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Ли В.Д.

Фи нан со вые ас пек ты  
гло ба ли за ции эко но ми ки  

и ее влия ние на мо дер ни за цию 
фи нан со во го сек то ра  

Ка за х стана

Статья пос вя ще на воп ро сам фи нан со вой гло ба ли за ции, которая 
уси ли ла влия ние меж ду на род ных рын ков на осу ще ст вле ние опе ра
ций кре ди то ва ния и заимс тво ва ния ре зи ден та ми раз лич ных ст ран, 
что при ве ло к рос ту меж ду на род ной се ти фи нан со вых инс ти ту тов и 
кор по ра ций, к по вы ше нию до ли биз не са, при хо дя щей ся на за ру беж
ные ст ра ны, и к фун да мен таль ным из ме не ниям в их сис те мах ор га
ни за ции уп рав ле ния фи нан со вы ми по то ка ми. В статье пе ре чис ле ны 
по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны гло ба ли за ции для ст ран. К 
плю сам гло ба ли за ции от но сят ся: обост ре ние меж ду на род ной кон ку
рен ции, эко но мия на масш та бах произ во дс тва. А к ми ну сам – рез ко 
уве ли чи ваю щий ся раз рыв меж ду сла бы ми и силь ны ми ст ра на ми, де
фор ма ция фи нан со воры ноч ных ме ха низ мов, кон ку рен ция, вы рож
даясь, прев ра щается в свою про ти во по лож ность. Так же в дан ной 
статье под роб но расс мот рен фи нан со вый ры нок Ка за х стана. В соот
ве тс твии с От че том о гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти за 2013 – 
2014 го ды Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма по фак то ру «раз ви
тос ть фи нан со во го рын ка» Рес пуб ли ка Ка за хс тан за ни мает 103 мес то 
из 148 ст ран. Наи худ шие по ка за те ли наб лю дают ся по по ка за те лям 
«ус той чи вос ть бан ков» (100 мес то), «фи нан си ро ва ние че рез мест ный 
фон до вый ры нок» (100 мес то), «ин декс за кон ных прав» (101 мес то). 

Клю че вые сло ва: фи нан сы, гло ба ли за ция, эко но ми ка, мо дер ни
за ция, фи нан со вый сек тор.

Lee V.D.

Financial aspects of the global
ization of the economy and its 

impact on the modernization of 
the financial sector  

of Kazakhstan

This article is dedicated to financial globalization. The financial global
ization improved the fluency of international markets on credit operations 
and international banking system, what drove us to growth of international 
flow of financial institutes and corporation business raise abroad and to fun
damental changes in their organization systems. In this article you can find as 
advantages as disadvantages in countries’ globalization. Pros are: competi
tion growth, huge economy. Cons are:a huge economical between different 
countries , market’s deformation, it’s also a Kazakhstan’s market review here. 
Following the respond about competition capacity by years 20132014 our 
Republic takes the place №103 of 148 countries. The worst places are con
nected to «banks stabilization»(№100); «financial points of markets»(№101). 
By the way , comparing the previous article our country came higher from the 
place №115 , what means that we increase our economy. Work is also consist 
the ways of involving countries and the financial growth.

Key words: finance, globalization, the economy, the modernization of 
the financial sector.

Ли В.Д.

Эко но ми ка ның  
ға лам дан уын ың қар жы лық  

ас пек ті ле рі мен оның  
Қа зақ стан ның қар жы лық  

сек то рын  
мо дер ни за цияла уына әсе рі

Ма қа ла қар жы лық жа һан да ну мә се ле ле рі не ар нал ған. Қар жы лық 
жа һан да ну түр лі ел дер дің ре зи де нт те рі нің не сие алу жә не қа рыз алу 
опе ра цияла рын жүр гі зу ге ха лы қа ра лық на рық тың әсе рін кү шейт іп, ол 
қар жы инс ти тут та ры мен кор по ра цияла ры ның ха лы қа ра лық же лі сі нің 
өс уіне, шетел дер дің ен ші сін де гі биз нес үле сі нің арт уына, олар дың қар
жы ағы мын бас қа ру ды ұйым дас ты ру жүйеле рін де гі түп кі лік ті өз ге ріс
тер ге әке ліп соқ ты. Ма қа ла да ел дер бо йын ша жа һан да ну дың оң жә не 
те ріс жақ та ры тіз бек тел ген. Жа һан да ну дың оң жақ та ры: ха лы қа ра лық 
бә се ке лес тік тің өші гуі, өн ді ріс масш таб та рын да ғы үнем деу. Жа һан
да ну дың те ріс жақ та ры на ке ле сі көр се тіл ген дер ді жат қы зу ға бо ла ды: 
әл сіз жә не күш ті ел дер ара сын да ке нет тен ұза ра тын үзік орын ала ды, 
қар жы лықна рық тық ме ха ни зм дер дің де фор ма циясы, бәс ке лес тік өзі
нің қа ра мақар сы та ра пы на айна лып бә сең дейді. Со ны мен қа тар, осы 
ма қа ла да Қа зақ с тан ның қар жы на ры ғы тү бе гей лі қа рас ты рыл ған. Бү
кі лә лем дік эко но ми ка лық фо рум ның 2013 – 2014 жыл дар ға ар нал ған 
Жа һан дық бә се ке ге қа бі лет ті лік бо йын ша есе бі не сәй кес, «қар жы на
ры ғы ның да мы ған ды ғы» фак то ры бо йын ша Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
148 ел дің ішін де 103орын ға ие бол ды. «Банк тер дің тұ рақ ты лы ғы» (100
орын), «жер гі лік ті қор на ры ғы ар қы лы қар жы лан ды ру» (101орын) көр
сет кіш те рі бо йын ша ең тө мен көр сет кіш тер ба қы ла на ды. 

Тү йін  сөз дер: эко но ми ка, ға лам да ну, қар жы, қар жы лық сек тор, 
мо дер ни за ция
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УДК 339.7 Ли В.Д.
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет имени аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
E-mail: ly.viktor@gmail.com

Гло ба ли за ция – это про цесс все воз рас тающе го воз дейст вия 
раз лич ных фак то ров меж ду на род но го зна че ния на со ци альную 
дей ст ви тель ность в от дель ных ст ра нах. Ос нов ной сфе рой гло-
ба ли за ции яв ляет ся меж ду на род ная эко но ми чес кая сис те ма 
(ми ро вая эко но ми ка), т.е. гло баль ные произ во дс тво, об мен и 
пот реб ле ние, осу ще ст вляемые предп риятиями в на циональ ных 
эко но ми ках и на все мир ном рын ке.

Важ ней шей сос тав ляющей гло ба ли за ции яв ляет ся фи нан-
со вая гло ба ли за ция. Она ха рак те ри зует ся серь ез ны ми из ме не-
ниями в ми ро вых фи нан сах, вве де нием но ва то рс ких ме то дов 
ор га ни за ции и уп рав ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми.

В ре зуль та те фи нан со вой гло ба ли за ции ка пи тал приоб рел 
зна чи тель ную мо биль ность, пе ре те кая по все му ми ру к са мым 
прив ле ка тель ным и бо лее вы год ным воз мож нос тям при ло же-
ния, а ха рак тер опе ра ций участ ни ков гло баль но го рын ка с ди-
вер си фи ка цией ак ти вов и пас си вов по ст ра нам и ре гионам, на-
ли чием ши ро кой се ти предс та ви тель ств, фи лиалов и до чер них 
ор га ни за ций за ру бе жом уже не поз во ляет отож деств лять их 
толь ко со ст ра ной на циональ ной при над леж нос ти.

Фи нан со вая гло ба ли за ция уси ли ла влия ние меж ду на род-
ных рын ков на осу ще ст вле ние опе ра ций кре ди то ва ния и заимс-
тво ва ния ре зи ден та ми раз лич ных ст ран, что при ве ло к рос ту 
меж ду на род ной се ти фи нан со вых инс ти ту тов и кор по ра ций, к 
по вы ше нию до ли биз не са, при хо дя щей ся на за ру беж ные ст ра-
ны, и к фун да мен таль ным из ме не ниям в их сис те мах ор га ни за-
ции уп рав ле ния фи нан со вы ми по то ка ми.

Од нов ре мен но фи нан со вая гло ба ли за ция серь ез но зат ра ги-
вает и го су да рс тва, пос кольку в но вых ус ло виях ужес то чает ся 
кон ку рен ция на циональ ных эко но мик за кре дит ные ре сур сы, 
сво бод но пе ре ра сп ре де ляемые в масш та бе но во го гло баль но го 
ми ро во го хо зяй ст ва. Фи нан со вая гло ба ли за ция зас тав ляет го-
су да рс тва изыс ки вать но вые пу ти для по вы ше ния ин вес ти ци-
он ной прив ле ка тель ности на циональ ных эко но мик.

Од ним из пу тей по вы ше ния ин вес ти ци он ной прив ле ка тель-
ности яв ляет ся ре гиональ ная ин тег ра ция на циональ ных рын ков, 
соп ро вож даемая сня тием барьеров для вхо да на на циональ ные 
рын ки ка пи та ла иност ран ных фи нан со вых инс ти ту тов, по вы-
ше нием мо биль ности ка пи та ла и сни же нием тран зак ци он ных 

ФИ НАН СО ВЫЕ  
АС ПЕК ТЫ  

ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ  
ЭКО НО МИ КИ И ЕЕ 

ВЛИЯ НИЕ  
НА МО ДЕР НИ ЗА ЦИЮ 

ФИ НАН СО ВО ГО  
СЕК ТО РА КА ЗА Х СТАНА
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Фи нан со вые  ас пек ты  гло ба ли за ции  эко но ми ки и ее влия ние  на мо дер ни за цию фи нан со во го  сек то ра Ка за х стана

из дер жек, де ре гу ли ро ва нием и ли бе ра ли за цией 
в об лас ти меж ду на род ной тор гов ли, что спо со б - 
с твует улуч ше нию ин вес ти ци он но го кли ма та, 
а сле до ва тель но, ус ко рен но му эко но ми чес ко му 
раз ви тию участ вую щих в ин тег ра ции ст ран.

По зи тив ное влия ние фи нан со вой гло ба ли за-
ции свя за но с эф фек том кон ку рен ции, к ко то рой 
она неиз беж но ве дет, а не га тив ное – с по тен-
циальны ми конф лик та ми, ко то рые мож но из-
бе жать пу тем раз ви тия гло баль но го сот руд ни-
чест ва на ос но ве по ли ти чес ких сог ла ше ний или 
соз да ния но вых меж ду на род ных инс ти ту тов.

Гло ба ли за ция расс мат ри вает ся, с од ной сто-
ро ны, в ка че ст ве важ но го ис точ ни ка но вых воз-
мож нос тей, с дру гой – как при чи на мно гих бед и 
да же конф лик тов внут ри от дель ных го су да рс тв, 
а так же меж ду ст ра на ми и ре ги она ми.

Что ка сает ся преиму ще ств гло ба ли за ции, то, 
во-пер вых, она выз ва ла обост ре ние меж ду на-
род ной кон ку рен ции. Здо ро вая кон ку рен ция и 
рас ши ре ние рын ка ве дут к уг луб ле нию спе ци-
али за ции и меж ду на род но го раз де ле ния тру да.

Еще од но преиму ще ст во гло ба ли за ции – 
эко но мия на масш та бах произ во дс тва, что по-
тен циально мо жет при вес ти к сок ра ще нию из-
дер жек и сни же нию цен, а сле до ва тель но, к 
ус той чи во му эко но ми чес ко му рос ту.

Гло ба ли за ция мо жет при вес ти к по вы ше нию 
произ во ди тель ности тру да в ре зуль та те ра ци-
она ли за ции произ во дс тва на гло баль ном уров не 
и расп рост ра не ния пе ре до вой тех но ло гии, а так-
же кон ку ре нт но го дав ле ния в поль зу неп ре рыв-
но го внед ре ния ин но ва ций в ми ро вом масш та бе.

Преиму ще ст ва гло ба ли за ции свя за ны так-
же с выиг ры шем от тор гов ли на взаимо вы год-
ной ос но ве, удов лет во ряю щей все сто ро ны. В 
це лом преиму ще ст ва гло ба ли за ции поз во ляют 
улуч шить свое по ло же ние всем парт не рам, по-
лу чающим воз мож нос ть по вы сить уро вень за-
ра бот ной пла ты и жиз нен ные стан дар ты пу тем 
уве ли че ния произ во дс тва.

Нес мот ря на все преиму ще ст ва гло ба ли за-
ции, дан ный про цесс вы зы вает в ми ро вой эко-
но ми ке и фи нан сах но вые оча ги конф лик тов и 
про ти во ре чий:

су ще ст вует рез ко уве ли чи ваю щий ся раз рыв 
меж ду сла бы ми и силь ны ми ст ра на ми;

имен но на поч ве гло ба ли за ции проис хо дит 
де фор ма ция фи нан со во-ры ноч ных ме ха низ мов;

кон ку рен ция вы рож дает ся, прев ра щаясь в 
свою про ти во по лож ность. Она уже не подс те-
ги вает отс таю щих, не по буж дает их к на ра щи-
ва нию кон ку ре нт ных преиму ще ств, а унич то-
жает мно гих из тех, кто в иных ус ло виях имел 

бы шанс на вы жи ва ние. При чем это ка сает ся не 
толь ко хо зяй ст вую щих суб ъек тов, но и це лых 
ст ран;

– серьёзные уг ро зы ста биль но му раз ви тию 
эко но ми ки ис хо дят от ажио таж ной экс пан сии 
гло баль но го ка пи та ла, осо бен но ка пи та ла спе ку-
ля тив но го.

Мощ ные вол ны, рож даемые спе ку ля тив ны ми 
на ка та ми, дес та би ли зи руют эко но ми ку не толь ко 
сла бых, но и силь ных ст ран. Ме няет ся сам ха рак-
тер произ во дс тва ми ро во го ВНП. В нем быст ро 
воз рас тает до ля нау коем кой про дук ции.

В соот ве тс твии с От че том о гло баль ной 
кон ку рен тос по соб нос ти за 2013 – 2014 го ды 
Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма по фак то-
ру «раз ви тос ть фи нан со во го рын ка» Рес пуб ли-
ка Ка за хс тан за ни мает 103 мес то из 148 ст ран. 
Наи худ шие по ка за те ли наб лю дают ся по по ка за-
те лям «ус той чи вос ть бан ков» (100 мес то), «фи-
нан си ро ва ние че рез мест ный фон до вый ры нок» 
(100 мес то), «ин декс за кон ных прав» (101 мес-
то). Тем не ме нее, по срав не нию с пре ды ду щим 
от че том Рес пуб ли ка Ка за хс тан под ня лась с 115 
мес та, улуч шив ре зульта ты по боль шинс тву по-
ка за те лей.

