных органов контроля, которая приводит 

к дублированию и параллелизму контрольных мероприятий.  

-  Важнейшей проблемой для финансового контроля в настоящее время остается 

несовершенство бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что негативно сказывается 

на налоговом администрировании и не обеспечивает полную мобилизацию налогов, сборов 
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и других платежей в бюджет. Существуют также проблемы кадрового обеспечения 

государственного финансового контроля. 

Заключение 

Необходимость финансового контроля, его сущность и значение определяются 

государственным устройством страны. По мере развития рыночной экономики, тем более с 

усилением ее социальной ориентации, контрольно-финансовые функции государства все 

более усложняются. 

Финансовый контроль осуществляется в установленном правовыми нормами порядке 

всей системой органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том 

числе специальными контрольными органами при участии общественных организаций и 

иных хозяйствующих субъектов. Их права, обязанности и ответственность строго 

регламентированы законодательством. 

Финансовый контроль включает проверку: соблюдения требований экономических 

законов; составления и исполнения бюджета; финансового состояния и эффективного 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; 

налоговый контроль и другие направления. 
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Острая потребность в устойчивой динамике экономического развития Казахстана 

продиктована особенностями изменений в современном обществе: глобализацией 

экономики, интеграцией национальных экономических систем, динамичным развитием 

когнитивной экономики. Одновременно с таким положением, отмечается спад роста 

экономики до уровня 1-1,5% в год. Причинами снижения роста можно считать низкую 

инвестиционную активность и трудности формирования национальной системы 

инноваций.  

Инновации представляются одним из важных факторов экономической динамики. При 

этом переход к инновационной экономике должен сопровождаться созданием 

национальной индустриально-инновационной системы, которая отличается развитой 

инфраструктурой, развитием рынка технологий, детальным законодательным 

регулированием. Кроме того, крайне важно закрепить нормы, которые станут основой для 

защиты прав интеллектуальной собственности.  

Инвестиционная привлекательность – один из важнейших факторов, который 

оказывает влияние на развитие индустриально-инновационной системы в регионе. 

Благодаря управлению этим направлением, становится возможным составлять прогнозы, 
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проводить анализ, а также принимать управленческие решения, влияющие на изменения, 

которые оказывают положительное влияние на экономическую динамику страны в целом.  

Страны с развивающимися рынками в условиях глобализации получают всё больше 

возможностей роста экономики за счет привлечения прямых зарубежных инвестиций. 

Мировые технологии становятся фактором диверсификации экономики. При этом 

модернизация промышленности инновационными решениями оказывается доступной 

благодаря мобильности потоков капитала. Иностранные инвестиции – основное 

направление, которое должно быть развито в ближайшие годы в Казахстане с целью 

окончательного перехода национальной экономики на инновационный путь.  

Сложность интеграции, транснационализации промышленности и индустрии 

усугубляется еще и тем, что в настоящее время в Казахстане отмечается изношенность 

основных фондов производства на уровне 50%, а в обрабатывающей промышленности этот 

процент выше – 70. Это является глобальной проблемой на пути к реализации 

стратегической задачи перехода к инновационному типу развития экономики. Таким 

образом, научное исследование механизмов привлечения иностранного капитала в 

развитие промышленности становится одним из наиболее актуальных.  

Развитию и совершенствованию инвестиционной деятельности сейчас уделяют 

большое внимание так, как она в той или иной степени присуща любому предприятию, будь 

то инвестиции в приобретение основных средств или реализация глобальных проектов. 

Очень важно, чтобы предприятие со всей ответственностью подходило к принятию 

решения по инвестициям, от этого будет зависеть результат инвестиционной деятельности 

и всей деятельности в целом. В современных условиях наиболее важным этапом в процессе 

управления инвестициями является оценка экономической эффективности инвестиций. В 

ходе исследования было выявлено, что на протяжении пяти лет частные инвестиции 

преобладали над государственными и иностранными и составили 54,68% от общего 

количества инвестиций. Государственные инвестиции составили 19,32%, иностранные 

инвестиции – 26%. В последнее время наблюдалась тенденция в сторону увеличения 

иностранного капитала, чему способствует государственная налоговая политика и закон 

«об инвестициях». 

Наибольший поток инвестиций от общего количества осуществляется в области 

горнодобывающей промышленности, среди инвестиций в основной капитал, преобладали 

инвестиции, направляемые на строительно-монтажные работы.  

Но в настоящее время наблюдается слабая интеграция научных достижений и 

коммерческих организаций. Таким образом, коммерциализация инноваций становится 

фактически недостижимой вершиной, что и не позволяет формироваться и развиваться 

национальной индустриально-инновационной системе в Казахстане.  

 

      Литература 

1. Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л. Государство и бизнес. 

Алматы, 2017 

2. Рынок: проблемы и перспективы развития. Под ред. Кенжегузина М.Б. – Алматы: 

Институт экономики МОН РК, 2015. 

3. Кошанов А.К., Жатканбаев Е.Б., Болатханова З.А. Формирование государственного 

предпринимательства в Республике Казахстан в условиях смешанной экономики. Алматы, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 



363 

 

 УДК 656.11 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 

 

Нурбекова К.С. - к.т.н., доцент.  

Алматинский гуманитарно-экономический университет, Алматы 

Е-mail: n.nurbekova@ageu.edu.kz 

 

Аннотация 

Транспортная логистика является очень важным видом деятельности для экономики. 

Поэтому целью статьи является определение роли транспортной логистики в экономике, 

а также рассмотрение основных принципов логистики и сферы их применения. Развитие 

экономики в стране напрямую связано с развитием промышленности. Поэтому в статье 

была разработана и проанализирована структура логистической системы предприятия, 

оценено влияние транспортной логистики на работу логистической цепи. Предлагается 

вариант использования инновационной системы маркетинга, основанной на эффективном 

использовании транспортной логистики. Определены роль, место и актуальность 

транспортной логистики как подсистемы логистической цепи данного промышленного 

предприятия. Необходимо решить проблемы, возникающие в транспортной логистике 

предприятий данной сферы в нашей стране в связи с постоянной потребностью в каналах 

поставок сырья и полуфабрикатов, а также сбыта произведенной продукции. В этом 

случае важнейшим вопросом является решение об определении пути движения товаров. 

Ключевые слова: транспортная логистика, принципы логистики, поставщики, 

моделирование продаж и логистики. 

 

Abstract 

Transport logistics is a very important activity for the economy. Therefore, the purpose of the 

article is to determine the role of transport logistics in the economy, as well as to consider the 

main logistics principles and their scope of application. The development of economy in the 

country is directly related to the development of industry. Therefore, in the article, the structure 

of the logistics system of the enterprise was developed and analyzed, the impact of transport 

logistics on the operation of the logistics chain was evaluated. The option of using an innovative 

marketing system based on the efficient use of transport logistics is offered. The role, place and 

relevance of transport logistics as a subsystem of the logistics chain of this industrial enterprise 

is determined. It is necessary to solve the problems occurring in transport logistics of enterprises 

in this field in our country due to the constant need for supply channels of raw materials and semi-

finished products, as well as distribution of manufactured products. In this case, the most 

important issue is the decision to determine the way of movement of goods. 

Keywords: transport logistics, logistics principles, suppliers, sales and logistics modeling 

 

Аңдатпа 

Көлік логистикасы экономика үшін өте маңызды қызмет саласы болып табылады. 

Сондықтан мақаланың мақсаты – көлік логистикасының экономикадағы рөлін анықтау, 

сонымен қатар негізгі логистикалық принциптерді және олардың қолданылу аясын 

қарастыру. Елімізде экономиканың дамуы өнеркәсіптің дамуына тікелей байланысты. 

Сондықтан мақалада кәсіпорынның логистикалық жүйесінің құрылымы әзірленді және 

талданды, көлік логистикасының логистикалық тізбектің жұмыс істеуіне әсері 

бағаланды. Көлік логистикасын тиімді пайдалануға негізделген инновациялық маркетинг 

жүйесін пайдалану нұсқасы ұсынылады. Осы өнеркәсіптік кәсіпорынның логистикалық 

тізбегінің ішкі жүйесі ретінде көлік логистикасының рөлі, орны және өзектілігі 

анықталған. Еліміздегі осы саладағы кәсіпорындардың көліктік логистикасында орын 
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алып отырған проблемаларды шикізат пен жартылай фабрикаттарды жеткізу 

арналарының, сондай-ақ өндірілген өнімді бөлудің тұрақты қажеттілігіне байланысты 

шешу қажет. Бұл жағдайда ең маңызды мәселе - тауарлардың қозғалу жолын анықтау 

туралы шешім. 

Кілт сөздер: көлік логистикасы, логистикалық принциптер, жеткізушілер, сату және 

логистикалық модельдеу 

 

Қазіргі әлемде логистика ұлттық экономиканың бір бөлігі болып табылады, сәйкесінше 

логистикалық шығындардың кәсіпорынды басқару тиімділігіне әсер ету фактісін 

анықтайды. Логистикалық шығындар көлемі мен өткізу көлемі арасындағы байланыс кері 

пропорционалды – бұл жоғары дамыған елдердің тәжірибесін растайды және логистикалық 

шығындар құнының бір позицияға төмендеуі кәсіпорынның сату көлемінің он есе өсуіне 

әкелетінін көрсетеді. Бұдан шығатыны, логистиканың тиімді жұмыс істеуі кәсіпорын 

қызметінің оң нәтижесіне тікелей байланысты [1]. 

Салалар ішіндегі логистиканы қарастыра отырып, біз келесі тенденцияны атап өтеміз: 

логистика кәсіпорындардың тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін басқару 

әдістері арқылы бірдей ресурстарға негізделген қолданыстағы өндіріс және тарату 

процестерін оңтайландыруға мүмкіндік береді [3]. Логистика – бұл синергетикалық әсерге 

қол жеткізу үшін жүйелі көзқарас пен экономикалық ымыраға негізделген шикізаттың 

бастапқы көзінен дайын өнімнің соңғы тұтынушысына дейінгі материалдық ағындардың 

қозғалысын және онымен байланысты ақпараттық және қаржылық ағындарды басқаруды 

жетілдіру. Логистиканың бір саласы көліктік логистика болып табылады, ол логистикалық 

тізбекте біртұтас экономикалық нәтиже алуға бағытталған тауарды бөлу процесіне 

қатысушы көлік компаниясы болып табылады. 

Тауар айналымының логистикалық процесінде көлік шикізат пен материалдарды 

жеткізушілерден бастап, әртүрлі делдалдарды қамтитын және дайын өнімді 

тұтынушылармен аяқталатын біртұтас технологиялық тізбекті құрайды, яғни ол біртұтас 

көліктік-өндірістік процестің құрамдас бөлігі болып табылады. Логистикадағы көліктің 

негізгі міндеті – шығындар мен уақыт шығындарын азайту. Көлік логистикасын дербес 

аймаққа бөлу келесі факторларға байланысты: 

1. көліктің «жеткізу – өндіру – бөлу – тұтыну» тұрақты және оңтайлы жұмыс істейтін 

жүйесін құру мүмкіндігі; 

2. логистикалық жүйе шеңберінде көлік мәселелерін шешу қажеттілігі (шикізаттарды, 

жартылай фабрикаттарды және дайын өнімді тарату арналарын таңдау кезінде); 

3. шикізаттың бастапқы көзінен дайын өнімді түпкілікті тұтынуға дейін тауарды 

жылжытуға арналған логистикалық шығындардың жалпы көлемінде тасымалдау 

шығындарының жоғары үлесі (50%-ға дейін);  

4. сыртқы сауда қызметіндегі тауар бағасының көлік құрамдас бөлігінің жоғары үлесі; 

5. ішкі тасымалдауда да, халықаралық қатынаста да жүктерді оңтайлы жеткізуді 

ұйымдастыруда үлкен маңызы бар экспедиторлық кәсіпорындардың көп болуы. [7]. 

Көлік логистикасының сонымен қатар тасымалдауды ұйымдастырудың негізінде 

жатқан өз принциптері бар: 

1. Шығындарды оңтайландыру – жылжымалы құрамның жүк көтергіштігін барынша 

толық пайдалану және қоймаларсыз жеткізуді ұйымдастыру, тапсырыс бірліктерінің 

көліктік партиясының көптігі, жөнелту және қоймалау және контейнерлерді стандарттау 

арқылы қол жеткізіледі. 

2. Тауардың ауқымы мен ассортиментінен үнемдеу – дәл осы ұйымдастыру 

принципімен 1 тонна жүк пен 1 км жол шығындары минималды болады. 

3. Жүк ағындарын жекелеген арналарға шоғырландыру, тауарларды бөлу және 

экономикалық емес арналардан бас тарту. 

Логистикалық тізбегіндегі көлік жұмысының талдауы маршруттарды оңтайландыру 

және жүк тиелген және бос көліктердің жүру кестесін құру, көлік пен орау режимінің 
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оңтайлы үйлесімін, келісілген жеткізу уақыты мен тасымалдау қашықтығын анықтау үшін 

жүргізіледі. Бұл талдау тасымалдау шығындарын азайтуға мүмкіндік береді (10-15%). [5] 

Көліктік логистиканы халықаралық деңгейде ұйымдастыру одан да қиын. 