По срав не нию с дру ги ми ст ра на ми ЕЭП Рес-
пуб ли ка Ка за хс тан де мо нс три рует прак ти чес ки 
со пос та ви мые ре зуль та ты. Рос сийская Фе де ра-
ция в рейт ин ге за 2012 – 2013 го ды за ня ла 121 
мес то (Рес пуб ли ка Бе ла русь не оце ни вает ся Все-
мир ным эко но ми чес ким фо ру мом).

В соот ве тс твии с рейт ин гом гло баль ной кон-
ку рен тос по соб нос ти Меж ду на род но го инс ти - 
 ту та раз ви тия ме не дж мен та (Institute of 
Management Develop-ment) из оце ни ваемых 60 
ст ран Рес пуб ли ка Ка за хс тан по суб фак то ру «фи-
нансы» за ни мает 49 мес то.

В об щем объеме ак ти вов бан ковс кой сис те-
мы трех ст ран Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го со-
юза на ко нец 2013 го да до ля ак ти вов ка за хс танс-
ких бан ков в аб со лют ном вы ра же нии сос тав ля ла 
5,3%, тог да как до ля рос сийс ких бан ков – 92,5%, 
а бе ло ру сс ких бан ков – 2,2%. Сред ний раз мер 
чис тых ак ти вов рос сийско го бан ка, вхо дя ще го в 
пер вую 20-ку по дан но му по ка за те лю, сос тав лял 
в эк ви ва лен те 61,7 мл рд. дол ла ров США. Сред-
ний раз мер ак ти вов пер вой 5-ки круп ней ших ка-
за хс танс ких бан ков на ко нец 2013 го да сос тав-
лял 11,2 мл рд. дол ла ров США, при этом ак ти вы 
круп нейше го бан ка – ак ционер но го об ще ст ва 
«Каз ком мерц банк» – эк ви ва ле нт ны 16,2 мл рд. 
дол ла ров США.

На ко нец 2013 го да ка пи та ли за ция как Ка-
за хс танс кой фон до вой бир жи, так и рос сийс кой 
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фон до вой бир жи – отк ры то го ак ционер но го об-
ще ст ва «Мос ковс кая бир жа» (да лее – Мос ковс-
кая бир жа) бы ла со пос та ви ма и сос тав ля ла приб-
ли зи тель но треть объема ВВП соот ве тс твую щих 
ст ран. При этом в те че ние трех пос лед них лет 
прос ле жи вает ся тен ден ция к сни же нию дан но го 

по ка за те ля в аб со лют ном и от но си тель ном вы-
ра же нии (по от но ше нию к ВВП) по срав не нию с 
мак си му мом, дос тиг ну тым в 2006 – 2007 го дах, 
что в боль шей сте пе ни бы ло выз ва но сни же нием 
стои мос ти ак ций, вхо дя щих в предста ви тель-
ские ин дек сы дан ных фон до вых бирж.

 

Рисунок – По ка за тель «фи нан сы» Ин дек са гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти 
Меж ду на род но го инс ти ту та раз ви тия ме не дж мен та за 2013 – 2014 го ды

Ис точ ник: Меж ду на род ный инс ти тут раз ви тия ме не дж мен та (IMD), World 
Competitiveness Yearbook

Учи ты вая то, что рос сийс кий и ка за хс танс-
кий фон до вые рын ки от но сят ся к ка те го рии раз-
ви вающих ся, в том чис ле из-за сырьевой нап-
рав лен нос ти раз ви тия эко но ми ки (неф ть, газ, 
ме тал лур гия и атом ная про мыш лен нос ть), ди-
на ми ка ин дек са Ка за хс танс кой фон до вой бир-
жи прак ти чес ки пол ностью пов то ряет ди на ми ку 
ин дек са Мос ковс кой бир жи. Вмес те с тем, по-
ка за те ли ко ли че ст ва чле нов, тор гуе мых инс тру-
мен тов и эми тен тов ка за хс танс кой и рос сийс кой 
фон до вых бир жи, вви ду масш таб нос ти эко но ми-
ки Рос сийс кой Фе де ра ции, не со пос та ви мы. Так, 
ко ли че ст во участ ни ков тор гов на Мос ковс кой 
бир же пре вы шает ко ли че ст во участ ни ков на Ка-
за хс танс кой фон до вой бир же в 13 раз, ко ли че ст-
во инс тру мен тов – в 3 ра за, ко ли че ст во эми тен-
тов – в 5 раз.

В свою оче редь, оцен ка Все мир но го Бан ка 
и Меж ду на род ной фи нан со вой кор по ра ции в 
рам ках еже год но го док ла да «Ве де ние биз не са» 
по зи ций Рес пуб ли ки Ка за хс тан и Рос сийс кой 
Фе де ра ции по ин ди ка то ру «за щи та ин вес то ров» 
поз во ляет пред по ло жить, что в Ка за х стане соз-
да ны бла гоп рият ные ус ло вия для ин вес то ров, 
вк лю чая бо лее вы со кий уро вень за щи ты их прав 
и ин те ре сов.

Еже год ный рейт инг «Doing Business» Все-
мир но го Бан ка и Меж ду на род ной фи нан со вой 
кор по ра ции на 2014 год по ка зал, что Рес пуб ли ка 
Ка за хс тан по по ка за те лю «за щи та ин вес то ров» 
за ни мает 22 мес то, в то вре мя как Рос сийская 
Фе де ра ция – 115 мес то.

Ос нов ны ми приори те та ми раз ви тия фи нан-
со во го сек то ра Рес пуб ли ки Казахс тан яв ляют ся:

1) даль нейшее раз ви тие и меж ду на род ная 
ин тег ра ция на прин ци пах соот ве тс твия луч шим 
меж ду на род ным стан дар там (в част нос ти, ст ран 
ОЭСР);

2) кон со ли да ция бан ковс ко го сек то ра, уве-
ли че ние ка пи та ли за ции и рост его фи нан со вых 
воз мож нос тей;

3) обус лов лен ность го су да рст вен ной фи нан-
со вой под держ ки и ин тен сивнос ти над зор но го 
про цес са масш та бом рис ков;

4) по вы ше ние ус той чи вос ти ба зы фон ди ро-
ва ния и эф фек тив нос ти уп рав ле ния сис тем ной 
лик вид нос тью за счет ди вер си фи ка ции фон ди-
ро ва ния по ва лю там, сро кам, ис точ ни кам (роз-
нич ное, оп то вое, ка пи тал), пос тоян но го учас тия 
На циональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан на 
де неж ном рын ке, стиули ро ва ния раз ви тия меж-
бан ко вс ко го рын ка;
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Фи нан со вые  ас пек ты  гло ба ли за ции  эко но ми ки и ее влия ние  на мо дер ни за цию фи нан со во го  сек то ра Ка за х стана

5) риск-ориен ти ро ван ность в ре гу ли ро ва нии 
и над зо ре за суб ъек та ми финан со во го рын ка;

6) фор ми ро ва ние сис те мы сти му лов, на це-
лен ной на гиб кое внед ре ние но вых про дук тов, 
раз ви тие тех но ло гий с дос та точ ным уров нем 
бе зо пас нос ти и эф фек тив ное уп рав ле ние ка пи-
та лом фи нан со вых ор га ни за ций, и ре гу ля тор ной 
сре ды, ко то рая поз во ляет не толь ко ре шать те-
ку щие проб ле мы, но и обес пе чи вает ус ло вия для 
не до пу ще ния пов то ре ния не га тив ных си туаций;

7) ак тив ная роль го су да рс тва в уве ли че нии 
пред ло же ния фи нан со вых инс тру мен тов на фон-
до вом рын ке в рам ках «На род ное IPO» и при ва-
ти за ции госу да рст вен ных ак ти вов;

8) рас ши ре ние ох ва та на се ле ния и суб ъек тов 
эко но ми ки фи нан со вы ми ус лу га ми и по вы ше-
ние фи нан со вой гра мот нос ти пот ре би те лей фи-
нан со вых ус луг;

9) со че та ние праг ма тич но го ре гу ля тор но го про-
тек цио низ ма на рын ке цен ных бу маг с ли бе ра ли за-
цией лис тин го вых тре бо ва ний и про це дур дос ту па;

10) рас ши ре ние ре гу ля тор ных воз мож нос тей 
для ква ли фи ци ро ван ных ин вес то ров по ин вес-
ти ци он ным опе ра циям и при ня тию рис ков с по-
вы ше нием тре бо ва ний к их уп рав ле нию и дос та-
точ нос ти ка пи та ла;

11) ог ра ни чен ность пря мо го учас тия го су-
да рс тва в фи нан со вой сис те ме че рез инс ти ту ты 
раз ви тия, не кон ку ри рующие с част ны ми фи нан-
со вы ми ор га ни за циями;

12) по вы ше ние ав то ном нос ти и не за ви-
си мос ти инс ти ту циональ ной ст рук ту ры На-
циональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан в 
час ти при ня тия ре ше ний по ре гу ли ро ва нию и 
над зо ру фи нан со во го рын ка и фи нан со вых ор-
га ни за ций;

13) по вы ше ние ры ноч ной дис цип ли ны;
14) по вы ше ние ин вес ти ци он ной прив ле ка-

тель ности фи нан со во го рын ка для вло же ний 
внут рен них и внеш них ин вес то ров в ка пи тал;

15) сох ра не ние фи нан со вой сис те мы с 
преиму ще ст вен но оте че ст вен ным ка пи та лом.

Ли те ра ту ра
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Джан шан ло Р.Е.

Па ра докс: сни же ние  
по ку па тель ско го сп ро са  

на фо не по вы ше ния  
за ра бот ной пла ты!

В статье расс мат ри вают ся воп ро сы сни же ния по ку па тель ско го 
сп ро са на фо не по вы ше ния до хо да на се ле ния в Ка за х стане. Проис
хо дит за ме на уров ня выс ших пот реб нос тей уров нем низ ших пот реб
нос тей. При чи на ми это го яв ляют ся де валь ва ция тен ге, инф ля ция, 
боль шая за ви си мос ть от им пор та и т.д. Сни же ние по ку па тель ско го 
сп ро са мо жет при вес ти к даль нейше му ухуд ше нию эко но ми чес ко го 
сос тоя ния ст ра ны. Цель статьи – по ка зать, как проис хо дит из ме не
ние пот ре би тель ско го сп ро са в ус ло виях фи нан со воэко но ми чес ко го 
кри зи са. В ка че ст ве ме то до ло ги чес кой ба зы в ра бо те ис поль зует ся 
инс тру мен та рий эко но ми чес кой тео рии. Ос нов ным ре зуль та том ис  
с ле до ва ния ста ло выяв ле ние спе ци фи ки  пот ре би тель ско го сп ро
са  в ка за хс танс кой эко но ми ке в ус ло виях нес та биль ной инс ти ту
циональ ной сре ды. Эко но ми чес кая сис те ма – это со во куп ность 
взаи мос вя зан ных эле мен тов, поэто му в ин тег ри ро ван ном кон текс те 
эф фек тив нос ти хо зяй ст вен ной сис те мы необ хо ди мо расс мат ри вать 
аг ре ги ро ван ные по ка за те ли, сре ди ко то рых осо бую роль иг рает со
во куп ный по ку па тельс кий сп рос. Го су да рст вен ная эко но ми чес кая по
ли ти ка мо жет спо со бс тво вать раз ви тию по ку па тель ско го сп ро са.

Клю че вые сло ва: пот ре би тельс кий сп рос, сти му ли ро ва ние сп ро
са, взаи мос вязь сп ро са и пред ло же ния, пла те жес по соб ность, до хо
ды, инф ля ция. 

Janshanlo R.E.

The paradox: reduction in 
consumer demand on higher 

wages!

In article questions of decrease in consumer demand against increase 
of the income of the population in Kazakhstan are considered. There is 
a replacement of level of the highest requirements with the level of the 
lowest requirements. Devaluation of tenge, inflation, big dependence on 
import, etc. are the reasons of it. Decrease in consumer demand can lead 
to further deterioration of an economic condition of the country. The pur
pose of article to show how there is a change of a consumer demand in 
the conditions of financial and economic crisis. As methodological base 
in work the tools of the economic theory are used. Detection of specifics 
of a consumer demand in the Kazakhstan economy in the conditions of 
the unstable institutional environment became the main result of research. 
The economic system is a set of the interconnected elements therefore in 
the integrated context of efficiency of economic system it is necessary to 
consider the aggregated indicators among which the special role is played 
by cumulative consumer demand. The state economic policy can promote 
development of consumer demand.

Key words: consumer demand, demand stimulation, interrelation of 
supply and demand, solvency, income, inflation.

Джан шан ло Р.Е.

Па ра докс: са тып алу шы лар сұ
ра ны мын тө мен деуі  

жа ла қы ның кө те рі луі ая сын да!

Ма қа ла да са тып алу шы лар сұ ра ны мын тө мен деуі ая сын да Қа
зақ стан да ха лық тың та бы сын арт ты ру мә се ле ле рі қа ра ла ды. Тө мен гі 
дең гейі жо ға ры дең ге йін  қа жет ті лік те рін ауыс ты ру жүр гі зі ле ді. Бұл 
тең ге нің құн сыз да нуы, инф ля ция се беп те рі бо лып та бы ла ды, үл кен 
им по рт қа тәуел ді лі гі жә не т.б. Са тып алу шы лар сұ ра ны мын тө мен
деуі ел дің одан әрі эко но ми ка лық жағ дайы ның на шар ла уына әке луі 
мүм кін. Бап тың қар жыэко но ми ка лық дағ да рыс жағ да йын да көр се ту 
мақ са ты ре тін де тұ ты ну шы лық сұ ра ныс тың өз ге руі орын ала ды. Эко
но ми ка лық теория ның әдіс на ма лық ба за ны инс трумен та рий жұ мы
сын да пай да ла ны ла ды. Қа зақ стан эко но ми ка сын да ғы не гіз гі нәти же сі 
тұ рақ сыз жағ да йын да инс ти тут тық ор та ны зерт теу тұ ты ну шы лық сұ
ра ныс тың ерек ше лі гін анық тау бол ды. Эко но ми ка лық жүйе – бұл өза
ра бай ла ныс ты эле ме нт тер жиын ты ғы ерек ше рөл ат қа ра ды, олар дың 
ара сын да ша ру ашы лық жүйесі нің тиім ді лі гін қа рас ты ру қа жет, сон
дық тан ин тег ра циялан ған кон тек сін де көр сет кіш те рі жиын тық са тып 
алу шы ның сұ ра ны сы. Мем ле кет тік эко но ми ка лық сая сат са тып алу шы
лар сұ ра ны мын дам уына ық пал етуі мүм кін.