Халықаралық масштабтағы өндірістік және көліктік тізбектерді құру келесі нақты 

принциптерге негізделген:  

1. шекарадан өту кезінде кедендік және технологиялық процедураларды реттеу және 

оңайлату;  

2. тасымалдаудың технологиясы мен техникалық құралдарының ережелерін, 

тарифтерін, параметрлері мен стандарттарын біріздендіру;  

3. мемлекеттердің халықаралық келісімдердің басымдығын тануы. 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы көлік-логистика саласы біртіндеп жақсаруда. Бірақ 

оның дамуына қазіргі таңдағы Ресей еліне енгізілген санкциялар кері әсерін тигізіп жатыр. 

Еліміздегі логистика саласы дүниежүзіндегі логистика саласына тікелей байланысты, оның 

дамуына түрлу факторлар ісер етеді, соның ішінде жанармай құнының жоғарлауы да 

жатады. Жүк ағынын жаңа бағыттарға ауыстыру маршруттардың өткізу қабілетін кеңейту 

және қосымша көліктер алу үшін қосымша уақыт пен инвестицияны қажет етеді. Бұл, өз 

кезегінде, өндіруші және импорттаушы компаниялар үшін тасымалдау және қойма 

қызметтерінің құнын жоғарылатуы мүмкін, бұл сөзсіз түпкілікті өнімнің бағасына әсер 

етеді. Дегенмен, бағаның өсуі мәселенің бір бөлігі ғана. Тауарларды жеткізу мерзімдерінің 

өзгеруі компаниялардың кассалық циклін ұзартады, сонымен бірге өндірушілерді 

тоқтаусыз өндірісті қамтамасыз ету үшін шетелден әкелінетін компоненттердің қорын 

көбейтуге мәжбүр етеді, сонымен қатар дайын өнімді экспорттауды қиындатады. Осы 

өзгерістердің барлығы қойма қызметіне сұраныстың артуына алып келеді. 

Көлік логистикасында цифрландырудың дамуы баяу. Цифрландырудың пайдасы 

қазірдің өзінде тауарлардың баға белгілеу тізбегінде байқалып отыр. Бұл дегеніміз – 

навигациялық пломбаларды енгізу, тасымалдаушылардың бірыңғай деректер базасын құру. 

Көлікте, соның ішінде такси және қоғамдық көлікте онлайн төлем жасау қазір жаңалық 

емес. Цифрлық технологияларды енгізу жүк тасымалдау шығынын азайтуға мүмкіндік 

береді. Бұл сектордың кірістілігінің артуына және тауарлар бағасының төмендеуіне жағдай 

жасайды. Сапалы, автоматтандырылған басқару механизмімен жүк тасымалдау көлемі 

өсуде. Ал ақпараттық жүйелерді тұтынушылармен және жеткізушілермен біріктіру оның 

ашықтығы мен операцияларының жылдамдығын арттырады. Бұл компаниялардың әлемдік 

нарыққа шығуын жеңілдетеді. 

Қорытындылай келе, көлік логистикасы практикалық шығу тегі ең күрделі жүйелердің 

бірі болып табылатын және оның даму процесінде адам жасаған логистиканы дамытудың 

қажетті буыны деп айта аламыз. Қазақстан біршама күрделі логистикалық жүйесі бар 

мемлекет екені белгілі. Ұзақ қашықтық кейде логистикалық шығындардың жоғары 

болуына байланысты кәсіпкерлерге еліміздің әртүрлі аймақтарында өз ісін дамытуға 

мүмкіндік бермейді. Дәл осы мәселені логистикалық компаниялар шығындарды азайту 

және жүктерді жеткізу жылдамдығын арттыру арқылы шешуі керек. 
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Аннотация 

Цель данной статьи заключается в изучении существующих моделей прямых 

иностранных инвестиций, а также анализ прямых иностранных инвестиций на примере 

стран-участниц Евразийского экономического союза. Основными методами исследования 

являются сравнение и статистический анализ. Информационной базой исследования 

служат научные труды, а также статистические данные департамента статистики 

Евразийской экономической комиссии за 2020-2021 годы. В ходе исследования выявлено, 

что существует 4 класса теорий ПИИ, в том числе 5 классов эконометрических моделей, 

определяющих модели ПИИ. При этом ЕАЭС можно отнести к четвертому этапу пути 

инвестиционного развития Даннинга. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), теория ПИИ, модель ПИИ, 

ЕАЭС, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. 

 

Введение. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) представляют собой «иностранные 

инвестиции, достаточно крупные для того, чтобы позволить инвестору установить 

эффективный контроль за управлением предприятием и создать долговременную 

заинтересованность в его успешном функционировании и развитии» [1]. Они включают в 

себя вложение компаниями собственного капитала за рубеж, реинвестирование прибыли, а 

также внутрикорпорационные переводы капитала (кредиты, займы). При этом они 

осуществляются в различных формах, в т.ч. посредством учреждения новой, полностью 

принадлежащей иностранному инвестору компании за рубежом, покупки существующих 

mailto:1gnurlihina@mail.ru
mailto:2sujersyn@gmail.com


367 

 

фирм за рубежом и создания совместных предприятий с иностранным долевым участием 

(не менее 10%). 

ПИИ, как одна из разновидностей трансграничных перемещений факторов, а именно, 

притока капитала, являются важной движущей силой экономического роста во многих 

странах. Так, в развивающихся странах, странах с транзитной экономикой и 

формирующейся рыночной экономикой ПИИ имеют решающее значение в расширении 

экономических возможностей [2, 3]. Так, они являются как источником экономического 

развития и модернизации, роста доходов и занятости. Они способствуют наращению 

материально-технической базы, распространению новых технологий, внедрению 

инноваций, формированию нового качества человеческого капитала, активизации 

инвестиционных процессов, международной торговой интеграции, повышению 

конкурентоспособности деловой среды и развитию предприятий, в особенности МСБ, и 

отраслей экономики. Следует отметить, их эффект на улучшение экологической 

обстановки и социальных условий в принимающей стране, например, за счет передачи 

«более чистых» технологий и проведения социально ответственной корпоративной 

политики [4, 5]. 

Следует отметить, что вопросы ПИИ изучены достаточно широко, однако не 

существует единой, общепризнанной теории [6]. Существует 4 класса теорий ПИИ: 

торговые теории, теории, основанные на традиционных подходах, теории факторного 

разнообразия и современные теории, ориентированные на проверку и пересмотр 

классических теорий, которые определи развитие моделей прямых иностранных 

инвестиций [7]. Целью данной статьи является изучение существующих моделей прямых 

иностранных инвестиций, а также анализ ПИИ на примере стран-участниц Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

 

Литературный обзор. Вопросы ПИИ изучены достаточно широко, однако на 

сегодняшний день не существует единой, общепризнанной теории [6]. Существует 4 класса 

теорий ПИИ: торговые теории, теории, основанные на традиционных подходах, теории 

факторного разнообразия и современные теории, ориентированные на проверку и 

пересмотр классических теорий, которые определи развитие моделей прямых иностранных 

инвестиций (таблица 1), [7]. 

 

Таблица 1 – Теории прямых иностранных инвестиций 

 
№ Торговые теории Теории, основанные на 

традиционных подходах 

Теории факторного 

разнообразия 

1 Теория абсолютного 

сравнительного преимущества  

Теория прямых 

иностранных инвестиций 

Поведенческая теория 

фирмы 

 

2 Теория относительного 

сравнительного преимущества 

Теория монопольного 

преимущества 

Теория обстоятельств 

 

3 Гравитационная теория 

международной торговли 

Теория недоступности Контрактная теория 

 

4 Теория специфических 

факторов Хекшера-Олина 

Теория технологического 

разрыва 

Теория экономики 

масштаба 

 

5 Парадокс Леонтьева Уппсальская модель 

интернационализации 

Теория 

интернационализации 

 

6 Теория, основанная на 

гипотезе Линдера 

Алмазная теория Портера  Теория жизненного цикла 

7 Теория местоположения или 

ситуативного места 

Теория распространения 

информации 

Теория роста компании 
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8 Теория несовершенства рынка  Эклектическая теория или 

парадигма 

Теория трансакционных 

издержек 

9   Теория рейтинга 

странового риска 

Примечание – Источник [7] 

 

Данные теории описывают модели прямых иностранных инвестиций, раскрывая их 

детерминанты [8]. Так, появлению различных моделей ПИИ способствовало активное 

перемещение капитала во второй половине XX века, среди которых модель 

монополистических преимуществ, модель жизненного цикла, модель интернализации, 

марксистская модель, эклектическая модель, модель бегства капитала и др. [9], (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Модели прямых иностранных инвестиций 

 
№ Модель Основатель Описание 

1 Модель 

монополистических 

преимуществ 

Хаймер Для внедрения и закрепления на рынке 

другой страны иностранному инвестору 

необходимы монополистические 

преимущества за счет государственного 

регулирования, использования 

несовершенной конкуренции на местных 

рынках товаров и ресурсов и преимуществ в 

масштабах. 

2 Модель жизненного цикла  Вернон Стадии жизненного цикла нового продукта: 

внедрение на рынок (инновация) (1), рост 

продаж (2), насыщение рынка (зрелость) (3) и 

спад продаж (4). На стадиях (2) и (3) на рынки 

поставляются конкурентные продукты. В 

целях продления жизненного цикла продукта 

выгоднее его производство в другой стране, 

чем развитие его экспорта. 

3 Модель интернализации Коуз, Бакли Внутри большой корпорации с несколькими 

филиалами действует внутренний рынок. 

Международные перемещения капитала 

представляют собой внутрифирменными 

операции. 

4 Марксистская модель Маркс Избыток капитала вывозится его 

собственником (монополистом), 

обладающим финансовой, производственной 

мощью и другими конкурентными 

преимуществами перед местными 

субъектами рынка. 

5 Эклектическая модель 

(концепция OLI 

(ownership, location, 

internalization)) 

Даннинг Производство фирмой товаров и услуг за 

рубежом связано с определенными 

преимуществами в этой стране и 

эффективным использованием зарубежных 

ресурсов по сравнению с отечественными. 

6 Модель бегства капитала Киндлебергер Нелегальный вывоз капитала из страны 

связан с неблагоприятными условиями для 

инвестиций и незаконностью происхождения 

вывозимого капитала. 

7 Модель капитала знаний Маркусен Особенности генерации и использования 

капитала знаний лежат в основе 

вертикальных (экспортоориентированные, 

затратоминимизирующие, аутсорсинговые) и 
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горизонтальных (импортозамещающие, 

тарифоперескакивающие, основанные на 

выборе «близость-концентрация») ПИИ в 

целях доступа к дешевым факторам 

производства и проникновения на 

определенные рынки соответственно. 

8 Модель 

пространственного 

распределения ПИИ 

Блониген, 

Дэвис, Уоделл, 

Нотон 

Фирма исходит также и из особенностей 

страны, расположенной по соседству с 

целевой страной инвестирования. 

Рассмотрение традиционных (вертикальных, 

горизонтальных), а также 

экспортоплатформенных и комплексных 

(комплексно-вертикальных) ПИИ 

посредством эффекта третьей страны. 

Примечание – Составлено автором на основе источников [6, 9, 10] 

 

При этом модели феномена ПИИ можно разделить на пять классов эконометрических 

моделей [11]: 

1) определяемая экономической концептуализацией ПИИ; 

2) на основе корреляции «экономический рост – ПИИ»; 

3) с упором на эклектичный, транс- и междисциплинарный подход к ПИИ; 

4) подчеркивающая структуру как основные классические аспекты; 

5) с идентификацией сигнальных переменных как эндогенных факторов, таких как 

сигналы кризисов / рецессий или сигнал рейтинга странового риска. 

Следует отметить, что в настоящее время получил развитие интегрированный подход 

к пониманию природы ПИИ, который основывается на эклектической парадигме, модели 

капитала знаний и модели пространственного распределения ПИИ. Согласно данному 

подходу для осуществления ПИИ необходимо одновременное наличие у фирмы трех 

преимуществ (собственности, интернационализации, местоположения), определяемых 

вертикальными, горизонтальными, экспортоплатформенными либо комплексными 

мотивами [10]. 

Таким образом, литературный обзор показывает, что существует множество теорий, 

объясняющих причины движения международного капитала. Рассмотренные теории ПИИ 

по-разному объясняют мотивы принятия стратегических решений компании по выходу на 

новые иностранные рынки. Каждая теория описывает различные модели ПИИ, к числу 

которых относятся модель монополистических преимуществ, модель жизненного цикла, 

модель интернационализации, марксистская модель, эклектическая модель, модель бегства 

капитала и др. При этом в связи с изменением бизнес-процессов и внешних условий 

происходит дальнейшее развитие данных моделей и их интеграция. 

Методология. Для изучения теоретических аспектов прямых иностранных инвестиций 

использовались общенаучные методы познания: обобщение, конкретизация, 

систематизация, анализ, синтез, сравнение и другие. Поиск, обзор и отбор публикаций 

проводился с использованием поисковых запросов следующих слов: прямые инвестиции, 

прямые иностранные инвестиции, модели прямых иностранных инвестиций, теории 

прямых иностранных инвестиций и т.д. Обзор является описательным и не претендует на 

полный исчерпывающий разбор обозначенной проблемы. Для количественной оценки 

прямых иностранных инвестиций в странах-участницах ЕАЭС использовался 

статистический анализ. Для визуализации были использованы библиографическая и 

табличная формы представления данных. 

Информационной базой исследования послужили научные труды в области прямых 

иностранных инвестиций, а также данные департамента статистики Евразийской 

экономической комиссии за 2020-2021 год. В частности, были использованы показатели 

притока и оттока прямых инвестиций в разбивке по государствам-членам ЕАЭС (Армения, 
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Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) [12, 13]. Обработка статистических данных 

проводилась с помощью программного обеспечения MS Excel. 

Результаты и обсуждение. Привлечение ПИИ представляет собой конкурентный 

процесс, характеризующийся финансированием наиболее перспективного и 

привлекательного проекта, сектора экономики и страны в целом. Объем рынка ЕАЭС 

является одним из важных факторов и условий для притока инвестиций. Однако, выбор 

инвестора может пасть на любую страну участницу интеграционного объединения [14]. 

Так, согласно рейтингу Всемирного банка 2018 года по размеру ПИИ, произведённых в 

экономику страны, страны-участницы ЕАЭС занимали позиции ниже 100 места, за 

исключением России и Беларуси. Так, Россия была на 31 месте (8 784 850 000 млн. долл. 

США), Беларусь – на 73 месте (1 474 900 000 млн. долл. США), Армения – на 129 месте 

(254 146 164 млн. долл. США), Казахстан - на 134 месте (208 064 585 млн. долл. США), 

Кыргызстан – на 161 месте (46 599 800 млн. долл. США), [15]. 

В странах ЕАЭС довольно благоприятный инвестиционный климат, 

характеризующийся различными преференциями для привлечения инвестиций: открытый 

инвестиционный режим (Армения), благоприятные правовые условия для ведения бизнеса, 

особенно высокотехнологичного (Беларусь), инвестиционные преференции адресного 

характера (Казахстан), режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО 

(Кыргызстан), широкий набор мер по поддержке инвестиций (Россия). Однако, для стран 

ЕАЭС характерны несовершенства законодательной базы, высокий уровень коррупции и 

большая доля неформального сектора в экономике [16]. Следует отметить, что страны-

участницы ЕАЭС используют различные подходы и к допуску ПИИ, выстраивая 

национальное правовое регулирование с учетом индивидуальных потребностей и 

приоритетов, в том числе включая «экономический патриотизм» [17]. Вышеизложенное 

определяет выбор моделей прямых иностранных инвестиций. 

В 2021 году ПИИ в ЕАЭС составили 46 986 млн. долл. США, из ЕАЭС - 68 469 млн. 

долл. США без учета данных по Армении (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Прямые иностранные инвестиции в ЕАЭС, млн. долл. США, 2020-2021 гг. 

 
Страна 2020 год 2021 год 

Из страны В страну Из страны В страну 

Армения Н/Д 58,6 Н/Д 367,7 

Беларусь 77,0 1 391,6 -92,6 1 225,3 

Казахстан 1 363,3 7 194,3 2 677,0 4 380,3 

Кыргызстан 1,9  -580,5  2,0 562,7 

Россия 5 847,0 9 478,8 65 882,8 40 450,0 

Примечания: 

1 Н/Д – нет данных; 

2 Составлено автором на основе источников [12, 13] 

 

Таким образом, Россия является лидером по привлечению иностранных инвестиций в 

изучаемой экономической интеграции. Единственным инвестором ПИИ для Армении из 

стран-участниц ЕАЭС является Россия, для остальных стран ЕАЭС Россия выступает 

основным прямым инвестором. Казахстан – основной прямой инвестор для Кыргызстана и 

России из всех стран ЕАЭС. Из Беларуси ПИИ в рассматриваемый период были отправлены 

только в Россию из всех стран ЕАЭС. По сравнению с 2020 годом отмечается прирост ПИИ 

в Россию, Армению и Кыргызстан, и уменьшение – в Беларуси и Казахстане, а также 

увеличение объемов ПИИ стран ЕАЭС. В 2021 году отмечается значительный отток прямых 

инвестиций из России. Остальные государства-члены демонстрируют чистый приток ПИИ, 

что позволяет отнести их к развивающимся странам, особенно Кыргызстан и Беларусь. 
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Заключение. Были изучены и систематизированы существующие теории и модели 

прямых иностранных инвестиций, а также проведен анализ ПИИ на примере стран-

участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ходе исследования были сделаны 

следующие выводы. 

Во-первых, ПИИ подразумевают под собой форму участия иностранного капитала в 

инвестиционных проектах страны-реципиента посредством долгосрочных 

капиталовложений в предприятия с целью получения прибыли, на что влияют разные 

факторы. 

Во-вторых, не существует единой, общепризнанной теории ПИИ. Их большое 

множество, каждая объясняет причины движения международного капитала и определяет 

модель ПИИ. Существует 4 класса теорий ПИИ, в том числе 5 классов эконометрических 

моделей. 

В-третьих, в 2020 году модель ПИИ ЕАЭС отличало доминирование привлеченных 

инвестиций над вложенными, что в целом соответствовало экономикам развивающихся 

стран. Однако в 2021 году ситуация изменилась: чистые ПИИ России стали 

положительными, что позволяет отнести ЕАЭС к четвертому этапу пути инвестиционного 

развития Даннинга. 
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Бухгалтерлік құжат –шаруашылық операцияларын жүзеге асыруға арналған жазбаша 

өнім немесе осы операцияны іс жүзінде атқаруды растау .Құжаттардағы мәліметтер 

бухгалтерлік есепте ағымдағы шаруашылық операцияларын көрсетуге негіз болады. 

Сонымен қатар құжаттар субъектінің іс-әрекет оперативті басқару барысында кеңінен 

қолданылады .Құжаттар негізінде-материалдық және ақшалай құжаттардың қозғалысын, 

дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысу жағдайларын және т.б. тұрақты бақылау 

жүргізіледі. Құжаттарды-кәсіпорындар арасында дау туындаған жағдайда дәлел ретінде 

пайдаланады, өйткені олар атқарылған шаруашылық операцияларының жазбаша куәлігі 

және бухесептегі жазбалардың негізі болыптабылады.  

"Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы" Заңына  сәйкес құжаттарға 

мынандай талаптар қойылады: 

-уақтылыжасау; 

-позицияныңсенімділігі; 

-дұрысрәсімдеу. 

       Бухгалтерлік құжат деп кәсіпорындар мен ұйымдарда орындалған операцияларды 

дәлелдейтін және алдағы уақытта орындалатын жұмыстар мен атқарылатын қызметтерге 

құқық беретін жазбаша куәлікті атауға болады. 

https://doi.org/10.22394/2073-2929-2021-01-44-54
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Сондықтан да құжаттау бухгалтерлік есептің негізі болып табылады. Себебі осы құжаттар 

арқылы ғана кез келген уақытта кәсіпорын бойынша орындалған жұмыстың, атқарылған 

қызметтің қай мерзімде жасалғанын және оған қандай мөлшерде шығын жұмсалғанын 

дәлелдеуге болады. 

Бухгалтерлік құжат-кәсіпорындағы шаруашылық операциялардың орындалғанын 

растайтын немесе оны орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік. 

Құжат көрсеткіштерін деректемелер(реквизиттер) деп атайды.Олар міндетті және 

толықтырушы болып бөлінеді. Міндетті деректемелер бухгалтерлік құжаттарды заңды 

құқықпен қамтамасыз етеді. 

 Оларға жататындар: 

- құжаттың аты,нысанының коды; 

- құжаттың толтырылған уақыты (күні,айы және жылы); 

- құжатты толтырған заңды немесе жеке тұлғаның аты-жөні; 

- шаруашылық операцияның мазмұны; 

- шаруашылық операцияның өлшемі (натуралдық немесе ақшалай); 

- шаруашылық операцияның жүргізілуіне және соған сәйкес құжаттарды толтыруға 

жауапты адамдардың аты-жөні; 

- жауапты атқарушының қолы. 

Қосымша деректемелер шаруашылық операция көрінісінің ерекшеліктерімен және 

құжаттардың тағайындалуымен анықталады. Құжатты толтырған адам тиісті жеріне өзінің 

қолын анық етіп қоюға міндетті. Кәсіпорындар мен ұйымдардағы алғашқы есеп 

құжаттарына қолдарын қоятын адамдарды ұйым басшысы бас бухгалтердің келісімімен 

тағайындайды.    

Жұмыс кезінде бухгалтерлер түрлі құжаттармен жұмыс жасайды: нормативтік-

құқықтық,ұйымдастырушылық-өкімгерлік,ақпараттық-анықтамалық, есеп айырысу ақша 

құжаттары және басқа да алғашқы есептік құжаттар. Олар ұйымның шаруашылық қызметін 

айқындайды. Бухгалтерлік қызметтің сапасы құжат айналымының ұйымдастыруына 

байланысты. Кәсіпорындар мен ұйымдарда құжаттар бірнеше кезеңнен өтеді. Олар:жасалу 

немесе толтырылу,есепке алыну,тексерілу немесе өңделу,бухгалтерлік есепте 

операцияларды айқындау,мұрағатқа өткізу және тағы басқа да кезеңдер.         

Құжат айналымының басқару механизмін дайындау,кәсіпорындағы бухгалтерлік 

есептің үдерісінде негізгі буын болып табылады. Құжат айналымын ұйымдастыру арқылы 

бухгалтерлік қызметтің тұрақтылығы,құжаттың қозғалысы мен өңделуінің жолдары және 

оперативтілігі,ұйымдық шешімдерді қабылдаудың уақыттылығы қамтамасыз етеді. 

Құжат айналымын басқарудың жүйесі кәсіпорында келесі кезеңдерді қамтиды: 

- бухгалтерлік қызмет туралы ережені дайындау; 

- бухгалтерияның және кәсіпорындағы есепке қатысы бар басқа қызметкерлердің 

лауазымдық қызмет нұсқаулығын дайындау; 

- кәсіпорындағы құжат айналымының кестесін (графигін) құру; 

- есепті ақпаратты өңдеу технологиясын құру; 

- істің номенклатурасын құру және құжатты ағымдағы сақтау тәртібі; 

- құжаттың бағалы сараптамасы (экспертизасы) және істі ұзақ сақтауға дайындау. 

Бухгалтерлік қызмет туралы ережені белгіленген заңға сәйкес ұйымның бас бухгалтері 

басқа мүдделі лауазымды адамдармен келісе отырып әзірлейді және оны тек қана кәсіпорын 

басшысы бекітеді. Ереже бөлімшенің мәртебесін, оның басқару жүйесіндегі орнын және 

оның ішкі ұйымын анықтайды.  

Кәсіпорындағы бухгалтерлік қызмет туралы ереженің қолданылу мерзімі шектелмейді. 

Ереженің мәтініне бөлек өзгерістер енгізу кәсіпорын басшысының бұйрығына сәйкес 

орындалады. Бұл ережемен және оған енгізілетін өзгерістермен ұйымдағы бухгалтерияның 

барлық қызметкерлері міндетті түрде таныстырылып отырылуы тиіс. 

Бухгалтерлік есеп әр түрлі сенімділік дәрежесіндегі көптеген мәліметтер қалыптастырады. 

Барлық шашыранды мәліметтер жүйеленуі және топтастырылуы керек. Толықтылық 
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принципіне сай барлық шаруашылық фактілері толығымен бастапқы құжаттар негізінде 

бухғалтерлік есеп счеттарына үздіксіз жазылады. Бастапқы құжаттар есептік жазуларды 

негіздеудің құралы ретінде міндет атқарады. Өз мәнінде рәсімделген құжаттардағы 

мәліметтер шаруашылық фактілерінің заңдылығы мен сенімділігін көрсетеді. 

Бастапқы құжаттар шаруашылық қызметіне жетекшілік ету мен басқару үшінде қажет. 

Бұлар арқылы басқарушылардың берген тапсырмалары орындаушыларға жеткізіледі. 

Мысалға,цехтардың қойған талабы қоймадан босатылған материалдар есебіне,кассалық 

шығыс ордер кассадан төленген нақты ақшаның есебіне,қоюшылардың жөнелткен 

тауарлары жөніндегі счет-фактурасы есеп айырысу шотынан ақша қаражатының 

аударылуы есебіне негіз болып,мұндағы құжаттар өздерінің орындаушылық міндетін 

атқарады. 

Бухгалтерлік бастапқы құжаттар негізінде орын алған шаруашылық фактілерінің 

дұрыстығы тексеріледі.сонымен қатар шаруашылық қызметінің ағымдағы барысы 

талданып, жіберілген қателер мен есеп жүргізу тәртібін бұзушылықтың себеп-салдары 

анықталады.  

Бухгалтерлік рәсімдеуші құжаттар есеп жазуларын жүйелеу мен счеттар 

корреспонденциясын анықтау үшін ұйымдастыру мен әміршілік және растаушы құжаттар 

негізінде рәсімделеді. Мұндай құжаттар әміршілік етуші және растаушы құжаттардың 

қосымшасы түрінде танылып, мұндай құжаттардың қосымшасы түрінде танылып, мұндай 

құжаттардың жеке мағынасы болмайды. 

Жинақтау дәрежесіне  қарай құжаттар бастапқыдағы бірінші кезеңдегі рәсімдеу және 

екінші кезеңдегі жинастырушы құжаттарға бөлінеді. Бастапқы рәсімдеу құжаттары 

шаруашылық фактілерінің орындалған сәтінде (қабылдау актілері,счет-фактуралар,тауар 

тасымалдау накладнойлар,шығыс накладнойлар,кассалық ордерлер т.б.) 