Тү йін  сөз дер: тұ ты ну шы лық сұ ра ныс, сұ ра ныс пен ұсы ныс тың сұ
ра ны сын ын та лан ды ру, өза ра бай ла ны сы тө лем қа бі лет ті лі гін, та быс
тар ды, инф ля ция.
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УДК 658.8 (075) Джан шан ло Р.Е.
Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет имени аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
E-mail: ramazan1951@mail.ru

Од ной из са мых фун да мен таль ных ка те го рий, от ра жаю щих 
квин тэс сен цию функ цио ни ро ва ния лю бой эко но ми чес кой сис-
те мы, яв ляет ся ка те го рия «сп рос», в наибо лее об щем ви де ха-
рак те ри зующая сос тоя ние эко но ми ки на том или ином ис то ри-
чес ком про ме жут ке ее раз ви тия. Сле дует от ме тить, что сп рос 
как осоз нан ная пот реб нос ть, подк реп лен ная соот ве тс твующи-
ми де неж ны ми средс тва ми, поз во ляет су дить о са мой эко но ми-
чес кой сис те ме, в ко то рой он раз ви вает ся, пос кольку реальное 
пот реб ле ние то ва ров и ус луг – ин ди ка тор, от ра жаю щий как 
сис те мо об ра зующие ос но вы, так и срав ни тель но нез на чи тель-
ные взаи мос вя зи эле мен тов на циональ ной эко но ми ки.

В раз ви тых ст ра нах проис хо дит су ще ст вен ная транс фор-
ма ция пот ре би тель ско го сп ро са, прояв ляющаяся в пе ре ориен-
та ции его ст рук ту ры в сто ро ну боль ше го пот реб ле ния ин но-
ва ци он ных то ва ров и ус луг. Пос тоян но со вер шенс твующиеся 
тех но ло гии поз во ляют ре шать проб ле му удов лет во ре ния пот-
реб нос тей но вы ми спо со ба ми: появ ляют ся но вые ви ды то ва-
ров и ус луг, уве ли чи вает ся цен ность не ма те риаль ных благ (ин-
фор ма ция, ноу-хау, вир туальные то ва ры и ус лу ги), ме няют ся 
пот ре би тель ские пред поч те ния, раз ви вает ся де мо нс тра тив ное 
пот реб ле ние, фор ми руют ся но вые ви ды пот реб нос тей. Все это 
при во дит к пос тоян но му из ме не нию пот ре би тель ско го сп ро са, 
транс фор ма ции его де тер ми нант и ха рак те ра влия ния на эко но-
ми чес кий рост. Сов ре мен ный сп рос раз ви вает ся вы со ки ми тем-
па ми, каж дая вновь соз дан ная пот реб нос ть по рож дает но вую, 
на удов лет во ре ние ко то рой нап рав ле ны вновь поя вив шиеся ус-
лу ги, в свою оче редь соз дающие необ хо ди мос ть произ во дс тва 
со пу тс твую щих то ва ров и до пол ни тель ных ус луг [1].

Об ще из ве ст но, что сле дует раз ли чать обыч ное из ме не ние 
ко ли че ст ва про даж и по ку пок то ва ров под воз дейст вием дви-
же ния цен и из ме не ние собст вен но об щей функ ции и уров ня 
пла те жес по соб но го по ку па тель ско го сп ро са. Ко ли че ст во по ку-
пок то ва ров об рат но про пор цио наль но дви же нию их цен и не 
от ра жает из ме не ние реально су ще ст вующе го уров ня по ку па-
тель ско го сп ро са на эти то ва ры. Из ме не ние сп ро са прояв ляет ся 
в та ком из ме не нии ко ли че ст ва по ку пок то ва ров, ко то рое проис-
хо дит под воз дейст вием не це но вых фак то ров. Ины ми сло ва ми, 
функ ция и уро вень реально го по ку па тель ско го сп ро са из ме-
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няет ся не толь ко по при чи нам, свя зан ным с дви-
же нием то вар ных цен, но и вс ледс твие при чин 
не це но во го ха рак те ра. К чис лу не це но вых при-
чин из ме не ния реально су ще ст вующе го уров ня 
сп ро са от но сит ся уро вень де неж ных до хо дов 
по ку па те лей, т.е. из ме не ние их пла те жес по соб-
нос ти.

Пла те жес по соб ность, в свою оче редь, оп ре-
де ляет ся ве ли чи ной де неж ных до хо дов по ку па-
те лей. Вся кое из ме не ние ве ли чи ны де неж ных 
до хо дов вы зы вает соот ве тс твующее из ме не ние 
пла те жес по соб нос ти и сп ро са на то ва ры. Так, 
ес ли при про чих рав ных ус ло виях воз рас тают 
де неж ные до хо ды, то уве ли чи вает ся пла те-
жес по соб ность (по ку па тель ная спо соб ность) 
пот ре би те лей. Но в Ка за х стане, к со жа ле нию, 
наб лю дает ся об рат ное яв ле ние – сни же ние по-
ку па тель ско го сп ро са на фо не по вы ше ния за ра-
бот ной пла ты.

Сог лас но офи ци аль ным дан ным в Ка за х стане 
cред не ду ше вые но ми наль ные де неж ные до хо ды 
на се ле ния Ка за х стана в мар те 2015 г. сос та ви ли 
65355 тен ге, уве ли чив шись по срав не нию с соот-
ве тс твую щим ме ся цем 2014 г. на 8,8%, реальные 
– по вы си лись на 3,4% [2]. А по ку па тельс кий  
сп рос на се ле ния ка та ст ро фи чес ки па дает. 

При чи ной это го яв ляет ся инф ля ция. По дан-
ным Ко ми те та по ста тис ти ке Ми нис терс тва на-
циональ ной эко но ми ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
инф ля ция в 2014 г. сос та ви ла 7,4%, в ян ва ре – 
ап ре ле 2015 г. – 1,2% [3]. Эти циф ры очень сом-
ни тельные. Реальная жиз нь по ка зы вает, что по-
ку па тель ная спо соб ность на циональ ной ва лю ты 
– тен ге – очень силь но па дает, соот ве тст вен но, 
па дает по ку па тельс кий сп рос на се ле ния. 

Это свя за но, во-пер вых, с тем, что фев-
ральская 2014 г. де валь ва ция тен ге дает о се бе 
знать се год ня. Как по ка зы вают рас че ты, 1% при-
рос та об мен но го кур са дает 0,89% при рос та им-
по рт ных цен. В це лом из-за реаль ной фи нан со-
вой дол ла ри за ции ка за хс танс кой эко но ми ки 1% 
де валь ва ции транс фор ми рует ся в 0,5% при рос та 
пот ре би тельс ких цен.

То есть, ес ли с 11 фев ра ля ми нув ше го го да 
офи ци аль ный курс дол ла ра вы рос на 20%, то це-
ны на пот ре би тель ские то ва ры долж ны вы рас ти 
при мер но на 9 – 10%. Но этот про цесс обыч но 
рас тя нут во вре ме ни. Он за ни мает от го да до по-
лу то ра лет. Здесь важ но, как прис по саб ли вают ся 
ре гу ли руемые це ны – на бен зин, ус лу ги ЖКХ. 
Де валь ва ция 2014 г. по дей ст во ва ла на мно гие 
ад ми нист ра тив но ре гу ли руемые це ны боль ше, 
чем че рез год, пос кольку пра ви тель ст во ис ку с - 
ст вен но сдер жи ва ло их и уже по том адап ти ро ва-

ло к сло жив ше му ся уров ню. То есть зна чи тель-
ная час ть инф ля ции 2015 г. – это нас ле дие фев-
ральс кой де валь ва ции 2014 г.

Во-вто рых, Ка за хс тан стал чем пио ном ми ра 
всех вре мен и на ро дов по им пор то за ви си мос ти. 
Им по рт ные сос тав ляющие есть поч ти что в лю-
бой про дук ции – не толь ко в вво зи мых иност-
ран ных то ва рах, но прак ти чес ки во всем, что 
произ во дит ся в ст ра не. Произ во ди те ли не смо-
гут дер жать се бес тои мос ть на преж нем уров не: 
она вы рас тет са ма по се бе из-за па де ния тен ге. 
Они бу дут ста рать ся пе рек ла ды вать воз рос шую 
стои мос ть на пот ре би те ля, и это раз го нит инф-
ля цию. Но у пот ре би те ля прои зой дет мощ ная 
по те ря пла те жес по соб нос ти, и по ку па тельс кий 
сп рос силь но упа дет. Это бу дет сдер жи вать инф-
ля цию и бу дет яв лять ся «про ти во дей ст вую щим» 
фак то ром.

И прои зой дет сле дующий фе но мен: инф ля-
ция бу дет по вы шать ся мень ше, чем про цен ты 
па де ния тен ге, а при быль произ во ди те лей бу дет 
па дать из-за мно гих фак то ров од нов ре мен но; с 
дву мя глав ны ми фак то ра ми, иг рающи ми убий-
ст вен ную для них роль: од нов ре мен ной по те ри 
пла те жес по соб нос ти на се ле ния и сни же ния по-
ку па тель ско го сп ро са, с од ной сто ро ны, и воз-
рос ших из дер жек – с дру гой. Сла бые произ во-
ди те ли пол ностью ра зо рят ся, да же те, что не из 
им по рт но го сек то ра, что пов ле чет за со бой еще 
боль шую по те рю ра бо чих мест и еще боль шее 
сни же ние по ку па тель ско го сп ро са.

При этом инф ля ция бу дет сдер жи вать ся не-
дос та точ но, эти ми ме ха низ ма ми, что бы ос та-
вать ся «со ци ально-прием ле мой». Нас ту пит не 
толь ко «прос тая» стагф ля ция (она уже нас ту пи-
ла), но и нео быч но «жест кая» стагф ля ция, при 
ко то рой жест кое па де ние ВВП бу дет соп ро вож-
даться двуз нач ной инф ля цией, воз мож но вы ше 
12%.

Инф ля ция – это, преж де все го, «на лог на 
бед ных». Они ме нее все го за щи ще ны, по то му 
что не имеют ак ти вов, ко то рые за щи ще ны или 
час тич но за щи ще ны от инф ля ции. При тя же лом 
фи нан со вом и эко но ми чес ком кри зи се «со ци-
ально-до пус ти мая» инф ля ция не мо жет пре вы-
сить 12%, по то му что бо лее вы со кие уров ни не 
прос то ве дут к даль нейшей эко но ми чес кой и 
фи нан со вой дис ло ка ции пер со наль ных фи нан-
сов до мо хо зяй ств, а и к то му, что сред ний класс 
Ка за х стана ис чез нет, и эти лю ди  станут бед ны-
ми. Бед ные прев ра тят ся в ни щих. Пен сионе ры и 
ин ва ли ды бу дут бед нее, чем ни щие [4]. 

Пот ре би тельс кий сек тор мог бы под дер жать 
эко но ми ку на пла ву, да же в ус ло виях стаг на ции 
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и от су тс твии про мыш лен но го рос та, но про дол-
жающееся па де ние тен ге де лает это прак ти чес ки 
не воз мож ным. Не слу чай но экс пер ты уже от-
ме чают сни же ние реаль ных пов сед нев ных рас-
хо дов на ших сооте че ст вен ни ков, не за ви си мо от 
мест их про жи ва ния и групп то ва ров, ко то рые 
они по ку пают (про дук ты пи та ния, неп ро до воль-
ст вен ные то ва ры, то ва ры дли тель но го поль зо ва-
ния и т.д.). При чем наи боль шее па де ние по ку па-
тель ско го сп ро са за фик си ро ва но у пот ре би те лей 
со сред ни ми до хо да ми.

Из-за сни же ния по ку па тель ско го сп ро са се-
год ня ор га ни за ции вы нуж де ны ме нять приори-
те ты в произ во дс тве и вы дер жи вать жест кую 
кон ку рен цию. Осо бен но ост ро эти из ме не ния 
ощу ти ли на се бе произ во ди те ли про дук тов пи-
та ния. Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия от но сят-
ся к про дук там пов сед нев но го сп ро са. Бо лее 
то го, это со ци ально зна чи мая от рас ль эко но ми-
ки. Сей час на ка за хс танс ком рын ке хле ба при-
су тс твует как нас ле дие СССР – тра ди ци он ные 
ви ды хле ба – чер ный, бе лый, круг лый, ба тон и 
бу хан ка. 

Это хле бо бу лоч ные из де лия с ог ра ни чен ным 
сро ком хра не ния, со дер жа нием ми не ра лов и ор-
га ни чес ких эле мен тов, низ ко ка ло рий ные сор та 
и т.п. Пот реб ле ние хле ба и хле бо бу лоч ных из-
де лий свя за но в пер вую оче редь с бла го сос тоя-
нием на се ле ния, с рос том ко то ро го пот ре би тель 
пе ре хо дит от де ше вой и ме нее ка ло рий ной пи-
щи к бо лее до ро гим про дук там. По не ко то рым 
рас че там в Астане и Ал ма ты пот реб ляют 70 и 90 
кг хле ба в год, в то вре мя как в не ко то рых ка-
за хс танс ких ре гионах – до 260 кг. Это еще раз 
сви де тель ст вует о низ кой пла те жес по соб нос ти 
ос нов ной час ти на се ле ния Ка за х стана [5].

Нель зя так же ска зать, что ка за хс тан цы на-
ча ли уси ле но за ни мать ся на коп ле нием. Об этом 
сви де тель ст вует сле дующее.

Сов ре мен ный пе ри од эко но ми чес ко го раз-
ви тия Рес пуб ли ки Ка за хс тан ха рак те ри зует-
ся сок ра тив ши ми ся в пос лед ние го ды тем па ми 
рос та ВВП, прог ноз ным ухуд ше нием ос нов ных 
мак роэко но ми чес ких по ка за те лей, ожи даемым 
рос том без ра бо ти цы и сок ра ще нием за ня тос ти 
на се ле ния. Ст ра на вс ту пи ла на вы нуж ден ную 
траек то рию сох ра не ния дос тиг ну то го в го ды ус-
той чи во го эко но ми чес ко го рос та раз ви тия, ко-
то рая в ус ло виях об ще ми ро во го фи нан со во го 
кри зи са и эко но ми чес кой ре цес сии в ря де раз ви-
тых ст ран ха рак те ри зует ся су ще ст вен ным сни-
же нием ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Сни же ние 
реаль ной за ра бот ной пла ты и до хо дов на се ле ния 
на фо не пов се ме ст но на ме тив шейся тен ден ции 

рос та уров ня инф ля ции обус ло ви ло зна чи тель-
ное сок ра ще ние уров ня пот реб ле ния.