рәсімделеді.Екінші кезең (жинастырушы). Мысалы, кіріс және шығыс құжаттарының 

негізінде қойма меңгерушісінің жасаған материалдық есебі (отчеты); жол жүру белеті,қонақ 

үйге төлеген ақшаның түбіртегі т.б. негізінде тапсырған жауапты адамның аванстық есебі 

(отчеты) екінші жинастырушы құжаттарға жатады. 

Шаруашылық фактілерін тіркеу әдісіне қарай құжаттар бір реттік және жинақтаушы 

құжаттар болып бөлінеді. 

Бір ретті құжаттар шаруашылық фактісінің бір –ақ рет орындалғандығына (кіріс және 

шығыс ордерлер, материалдардың берілуіне қойылған талап және басқалар)арналған. 

Жинақтаушы құжаттар біртектес бірнеше операциялар мен әр кезеңде (апта, онкүндікте, ай 

ішінде)бірнеше рет мазмұны жағынан қайталанып отыратын шаруашылық фактілерін 

(мысалға жұмыс наряды, шектеп алу картасы т.с.с.)жинақтауға арналған. 

Жасалған орындарына қарай құжаттар ішкі және сыртқы болып бөлінеді.Ішкі құжаттар 

ұйымның өзінде рәсімделіп, осы ұйымның әшәнде қолданылады. Ал сыртқы құжаттар 

басқа заңды және жеке тұлғаларда жасалынады. 

Шаруашылық фактілерінің сипатына қарай құжаттар кассалық,банктік, материалдық, 

есеп айырысу болып сипатталады. Сонымен қатар, құжаттар авторлық, қызметтік, жеке, 

стандартық және стандартық емес,түп нұсқалық, көшірме құжаттар болып та сипатталады. 

Құжаттарды тиісті жауапты адамдардан ұйым бухгалтериясына қабылдаған кезде 

міндетті атқарушы бухгалтер құжаттарға жазылған жазулардың толықтығын, 

мазмұнын,арифметикалық амалдардың дұрыс қолданылғандығын және логикалық санаға 

маңызын мұқият тексеруі қажет. Яғни құжаттарды толтыруда барлық реквизиттердің дұрыс 

жазылғандығы, растаушылардың қойған қолының анықтығы, өшіріліп қайта қойылған 

цифрларды, дәлелденбеген түзетулерді жан-жақты тексеру қажеттігі туындайды. 

Арифметикалық тексеру кезінде натуралды өлшемдегі құндылықтарды ақша өлшеміне 

келтіріп бағалау нәтижесінің дұрыстығы анықталады. Мұндай тексеру барысында құжаттар 

рәсімдеуде жіберілген қателер, мысалға, қойылмай қалған цифрлар,цифрлар жанына 

жазылмай кеткен немесе артық жазылған нөл, бір цифрдық орнына басқа цифрдың (67 

цифрының орнына 76 цифрының) жазылып кеткендігі анықталады.Арифметикалық 
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тексеру барысында жауапты адамның еренсіздігінен, мұқиятсыздығынан, 

шаршағандығынан жіберілген қателер түзетіледі. Құжаттар уәсімдеуге жіберілген 

қателерді түзету үшін қате жасалған құжаттар жауапты адамға қайтарылады. 

Бухгалтерлік құжаттама мынадай негізгі талаптарға жауап беруі тиіс: дәл болу, яғни 

олардың сипаты, сандық және ақшалай көрсеткіштері бойынша нақты жүргізілген 

шаруашылық операцияларына сәйкес келу: қарапайым және айқын есеп аппаратының 

қызметкерлеріне ғана емес, сондай-ақ пайдаланушыларға (салық инспекциясының, 

банктердің қызметкерлеріне, менеджерлерге, кәсіпкерлерге, құрылтайшыларға және т.б.) 

түсінік болуы керек. Мерзімінде рәсімделген және есеп процесін автоматтандыру 

жағдайында өңделуге бағытталған болуы қажет. 

Қорытынды. Нарықтық қатынастар жағдайында құжаттарға жазылған кейбір 

маңызды экономикалық ақпараттарды бәсекелестердің пайдаланып кетпеуі үшін оны құпия 

сақтау керек. Маңызы жағынан аса жоғары дәрежедегі ақпараттарды құпия сақтау үшін 

құжаттар қозғалысының айрықшы айналымын жасап, құжат жасаушы міндетті адамдарды 

арнайы нұсқаудан өткізіп, бұларды материалды жағынан ынталандыру шаралары 

белгіленгені жөн. Құжат жасауға байланысты адамдар ақпараттардың ұрланып немесе 

сатылып кетпеуін қамтамасыз етуге міндетті. Ұйым бухгалтерлері мен басшылары 

арасында жасалған келісім-шартта осы ұйымның коммерциялық құпиясын сақтау жөнінде 

бухгалтерлерден жазба түрде міндеттеме талап етіліп, құпия сақталатын құжаттар тізімін 

белгілеу шаралары іске асырылып отыруы керек. 

Ұйымдардағы бухгалтерлік есепті компъютерлік технологиямен жүргізілуіне байланысты 

ақпараттар құпиясын сақтау мақсатында компъютерге басқалардың кірмеуі керек. 

Ақпараттар құпиясын сақтау барысында шаруашылық операцияларын компъютерге енгізу 

алдында бұларды арнайы шифрлармен белгілеп, шығару кезінде шифрларды жою керек. 

Сонымен ұйымдарда жасалынатын құжаттардың коммерциялық құпиясын сақтау үшін 

компъютерлік арнайы бағдарлама құрылады. Мұндай бағдарлама ұйым экономикасының 

қауыпсіздігін қамтамасыз етеді. 
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Секция 3 - СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ИНДУСТРИИ ЧЕРЕЗ 

ДИЗАИН, МОДУ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

БУТАФОРИЯ В ПРИЧЕСКАХ 

 

Варфоломеева Е.С. - преподаватель Спец дисциплин 

АКДТ «Сымбат» 

 

Когда мы посещаем театр, большое впечатление на восприятие спектакля оказывает 

правильные, соответствующие той или иной исторической эпохе костюмы , причёски 

предметы интерьера и т.д. Если причёски , костюмы и оформление спектакля удачны, 

красивы, соответствуют определённому историческому периоду , а так же в полной мере 

отражают внутренний мир героев – это значительно усиливает зрительское восприятие. 

Случается, что визуальные средства скудны и нелепы, тогда старания актеров бывают 

напрасными, поскольку зрелищная сторона очень важная составляющая театрального 

представления будь то балет, опера или кино . Без сомнения , что каждый человек, 

обладающий определенным зрительским опытом, накопил ряд положительных и 

отрицательных примеров. Все мы очень любим смотреть кино или ходить в театр. Мы 

любим яркие и красивые представления, особенно если перед нами разыгрывается 

историческое зрелище. Мы видим мужские лица с пышными завитыми усами, старцев с 

длинными седыми бородами, дам с элегантными прическами разных эпох. И все мы 

прекрасно понимаем, что борода - накладная, усы - приклеены, а элегантная прическа - 

всего лишь парик, под которым скрывается современная стрижка актрисы. Но зритель не 

знает о том, что накладные усы и бороды, бакенбарды и накладки, шиньоны и парики, - все 

они изготовляются мастером вручную и объединяются под общим названием -"постиж" а 

так же бутафория (элементы из имитирующих волосы предметов) в причёсках.  

Прическа и грим должны органично дополнять сценический образ, в исторических 

спектаклях они должны соответствовать эпохе и стране, в которой происходит действие . В 

силуэте прически должны быть переданы основные черты исторического стиля, 

характерные для определенного сословия (аристократы, буржуа, ремесленники), и она 

должна гармонировать с костюмом. Прическа способна отразить не только социальное 

положение, но и личный вкус, индивидуальные особенности, эстетические взгляды, 

тенденции эпохи, характеризующие тот или иной персонаж. Украшения для волос , также 

входят в понятие прически, поэтому к ним необходимо относиться очень внимательно. Во 

все времена прическа внешними чертами характеризовала социальное положение, 

религиозную принадлежность, семейное положение, личный вкус человека. В настоящее 

время изделия из искусственных волос , а также из других материалов (бумага ,ткань ) , 

часто используются при создании причёсок исторических образов, при гримировании 

актеров и актрис в театре и кино, что позволяет достичь невероятных результатов в плане 

восприятия зрителем тех или иных персонажей . Изготовление бутафорских причёсок 

представляет собой большую отрасль театральной технологии, включающую работы как с 

искусственными волосами , так и с бумажными массами, картоном , разнообразными 

синтетическими материалами и полимерами, тканями, лаками, красками, мастиками и пр. 

Не менее разнообразна и номенклатура бутафорских изделий, требующих специальных 

знаний в области изготовления различных предметов и аксессуаров . Из всей массы 

существующих приемов и методов можно выделить главнейшие технологические 

процессы, которые лежат в основе данного производства. Каждый из этих процессов может 

быть применен самостоятельно или в комбинации с другими в любом виде реквизита. 

Выбор технологии изготовления во многом зависит от мастера-исполнителя. Всего 

многообразия приемов, технологий, способов изготовления бутафорских причёсок , 

украшений и применяемых материалов перечислить невозможно. Классический способ 

изготовления бутафории из искусственных волос и бумажных масс все еще не теряет своего 
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значения и является технологической базой бутафорского производства как в театре , так и 

в киноиндустрии. Современные парики уникальны сразу по нескольким параметрам. 

Самые современные технологии изготовления – высококачественное волокно и тонкие 

легкие основы обеспечивают комфорт и удобство в носке. Огромное разнообразие 

создаваемых мастерами моделей позволяют подобрать любую прическу к любому типу 

лица. Цветовая гамма используемых сегодня материалов настолько широка, что позволяет 

выбрать любой желаемый цвет волос от классики до эффектных современных . В настоящее 

время, постижи (бутафорию- парики ,украшения) используются не только в сфере 

искусства, их применяют и при создании причесок обычные люди. Постижерные изделия 

могут применяться как с эстетической целью, теми, кто имеет какие-либо проблемы с 

волосами (например, выпадение волос, облысение), а также для украшения прически на 

торжественные мероприятия. 

       
 

     Искусство создания бутафорских причёсок и аксессуаров к ним требует колоссального 

мастерства и глубоких знаний от тех, кто ими занимается. . Для успешного изготовления 

парика, шиньона, накладки или какого-либо другого постижерного (бутафорского ) изделия 

необходимы определенные теоретические знания. Это кропотливый и объемный труд. Так 

же в этом деле нельзя обойтись без усидчивости, аккуратности и маленькой доли фантазии 

Художникам – мастерам по причёскам необходимо знать общую историю искусства и 

историю развития бутафорско- пастижёрного дела в частности. Художники, которые 

делают не только эскизы, но и непосредственно реализуют свой замысел используя 

всевозможные материалы , должны уметь делать это профессионально с учётом всех 

исторических и временных нюансов и оттенков. Прическа и грим в театральных 

постановках трансформируются в зависимости от жанра спектакля (драматический или 

музыкальный), видения режиссера, художника, самого актера-исполнителя. Спектакли 

разного жанра не могут иметь одинаковые гримы и прически, так как каждый жанр имеет 

свои специфические особенности . Искусство создания театральных причёсок существует 

столько же времени, сколько и сам театр . В реализации художественной идеи - работа 

бутафора, представляется настоящим волшебством. ]. Прически в театре и кино — не 

только часть сценического или экранного образа, но и почти реальное отражение 

определённой исторической эпохи . Исторические стили никуда не исчезли и всегда 

находят своих почитателей и поклонников, как на экране, так и в реальной жизни . 

Разработанные современными мастерами- бутафорами модели причёсок выглядят и 

красиво, и что очень важно, не создают ощущение дисгармонии, старомодности для взгляда 

современного зрителя. Театральные мастера создают интересные причёски и аксессуары в 

стиле рококо, не только из искусственных волос , но и полностью из бумаги .     Наиболее 

ярко замыслы мастеров – художников находят своё воплощение в бутафорских причёсках 

эпохи барокко и рококо. Прекрасные работы зарубежных мастеров можно увидеть в фильме 

"Мария Антуанетта" 2005 года. Эта лента широко известна своими блистательными 

бутафорными причёсками и костюмами в стиле рококо. Женственность образов, 
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создававшихся в старые времена, сложно оспорить, а уж если речь идет о блистательном 

времени эпохи рококо — стоит лишь с придыханием вспоминать эти элегантные, богато 

украшенные платья, и пышные, высокие , украшенные цветами , и лентами причёски . В 18 

веке прически продолжали совершенствоваться, приобретая новые формы. В моду вошли 

парики невероятных размеров и форм. Парики достигали высоты до одного метра. На 

головах женщин создавались сложные, многоярусные сооружения, которые 

декорировались драгоценностями, перьями, фруктами, моделями кораблей или 

бутафорией, связанной с каким - либо текущим событием. Парики нередко украшались 

элементами природы. Сегодня прически в стиле барокко или рококо, безусловно, считаются 

вычурными и попросту неудобными для современных людей . Однако они могут быть 

уместны для стилизованного бала , театра , кино или фотосъемки, в конце концов и они 

поддаются преобразованию, что подтверждают исторические фильмы и модные показы. 