В та ких ус ло виях объек тив но су жают ся 
пред по сыл ки фор ми ро ва ния сбе ре же ний у зна-
чи тель ной час ти на се ле ния, пос кольку пер вооче-
ред ной за да чей  стано вит ся удов лет во ре ние жиз-
нен но важ ных нужд. Од нов ре мен но сок ра ще ние 
объе мов произ во дс тва как в раз ви тых сек то рах 
про мыш лен нос ти, вви ду сни же ния ми ро вых цен 
на сырье, так и в ме нее раз ви тых от рас лях Ка-
за х стана спо со бс тво ва ло сок ра ще нию до хо дов, 
при бы ли и убы точ нос ти мно гих по тен циально 
ин те рес ных для де по зит но го рын ка хо зяй ст вую-
щих суб ъек тов. 

Ана лиз при чин спа да в ка за хс танс кой эко-
но ми ке поз во ляет сде лать вы вод, что ог ра ни-
чен ность воз мож нос тей уп рав ле ния со во куп-
ным сп ро сом в транс фор ма ци он ной эко но ми ке 
объяс няет ся рез ким сок ра ще нием за го ды ре-
форм до хо дов всех эко но ми чес ких суб ъек тов 
(го су да рс тва, фирм, до мо хо зяй ств) вс ледс твие 
объек тив но го расст рой ст ва на род но хо зяй ст вен-
ной сис те мы произ во дс тва на на чаль ном эта пе 
ее ры ноч ной пе ре ст рой ки. Оче вид но, что та кое 
сок ра ще ние за мед ляет тем пы при рос та со во куп-
но го сп ро са. На пост кри зис ном эта пе раз ви тия 
ка за хс танс кой эко но ми ки, нес мот ря на по ло жи-
тель ную ди на ми ку прак ти чес ки всех мак роэко-
но ми чес ких по ка за те лей, су ще ст вен но го по вы-
ше ния ин вес ти ци он ной ак тив нос ти, уве ли че ния 
и улуч ше ния ст рук ту ры пот ре би тель ско го сп ро-
са не проис хо дит.

Имеющиеся исс ле до ва ния пот ре би тель ско го 
рын ка сви де тель ст вуют о при су щей для на шей 
ст ра ны на про тя же нии дли тель но го пе ри ода вре-
ме ни де фор ми ро ван ной ст рук ту ры по ку па тель-
ско го сп ро са. Во-пер вых, рас тет за ви си мос ть в 
обес пе че нии пот ре би тель ско го сп ро са от им-
пор та. Во-вто рых, в ст рук ту ре рас хо дов до маш-
них хо зяй ств на ко неч ное пот реб ле ние чрез-
вы чай но вы со кий удель ный вес сос тав ляют 
рас хо ды на пи та ние. При этом наибо лее бед ная 
ка те го рия лиц обес пе че на необ хо ди мы ми про-
дук та ми на уров не биоло ги чес ко го вы жи ва ния 
и ни же. В-треть их, то ва ры дли тель но го поль зо-
ва ния за ни мают весь ма ск ром ное мес то в пот ре-
би тельс ких рас хо дах ка за хс тан цев. В-чет вер тых, 
до ля ус луг в пот ре би тельс ких рас хо дах на се ле-
ния су ще ст вен но воз рос ла, но это уве ли че ние 
прои зош ло бла го да ря опе ре жающе му рос ту та-
ри фов на плат ные ус лу ги на се ле нию, а так же пе-
ре во ду бесп лат ных ус луг в плат ные. Ос нов ны ми 
фак то ра ми пот ре би тель ско го сп ро са на се ле ния 
на ло каль ном уров не яв ляют ся: де неж ные до хо-
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ды на се ле ния, со ци ально-эко но ми чес кая диф фе-
рен циация на се ле ния, си ту ация на рын ке тру да, 
за дол жен нос ти ор га ни за ций по за ра бот ной пла-
те, уро вень цен, чис лен нос ть ма ло иму ще го на-
се ле ния.

Даль нейшее из ло же ние бу дет яс нее, ес ли 
по нять прос тую связь: ВВП за ви сит от объема 
со во куп но го сп ро са. Со во куп ный сп рос, в свою 
оче редь, за ви сит от объема тен го вой де неж ной 
мас сы в эко но ми ке Ка за х стане.

Кри зис за рож дает ся с за мед ле нием тем пов 
рос та де неж ной мас сы. За мед ле ние тем пов при-
рос та де неж ной мас сы вы зы вает па де ние ВВП.

На на чаль ном эта пе за рож даю щий ся кри зис 
мож но бы ло остано вить лег ко: необ хо ди мо бы-
ло вер нуть тем пы рос та де неж ной мас сы к при-
выч ным для эко но ми ки зна че ниям. Это мог ло 
сде лать Ми нис терс тво фи нан сов Рес пуб ли ки 
Ка за х стана, от ка зав шись от по ли ти ки кон цент-
ра ции тен го вой мас сы на сче тах Каз на чей ст ва в 
На циональ ном бан ке Ка за х стана. Это мог сде-
лать На циональ ный банк Ка за х стана, ком пен си-
ро вав дей ст вия Мин фи на собст вен ны ми си ла ми. 
Но все прои зош ло «с точ ностью до наобо рот»: 
даль ше дей ст во ва ло сра зу три «по роч ных кру га» 
(по науч но му: «по ло жи тель ная об рат ная связь»).

Пер вый по роч ный круг – «ин тер вен ци он
ный». Дей ст вия Мин фи на бы ли «пре лю дией» к 
кри зи су. Са мые гу би тель ные со бы тия прои зош-
ли поз же, ког да в де ло вк лю чил ся Нац банк. И 
на чал ле чить не пер воп ри чи ну бо лез ни, а ее вто-
рич ные прояв ле ния, симп то мы.

С 2013 г. Нац банк на чал ак тив ные ин тер вен-
ции на ва лют ном рын ке. Это при во дит к рас-
хо до ва нию зо ло то ва лют ных ре зер вов, но, что 
са мое пе чальное, од нов ре мен но изы мает из эко-
но ми ки тен го вую де неж ную мас су. Та ким об ра-
зом, пер воп ри чи на проис хо дя ще го толь ко уси-
ли вает ся. Си ту ация усу губ ляет ся. 

Вто рой по роч ный круг – «ан ти инф ля ци он
ный». Пос ле фев ральс кой 2014 г. де валь ва ции 
тен ге вк лю чил ся в дру гой по роч ный цикл – «ан-
ти инф ля ци он ный».

Из-за па де ния кур са тен ге  стано вит ся за мет-
нее инф ля ция (из-за рос та цен на им по рт ные то-
ва ры). Па ра докс в том, что пер воп ри чи ной этих 
двух яв ле ний (па де ния кур са тен ге и инф ля ции) 
явил ся не дос та ток тен ге в эко но ми ке (обыч но 
инф ля цию свя зы вают с из быт ком тен ге).

Но «ле че ние» про дол жают даль нейшим сок-
ра ще нием тен ге в эко но ми ке, т.е. уси ли вая пер-
воп ри чи ну яв ле ния. Пос ле фев ральс кой 2014 г. 
де валь ва ции тен ге Нац банк под ни мает клю че-
вую став ку и на чи нает «за жим тен го вой лик вид-

нос ти» дру ги ми спо со ба ми. Это ве дет к даль-
нейше му за мед ле нию тем пов рос та де неж ной 
мас сы и до пол ни тель но ухуд шает си ту ацию в 
эко но ми ке.

Са ма инф ля ция имеет пря мое не га тив ное 
дей ст вие на де неж ную мас су, так как «сжи-
гает» день ги, т.е. умень шает их реальную по ку-
па тель ную спо соб ность. Прос тейшее ре ше ние 
этой проб ле мы – «ин дек са ция» де неж ной мас сы 
Нац бан ком, т.е. обес пе че ние ее рос та на уров не 
не ни же уров ня инф ля ции. Но бо рясь с инф ля-
цией, Нац банк дей ст вует ст ро го наобо рот – тем-
пы при рос та де нег  стано вят ся мень ше инф ля-
ции. Это при во дит к еще боль ше му сок ра ще нию 
реаль ной де неж ной мас сы.

Тре тий по роч ный круг – «бюд жет ный». 
Ког да си ту ация ухуд ши лась, не га ти ва до бав ляет 
Мин фин (точ нее, Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан в це лом). При чем опять с бла ги ми на ме-
ре ниями – под дер жать сла беющую эко но ми ку.

Мин фин на чи нает кон цент ри ро вать для этих 
це лей еще боль ше тен го вых средс тв на сче тах 
Пра ви тель ст ва в Нац бан ке, что опять же ухуд-
шает си ту ацию с де неж ной мас сой.

«Рас пе ча ты вают ся» На циональ ный фонд 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Ког да тра тит ся «тен го-
вая» час ть этих фон дов – все нор мально, так как 
в этом слу чае день ги со сче тов Каз на чей ст ва в 
Нац бан ке по па дают в эко но ми ку. Но ког да на-
чи нают про да вать на бир же ва лю ту из этих фон-
дов, проис хо дит прак ти чес ки то же са мое, что и с 
ва лют ны ми ин тер вен циями Нац бан ка – тен го вая 
де неж ная мас са (пус ть и на вре мя, до рас хо до ва-
ния ее из бюд же та) изы мает ся из эко но ми ки.

В Ка за х стане на про тя же нии пос лед них лет 
объем де неж но го пред ло же ния яв ляет ся адек-
ват ным уров ню и тем пам раз ви тия эко но ми ки, 
объем де нег – дос та точ ным, в ст ра не наб лю дает-
ся нор маль ный де неж ный обо рот. Наб лю дает ся 
тен ден ция рос та уров ня мо не ти за ции эко но ми ки 
с 13,1% в 1994 г. до 33,9% в 2015 г.

Вс пом ним ис то рию. В 1929 – 1933 гг. раз-
ра зил ся ми ро вой эко но ми чес кий кри зис. Его 
ре зуль та том яви лось сок ра ще ние ва ло во го на-
циональ но го про дук та и до ли ин вес ти ций, рост 
без ра бо ти цы. Кри зис ох ва тил США, Гер ма нию, 
Фран цию, Анг лию. Пост ра да ли все клас сы и 
слои на се ле ния. Име ли мес то мас со вые банк-
ротс тва.

Воз ник но ве ние кри зи сов и без ра бо ти цы 
Кей нс объяс нял не дос та точ ным со во куп ным 
сп ро сом. Глав ную став ку в уве ли че нии со во-
куп но го сп ро са он де лал на рост произ во ди тель-
но го сп ро са и произ во ди тель но го пот реб ле ния. 
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Не дос та ток лич но го пот реб ле ния он пред ла гал 
ком пен си ро вать рас ши ре нием произ во ди тель-
но го пот реб ле ния.

Со во куп ный сп рос предс тав ляет со бой сум-
му всех рас хо дов на ко неч ные то ва ры и ус лу ги, 
произ ве ден ные в эко но ми ке. Он от ра жает связь 
меж ду объе мом со во куп но го вы пус ка, на ко то-
рый пред ъяв лен сп рос эко но ми чес ки ми аген та ми, 
и об щим уров нем цен в эко но ми ке. При от су тс-
твии силь ной инф ля ции и ог ра ни че ний со сто ро-
ны произ во дс тва рост со во куп но го сп ро са сти му-
ли рует уве ли че ние объема вы пус ка и за ня тос ть, 
ока зы вая нез на чи тель ное влия ние на уро вень цен. 

На мак роу ров не со во куп ный сп рос оп ре де-
ляет ся сле дующи ми це но вы ми фак то ра ми [6]:

1) эф фект про це нт ной став ки, смысл ко то-
рой зак лю чает ся в том, что при уве ли че нии це ны 
про це нт ная став ка уве ли чи вает ся, сле до ва тель-
но, ве ли чи на ин вес ти ций умень шает ся;

2) эф фект бо га тс тва или эф фект реаль ных кас-
со вых ос тат ков. При рос те цен на се ле ние, имею-
щее фи нан со вые ак ти вы,  станет реально бед нее и 
бу дет вы нуж де но сок ра тить свои рас хо ды;

3) эф фект им по рт ных за ку пок. Суть это го 
эф фек та в том, что из ме не ние цен в од ной ст ра-
не при во дит к из ме не ниям объема экс пор та при 
неиз мен ных це нах за ру бе жом, что в свою оче-
редь влияет на рас хо ды на се ле ния внут ри ст ра ны. 

Не це но вые фак то ры со во куп но го сп ро са  
вк лю чают в се бя:

– из ме не ния в пот ре би тельс ких рас хо дах 
до маш них хо зяй ств – ког да из ме няют ся бла го-
сос тоя ние пот ре би те лей, ожи да ния пот ре би те-
лей, за дол жен нос ть пот ре би те лей, на ло ги;

– из ме не ния в ин вес ти ци он ных рас хо дах 
– ког да из ме няют ся про це нт ные став ки, ожи-
даемые при бы ли от ин вес ти ций, на ло ги на биз-
нес, тех но ло гии, из бы точ ные мощ нос ти, ль гот-
ные кре ди ты ин вес то рам;

– из ме не ния в го су да рст вен ных рас хо дах 
(суб си дии, транс фер ты на се ле нию);

4) из ме не ния в рас хо дах на чис тый объем 
экс пор та – на циональ ный до ход в за ру беж ных 
ст ра нах, ко ле ба ния ва лют ных кур сов.

Про во ди мая го су да рст вен ная эко но ми чес кая 
по ли ти ка мо жет спо со бс тво вать раз ви тию по ку-
па тель ско го сп ро са. Од на ко в Ка за х стане она не 
в пол ной ме ре ре шает дан ную за да чу, что де лает 
ак ту аль ной необ хо ди мос ть ее со вер шенс тво ва-
ния и раз ра бот ки соот ве тс твующе го теоре ти ко-
ме то ди чес ко го инс тру мен та рия раз ви тия пот ре-
би тель ско го сп ро са.

Уве ли че ние сред не ду ше во го до хо да и до-
хо дов кор по ра тив но го сек то ра при по мо щи го-

су да рст вен но го воз дейст вия, с од ной сто ро ны, 
по вы сит уро вень пот реб ле ния, а с дру гой сто ро-
ны, по вы сит сбе ре же ния и ин вес ти ции в хо зяй-
ст вующие суб ъек ты, ко то рые обес пе чат даль-
нейший рост до хо дов. Рост до хо дов уве ли чит 
со во куп ный пла те жес по соб ный сп рос, ко то рый 
в свою оче редь  станет сти му лом к рас ши ре нию 
произ во дс тв. Рас ши ряющиеся произ во дс тва бу-
дут пред ъяв лять боль ший сп рос на ре сур сы, 
в том чис ле труд, и та ким об ра зом воз ник нет 
муль типли ка тив ный эф фект.

На рав не с этим необ хо ди мо сти му ли ро ва ние 
пот реб ле ния оте че ст вен ных то ва ров и соот ве-
тс твующе го рас ши ре ния оте че ст вен ных произ - 
во дс тв, что при ве дет к рос ту эко но ми ки ст ра ны. 
При этом важ но сба лан си ро ван ное сти му ли ро-
ва ние сп ро са, учи ты вающее воз мож нос ти рас-
ши ре ния произ во дс тва в эко но ми ке, пос кольку 
из лиш ний внут рен ний сп рос при ве дет к рос ту 
инф ля ции и ут ра те по ло жи тель ных эф фек тов.

Роль го су да рс тва зак лю чает ся в обес пе че нии 
мак си маль но бла гоп рият ных ус ло вий функ цио-
ни ро ва ния пот ре би тель ско го рын ка. Для под-
дер жа ния тен ден ции по вы ше ния ро ли по ку па-
тель ско го сп ро са в ст рук ту ре эко но ми чес ко го 
рос та необ хо ди мо не толь ко ввес ти ряд преоб ра-
зо ва ний в эко но ми чес кую и со ци альную по ли-
ти ку го су да рс тва, но и оп ре де лить ме роп риятия 
по воз дейст вию на по ку па тельс кий сп рос, что бы 
ис поль зо вать его в ка че ст ве ме ха низ ма эко но ми-
чес ко го рос та [7].

Од ним из глав ных нап рав ле ний дея тель ности 
го су да рс тва в сов ре мен ной сис те ме эко но ми-
чес ких от но ше ний яв ляет ся обес пе че ние со ци-
ально го рав ноп ра вия и со ци аль ной сп ра вед ли-
вос ти. Проб ле ма бед нос ти ха рак тер на не толь ко 
для раз ви вающих ся, но и для впол не раз ви тых и 
бла го по луч ных эко но мик сов ре мен но го ми ра. Бе-
зус лов но, в го су да рст вах, как Ка за хс тан, воп рос 
со ци ально го не ра ве нс тва стоит наибо лее ост ро: 
с од ной сто ро ны, объек тив ные эко но ми чес кие 
про цес сы ве дут к расс лое нию об ще ст ва по уров-
ню рас по ла гаемых до хо дов, а с дру гой сто ро ны, 
сис те ма со ци аль ной за щи ты, унас ле до ван ная от 
прош ло го, пе рес та ла быть эф фек тив ной.

Сле до ва ние кур су пост рое ния со ци ально от-
ве тст вен но го го су да рс тва спо соб но обес пе чить 
Ка за х стану пе ре ход к бо лее бла го по луч но му и 
со ци ально сп ра вед ли во му об ще ст ву в обоз ри-
мой перс пек ти ве. Это му бу дет спо со бс тво вать 
фор ми ро ва ние ус ло вий для реали за ции со ци-
ально от ве тст вен ной кор по ра тив ной по ли ти ки 
со сто ро ны биз не са на ус ло виях, не про ти во ре-
ча щих его ком мер чес ким ин те ре сам. 
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Ми ро вой опыт реали за ции  
про цес сов ин ду ст риали за ции

В сов ре мен ных ус ло виях ин ду ст риали за ция яв ляет ся про цес сом, 
ха рак те ри зующим уро вень раз ви тия произ во ди тель ных сил, сос тоя
ние и ка че ст во инс ти ту циональ ной ба зы ст ра ны. Фор ми ро ва ние ин
ду ст риально го сек то ра яв ляет ся объек тив ным про цес сом в раз ви тии 
об ще ст вен но го произ во дс тва. Ос нов ным приз на ком ин ду ст риали
за ции ст ра ны яв ляет ся от ход от ста ро го, тра ди ци он но го спо со ба 
произ во дс тва (с преоб ла да нием сырь ево го фак то ра рос та). Дан ные 
про цес сы яв ляют ся объек тив ны ми на се год няш ний день во мно гих 
раз ви тых ст ра нах. В дан ной статье расс мат ри вают ся раз лич ные под
хо ды к реали за ции дан ных про цес сов в ми ро вой прак ти ке. Про ве ден 
крат кий об зор мо де лей ин ду ст риаль ной по ли ти ки, ко то рые бы ли ап
ро би ро ва ны в раз лич ных ст ра нах: экс пор тоориен ти ро ван ная, мо дель 
им пор то за ме ще ния, ин но ва ци он ная мо дель. На ря ду с имеющи ми ся 
осо бен нос тя ми в реали за ции про цес сов ин ду ст риальноин но ва ци он
но го раз ви тия оп ре де ле на об щая ком по нен та – ак тив ная роль го су
да рс тва. 

Клю че вые сло ва: мо дель ин ду ст риально го раз ви тия, по ли ти ка, 
ми ро вой опыт, ин ду ст риальноин но ва ци он ное раз ви тие.

Dulambaeva R.T., Kaliyeva A.Ye.

The world experience of 
implementing processes of 

industrialization

In modern conditions, industrialization is a process of characterizing 
the level of development of the productive forces, the state and the quality 
of the institutional framework of the country. Formation of the industrial 
sector is an objective process in the development of social production. 
The main feature of the industrialization of the country is a departure from 
the old, traditional way of production (with a predominance of raw growth 
factor). These processes are objective today in many developed countries. 
This article discusses the different approaches to the implementation of 
these processes in the world. An an overview models of industrial policy, 
which have been tested in various countries: exportoriented, importsub
stitution model, innovative model. In addition with the existing features in 
the implementation process of industrialinnovative development of de
fined common component – the active role of the state.

Key words: model of industrial development policy, international ex
perience, industrially – innovative development.

Ду лам баева Р.Т., Ка лиева А.Е.

Ин ду ст риали за ция үр діс те рін 
жү зе ге асы ру дың әлем дік  

тә жі ри бе сі

За ма науи жағ дай лар да ин ду ст риа лан ды ру өн ді ріс тік күш тер дің 
да му дең ге йін , ел дің инс ти тут цио нал ды ба за сы ның жағ дайы мен са
па сын си пат тайт ын үр діс бо лып та бы ла ды. Ин ду ст риал ды сек тор дың 
қа лып та суы қо ғам дық өн ді ріс тің дам уын да ғы объек тив ті үр діс. Ел дің 
ин ду ст риа лан ды рылуын ың не гіз гі бел гі сі бо лып, өн ді ріс тің ес кі, дәс
түр лі (өсу дің ши кі зат тық фак то ры ның ба сым бо луы) тә сі лі нен ауыт қу 
та бы ла ды. Бұн дай үр діс тер, бү гін гі таң да, көп те ген да мы ған ел дер ге 
тән. Бе ріл ген ма қа ла да атал ған үр діс тер дің әлем дік тә жі ри бе де жү
зе ге асы рылуын ың түр лі тә сіл де рі қа рас ты ры ла ды. Түр лі ел дер де 
ап ро ба циялан ған ин ду ст риал ды сая сат тың мо дель де рі не: экс порт
қа ба ғыт тал ған мо дель, им по рт ты ал мас ты ру мо де лі, ин но фа циялық 
мо дель дерге қыс қа ша шо лу жа сал ған. Ин ду ст риал дыин но ва циялық 
да му үр діс те рін жү зе ге асы ру дың бел гі лі ерек ше лік те рі мен қа тар, бар
лы ғы на ор тақ құ рас ты ру шы – мем ле кет тік бел сен ді рө лі анық тал ған. 

Тү йін  сөз дер: ин ду ст риал ды да му мо де лі, сая сат, әлем дік тә жі
ри бе, ин ду ст риал дыин но ва циялық да му.
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В сов ре мен ных ус ло виях ин ду ст риали за ция яв ляет ся про-
цес сом, ха рак те ри зующим уро вень раз ви тия произ во ди тель-
ных сил, сос тоя ние и ка че ст во инс ти ту циональ ной ба зы ст ра ны. 
Фор ми ро ва ние ин ду ст риально го сек то ра яв ляет ся объек тив-
ным про цес сом в раз ви тии об ще ст вен но го произ во дс тва. Ос-
нов ным приз на ком ин ду ст риали за ции ст ра ны яв ляет ся от ход 
от ста ро го, тра ди ци он но го спо со ба произ во дс тва (с преоб ла-
да нием сырь ево го фак то ра рос та). В ре зуль та те фор ми руют-
ся ус ло вия для ак ти ви за ции про цес сов тех но ло ги за ции про-
мыш лен но го произ во дс тва. Это ка сает ся в ос нов ном от рас лей 
реально го сек то ра, свя зан ных с пе ре ра бот кой, произ во дст вом 
реаль ных то ва ров. 

По ло жи тель ным эф фек том от реали за ции про цес сов ин-
ду ст риали за ции яв ляет ся и со ци ально-инс ти ту циональ ный 
эф фект. Речь идет о важ ной сос тав ляющей произ во ди тель-
ных сил об ще ст ва – че ло ве чес ком фак то ре. Тех но ло ги чес кая 
цепь об ще ст вен но го восп роиз во дс тва пред по ла гает ак тив ную 
сос тав ляющую – ин вес ти ции в че ло ве чес кое раз ви тие. Да лее 
сра ба ты вает эф фект муль типли ка то ра, ко то рый дает боль ший 
эф фект от вло же ния на еди ни цу го су да рст вен ных рас хо дов. К 
при ме ру, уве ли че ние сп ро са на про мыш лен ные то ва ры бу дет 
выс ту пать сти му ля то ром даль нейше го раз ви тия от рас лей на-
род но го хо зяй ст ва, ориен ти ро ван ных на обес пе че ние на се ле-
ния то ва ра ми, произ во ди мыми в тех но ло ги чес ки ос на щен ных 
от рас лях. Дан ные про цес сы яв ляют ся объек тив ны ми трен да ми 
и ха рак те рис ти ка ми сов ре мен ных мак ро сис тем. Все раз ви тые 
ст ра ны ми ра ак ти ви зи руют про цес сы ин ду ст риали за ции восп-
роиз во дст вен ных сис тем хо зяй ст во ва ния. 

Ин ду ст риали за ция – это про цесс пе ре ме ще ния ре сур сов в 
про мыш лен ный сек тор. Это обыч ное яв ле ние для ран них ста-
дий эко но ми чес ко го раз ви тия, ког да ре сур сы пе ре ме щают ся 
из пер вич но го сек то ра произ во дс тва. Ин ду ст риали за ция бы ла 
нор мой для сов ре мен ных раз ви тых ст ран на бо лее ран них эта-
пах их раз ви тия; ин ду ст риали за цию энер гич но про во ди ли мно-
гие раз ви вающиеся ст ра ны, а так же быв шие ст ра ны с цент ра-
ли зо ван ным пла ни ро ва нием – СССР и ст ра ны Цент раль ной и 
Вос точ ной Ев ро пы [1].

МИ РО ВОЙ ОПЫТ 
РЕАЛИ ЗА ЦИИ  
ПРО ЦЕС СОВ  

ИН ДУ СТ РИАЛИ ЗА ЦИИ
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На сов ре мен ном эта пе прак ти чес ки во всех 
ст ра нах идут про цес сы фор ми ро ва ния ин ду ст-
риально го сек то ра но во го по ко ле ния в от вет на 
внеш ние уг ро зы и вы зо вы. При ни мает ся мно же-
ст во прог рамм, ст ра те гий раз ви тия и транс фор ма-
ции про мыш лен но го сек то ра в ми ре. К ним мож но 
от нес ти ши ро ко масш таб ную Ст ра те гию про мыш-
лен ной по ли ти ки Ев ро пей ско го Союза (2012),  

Ст ра те гию воз рож де ния про мыш лен нос ти Япо-
нии (2013), Прог рам му эко но ми чес кой транс фор-
ма ции Ма лай зии до 2020 го да (2010) и др. 

Су ще ст вуют так же раз лич ные мо де ли ин-
ду ст риаль ной по ли ти ки, ко то рые бы ли ап-
ро би ро ва ны в раз лич ных ст ра нах: экс пор-
тоориен ти ро ван ная, мо дель им пор то за ме ще ния, 
ин но ва ци он ная мо дель (ри су нок).

Ри су нок – Мо де ли ин ду ст риально го раз ви тия

Ес те ст вен но, не бы вает идеаль ных мо де лей 
раз ви тия, каж дая имеет свои плю сы и ми ну сы. 
Не имеет смыс ла про ти во пос тав лять эти ти пы 
раз ви тия друг дру гу, как это ча ще все го де лает ся. 
На прак ти ке реали за ции по ли ти ки ин ду ст риали-
за ции мо дель по ли ти ки им пор то за ме ще ния 
спо со бс тво ва ла соз да нию пред по сы лок (фи зи-

чес кая инф раст рук ту ра, че ло ве чес кий ка пи тал 
и не ко то рые ма те ри альные ак ти вы в об ра ба ты-
вающей про мыш лен нос ти) для пе ре хо да к экс-
пор тоориен ти ро ван ной ин ду ст риали за ции. Эту 
тен ден цию подт верж дает ис то рия  станов ле ния 
кон ку рен тос по соб ных эко но мик Ки тая и Ин дии. 
Имен но, им пор то за ме щающая ин ду ст риали за-
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ция поз во ли ла за нять се год няш ние по зи ции на 
ми ро вой аре не. 

Ус пеш ные ин но ва ци он ные мо де ли раз ви-
тия эко но ми ки при ме ня лись в та ких ст ра нах, 
как Япо ния, Юж ная Ко рея. Од на ко, эти ст ра ны 
весь ма ма лы и им про ще ре гу ли ро вать и конт-
ро ли ро вать свои рын ки на пред мет реали за ции 
ин но ва ци он ной мо де ли [1].

Каж дая эко но ми ка на хо ди ла для се бя оп-
ре де лен ный сце на рий раз ви тия, ориен ти руясь 
на свои ст ра те ги чес кие це ли и ог ра ни че ния. 
При этом важ но учи ты вать, что ст ра ны реали-
зо вы ва ли про мыш лен ную по ли ти ку в раз ные 
пе ри оды вре ме ни, об ла дая раз лич ны ми срав-
ни тель ны ми кон ку ре нт ны ми преиму ще ст ва ми 
(Таб ли ца). 

Таб ли ца – Срав ни тель ные мо де ли про мыш лен ной по ли ти ки

Мо дель
про мыш лен ной  

по ли ти ки

Ст ра ны, реали зующие
дан ный тип про мыш лен ной по ли ти ки От ли чи тель ные осо бен нос ти 

Экс порт но-
ориен ти ро ван ный

Ко рея – 60-80-е гг.; 
Ки тай – 80-90-е гг.; 
Япо ния, Ин дия – 90-е гг.; 
Чи ли – 70-80-е гг.