             
     

 Сегодня бутафория широко применяется в оформлении не только спектаклей, но и 

торговых или концертных залов, выставочных пространств. Различные технические 

приемы позволяют создать имитацию не только скульптуры, мебели, оружия, продуктов 

питания, текстиля и других предметов, но и разнообразных по своим формам причёсок 

которые используется при проведении праздников, торжественных мероприятий, 

рекламных акций. Бутафория во многих случаях успешно заменяет оригинальные 

предметы, поскольку зачастую она обходится дешевле и является более практичной. К 

примеру, муляжи цветов, фруктов и овощей не вянут и не портятся, в отличие от 

оригиналов, а искусственные причёски ( парики) удобны и оригинальны в своей 

фантазийной основе . Современные материалы и технологии изготовления бутафории 

позволяют достигать очень большого сходства. Кроме того, многое зависит от таланта и 

умения мастера. Несмотря на колоссальные достижения современной химии, буафоры, 

постижеры не забывают и про натуральное сырье. Например, сегодня самый популярный 

материал для фантазийных и сценических париков- это шерсть тибетского яка, которая 

хорошо держит форму, быстро сохнет, не портится под действием кремов и косметики. 

Канекалон — самое качественное искусственное волокно, имитирующее натуральные 

пряди волос. Современный этап производства синтетических волокон позволяет 

изготавливать волокна такого же диаметра, что и человеческий волос. Такие парики хорошо 

подходят для долговременного использования и незаменимы в театральных выступлениях 

и в последнее время для создания различных образов в такой области современного 

искусства как косплей. Косплей (от англ. costume play — «костюмированная игра») — это 
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не просто хобби, а целая культура и даже индустрия. Главный смысл косплея показать 

публике образ, характер, поведение и другие основные черты персонажей из популярных 

игр, комиксов, фильмов, аниме и мультфильмов. 

                                           
      

Это новое, модное увлечение, пришло из Японии и за несколько лет существования 

захватило почти весь земной шар. Некоторые мастера косплей –бутафории , косплей-

модели зарабатывают своим творчеством. В парике, используемом для косплея важно всё: 

цвет, его длинна, оттенок, качество материала, блеск, укладка, расположение на голове, и 

конечно предметы дополняющие косплей причёски ( рожки , уши, необычные украшения) 

и многое-многое другое. Каждый из этих факторов, сам по себе не сильно заметен, но их 

совокупность в целом создаёт общее впечатление Для создания образа персонажа 

профессиональные мастера косплееры тратят огромное количество времени, сил и 

средств. Нужно создать костюм, максимально приближенный к оригиналу, изучить 

повадки персонажа, его характер. Отдельно стоит отметить работу с прической, гримом и 

макияжем. Сегодня косплей действительно становится особой формой искусства, когда 

тысячи людей вкладывают время и деньги в создание сложных образов. 

. Сейчас бутафорию применяют не только в спектаклях – она стала неотъемлемой частью 

при создании арт-образа модели или персонажа праздников и мероприятий, фотосессий и 

рекламных акций. К ней относятся крупные аксессуары, включая головные уборы, пояса и 

украшения для волос и тела, элементы арт-костюма, искусственные фрукты, цветы и 

другие элементы, которые могут быть использованы для создания образов, например, для 

съемок, чемпионатов или выставок. 

        С помощью бутафории можно создавать нестандартные, креативные и 

фантастические причёски , аксессуары и образы, которые способны привлечь всеобщее 

внимание к образу.Примеры бутафории в прическах и в кастюмах. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблематика инклюзивного дизайна в городской среде. Далее 

авторы делают предложения по оформлению парка петроглифов Арқалау с точки зрения 

инклюзии.  

 

Парк петроглифов создается как уникальный для Республики Казахстан объект, 

который будет совмещать в себе инклюзивное пространство с целью познания и 

популяризации историко-культурного наследия с помощью созданных на искусственных 

камнях петроглифов и петроглифических композиций. Также парк послужит толчком для 

развития этно-туризма в Казахстане, что является основополагающим пунктом в стратегии 

развития туризма в Республике Казахстан [1]. Создание данного парка, по нашему мнению, 

станет новшеством как на территории Алматы, так и для Республики Казахстан.  Парк 

станет для всех интересующихся жителей города и гостей из других регионов республики, 

ближнего и дальнего зарубежья, доступным местом не только отдыха, но и культурного 

просвещения. А также, будет пополняться более интересными и уникальными в своем роде 

петроглифами из различных петроглифических памятников республики, даст пример для 

развития и изучения историко-культурного наследия и памятников петроглифики 

Казахстана. В свою очередь вышесказанное послужит, по нашему мнению, толчоком для 

открытия музеев и парков под открытым небом, которые будут специализироваться в 

области популяризации историко-культурного наследия. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что на территории города Алматы 

ощущается нехватка мест для отдыха и одновременно познания историко-культурного 

наследия разработанных с точки зрения инклюзивного дизайна. Можно привести в пример, 

только Государственный музей искусств Казахстана им. Кастеева, который в свою очередь 

ведущий научно-исследовательский и культурно-просветительский центр в области 

изобразительного искусства. Именно парк петроглифов в будущем будет представлять 

культурно-просветительский центр в области культурно-исторического наследия, который 

станет первым парком на территории Республики Казахстан с петроглифическим 

направлением. Совместно с Институтом археологии им. А. Х. Маргулана парк петроглифов 

будет продвигать тему инклюзивного дизайна в малых архитектурных формах и не только. 

Так как эта тема очень актуальна не только в городе Алматы, но и на территории 

Республики Казахстан. И это поможет обратить внимание на проблему систематичного 

изучения петроглифических памятников страны с целью изучения идентичности народа 

Казахстана. 

Парк петроглифов стремится показать с помощью малых архитектурных форм в 

городской среде с петроглифами и  петроглифическими композициями, важность историко-

культурного наследия, что оставили нам предки. И совместно с инклюзией в городской 

среде, поможет всем социальным группам пребывать в парке петроглифов с комфортом.  

Инклюзивный дизайн в данном месте будет  играть не малую роль, и станет одним 

целым с парковой зоной. В свою очередь это послужит стимуляцией для развития инклюзии 

в городской среде Алматы. 

Данный парк представит собой первый, уникальный проект с петроглифами и 

петроглифическими композициями под открытым небом. Он станет приятным для глаза и 
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времяпровождения всех посетителей дальнего, ближнего рубежа и всей Республики 

Казахстан и будет развивать этнотуризм на территории республики.  

Далее обратимся к проблеме инклюзии в городской среде, поскольку благодаря ей парк 

петроглифов как историко-культурная зона будет местом, которое сможет посещать 

абсолютно любой человек, не в зависимости от его положения в социальных слоях. 

По нашему мнению проблема инклюзии в городской среде не достаточна исследована. 

Отсюда и исходит вопрос, как объединить задачи инклюзивного дизайна в парке 

петроглифов?  

Совместить данные две темы не легкая задача, учитывая, что это будет первый опыт в 

создании парковой зоны такого типа. Тема исследования петроглифов и петроглифических 

композиций и памятников начала свой путь еще с 1957 года, одним из первых археологов 

которые обнаружили и дали начало изучению петроглифов стала Анна Григорьевна 

Максимова. Под ее руководством, во время экспедиции от Казахстанской академии наук 

были найдены первые петроглифы на территории урочища Тамгалы. А изучать данный 

памятник начали с 1980 годов, и исследования в области петроглифики продолжаются по 

сей день. Тема инклюзивного дизайна была затронута не так давно, и не так развита на 

территории Республики Казахстан, что создает не самую комфортную среду для 

проживания в городах и селах. 

И так обратимся к самому понятию инклюзивный (от англ. Inclusive – включающий, 

содержащий) дизайн – это дизайн мест и предметов, которыми сможет пользоваться любой 

человек. Инклюзивный дизайн пространств и предметов доставляет право любому 

гражданину на равных принимать деятельность в жизни общества. Синоним определения 

«инклюзивный либо всесторонний дизайн» в узком значении является термин «доступная 

среда». Ныне широкая трактовка доступности городской среды предполагает равноправное 

участие людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 

населения во всех сферах жизнедеятельности общества. Отчего так существенно 

отчетливое понимание атрибута инклюзии? Это сразу назначает подход в проектировании. 

Мы (дизайнеры, инженеры, маркетологи — авторы новых вещей) не строим отдельную 

среду для «иных» (отдельные площадки только для детей с инвалидностью, за которые они 

не выходят, отдельный транспорт, единичные дома и города), а встраиваем инструменты 

социализации в существующее пространство (обеспечиваем доступность, продумываем 

возможность разных ситуаций взаимодействия) [2, С. 2-3]. В России теперь ведётся работа 

над созданием инклюзивной среды в школах и при строительстве нового жилья, следующий 

этап — легкодоступная рабочая среда, общественные пространства и транспорт. Создание 

инклюзивной среды — это вопрос адекватного диалога, построенного на уважении и 

принятии. Как создают инклюзивный дизайн. Дизайнер без нарушений слуха, зрения либо 

моторики может лишь предполагать о проблемах, с которыми встречаются такие люди. 

Обосновываясь на теоретических представлениях, создать доброкачественный дизайн 

очень непросто [3]. Следовательно, для разработки качественных решений проводят 

изучения с респондентами из числа целевой аудитории - предлагают людям с 

особенностями здоровья самим оценить удобность продукта. Если у компании 

разветвленная дизайн-система и она стремится держаться принципов инклюзии, 

специалистам с нарушением зрения либо инвалидностью могут даже предлагать фултайм-

работу. При этом просто иметь особенности здоровья тут недостаточно: необходимо уметь 

испытывать продукты, и этому обучают на специальных курсах.  

Первенствующий принцип инклюзивной культуры — создание равного доступа к 

социальному течению для всех инклюзивных классов, то есть групп людей, которые 

исторически оказались, выведены из общественной жизни: по признакам пола, расы, 

состояния здоровья и так далее. К примеру, инклюзивность подразумевает социальный 

подход к инвалидности. При таком раскладе человек с особенностями не маркируется как 

«проблема», а наоборот - общество не безукоризненно и создает барьеры для человека с 

ограниченными возможностями [7]. Это делает представление инклюзивности весьма 
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широким: оно касается и городской среды, к примеру, создания удобного перемещения на 

инвалидной коляске; и образования, в случае обучения детей с особенностями в обычных 

школах; и рабочего пространства, и бизнеса, и многих прочих областей. Стоит отметить, 

что инклюзивность и разнообразие — похожие, но не схожие понятия. Если множество 

чаще фокусируется на репрезентации, то инклюзивность помогает людям интегрироваться 

в социум и испытывать свою принадлежность.  

Инклюзия в реальном обществе вводить доступные решения в пром-дизайне еще более 

нелегко и затратно, чем в цифре. Но специалисты стараются — и создают довольно 

концептуальные вещи [5]. Для колясочников делают не только дурацкие скамейки, но и, 

например, удобные автоматы с билетами, что меняют высоту. Подобный представили в 

прошлом году. Для людей без нарушений дизайн дезодоранта тоже будет комфортен — 

можно хранить упаковку на крючке, а благодаря выемкам она не будет выскальзывать из 

влажных рук. Еще одно новое изобретение — фиксатор для кастрюль и сковородок на 

плите, который создал британский студент Тим Чапмен. Элементарная вещь — кусочек 

силикона на липучке — подсобляет фиксировать посуду, дабы люди с нарушениями 

моторики или зрения ненамеренно не опрокинули ее в процессе готовки. Дизайнеры всерьез 

стараются облегчить процесс кулинарии для людей с разными особенностями. Ранее, 

например, престижную премию в области промдизайна James Dyson Award выиграл творец 

приспособления для свободной нарезки продуктов — разделочной доски с вертикальной 

ребристой панелью: Шрифт Брайля для слабовидящих промдизайнеры давно применяют в 

самых различных приспособлениях. Например, сделали такие часы — должно быть 

удобно:А для обучения детей шрифту Брайля разработали кубики Lego. Неровности на них 

помогают не просто связывать один кирпичик с другим — они обозначают обусловленные 

буквы [8]. Достижения на поприще инклюзии в промдизайне смотрятся более 

разрозненными, чем в вебе — нет четких международных стандартов и единых принципов. 

В дополнение к тому, что особенности здоровья у людей весьма многообразны, вещи вокруг 

нас также многообразны. Трудно спроектировать что-то универсально полезное и людям с 

плохим зрением, и с нарушениями моторики, и без нарушений. В то же время грань между 

аналоговым и цифровым дизайном кое-где стирается. Например, для слабовидящих 

разработали вот такой джойстик для работы со смартфонами: чтобы слушать аудио 

воспроизведение и комфортно нажимать на кнопки/прокручивать страницу, не видя 

интерфейс. Тема инклюзии заняла значительное место в промдизайне — появляются 

особые гаджеты и объекты быта, которые помогают людям с особыми потребностями 

ухаживать за собой, готовить, совершать покупки. Но в последние годы особенно много об 

accessibility говорят дизайнеры в digital. Все больше сфер нашей жизни уходит в цифру, и 

сделать легкодоступную среду там проще, чем в аналоговом мире. Для незрячих людей, 

например, создать голосовой интерфейс для доставки продуктов — более реальная идея, 

чем оборудовать инфраструктуру в супермаркетах у каждого дома [5]. 