Вы бор пра ви тель ст ва ми ст ран приори тет ных от рас лей, 
в ко то рые обес пе чи вал ся при ток ин вес ти ций. Приори-
тет ным от рас лям пре дос тав ля лись на ло го вые и иные 
льго ты, при этом пе ре чень приори тет ных от рас лей со 
вре ме нем ме нял ся.

Мо дель им пор то за-
ме ще ния

Ин дия – 60-80-е гг.; 
Фран ция – 50-70-е гг.; 
Япо ния, Ки тай, США (в от но ше нии сель-
ско го хо зяй ст ва) СССР, Тай вань, Син га-
пур, Гон конг – 50-е гг.

За щи та внут рен не го рын ка и обес пе че ние эко но ми чес-
кой са мо дос та точ нос ти.

Ин но ва ци он ная 
мо дель США, Ст ра ны ОПЕК

Ст ра те гия приори тет но го раз ви тия вы со ко тех но ло гич-
ных от рас лей, ин но ва ци он ный путь раз ви тия эко но ми-
ки ст ра ны. Нап рав лен ность на ог ра ни че ние ис поль зо-
ва ния не восп роиз во ди мых и собст вен ных ес те ст вен ных 
ре сур сов.

При ме ча ние – сос тав ле на на ос но ва нии ис точ ни ка [2]

Боль шинс тво ст ран на на чаль ных эта пах сво-
его раз ви тия бы ли ориен ти ро ва ны на соз да ние 
сис те мы внут рен ней са мо дос та точ нос ти. В трен-
де раз ви тия с фор ми ро ва нием сис те мы, ко то рая 
произ во ди ла экс порт ную про дук цию, ме ня лись 
ориен ти ры на фор ми ро ва ние ин ду ст риаль ной 
эко но ми ки. При ме ром мож но счи тать Ин дию, 
Юж ную Ко рею, Ки тай, ко то рые про де мо нс три-
ро ва ли при мер раз ви тия пу тем ак цен ти ро ван но-
го раз ви тия от рас лей, це ле вой под держ ки круп-
ных объек тов про мыш лен нос ти, льго ти ро ва ния, 
про лон ги ро ва ния кре ди тов и т.д. При этом по-
ли ти ка ин ду ст риали за ции про во ди лась гиб ко 
с ва риатив ным под хо дом к вы бо ру от рас ле вых 
приори те тов [2]. 

К при ме ру, Ки тай ак тив но ис поль зо вал по-
ли ти ку на ло го вых ка ни кул, льго ти ро ва ния та-
ри фов, уп ро ще ния схем приема на ра бо ту, серь-
ез ные из ме не ния в тру до вых до го во рах. Ин дия 
ак ти ви зи ро ва ла фис кальную по ли ти ку с серь ез-

ным об лег че нием тре бо ва ний для ве де ния биз-
не са на дос та точ но боль шие сро ки (10-15 лет 
сни же ние на ло гов на 30%). 

По пути ин тег ра ции фи нан со во го и про-
мыш лен но го ка пи та ла (соз да ние че бо леи) 
пош ла Юж ная Ко рея. Пра ви тель ст во сти му ли-
ро ва ло слия ние ком па ний, что при ве ло к фор ми-
ро ва нию юж но ко рейс ких фи нан со во-про мыш-
лен ных групп (че бо леи). Го су да рс тво жест ко 
конт ро ли ро ва ло про цес сы ин ду ст риали за ции 
по сек то раль но, что при во ди ло к от то ку част но го 
ка пи та ла сред не го масш та ба. По ли ти ка ин ду ст-
риали за ции бы ла ориен ти ро ва на на фор ми ро-
ва ние конг ло ме рат ной эко но ми ки, в ре зуль та те 
об ра ба ты вающая про мыш лен нос ть бы ла предс-
тав ле на 30 круп ны ми ком па ниями сис те мо об ра-
зующе го ха рак те ра, ко то рые за ня ли в ст рук ту ре 
рын ка 30-40% произ во дс тва. Дан ные конг ло ме-
ра ты по вы си ли до лю про мыш лен ной про дук-
ции в экс пор те ст ра ны до 50% и вы ше. Этот 
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опыт очень по ле зен для Ка за х стана, имеет свои 
преиму ще ст ва на на чаль ных эта пах преоб ра зо-
ва тель ных ме роп рия тий [3]. 

Го су да рст вен ная по ли ти ка про ве де ния ин-
ду ст риали за ции в Япо нии бы ла ориен ти ро ва-
на на соз да ние чис тых, вы со ко тех но ло гич ных 
произ во дс тв. От каз от гряз но го произ во дс тва 
яв лял ся на циональ ной прог рам мой, ст ра те гией 
раз ви тия ст ра ны. Под дан ные проек ты вы де-
ля лись серь ез ные ре сур сы и пре дос тав ля лись 
до та ции. В част нос ти, для ав то мо биль ной про-
мыш лен нос ти бы ли вве де нии 50%-ные льго ты 
по амор ти за ции. Ак цент был сде лан на фор ми-
ро ва ние собст вен ной научной ба зы вы со ких 
тех но ло гий. 

Авс тра лия, Но вая Зе лан дия, а так же ряд  
ст ран Вос точ ной Азии, ко то рые об ла да ли при-
род ны ми ре сур са ми, так же смог ли пе рейти к 
нау коем кой эко но ми ке. Очень ак тив но про во-
ди лась по ли ти ка под го тов ки вы со кок ва ли фи-
ро ван ных кад ров, здесь речь идет о ре фор ми-
ро ва нии сис те мы выс ше го об ра зо ва ния. В Азии 
прак ти ко вал ся опыт им пор та спе циалис тов, тех-
но ло гий, ориен ти ро ван ных на обс лу жи ва ние 
част но го биз не са. Од на ко, необ хо ди мо учес ть 
тот факт, что сам по се бе им порт тех но ло гий, 
спе циалис тов не мо жет ав то ма ти чес ки по вы сить 
кон ку рен тос по соб ность ст ра ны. 

По ка за те лен опыт ст ран Ев ро пей ско го со-
юза и США, ко то рые в ос но ву по ли ти ки ин ду-
ст риали за ции за ло жи ли инс ти ту циональ ную 
сос тав ляющую. Ак ти ви за ция дея тель ности го-
су да рс тва, инс ти ту тов и со ци аль ных ор га ни-
за ций по фор ми ро ва нию сре ды для ус пеш но го 
раз ви тия науч но-тех но ло ги чес ко го произ во дс-
тва яви лась по ло жи тель ным фак то ром ин ду ст-
риали за ции этих ст ран. 

На ин но ва ци он ной сос тав ляющей сде ла ли 
ак цент Фран ция, Ир лан дия, Фин лян дия. Вы со-
ко тех но ло гич ность произ во дс тва для этих ст ран 
яви лась ос нов ной целью ре фор ми ро ва ния. Ос-
нов ной ба зой ин ду ст риально го раз ви тия ст ра-
ны яви лась раз ра бо тан ная спе ци альная кар та по 
реали за ции проек тов ин но ва ци он но го нап рав-
ле ния по от рас лям. На ос но ве сфор ми ро ван ной 
ба зы от рас ле вых проек тов про во ди лась боль шая 

ра бо та по фор ми ро ва нию сис те мы спе ци фи чес-
ких ре гу ля то ров про цес сов ин ду ст риали за ции 
по сек то раль но. К ним мож но от нес ти фор ми-
ро ва ние спе ци аль ных фон дов фи нан си ро ва ния, 
кон сал дин го вых ус луг, го су да рст вен ная под-
держ ка ком мер ци али за ции НИОКР и др. Ре зуль-
та том стал по ло жи тель ный ре зуль тат си нер ге ти-
чес ко го ха рак те ра, так как на ря ду с при ме не нием 
осо бен ных ре гу ля то ров при ме ня лись так же и 
тра ди ци он ные фор мы про мыш лен ной по ли ти ки 
(на ло ги, суб си дии, пря мые ме то ды фи нан си ро-
ва ния и др.). 

Та ким об ра зом, нес мот ря на имеющиеся осо-
бен нос ти в реали за ции ин но ва ци он но-ин ду ст-
риаль ных про цес сов раз ви тых ст ран, мож но от-
ме тить об щий зна ме на тель – это ак тив ная роль 
го су да рс тва. Ин но ва ци он ное раз ви тие расс мат-
ри вает ся в диа лек ти чес ком единс тве с ук реп-
ле нием ин ду ст риаль ной ба зы ст ра ны. Прин цип 
сов ре мен ной по ли ти ки раз ви тых ст ран ос но ван 
на по вы ше нии кон ку рен тос по соб нос ти про рыв-
ных от рас лей, но ориен ти ро ван ных на реальное 
произ во дс тво.

Та ким об ра зом, нес мот ря на то, что каж-
дая ст ра на ха рак те ри зует ся своеоб раз ны ми ис-
то ри чес ки ми, об ще ст вен но-эко но ми чес ки ми, 
при род ны ми, эт ни чес ки ми и ис то ри чес ки ми 
ха рак те рис ти ка ми, имеет мес то ак тив ная уп-
рав лен чес кая ком по нен та сис те мы го су да рст-
вен но го ре гу ли ро ва ния. Хо тя в каж дой ст ра не 
имеют ся свои ва ри ации в про ве де нии ин ду ст-
риаль ной по ли ти ки, наб лю дают ся раз лич ные 
фор мы учас тия го су да рс тва в ре ше нии проб лем 
по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки. 
Пред ло жен ный крат кий об зор мо де лей ин ду-
ст риали за ции раз лич ных ст ран де мо нс три рует 
на ли чие ва риатив нос ти реали за ции про мыш лен-
ной по ли ти ки по инс тру мен там, нап рав ле ниям, 
ре зуль та там, на ме чен ным трен дам. Для Ка за х-
стана ва жен су ще ст вую щий опыт ин ду ст риали-
за ции дру гих ст ран, но с вы ра бот кой своей адап-
ти ро ван ной мо де ли реали за ции ин ду ст риаль ной 
по ли ти ки. Речь идет о сни же нии рис ков и оши-
бок при раз ра бот ке и реали за ции на циональ ной 
прог рам мы ин ду ст риально-ин но ва ци он но го раз-
ви тия. 
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Development of logistics 
management in the  

Republic of Kazakhstan

This article discusses the role of logistics management in the Repub
lic of Kazakhstan and impact to logistics activities, provides general and 
specific principles, composition and structure of the logistics system, the 
functions and methodological tools for management of the resource po
tential of the system, it is proposed organizational and functional structure 
consisting of functional and providing subsystems. Provided that in the 
current context of global logistics plays a key role in the industrial de
velopment of the state and discusses the role of logistics management as 
the most important factor to stimulate industrial development in the Re
public of Kazakhstan. Considering the problems such as underdeveloped 
transport infrastructure and storage facilities, poor quality of services, low 
professionalism of the domestic logistics operators on the one hand, and 
greater opportunities associated with the construction of the road Western 
Europe – Western China on the other, and has offered optimal solutions.

Key words: logistics, logistics management, efficiency, innovation, 
logistics strategy.

Мұх та ро ва Қ.С., Иса ко ва М.М. 

Ло гис ти ка лық ме не дж мент – 
отан дық кә сі по рын дар дың  

бә се ке лік қа бы лет ті лі гін  
арт ты ру құ ра лы ре тін де

Бұл ма қа ла да ло гис ти ка лық ме не дж мент тің Қа зақ стан да ғы ро лі 
мен оның ло гис ти ка лық қыз мет ке әсе рі қа ра ла ды. Сон дайақ, не гіз
гі жә не ар найы қа ғи да лар, ло гис ти ка лық жүйе нің құ ра мы мен құ
ры лы мы тал қы ла ла на ды. Жүйе нің әлеуе тін жо ға ры ла ту мақ са тын да 
әдіс те ме лік құ рал дар ды бас қа ру жә не функ ция лар ды тал дау, со ның 
не гі зін де қам та ма сыз ету ші жә не функ цио нал ды жүйе лер ұсы ны ла
ды. Жа һан дық ло гис ти ка ның за ма науи та лап та ры на орай өн ді ріс тік 
да му да ло гис ти ка лық ме не дж мент ын та лан ды ру шы фак тор ре тін де 
әсер ете тін ді гі көр се ті ле ді. Осы ған қа тыс ты ло гис ти ка лық ме не дж
мент тің ұсы на тын мін дет те рі қа ра ла ды, оның ішін де транс порт тық 
жүйе лер ді құ ру, транс порт тық жә не қой ма лық бі рың ғайлы лық ты 
қам та ма сыз ету, жүк ті жет кі зу де ра ционал ды марш рут ты таң дау тал
қы ла на ды. Со ны мен қа тар кө лік тік инф ра құ ры лым мен қой ма лық 
қыз мет тің жетк лі лік ті да мы ма ған дә ре же сі жә не қыз мет көр се ту дің 
тө мен са па сы сияқ ты бір қа тар мә се ле лер қа ра ла ды жә не Ба тыс Қы
тайБа тыс Еуро па ло гис ти ка лық хаб тың алып ке лер ар тық шы лық та ры 
тал қы ла нып, тиім ді ше шім дер ұсы ны ла ды.

Тү йін  сөз дер: ло гис ти ка, ло гис ти ка лық ме не дж мент, тиім ді лік, 
ин но ва ция, ло гис ти ка лық ст ра те гия.

Мух та ро ва К.С., Иса ко ва М.М.

Раз ви тие ло гис ти чес ко го  
ме не дж мен та  

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан 

В статье расс мат ри вает ся роль ло гис ти чес ко го ме не дж мен та в 
Ка за х стане и влия ние на ло гис ти чес кую дея тель ность, при во дят ся об
щие и спе ци фи чес кие прин ци пы, сос тав и ст рук ту ра ло гис ти чес кой 
сис те мы, ана ли зи руют ся функ ции и ме то ди чес кий инс тру мен та рий 
уп рав ле ния ре су рс ным по тен циа лом сис те мы, пред ла гает ся ор га ни
за ци он нофунк цио наль ная ст рук ту ра, сос тоящая из функ цио наль ной 
и обес пе чи вающей под сис те мы. Вы де ляет ся, что в сов ре мен ных ус
ло виях гло баль ной ло гис ти ки иг рает клю че вую роль в про мыш лен ном 
раз ви тии го су да рс тва и расс мат ри вает ся роль ло гис ти чес ко го ме не
дж мен та как важ ней ший фак тор сти му ли ро ва ния про мыш лен но го 
раз ви тия и что в Рес пуб ли ке Ка за хс тан этот инс тру мент так же мо жет 
при нес ти су ще ст вен ный эко но ми чес кий эф фект для про мыш лен но го 
про ры ва. Расс мат ри вают ся проб ле мы, как не раз ви тос ть транс порт
ной инф раст рук ту ры и ск ладс ко го хо зяй ст ва, пло хое ка че ст во пре
дос тав ляемых ус луг, низ кий про фес сиона лизм оте че ст вен ных ло
гис ти чес ких опе ра то ров, с од ной сто ро ны, и боль шие воз мож нос ти, 
свя зан ные со ст рои тель ст вом до ро ги За пад ная Ев ро па – За пад ный 
Ки тай – с дру гой, и пред ла гают ся оп ти маль ные ре ше ния. 

Клю че вые сло ва: ло гис ти ка, ло гис ти чес кий ме не дж мент, эф фек
тив нос ть, ин но ва ция, ло гис ти чес кая ст ра те гия.
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Logistic approach to management of material streams is known 
long ago. However it was demanded by economy in rather wide 
scale rather recently. It is caused by external factors in relation to 
control systems of material streams and development of the most 
logistic approach.

Relevance of logistics management is explained by several 
factors:

1. Economic factors as now the main priority of the company 
is to search of opportunities of reduction of production expenses 
and distribution costs for increase in profit of firm and growth 
of quality, rendering a complex of services to the consumer 
therefore in the conditions of development of the market relations 
«calculation+benefit+consumer» conducts the principle to growth 
of importance of logistics;

2. Information factors as the informatics connects the market and 
logistics as a subject, means and a component of logistic processes 
are information streams; 

3. Technical factor is shown that logistics management as 
a control system, its subjects and objects develop on the basis of 
technical achievements in the warehouse economy and the sphere of 
management that providing decisive success on commodity wounds.

It should be noted that the logistics management shows reserves 
of improvement of economic indicators of subjects of managing. 
So, application of logistics in the sphere of production allows: 1) 
to lower stocks on all way of the movement of a material stream; 
2) to reduce time of passing of goods on a logistic chain and to cut 
transportation costs; 4) to reduce expenses of manual skills and the 
corresponding expenses on operations with freight [2].

It should be noted that object of logistics is the through material 
stream, but at separate stages its management has specifics. So, 
purchasing logistics is management of material streams in the course 
of providing the enterprise with raw materials. At this stage ways 
get out, contracts are signed and their execution is controlled.The 
considerable part of logistic operations on the way of the movement 
of a material stream is carried out by means of various vehicles; and 
transport is a link between elements of logistic systems.

Logistics management is the part of supply chain management t
hat plans, implements, and controls the efficient, effective forward, 
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and reverse flow and storage of goods, services, and 
related information between the point of origin and 
the point of consumption in order to meet customer’s 
requirements. Result of use of transport logistic 
system is high probability of implementation of «six 
rules of logistics»: the necessary freight, in the right 
place, in due time, in necessary quantity, necessary 
quality, with the minimum expenses.

To the tasks solved by logistics management, 
experts carry:

– creation of transport systems, including 
transport corridors and transport chains;

– ensuring technological unity of transport and 
warehouse process; ensuring technological unity of 
transport and warehouse process;

– joint planning of transport process with 
warehouse and production;

– definition of a rational route of delivery of 
freight;

– choice of type and type of the vehicle, etc [3].
It should be noted that in modern global 

conditions the logistics plays a key role in 
industrial development of the states. In a number 
of the countries the government at first relied on 
development of logistics management as major 
factor of stimulation of industrial development. 
In the Republic of Kazakhstan this tool can also 
bring essential economic effect for industrial 
breakthrough:

• firstly, this stimulating logistic service of the 
operating and new enterprises. It is possible to refer 
acceleration, simplification and reduction in cost of 
internal transportations at production supply with 
raw materials, delivery of finished goods to the 
consumer, a transportation on a long distance to 
remote areas;

• secondly, it is national expert services, i.e. 
the logistics management stimulating attraction of 
transit through the territory of Kazakhstan;

• thirdly, the logistics promoting activation 
of investment processes in national economy, i.e. 
outer effects of logistics when the foreign partner 
makes the decision on a realization of investment 
projects in the territory of Kazakhstan thanks to the 
developed logistic system.

At the 25th plenary session of Council of foreign 
investors the President of Kazakhstan declared the 
beginning of implementation of the «Kazakhstan 
– the New Silk Way» project: «Kazakhstan has to 
revive the historical role and to become the largest 
business transit hub of Central Asian region, a 
peculiar bridge between Europe and Asia... « [6].

The vice-president for logistics of National 
Company Kazakhstan Temir Zholy presented 

strategy of transport and logistics system of 
Kazakhstan in the light of implementation of the 
large-scale project «Kazakhstan – the New Silk 
Way». It noted an important role of partnership 
between business and the power in realization of 
transport and logistics capacity of Kazakhstan. The 
national company Kazakhstan Temir Zholy created 
new structure «National center of development 
of transport logistics» . It is noted that this Center 
will become the partner in the field of transport and 
logistics researches and also the coordinator of all 
new business initiatives and projects in the field of 
logistics management[5].

It should be noted that creation of the Center of 
logistics will serve the solution of the task set by 
the President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev to 
provide by 2016 formation of Kazakhstan as trade, 
logistic and business hub of the region. Functions 
of development of transport and logistics system 
and rendering a full range of logistic services are 
assigned to again created structure.

Perspective activities of the new Center, among 
which are planned:

– information and analytical providing;
– maintenance, development of practical 

recommendations for decision-making concerning 
transport policy. Besides, the Center for logistics 
will hold profile conferences and business forums 
for specialists of branch and to carry out professional 
development of experts, to create a uniform 
information portal on transport logistics, and also 
reference books guides for logistic operators in 
RK.The concept of logistics management «speed + 
service + cost + safety + stability» has to correspond, 
at last, to all elements declared in it[7].

About 70% of all transport transportations in the 
republic are carried out by rail. In this regard the 
President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev set the task of creation of a transport 
logistic cluster. Now the seaport Aktau is delivered 
in trust management of the national company 
Kazakhstan Temir Zholy, the issue of transfer 
of the company of a number of large terminals at 
the airports and automobile terminal complexes is 
resolved.

Large logistics management projects are carried 
out by staff of the Kazakh academy of transport and 
communications of M. Tynyshpayev: the feasibility 
study on the transkazakhkstan railroad that will allow 
reducing by 10-15 days transportation of freights 
from the southern ports of China in comparison with 
shipping is complete[8].

On a result of 2012 Kazakhstan took the 86th 
place in a rating of the World bank on an index of 
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efficiency of logistics, and the planned complex 
measures for improvement of quality of a transport 
infrastructure, and also removal of physical and 
not physical barriers will provide to Kazakhstan a 
possibility to rise by the 40th position in this rating. 
In the Strategy «Kazakhstan – 2050»: a new political 
policy of the taken place state» the task is set to 
double transit transportations through Kazakhstan 
by 2020 and by 10 times by 2050. «It is important 
to concentrate attention on an exit for country limits 
for creation of production transport and logistics 
objects.» Nursultan Nazarbayev emphasized. 
Governmental program for development of transport 
infrastructure till 2020 is also aimed at a practical 
embodiment of these key tasks [1].

Kazakhstan, being on a joint of the international 
corridors, has all prerequisites to become the 
main logistic link connecting Europe and Asia. 
The seaport Aktau, SEZ «Horgos-East Gate», the 
airports, a terminal network of Kazakhstan will be a 
part of the multimodal company.

Integration of transport assets into uniform 
structure will allow to provide necessary level to 
coordination of management, formation of integrity 
of multimodal services and realization of the 
principle of «one window», having created thereby 
favorable conditions for realization of export and 
transit potential of the country. Thus the additional 
impulse will give to development of transport and 
logistics system of the republic attraction in port and 
terminal infrastructure of Kazakhstan of the global 
operator Dubai Port World.

Attraction of transit freght traffics through the 
territory of Kazakhstan demands formation of the 
developed transport and logistics infrastructure, its 
integration into world system. Investment projects 
on development and modernization of infrastructure 
of a transport and logistics complex are for this 
purpose realized. So, in 2014 the new railway lines 
«Zhezkazgan – Beyneu» and «Arkalyk – Shubarkol» 
which optimize a configuration of the international 
and transport corridors in the directions the East, the 
West, the North, the South will be put into operation.

Until the end of the year the dry-cargo 
sea company will be for the first time created. 
Modernization of infrastructure of the airport is 
carried out, and within 2 years the network of the 
transport and logistics centers of a class A and B with 
participation of the private sector will completely be 
created.

Outside Kazakhstan the network of transport 
and logistics management complexes – the centers 
of consolidation and distribution of transit fright 
traffics and the centers of advance of the Kazakhstan 

export is also formed. Within the Common economic 
space the key project is creation of the united 
transport and logistics company which activity 
will consist to provide with integrate services 
based on the principles of «one window», uniform 
technology, the quality standards and as a result, 
in coordination of technological parameters of 
development of magisterial terminal infrastructure 
of transport corridors by railway administrations 
of Kazakhstan, Russia and Belarus. Transport and 
logistics complex can become one of drivers of 
growth of economy. Cumulative effect of a gross 
value added from implementation of the program 
of development of transport and logistics system for 
the period till 2020 will make 15 billion dollars, the 
average annual effect in a gain of GDP will be at the 
level of 1%. For this purpose about 5 trillion tenge 
of the state and private investment will be attracted 
in infrastructure development. Without construction 
of the corresponding infrastructure development 
of transit through the territory of Kazakhstan, and 
development of transport logistics is impossible 
both.

The governments of many countries stake 
on development of logistics which is a major 
factor for stimulation of economic development. 
In modern conditions to logistics the key role for 
industrial development of the country as all cargo 
transportation in Kazakhstan and the delivered 
goods from Kazakhstan depend on the correct 
logistic schemes.

Especially important fact is that the integral 
component of successful economic development 
is realization in practice of an internal component 
– the Logistic map of Kazakhstan. This instrument 
of planning of all transport and logistics system 
gives the chance on a long-term basis to many 
industrial enterprises to do forecasts of the income 
and expenses, to realize long-term marketing policy, 
financially steadily to consider all positive factors. 
Its structure has to be suitable both for business in 
general, and for the separate companies and state 
structures. Implementation of the «Kazakhstan – 
the New Silk Way» project aimed on Kazakhstan 
transit has to become the important external tool. 
Kazakhstan will have at once some advantages, 
main of which here: delivery periods, freezing of 
finance and time; route which generally will pass 
across the territory of China, and also construction 
of the green channel – the Trade and transport hub 
and an important factor – a historical route of the Silk 
way. Around the world the logistics in itself is very 
profitable segment. The world market of transport 
logistics is estimated at 2,7 trillion US dollars, i.e. 
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about 7% of world GDP. In the developed countries 
the share of transport logistics makes somewhere 
13-14% of GDP. So in Ireland this indicator reaches 
14,2%, in Singapore – 13,9%, Hong Kong – 13,7%, 
in Germany – 13%. It testifies that these countries 
pay special attention to development of this sector 
as one of sources of the national income. The share 
of logistics is approximately 8% in Kazakhstan [4].

It is possible to note with confidence that transit 
potential needs to be considered as a point of 
economic growth of the country. For this purpose 
it is necessary to provide increase of appeal and 
improvement of transport and logistics operations 
on any kind of transport taking into account granting 

full range of services, the offer of competitive tariffs, 
further improvement of corridors for transit freight 
traffics on a constant, linear, a basis where passing 
terms, the cost and system of use of these corridors, 
the organization and development of optimum 
conditions and infrastructure for the entering and 
leaving freight traffics, with the subsequent local 
distribution to terminal points of appointment will 
be accurately determined. It should be noted that 
it still not the complete list of tasks which need to 
be executed as much as possible to use the transit 
capacity of Kazakhstan. If it is made, Kazakhstan 
considerably will benefit from a contribution of 
transport logistics to economic development.
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Ар заева М.Ж.

Са лық ауырт па лы ғы жә не 
оның эко но ми ка ға ти гі зе тін 

ық па лы

Жыл өт кен са йын  елі міз де қо сым ша қар жы ре су рс та ры мен қам
та ма сыз ету ге, са лық тәуе кел де рін тө мен де ту ар қы лы отан дық са лық 
тө леуші лер дің бә се ке ге қа бі лет ті гін арт ты ру ға мүм кін дік бе ру ба ры
сын да са лық тө лем де рін тиім ді бас қа ру дың қа жет ті гі ар ту да. Да мы
ған ел дер эко но ми ка сы ның да му тұр ғы сы нан са лыс тыр ма лы түр де 
қа ра ған да, соң ғы он шақ ты жыл да Қа зақ стан са лық жүйесі елеу лі 
өз ге ріс тер ді бас тан өт ке ру де. Заң на ма ға жиі өз ге ріс тер дің ен гі зі
луі отан дық өн ді ру ші лер дің қар жыэко но ми ка лық қыз ме ті не өз ке
рі әсе рін ти гіз бей қой мауы сөз сіз. Әсі ре се, эко но ми ка лық дағ да рыс 
жағ да йын да ша ру ашы лық жүр гі зу ші суб ъек ті лер ге са лық са лу ерек
ше на зар ға ие. Се бе бі, мем ле кет са лық құ рал да ры ар қы лы эко но ми
ка ны рет тей ала ды жә не ын та лан ды ра ала ды. Са лық тө леуші лер өз 
та ра пы нан са лық заң на ма сын да бо лып жа та тын өз ге ріс тер ге же дел 
на зар ауда ра бі луі тиіс. Егер эко но ми ка лық  тұ рақ ты лық жағ да йын да 
са лық заң на ма сы на ен гі зі ле тін өз ге ріс тер мен то лық ты ру лар ке рі ық
па лын ти гі зе тін бол са, дағ да рыс ке зін де уақы ты лы жа сал ған тү зе ту
лер эко но ми ка лық құл ды раудың ал дын алу ға мүм кін дік бе ре ді. 

Тү йін  сөз дер: эко но ми ка, са лық тар, са лық ауырт па лы ғы, бюд
жет, са лық тө лем де рі.

Аrzayeva М.Zh.

Tax burden and its influence on 
the economy

In our country, every year increases the need for effective manage
ment of tax payments, which allows not only to obtain additional finan
cial resources, but also to minimize tax risks and, consequently, improve 
the competitiveness of domestic taxpayers. Over the past decade, that by 
the standards of developed economies a short time, the tax system of Ka
zakhstan has undergone significant changes. Frequent systemic changes in 
the law negatively affect the financial and economic activities of domestic 
producers. Of particular note is the taxation of business entities in the eco
nomic crisis, because it is through tax instruments the state can regulate 
and stimulate the economy. Taxpayers, in turn, need to respond quickly to 
changes in tax legislation. If a stable economy, frequent changes in legisla
tion cause a negative effect, the timely amendment introduced during the 
crisis, can significantly limit the economic downturn.

Кey words: economic, taxes,tax burden, budget, tax payments.

Ар заева М.Ж.