Мало установить пандус для колясочников, необходимо оснастить объект всеми 

видами доступности для слабовидящих, слепых, слабослышащих, глухих, а также для 

людей с трудностями двигательных функций и других уязвимых групп населения. К 

маломобильным категориям граждан относятся: 

• люди с поражением ОДА, нарушением зрения и слуха; 

• лица пенсионного и предпенсионного возраста; 

• временно нетрудоспособные граждане; 

• будущие мамы; 

• люди с детскими колясками; 

• Хоть помимо инвалидов к маломобильному населению причисляются другие 

социально-уязвимые категории граждан, всё должно быть комфортным и для людей без 

физических ограничений. В зависимости от вида ограничений у различных групп бывают 

всевозможные потребности для приспособления к окружающей обстановке. 
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• Говоря о легкодоступной среде для инвалидов, появляется вопрос об установке 

пандусов, поэтому жилые дома, дворы, места общественного пользования должны быть 

удобными для жизнедеятельности. Нормативы диктуются строительными правилами. 

Имеется отдельный перечень оснащения доступной среды. 

Объект ориентирован на людей с ограниченными возможностями при посещении ими 

не только парка петроглифов, но и социально-общественных, историко-культурных и 

коммерческих организаций: поликлиник, банков, театров и кинозалов, библиотек, аптек, 

торговых точек или прочих мест. 

Создание общественной среды — главный фактор вовлечения граждан всех групп 

инвалидности в социальную жизнь. Устройства для инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательной системы: 

• пандусы (секционные, выдвижные, стационарные); 

• механизмы для самодействующего открывания дверей; 

• поручни для туалета. 

Также первенствующей сферой является полное снабжение объекта парковой зоны 

системой безбарьерной среды. Пандусы выделяются компактностью, практичностью и 

легким весом. Годятся для перевозки, могут сворачиваться в рулон, просты в 

использовании. У них присутствуют противоскользящие покрытия. 

Плитка с рифленой текстурой поможет незрячему человеку спокойно перемещаться в 

городе. Она бывает с конусами, прямыми и диагональными рифами для указания 

направления движения. 

Парк петроглифов (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место», от др. 

πέτρος — камень и γλυφή — резьба) — земляной участок с естественной или специально 

сотворенной площадью с искусственными или натуральными камнями для создания копий 

петроглифов, или петроглифических композиций, обустроенными дорогами, аллеями, 

водоёмами. Предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с 

продуманным ландшафтным и инклюзивным дизайном, подчиняющимся рельефу 

местности. Как правило, парки содержатся государством (чистка водоёмов, уборка 

территории, оформление деревьев и кустарников) и предоставляются для отдыха всем 

желающим. 

Петро́глифы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые 

краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — 

резьба)[10]. 

Петроглифами именуют все изображения на камне доисторических времён, с палеолита 

вплоть до Средневековья, за исключением тех, в которых подлинно находится хорошо 

разработанная система письменных знаков. безусловно единственного определения не 

существует. Петроглифами нарекают как первобытные пещерные наскальные живописные 

рисунки, так и более запоздалые рисунки и гравировки, например, на специально 

смонтированных камнях, мегалитах либо на скалах. имеются наскальные изображения, 

которые были исполнены краской, гравировкой, либо высеченные в виде рельефа. По 

мнению ученых, они всегда исполняли ритуальные функции. отдельные из обрядов были 

сопряжены с умилостивлением духа убитого животного. По этой первопричине вблизи 

наскальных изображений зачастую находят останки всевозможных хищников. 

Изображения животных отличительны для старейших петроглифов, которые ведомы 

только в пещерах. Это олени, бизоны либо зубры, кабаны, дикие лошади. Также были 

запечатлены и уже вымершие виды животных: мамонты, саблезубые тигры. только изредка 

встречаются эскизы человеческих фигур и голов, возможно, в церемониальных масках. 

Только позднее, в эпоху неолита, стали изображать сцены из жизни первобытного племени 

— охоты, сражения, пляски и обряды, содержание которых часто трудно интерпретировать. 

подобные композиции предположительно датируются VI—IV тысячелетиями до н. . А 

самые ранешние изображения, где преобладают описания зверей, причисляются к верхнему 

палеолиту, то есть были сотворены 40 — 20 тыс. лет тому назад.[10] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В данной парковой зоне, материалами для изображения петроглифов и 

петроглифических композиций будут выступать искусственные 

камни(строительный материал из крошки натуральных минералов и полиэфирных смол), 

который сохранит не только свой, но и внешний вид петроглифов изображенных на нем. 

Техника для дополнения инклюзивного дизайна, парке петроглифов это: 

Интерактивное табло, с навигацией по парку(также будет оснащено кнопочным 

интерфейсом, и звуковым сопровождением). 

Плитка с рифленой текстурой для навигации слепых и слабовидящих  в туалете. 

Пандусы для колясочников 

Поручни для туалета 

Механизмы для самодействующего открывания дверей(с соответствующим звуковым 

сопровождением и шрифтом Брайля на ручке). 

Использование звукового сопровождения совместно с шрифтом Брайля. 

Система оповещения о закрытие парка. 

Исходя из наших исследований в области инклюзивного дизайна, собранные данные 

можно использовать при создании парка петроглифов. 

Таким образом, все вышеперечисленные данные о теме «Малые архитектурные формы 

в инклюзивной городской среде г. Алматы(на примере парка петроглифов)» , послужат 

хорошим катализатором для дальнейшего развития инклюзивной среды что в жилом 

помещении, что в городской среде. В процессе изучения темы инклюзивного дизайна в 

городской среде было изучено направление инклюзивного дизайна в для создания удобного 

интерфейса в программах.  С целью на воплощение интерактивного интерфейса для 

навигации по парку. А также, тема петроглифов и петроглифических композиций стала 

основополагающей для создания данной парковой зоны. 

Становление парка петроглифов города Алматы местом совмещения инклюзии и 

петроглифических композиций, станет хорошим началом для развития инклюзивной среды 

города Алматы. Что в дальнейшем, по нашему мнению сподвигнет народ в изучении 

историко-культурного наследия на территории Республики Казахстан. И даст начало 

развитию инклюзии в стране. Что по поводу петроглифов, данные наскальные рисунки, не 

достаточно исследованы и требуют дальнейших изучений. И исходя из всех данных что 

были исследованы методом теоретического исследования   
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УДК 005.94 

САПА — БӘСЕКЕЛЕСТІКТІҢ ШЕШУШІ ФАКТОРЫ 

 

Джумабеков К. У.  - э. ғ. к., аға оқытушы, Алматы гуманитарлық-экономикалық   

университеті, "Сымбат" Дизайн және технологиялар институты, Алматы 

 

Өндірісте тиімділіктің өсуінің маңызды факторларының бірі — шығарылатын өнімнің 

немесе көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту айқынддайды. Өндірілетін өнімнің 

сапасын арттыру қазіргі уақытта оның ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге 

қабілеттілігінің шешуші шарты ретінде бағаланады. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі көбінесе 

елдің беделін анықтайды және оның ұлттық байлығын арттырудың шешуші факторы болып 

табылады. 

Өнімнің сапасы салыстырмалы түрде қаныққан нарық пен басым бағалық емес 

бәсекелестік жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуінің маңызды критерийлерінің біріне 

айналды. Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын арттыру ғылыми - техникалық 

прогресстің қарқынын және жалпы өндіріс тиімділігінің өсуін анықтайды, экономиканың 

қарқындылығына, отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігіне және ел халқының өмір 

сүру деңгейіне айтарлықтай әсер етеді. 

Шығарылатын өнімнің техникалық деңгейі мен сапасының өсуі қазіргі уақытта 

индустриалды дамыған елдердегі кәсіпорындар жұмысының ең тән ерекшелігі болып 

табылады. Бағалық емес бәсекелестік пен қаныққан нарық жағдайында бұл — сәттіліктің 

басты факторы ретінде қызмет ететін өнімнің жоғары сапасы. 

Шығарылатын өнімнің сапасы кез-келген кәсіпорын қызметінің маңызды 

критерийлерін сипаттайтын көрсеткіш ретінде бағаласа болады. Өнім сапасының артуы 

нарық жағдайында фирманың өмір сүру деңгейін, ғылыми - техникалық прогресс 

қарқынын, өндіріс тиімділігінің өсуін, кәсіпорында қолданылатын ресурстардың барлық 

түрлерін үнемдеуді анықтаушы кешенді көрсеткіш. 

Отандық кәсіпорындардың жоғары сапалы өнімдер өндірісінің артуы, сайып келгенде, 

экономиканың қарқындылығына, халықтың өмір сүру деңгейінің өсуіне, қазақстандық 

тауарлардың ішкі және әлемдік нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігінің артуына әкелуі 

қажет. 

Заманауи кәсіпорындар тауардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде қажетті сапа 

деңгейін қалыптастыру, қамтамасыз ету және қолдау процесіне әсер етудің экономикалық, 

ұйымдастырушылық және құқықтық тетіктерін тиімді пайдалануды үйренуі абзал. Өнімнің 

техникалық деңгейі, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, сапа көрсеткіштері, сапа ілмегі сияқты 

ұғымдар сапа ұғымымен тығыз байланысты. Нарықтың жоғары техникалық деңгейдегі 

өнімдермен және сапалы тұтыну тауарларымен қанықтылығы —  толыққанды, өркендеген 

экономиканың басты белгісі. 

Бүгінгі таңда әлемде сапаны басқарудың әртүрлі жүйелері қолданылады. Бірақ қазіргі 

уақытта табысты қызметті қамтамасыз ету үшін, отандық кәсіпорындардағы мамандар озық 

https://bbbl.dev/articles/about-inclusive-design
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халықаралық компаниялар игерген сапаны жүйелі басқарудың сегіз негізгі қағидатын 

игерумен шектелместен, сонымен қатар, өзіне «дизайн»,  «дизайн - менеджмент» деген 

салаларды қамтитын және білім мен біліктіліктің кең салаларында жалпыға бірдей 

басқаруда тиімді қолданылатын жаңа бағытты жүзеге асырушы құзіреттілігінің қыр-

сырын меңгеру — өте өзекті мәселеге айналып отырғанын да көріп отырмыз. 

Мысалы, ИСО 9001 және QS – 9000 Халықаралық стандарттар топтамасында, жаңа 

немесе жаңартылған өнімді өндіруге дайындалу мақсатында жеткізуші әртүрлі 

бөлімшелерден құралған мамандар тобын құруы қажеттілігі жөнінде норма бар. Мұндай 

топтарға конструкторлар, технологтар, сапа қызметінің мамандары, сондай-ақ басқа 

қызметтердің мамандары кіруі керек.  

Сапаны басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы — бұл тәжірибе көрсеткендей, 

өндіріс саласында ғана емес, мемлекеттік басқаруда, ғылым мен білім беруде, қарулы 

күштерде және басқа да салаларда жетістікке жетуге мүмкіндік беретін кез-келген мақсатты 

қызмет түрін басқару тұжырымдамасы екенін түсіну қажет. 

Несие беру, инвестициялау, жеңілдіктер беру мүмкіндіктері өнімнің сапасына 

байланысты. Мысалы, Еуропаның бірқатар елдерінде Халықаралық стандарттау ұйымы - 

ИСО стандарттарының талаптарына сәйкестігін растайтын сапа сертификатынсыз нарыққа 

бір тауарға мүлдем жол берілмейтін заңдар бар, басқа, сертификатталмаған тауарлар жарты 

бағамен сатылуы керек. Әлемдік нарықта өнімді тұтынушылардың 80% - дан астамы қазір 

өнімнің бағасынан көрі, оның сапасын артық көреді.  

Өндірушілер көзқарасымен қарасақ, жағдай одан да күрделі. Тәжірибе көрсеткендей: 

объективті түрде сапа шығындарының үлесі жалпы өндіріс шығындарының кем дегенде 15-

25 пайызын құрауы қажет. Сондықтан сапаға байланысты ұйымдастырушылық-

экономикалық және техникалық проблемалар кейінгі жылдарда зерттеу тақырыбына 

айналды, оларды шешу жолдары өз алдына ғылым саласына айналды. 

Оған мынадай мұқият себептер серпінділік берді. Сапаның жүз пайызын қамтамасыз 

ететін саясаттың негізінде сапаны қамтамасыз етуге байланысты шығындардың белгілі 

арақатынасы жатыр: қажетті шығындар жобалаудан өндіріске, жабдықты орнатуға, содан 

кейін оны пайдалануға жылжытудың әр кезеңімен еселенген дәрежеге артып отырады. 

Яғни, егер орта технологиялық деңгейдегі өнімді (тауарды, көрсетілетін қызметті, 

технологиялық процессті) жобалау сатысында қатенің алдын алу немесе жоюға қажетті 

қаражаттар 100,0 мың тг.  құраса, онда машина жасау сатысында ол 1,0 млн. тг., тапсырыс 

берушіде оны орнату және реттеу сатысында – 10 млн, тг. құрайды, пайдалану процесінде 

есе — ол 100 млн. тг. құрайды, егер бұндай шығындар мүлде мүмкін болса. 

Сондықтан, сапа көрсеткіштерінің мәндерін алдын-ала белгілеу — сапаға болған 

талаптар барлық мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламалардың, жобалау - конструкторлық 

ұйымдардың, кәсіпорындардың өндірістік бірлестіктерінің жоспарларының, шарттық 

міндеттемелердің ажыралмас және құрамдас бөлігі болуы тиіс. Сапа көрсеткіштері тауар 

биржаларында және тауарлар қозғалысының басқа нысандарында келісілгені жөн. 

Мысалы, еліміздің құрылыс саласында соңғы жылдары жүзеге келген апаттар мен 

дөрекі қателер (тұрғын үйлер мен өндірістік объекттер құрылысында), әсіресе,  ең төменгі 

бағамен құрылыс технологиялары және құрылыс жұмыстарын орындайтын  

жұмысшыларды пайдалану нәтижесінде сапа мен қауіпсіздік талаптары сақталмау 

жағдайлары жиілеп кетті. Бұл қарапайым мысалдар – жаппай жұртқа ғана белгілі деректер. 

Одан басқа мемлекеттік деңгейдегі нақты іске асырылып жатқан көптеген мемлекеттік 

бағдарламалардағы сапаға қойылатын стандарттар мен нормалардың орындалуын 

қадағалайтын арнайы ұйымдардағы мамандардың біліктілік деңгейіне кім кепілдік бере 

алатыны белгісіз мәселе. 

Сондықтан, Алматы гуманитарлық-экономикалық университеттің «Сымбат» Дизайн 

және технология институтында соңғы уақытта алуан түрлі дизайн салаларына қажетті 

маман даярлайтын білім беру бағдарламаларын жетілдіру жолдары іздестірілуде. Иә, бұл 

дәл «дизайн» жөнінде, өйткені дизайнды, оның кең мағынасында, тұтынушылардың 
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қажеттіліктерін қанағаттандыруға қаратылған кешенді іс-шараларды орындауда сенімді 

құрал ретінде қарастыру абзал. 

Лексоконымызға жаңадан еніп келе жатқат эмпатия18 – тұтынушының қажеттілігін 

өмірлік иәжірибе негізінде сырттай түсіну арқылы, оның қазіргі эмоционалды жағдайына 

саналы түрде жанашырлық таныту қабілетіне аса маңызды нәзер аударымыз керек, -дегенді 

білдіреді. Әрине, бұнда біз «тұтынушы қажеттіліктері» дегенде кез келген өнімнің кең 

мағынадағы сипаттамалары мен анықтамаларын (тауарлар, көрсетілетін қызметтер, 

технологиялық процесстер) нәзерде тұтуымыз қажет.  

Жалпылай алғанда, өнеркәсіптік өндірісте болсын немесе қызмет көрсетуде, өнімнің 

дерлік барлық түрлері оның өмірлік циклының әр-бір кезеңінен бастап, оның ең соңғы 

сатысында да — тұтынушыға арналған болады. 

Эмпатия және дизайн әдістерін қалдану арқасында жобалау әдістері, пайдаланушылар 

(тұтынушылар) дизайнерлермен, инженерлермен қатар дизайнға қатысады. Бұл технология 

пайдаланушылардан (тұтынушыдан) үнемі кері байланыс ала отырып, қысқа даму 

циклдары арқылы жаңа өнімдерді жасауға мүмкіндік береді. 

Осы тұрғыдан, мысалы «дизайн» мен «сапаның» арасындағы тығыз байланысты, 

мынадай мысалмен түсіндіруге болады:  дизайнердің кәсіпкерден айырмашылығы -  

дизанердің өте басымды мотивациясының бірі — өнер, бірақ бизнеске қызмет ететін өнер, 

өмір мен өнімнің сапасын арттыратын өнер. Демек, сапалы және бәсекеге қабілетті өнім 

өндіру үшін, біздің білім беру бағдарламаларымыз студенттерде «дизайн – ойлауды» 

(«дизайн-пікірлеуді») қалыптастыруға қаратылған біліктіліктер мен құзіреттіліктерді 

тәрбиелеу ерекшеліктерімен айқындалуы тиіс.  

Білім беру және оқыту технологияларында аталған әдістерді тиімді пайдалану Болон 

процессінің Дублин дискрипторларының мақсаттары мен міндеттерін де,  дуалды оқыту 

жүйесін де ұтымды пайдалануға жаңа мүмкіндіктер жаратады. Сонымен қатар, жаңа 

пәнаралық білім беру бағадарламалары Қазақстанның экономикасында, ғылымы мен 

білімінде жаңа білім бағыттарын ашатын креативті мамандарды тәрбиелеу отандақ 

университеттердің стратегиясына айналуы тиіс.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА КЛИЕНТА 

 

Кувычко В.А. - преподаватель кафедры «Дизайн» 

 

Волосы являются украшением женщины в любом возрасте. Тем кому «за» уже нашли 

свой стиль, чувствуют себя уверенно и знают какие элементы им подходят, а какие нет.  

Молодые девушки находятся в поиске,  молодость является сама по себе  украшением. 

Женщинам старшего возраста не стоит экспериментировать с яркими тонами волос, не 

нужно делать ультрамодные стрижки. Выбор всегда должен лежать в сторону классики и 

элегантности. Эти стили выгодно подчеркнут зрелость женщины и ее достоинство. Также 

не стоит активно использовать фиксирующие средства, так как они не только портят 

волосы, но и будут смотреться несколько монументально. Естественность и простота 

прежде всего. 

Женщина всегда должна выглядеть прекрасно, не смотря на свой возраст. Но для 

каждого жизненного периода существуют свои критерии. Поэтому дамы «бальзаковского 

возраста» должны знать, что им на данном жизненном этапе выгодно подчеркнуть в своей 

внешности, а что, наоборот, завуалировать, какую прическу выбрать, чтобы выглядеть 

моложе. Но во всем должно быть чувство меры. Поэтому, всегда следует прислушиваться 

к советам парикмахеров. [4] 

Если женщине слегка за 40 

Когда женщине слегка за сорок, она начинает понимать, что годы летят с неумолимой 

быстротой. 

Ее уже волнует, как уложить волосы, чтобы прикрыть морщины на лбу, что сделать, 

чтобы складки вокруг рта и глаз стали менее заметными. Многие, решая эти проблемы, 

забывают о следующих  правилах: прическа должна полностью соответствовать форме 

лица, возрасту, социальному положению и, самое главное — обеспечивать женщине 

уверенность в себе. 

Как ни обидно, но молодость — не вечна. В жизни каждой женщины наступает 

момент увядания. И избежать его никак невозможно. Поэтому свой возраст надо 

воспринимать, как естественный и неизбежный процесс. 

И не стоит бросаться в крайности, это: излишними цветовыми гаммами привлекать к 

себе внимание или, наоборот, превратиться в серую мышку, переставшую следить за собой. 

В любом возрасте женщина — красива! Только эта красота начинает требовать 

больше ухода![1] 

Сорокалетние дамы — очень женственны, в них появляется определенный шарм, 

чувствуется их зрелость. А это значит, что они достигли элегантного возраста! И именно 

сейчас им очень необходима правильно подобранная прическа и свой стиль. 

Правильный выбор стрижки. 

Многие считают, что дамы этого возраста должны носить только короткую стрижку. 

Следует заметить, что это — не так. Стрижка сможет украсить женщину, если у нее мелкие 

или крупные черты лица, хорошо оформленная линия подбородка, четкий рисунок бровей, 

красивая шея и правильной формы голова. 

Но надо помнить, что стрижка всегда должна быть хорошо уложена, сочетаться со 

стилем одежды, маникюром и образом жизни. Если особенности характера дамы, ее черты 

лица имеют другую направленность, то длину волос и прическу следует подбирать 

применительно к ее внешнему виду и манерам поведения.[3] 

Волосы в облике женщины имеют первостепенное значение. Когда они здоровы и 

ухожены, обаяние представительницы прекрасного пола значительно усиливается. 

Можно изменить цвет волос. Это освежит образ и поможет скрыть 

появляющуюся седину. Блондинкам подойдет легкое мелирование, а брюнетки выглядят 

благородно, имея в волосах несколько карамельных или медовых прядей. Многим подойдет 

осветление волос на один-два тона. 

http://stillion.ru/articles/cosmetology/how-to-deal-with-wrinkles-around-the-eyes.html
http://stillion.ru/articles/cosmetology/caring-for-aging-skin.html
http://stillion.ru/articles/hair/haircut/how-to-treat-hair-after-termostrizhki.html
http://stillion.ru/hair/hairstyles/
http://stillion.ru/articles/hair/haircut/haircut-page.html
http://stillion.ru/nails/
http://stillion.ru/articles/hair/healthy-and-beautiful-hair.html
http://stillion.ru/articles/hair/early-graying-how-to-prevent-it.html
http://stillion.ru/articles/makeup/what-makeup-suits-blond.html
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Отличным вариантом для женщин, кому за сорок, будет многослойная стрижка. Она — 

эффектна и придает большой объем любым волосам. 

Если женщина хочет выглядеть соблазнительно, то ей подойдут волнистые волосы, 

упругие кудри или легкие локоны.[1] 

Отпраздновав золотой юбилей 

Пятидесятилетняя женщина — это мама, жена и бабушка. И все это ее ко многому 

обязывает! Женщина в таком возрасте быстро принимает сигнал к действиям и начинает 

активно следить за своей внешностью, блистать элегантностью, успешностью и красотой. 

Пятидесятилетняя дама хорошо смотрится со средней длиной волос. Их можно забрать 

в пучок или просто распустить. Из них легко делать интересные прически. 

Женщинам, которые переступили пятидесятилетний рубеж, подойдут и многослойные 

стрижки. Они легко укладываются и помогают скрыть мелкие недостатки лица.[2] 

В этом возрасте необходимо помнить, что светлые волосы — молодят, а темные — 

старят. При окрашивании следует подбирать тон волос соответствующий цвету глаз и 

оттенку кожи, например: женщине с «теплыми» глазами подойдет оттенок блонда, зеленые, 

серые и голубые глаза заиграют с рыжими волосами. Темный цвет волос подойдет 

энергичным, деловым женщинам, которые ведут активный образ жизни. 

Тем, кому за пятьдесят, необходимо подбирать модные, но простые стрижки и 

прически, чтобы не выглядеть старомодными. 

Прически для пожилых дам 

Шестидесятилетнюю женщину отличает хороший вкус, сдержанность, чувство стиля и 

меры. Лучшим решением для нее является короткая стрижка, на основе которой можно 

делать разнообразные укладки. 

Короткая стрижка значительно упрощает уход за волосами и всегда выглядит 

современно. 

Если женщина предпочитает локоны, то необходимо следить за их длиной, чтобы они 

не вырастали длиннее плеч, иначе акцент с лица перенесется на шею. 

Пожилая женщина может собрать волосы в пучок, узел или «ракушку». А это всегда 

выглядит хорошо, модно и стильно.[3] 

И напоследок 

Какую бы прическу не выбрала женщина, какого бы цвета не были ее волосы, красивой 

ее сделает чувство собственного достоинства. Тогда она всегда будет нужной, значимой и 

привлекательной. 

А прическа — это только штрих в ее образе, добавляющий красоты, женственности и 

обаяния 

 

http://stillion.ru/articles/hair/hairstyles/curls-like-sarah-jessica-parker.html
http://stillion.ru/articles/hair/hairstyles/the-most-simple-styling-and-haircuts.html
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.  

 
Работы студентки 3-го курса Нурсултановой Мадины 

 

Бұл мақала әр түрлі жас топтарының және шаштараз Қазіргі заманғы өнер олардың 

маңызы шаш түрлері мен нысандарын талқыланады. 

В данной статье рассматриваются виды и формы причесок для разных возрастных 

категорий и их значимость в современном парикмахерском искусстве. 

This article discusses the types and forms of hairstyles for different age groups and their 

significance in the modern art of hairdressing. 
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УДК 675/12 

 

ГОБЕЛЕН В КАЗАХСТАНЕ 

Скобелева Г.З.  

 

Данная статья излагает историю развития гобелена в Казахстане. 

This article expounds history of development of tapestry in Kazakhstan 

Бұл мақала қазақстанда гобелен тарихын баяндалған. 

 

Началом развития гобелена в Казахстане принято считать с появлением артели 

«Ковровщик». В 1937 году в Казахстане в городе Алма-Ате была создана артель 

«Ковровщица». Экспериментальной мастерской при артели руководил профессиональный 

художник Н.В. Цивчинский, по его эскизам мастерицы народного творчества выполняли 

первые в Казахстане гобелены – тканные ковры с изобразительными сюжетами. Лучшие 

произведения мастерской демонстрировались на всесоюзных и зарубежных выставках.  

В послевоенные годы производство гобеленов в Казахстане практически не было. 

Только в 1965 году с приездом в Казахстан специалиста по гобелену, выпускницы 

Львовского прикладного института И.З. Яремы, искусство гобелена стало возрождаться. 

Художник необыкновенной работоспособности Ирина Зиновевна создала более 150 

гобеленов разного масштаба. И в настоящее время художница полна творческих планов, 

создает звучные необыкновенно эмоциональные тканные песни. 

 

 
Яррема И. «Лето» 
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Ярема И. «Предгорье Алма-Аты» 

 

Наконец в 1970 году Курасбек Тыныбеков открыл первую страницу в развитии 

национального гобелена, по существу первый художник казах получивший высшее 

профессиональное образование по декоративно-прикладному искусству. 

Через творческие поиски, сочетая традиции и современность в короткие сроки успел 

создать свой неповторимый декоративный стиль в гобелене. 

 

 
 

              Тыныбеков К. «Степная баллада»                         Тыныбеков К. «Семья» 

 

В унисон к Тыныбекову выстраивая свою систему начинает работать Батимия 

Заурбекова. Особенность ярких работ этой художницы состоит в достижений современной 

живописи с традиционным казахским орнаментом. 
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Заурбекова Б. «Музыка» 

 

Редко но взвешенно на выставках выступает Р.Садыгулов. Сильное впечатление 

оставил на 1 всесоюзной выставке гобелена в Москве его монументальный портрет Турара 

Рыскулова. 

С приходом плеяды выпускников центральных ВУЗОВ Москвы можно говорить о 

появлении школы гобелена в Казахстане. Делает большие серии шпалерных работ для 

общественных интерьеров Б. Анисимов, параллельно на выставках демонстрируя ткачество 

авангардного характера. 

 

 
 

Анисимов Б. «Орбита суприматизма» 

 

  Очень много и в самых разных направлениях тканного искусства работали А. и С. 

Бапановы, вместе с учениками создали целую школу ткачества. После Более чем 

двадцатилетнего труда и поисков, отказавшись от прямого цитирования казахского 

орнамента, взял за основу пластический принцип древних наскальных изображений Алибай 
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Бапанов создал оригинальный стиль, ему удалось выразить суть образного мышления 

Номадов через символы, аллегории, метафора. 

 

 
                Бапанов А. «Странствие2»                      Бапанов А. «Мировая гора» 

 

 

Дипломная работа выпускницы Алматинской Академии художеств Г. Скобелевой 

получила приглашение участвовать в фестивале искусств в Каннах в 1989 году. В гобеленах 

художницы изображение выстроено на ритмах фактур. 

 

 

 

 
 

Скобелева Г. «Тишина» 
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Скобелева Г «Ак Су» 

 

С этого времени выходить в творческую жизнь целая плеяда выпускников 

казахстанских вузов: Базарбаева, М. Муканов, Г. Джураева и другие. 

 

        
 

           Муканов М. «Тенгри»                                                  Базарбаева «Лес» 

 

Множественные археологические материалы свидетельствую о существовании 

традиционного ткачества в эпоху бронзы сакский (VII-V в до н.э.), гуннский (IV в. До н. э. 

–III в. Н. э.) периоды. 

 Ярким примером является сохранившиеся в природной мерзлоте Пазырыкских 

курганов тканные и войлочные изделия. Население же проживающее в ареале горного 

Алтая, как и казахские племена находились в одном культурно – цивилизационном 

процессе.  
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  О широком развитии ткачества на территории Казахстана в средневековье говорят и 

письменные свидетельства таких авторов как Хафиз-и-Абру, Несеви, Матвей Меховский, 

П. Карпина, Ф. Рубихан… 

   Анализируя и сравнивая древние артефакты и письменные свидетельства с богатым 

наследие традиционного казахского прикладного искусства – можно смело предположить, 

что подобно скромному диву казахских степи – тюльпану, который через османскую 

Турцию попал в Европу и сделался символом Голландии, образец древнего ткачества 

номадов гладкотканый клем, через Великий Шёлковый путь оказался в Европе и вернулся 

обогащенный опытом шпалерного искусства под название современный гобелен. 
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РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОФИСНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНТЕРЬЕРОВ 

 

Скобелева Г.З., Галимжанов С.Э. 

 

Человеку, в каком бы он не находился положении инвалид, временно 

нетрудоспособный и т.д., ему необходимо полноценное общение.  Сегодня в мире обратили 

наконец внимание на людей с ограниченными возможностями и стал актуален вопрос о 

встраивании таких людей в окружающую среду, сделать их полноценными 

самостоятельными гражданами общества. 

В 1970-е годы ХХ в., активизировалось социальное движение за независимое 

проживание в защиту прав потребителей, гражданских свобод и групп самопомощи. В это 

время возникло понятие «инклюзивный дизайн» и получило большое распространение и 

применение в законодательных документах и нормативно-правовых актах многих стран 

мира. В 1982 г. ООН принял Всемирную программу-317му действий в отношении 

инвалидов, определив направление всемирной стратегии, предусматривающей содействие 

принятию эффективных мер по предупреждению инвалидности, реабилитации и 

обеспечению «равенства» и «полного участия» инвалидов в социальной жизни и развитии 

общества. В 2005 г. В Конвенции ООН «О правах инвалидов» дано толкование понятия 

инклюзивный дизайн: это – стратегия планирования и дизайна продуктов и среды с целью 

создания  

Общества всеобщего включения, обеспечивающего всем его гражданам полное 

равенство и возможность участия в его жизни. [1]. Поэтому основная цель инклюзивного 

дизайна – создание равных возможностей для участия всех людей в социокультурной 

жизни общества, устранение существующих барьеров и предотвращение возникновение 

новых в отношении лиц с инвалидностью. [1]. 

 Команда архитекторов, продакт-дизайнеров, инженеров и исследователей во главе с 

Рональдом Мейсом разработали семь принципов проектирования сред, продуктов и 

коммуникаций для создания универсального дизайна: 1.Равноправное 
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использование.2.Гибкость в использовании.3. Простое и интуитивно понятный дизайн. 4. 

Легко воспринимаемая информация. 5. Доступность ошибок. 6.Небольшое физическое 

усилие. 7. Размер и пространство для подхода и использования. [2].          Принципы 

инклюзивного дизайна раскрывают его сущность, задают алгоритм будущих решений, а 

также используются для оценки новых и уже внедренных проектов.  

Согласно этим принципам и развитием технологий гораздо облегчает жизнь не только 

людям с ограниченными возможностями, но и большинству людей. Технологии могут 

помочь слепым видеть, глухим слышать, обездвиженным двигаться, немым-говорить и 

обязанность инклюзивного дизайнера – сделать так, чтобы каждый человек мог 

пользоваться предметами, сервисом, окружающей средой наравне с остальными.  

Начиная работать над проектированием предметно-пространственной средой уже на 

ранней стадии проектирования делается инклюзивность приоритетом, уже на этой стадии 

более практично вносить инклюзивность. На этой же стадии необходимо понять свою 

целевую аудиторию, провести исследования данной аудитории, встать на их место и 

максимально создать удобный, комфортный дизайн для любого человека. Создать среду, 

услуги и предметы, которыми без особой подготовки и модификации могли бы 

пользоваться как можно больше людей независимо от их характеристик. 

На примере можно рассмотреть, как инклюзивный дизайн работает в интерьерах 

общественного помещения «Центра обслуживания населения». Начнем с входной группы: 

при входе на территорию центра проложена объемная дорожка указывающая направление 

к входной двери. Она удобна для слепых людей и для людей, пришедших впервые в данное 

пространство.  Подойдя к входу в помещение обязателен пандус с перилами, он полезен 

людям с ограниченной подвижностью и людям на инвалидной коляски. Входная дверь 

открывается автоматически при помощи сенсоров, она должна быть широкой чтобы можно 

было проехать человеку на коляске беспрепятственной. Удобно абсолютно всем и людям с 

занятыми руками и людям со всеми видами инвалидности.  

Войдя в помещение человек должен сориентироваться куда ему дальше двигаться. Для 

этого существуют приспособления, сервисы. Сервис Smooth – первый сервис построения 

маршрута по городу, в больших помещениях с обходом препятствий. Прокладывает 

маршрут от пункта А до пункта В с учетом препятствий. Незаменим для людей с 

ограничением мобильности. Звуковое зрение vOICe. Система  vOICe (звуковое зрение) дает 

незрячему человеку возможность ориентироваться и самостоятельно передвигаться в 

помещении. Система непрерывно сканирует пространство и преобразует визуальные 

изображения в кодированный звуковой сигнал, который мозг преобразует в аналог черно-

белого изображения и, таким образом, позволяет слепому человеку получить суррогатное 

зрение.  

  Но это сложные системы, гораздо проще и доступнее человек который покажет 

направление в зону в которой клиент получает талон с номером который определен решать 

вашу задачу с которой вы пришли. В зоне ожидания везде имеются табло-мониторы на 

которых высвечиваются ваш номер и к какому столу вам идти к вашему менеджеру который 

решает ваши вопросы. Этот же табло-монитор снащен звуковым вызовом и определением 

стола с менеджером, на его столе высвечивается ваш номер и звуковой сигнал. Эти 

моменты удобны и слепым и глухим и людям пожилого возраста, и конечно же всему 

остальному слою населения. По всему залу и к столам обслуживания проложены объемные 

дорожки чтобы слепые и слабовидящие могли увереннее передвигаться по территории.  

Максимальное удобство для любого человека. В этой среде ты не потеряешься и решишь 

все свои проблемы. 
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Рис. 1 

 
Рис.2           

 
 

Центр обслуживания населения в г. Караганде, Казахстан. 

 

Рассмотрим теперь более сложный проект интерьеров банка. Данный объект имеет две 

зоны. Зона обслуживания населения и зона только для персонала, офис. 

В зоне обслуживания населения выстроен инклюзивный дизайн по принципу 

инклюзивного дизайна центра обслуживания населения. Только с некоторыми внесениями 

банковских особенностей. Это касается банкоматов. Необходимо учесть потребности 

людей с ограниченными возможностями, например, слепой не видит, сколько денег он снял 

для этого банкомат должен быть с портом для наушников – так слабовидящий человек 

сможет пользоваться устройством. Также банкомат лучше спроектировать более низким, с 

возможностью человеку на инвалидной коляски самому пользоваться им. 

  Необходимо решать более сложные задачи инклюзивного дизайна в банковском 

офисе. В данном случае дизайнер должен решать дизайнерские задачи и включать в них 

инклюзивные задачи, так как в данном офисе могут работать и люди с ограниченными 

возможностями. 

  Перед дизайнером стоит задача выбора стиля интерьера, так как именно стиль 

выражает образ и имидж банка. На сегодня наиболее популярные стили эко-дизайн, лофт, 

хай-тек. 

  Как и в зоне обслуживания населения дизайн начинается со входа. До входа в 

помещения банка проложена объемная дорожка для слепых, обязателен пандус рядом со 

ступенями, дверь также открывается автоматически при помощи сенсоров, но дальше 
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необходимы поправки. Рама, для входа  по пропускам или турникет, должны 

соответствовать ширине инвалидной коляски, объемная дорожка должна продолжатся до 

лифта который по объему должен соответствовать размерам инвалидной коляски и до 

самого рабочего места.(рис3). 

 

 
Рис 3 - Турникет для инвалидных колясок. 

 

Сегодня необходимо интерьер выстраивать так, чтобы было проще взаимодействовать 

друг с другом сотрудникам, поэтому создаются помещения для совместной работы. 

Отдельные кабинеты ушли в пошлое и площадь одного большого помещения делится на 

сектора по выполнению общий задач сотрудниками (рис.4, 5). 

 

 
Рис.4 - Офисные помещения 
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Рис 5 - Офисные помещения 

 

Эти сектора оснащены звуковыми и световыми сигналами для быстрого нахождения 

своего сектора глухим и слепым сотрудникам. В секторах существуют инклюзивные 

устройства например: устройство менеджер «Сезам». Программа альтернативной 

коммуникации. Приложение для Android – менеджер «Сезам» - позволяет людям с 

нарушением речи вести диалог с помощью иконок. Устройство «Finger Reader» позволяет 

незрячим и слабовидящим людям читать обычные книги и  документы. Надев на палец 

устройство, похожее на кольцо, оснащенное миниатюрной видеокамерой, человек 

проводит пальцем по тексту. Устройство считывает текст и проговаривает его в слух. 

Система vOICe (звуковое зрение) дает незрячему человеку возможность ориентироваться и 

самостоятельно передвигаться в помещении. Система непрерывно сканирует пространство 

и преобразует визуальное изображение в кодированный звуковой сигнал, который мозг 

преобразует в аналог черно-белого изображения и, таким образом, позволяет слепому 

человеку получить суррогатное зрение. Приложение «Яндекс Разговор» на Android для 

людей с нарушением слуха или речи, он упрощает общение между людьми с 

ограничениями и без них. Человек без ограничений говорит в микрофон телефона. 

Распознаватель речи, встроенный в приложение, текстом выдает его реплику на экране 

телефона. Человек с ограничениями может напечатать свою реплику.  А еще шрифт Брайля 

на цифровых клавишах банкомата, компьютера и на табличках возле туалетов, 

указывающих мужской он или женский, дают осязательную обратную связь при 

прикосновении. 

В данное время наблюдается тенденция, привлечения к работе фрилансеров, и  

«Приходящих сотрудников». Эти варианты очень удобны для людей с ограниченными 

возможностями. Для них создаются пространства где бы они могли организовать быстрые 

обсуждения деловых вопросов. (Рис. 6, 7). 
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Рис 6 - Помещения для переговоров.                  Рис. 7 - Помещения для переговоров.                   

    

Прогресс не стоит на месте и создаются все новые изобретения для помощи людей с 

ограниченными возможностями, давая им возможность быт полезными  в обществе, 

участвовать активно в жизни. И многие изобретения помогают не только людям с 

ограниченными возможностями, но и всему населению.           
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