На ло го вая наг руз ка и  
ее влия ние на эко но ми ку

В на шей ст ра не с каж дым го дом воз рас тает необ хо ди мос ть эф
фек тив но го уп рав ле ния на ло го вы ми пла те жа ми, поз во ляющая не 
толь ко по лу чить до пол ни тель ные фи нан со вые ре сур сы, но и ми ни
ми зи ро вать на ло го вые рис ки, а сле до ва тель но, по вы сить кон ку рен
тос по соб ность оте че ст вен ных на ло гоп ла тель щи ков. За пос лед ние 
де сять лет, что по мер кам эко но мик раз ви тых ст ран не боль шой срок, 
на ло го вая сис те ма Ка за х стана пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния. 
Час тые сис тем ные преоб ра зо ва ния в за ко но да тель ст ве край не не га
тив но от ра жают ся на фи нан со вохо зяй ст вен ной дея тель ности оте
че ст вен ных произ во ди те лей. Осо бо го вни ма ния зас лу жи вает на ло
го об ло же ние хо зяй ст вующих суб ъек тов в ус ло виях эко но ми чес ко го 
кри зи са, т. к. имен но пос редст вом на ло го вых инс тру мен тов го су да
рс тво спо соб но ре гу ли ро вать и сти му ли ро вать эко но ми ку. На ло гоп
ла тель щи кам, в свою оче редь, необ хо ди мо опе ра тив но реаги ро вать 
на из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва. Ес ли в ста биль ной эко
но ми ке час тые из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва вы зы вают 
не га тив ный эф фект, то своев ре мен ные поп рав ки, вно си мые в пе ри од 
кри зис ных яв ле ний, спо соб ны зна чи тель но ог ра ни чить эко но ми чес
кий спад. 

Клю че вые сло ва: эко но ми ка, на ло ги, на ло го вая наг руз ка, бюд
жет, на ло го вые пла те жи.
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Эко но ми ка лық дағ да рыс тұ сын да мем ле кет тің ен ді гі 
ұстанар ба ғы ты – хал қы мыз дың әл-ауқа тын тө мен дет пей, ел 
эко но ми ка сын тұ рақ ты лы ғын сақ тау. Осы орай да ел эко но ми-
ка сы ның дам уына елеу лі үлес қо са тын ша ру ашы лық жүр гі зу ші 
суб ъек ті лер де сек, олар дың мем ле кет тік ал дын да ғы са лық мін-
дет те ме сін орын дау ба ры сын да туын дайт ын са лық ауырт па лы-
ғы де ген көр сет кіш ті наз ар дан тыс қал ды ру ға бол майды.

Са лық ауырт па лы ғы нақ ты уа қыт ара лы ғын да ғы са лық 
мөл ше рі нің сол ара лық та ғы са лық са лы на тын суб ъек ті нің та-
бы сы на қа ты на сы мен өл ше не ді. 

«Са лық тық ауырт па лық» ұғы мы ның та ғы бір не ше анық та-
ма ла рын қа рас ты райық: 

1. Мак роэко но ми ка лық дең гейде са лық тық ауырт па лық 
бұл – қо ғам ның өмі рін де са лық тың рө лін си пат тайт ын жә не 
са лық тық жи наулар дың жал пы сом ма сы ның ұлт тық өнім нің 
жиын ты ғы на қа ты на сы ре тін де анық та ла тын жал пы көр сет кіш.

2. Са лық тық ауырт па лық ұғы мы бір бү тін мем ле кет үшін 
алы на тын са лық тың жал пы со ма сы ның ұлт тық өнім жиын ты-
ғы ның кө ле мі не қа ты на сы ре тін де, ал же ке лей са лық тө леуші 
үшін – бар есеп тел ген са лық тар мен са лық тық тө лем дер дің са-
ты лым кө ле мі не қа ты на сы ре тін де тү сін ді рі ле ді [1].

Са лық ауырт па лы ғы ның шы ғу та ри хы на ке лер бол сақ, рес-
ми түр де ата лып отыр ма са да, са лық пай да бол ған де сек, ар тық 
бол мас еді. Се бе бі, са лық тө леуші са лық жә не та ғы бас қа да 
бюд жет ке мін дет ті тө лем дер ді тө леу ба ры сын да қан дай да бір 
өз игі лі гі нің бө лі гін мем ле кет ке қайтарым сыз бе ре ді. Со ның 
нә ти же сін де, са лық тө леуші бел гі лі бір кө лем де шы ғын жа сай-
ды. Мі не, осы си пат та са лық тар тауар-ақ ша қа ты нас та ры ның 
ахуалы на әсер ете ді де, кез-кел ген са лық бел гі лі бір кө лем де 
са лық тө леуші ге өз ауырт па лы ғын ти гі зе тін ді гі кө рі ніс бе ре ді.

Са лық ауырт па лы ғы ша ру ашы лық суб ъек ті ле рі нің дам уына 
не ме се құл ды ра уына үл кен қоз ғаушы күш бо лып та бы ла ды. Са-
лық ауырт па лы ғын жо ға ры ла ту ша ру ашы лық суб ъек ті ле рі нің өн-
ді рі сі нің дам уына те жеуші әсер бе ре ді де, қан дай да бір же ңіл дік-
тер дің бе рі луі кә сі по рын ның өсіп, өр кен де уіне мүм кін дік бе ре ді. 

Са лық ауырт па лы ғы ның дең ге йіне әсер ете тін дер:
– Са лық са лу мақ са тын да ғы ке лі сім жә не есеп тік сая сат-

тың эле мент те рі;

СА ЛЫҚ  
АУЫРТ ПА ЛЫ ҒЫ ЖӘ НЕ 

ОНЫҢ ЭКО НО МИ КА ҒА 
ТИ ГІ ЗЕ ТІН ЫҚ ПА ЛЫ
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Са лық  ауырт па лы ғы жә не оның эко но ми ка ға ти гі зе тін ық па лы

– Са лық же ңіл дік те рі;
– Са лық эле ме нт те рі не ті ке лей әсер ете тін 

мем ле кет жүр гі зе тін ин вес ти циялық, бюд жет тік 
жә не са лық сая сат та ры ның не гіз гі да му ба ғыт та ры;

– Са лық жә не мін дет тер ме лер бо йын ша 
алы на тын бюд жет тік, ин вес ти циялық жә не са-
лық тық не сиелер;

– Қа зақ стан Рес пуб ли ка тер ри то риясын да-
ғы офф шор лық не ме се ер кін эко но ми ка лық ай-
мақ тар да ор на лас қан ша ру ашы лық суб ъек ті лер-
дің биз не сі.

Қа зір гі кез де ғы лы ми әде биет тер де са лық 
ауырт па лы ғы бір не ше түр ге бө ліп қа рас ты ры-
ла ды: эко но ми ка ның (мем ле кет тік тұр ғы дан) са-
лық ауырт па лы ғы, ха лық тың са лық ауырт па лы-
ғы жә не жұ мыс шы мен кә сі по рын дар дың са лық 
ауырт па лы ғы. Осы лай бө лу ар қы лы қа лып тас-
қан ие рар хияны ұстана оты рып, са лық ауырт па-
лы ғын екі ас пек ті де қа рас ты ру ға бо ла ды: мак ро 
 дең гей, яғ ни са лық са лу ауырт па лы ғы ның тұ тас-
тай бір ел ге (эко но ми ка ға жә не тұ тас тай ха лық-
қа ти гі зе тін әсе рін қа рас ты ра тын бол са), мик ро  
дең гей – атал ған ауырт па лық тың әлеу мет тік 
топ тар ды құ райт ын жұ мыс шы ның жә не қан дай 
да бір кә сі по рын дар дың кө те ре тін са лық ауырт-
па лы ғын қа рас ты ра ды. 

Ха лық тың са лық ауырт па лы ғын эко но мист-
ға лым дар түр лі жол дар мен анық тау ды ұсы на ды. 
Атап айт сақ, тә жі ри бе де жиі кез де се тін әдіс тер-
дің бі рі ха лық тың жан ба сы на шақ қан да ғы тө ле-
ген бар лық са лық та ры ның со ма сы ның жан ба-
сы на шақ қан да ғы та быс қа қа ты на сы. Оны ке ле сі 
фор му ла ар қы лы есеп теу ге бо ла ды [2]. 

K = S : N / T : N не ме се K = S / T           (1) 

мұн да ғы, K – ха лық тың са лық ауырт па лы ғы; S 
– жа на ма са лық тар ды қо са ал ған да ғы ха лық тың 
тө ле ген бар лық са лық та ры ның со ма сы; T – ха-
лық тың та бы сы. N – ха лық са ны.

Ша ру ашы лық жүр гі зу ші суб ъект ілер дің са-
лық ауырт па лы ғын анық тау әдіс те рі нің бі рі тө-
лен ген бар лық са лық со ма сы ның са ту дан түс кен 
та быс қа қа ты на сы [2].

 
K = S / Tc * 100                       (2)

мұн да ғы, K – кә сі по рын дар дың са лық ауырт-
па лы ғы; S – же ке та быс са лы ғын қос па ған да ғы 
тө лен ген нақ ты са лық тар со ма сы; Tс – кә сі по-
рын ның не гіз гі қыз ме ті нен, яғ ни тауар лар ды 
(қыз мет, жұ мыс) са ту дан түс кен та бы сы.

Осы уа қыт қа де йін  ша ру ашы лық жүр гі зу ші 
суб ъек ті нің са лық ауырт па лы ғын анық тайт ын 

өң дел ген әдіс те ме лер 2 ба ғыт қа бө лі не ді: са лық 
ауырт па лы ғын анық тау ке зін де есеп ке алы на-
тын са лық тар дың құ ры лы мы бо йын ша жә не тө-
ле не тін са лық тар ды са лыс ты ра тын көр сет кі ші 
бо йын ша. Ұйым дар ға ар нал ған са лық ауырт па-
лы ғын анық тайт ын жал пы әдіс те ме бо йын ша 
Ре сей Қар жы Ми ни ст рлі гі өн де ген есеп тәр ті бі 
бо лып та бы ла ды жә не де мұн да ғы са лық ауырт-
па лы ғы ның дең гейі – кә сі по рын дар тө ле ген бар-
лық са лық тар дың пай да ға (бас қа да са ты лым нан 
түс кен пай да) қа ты на сы [4]:

СА = бар лық тө лен ген са лық тар со ма сы / 
(cату дан түс кен та быс + (3) ату дан 

тыс түс кен та быс) * 100%

Бұл есеп теу дің ай қын кем ші лі гі оның са-
лық тар дың құ ры лы мы ның өз гер ген де гі са лық 
ауырт па лы ғы ның көр сет кі ші не қа лай әсер ет-
кен ді гін анық тау ал ма уын да. Осы әдіс те ме мен 
есеп те ле тін са лық ауырт па лы ғы өнім нің (жұ мыс 
не ме се қыз мет) тек са лық тық сыйым ды лы ғын 
көр се те ала ды жә не де са лық тө леуші мой ны на 
ала тын са лық ауырт па лы ғы ның нақ ты су ре тін 
бе ре ал май ды.

Са лық ауырт па лы ғын си пат тайт ын анық-
та ма ның бас қа нұс қа сын М.И.Лит вин ұсын ды, 
оның нұс қа сы бо йын ша «са лық ауырт па лы ғы-
на» мы на лар кі ре ді:

– са лық тө лем де рі нің са ны;
– тө лем дер дің құ ры лы мы;
М.И. Лит вин ұсын ған са лық ауырт па лы ғын 

есеп тейт ін әдіс те ме сін де тиім ді ма ңыз ды лық 
орын ала ды, өйт ке ні ол кә сі по рын ның пай да сы-
ның са лық үле сін, со ны мен қа тар ең бе ка қы, амор-
ти за ция, са лық жә не шы ға рыл ған өнім нен түс кен 
әр тең ге нің пай да сы ның үле сін есеп теу ге мүм-
кін дік бе ре ді. Ке рі жа ғы са лық тар дың құ ра мы на 
же ке тұл ға лар дың та быс са лы ғы ның кір уін де, де-
ген мен ұйым са лық аген ті нің рө лін ат қа ра ды.

М.И. Лит вин ұсын ған әдіс те ме сін де са лық 
ауырт па лы ғы са лық жә не бас қа да мін дет ті тө-
лем дер са ны мен кә сі по рын да ғы са лық тар дың құ-
ры лы мы мен жә не са лық са лу ме ха ни зм мен бай-
ла ныс ты. Кә сі по рын да ғы са лық ауырт па лы ғын 
мы на дай фор му ла ар қы лы есеп теу ге бо ла ды:

 Т = ST / TV x 100%                  (4) 

мұн да ғы, ST – бар лық са лық тар дың со ма сы; TV – 
са лық тар ды тө леу үшін ар нал ған қар жы со ма сы.

Жал пы са лық тар со ма сы на бар лық тө лен ген 
са лық тар кі ре ді: ҚҚС, ак циз дер, та быс са лы ғы, 
мү лік са лы ғы, жер са лы ғы жә не т.б.
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Са лық тар ды тө леуге ар нал ған қар жы со ма-
ла ры на кә сі по рын ның әртүр лі кі ріс те рі кі ре ді, 
олар ға: са ту дан түс кен та быс, қа лып та су, бө лу 
про цес те рі ке зін де түс кен пай да лар, жұ мыс кер-
лер дің та быс та ры жә не т.б.

Дәл бұл әдіс ар қы лы әр бір нақ ты эко но ми ка-
лық суб ъек тің ерек ше лі гін қа рас ты ру ға бо ла ды. 
Со ны мен қа тар, бұл әдіс те әр бір кә сі по рын ның 
ерек ше лі гі ес ке рі ле ді, яғ ни оның амор ти за-
циялық ауда рым дар үле сі, ең бек шы ғы ны, қо-
сыл ған құн да ғы ма те ри ал дық шы ғын дар. Алай-
да, са лық ауырт па лы ғын есеп те ген де, же ке 
та быс са лы ғын жә не жұ мыс кер лер дің та быс та-
ры сияқ ты көр сет кіш тер ді қо су орын сыз.

А. Ка душ кин жә не Н. Ми хай ло ва лар ұсын-
ған есеп теу әді сі өн ді ріс тің ма те ри ал дық қор-
лар ға, ең бе ка қы ны тө леуге жә не амор ти за цияға 
кет кен шы ғын дар дың ауытқуын ың өз гер уіне 
тәуел ді са лық ауырт па лы ғын есеп теу ге мүм кін-
дік бе ре ді. Ол есеп са лық ауырт па лы ғын мем ле-
кет ке тө ле не тін қо сыл ған құн ның үле сі ре тін де 
есеп тейді. Бұ ған қо са, са лық тар олар ды өтеу 
қай нар ла ры мен ара қа ты нас ты ры ла ды.

А. Ка душ кин жә не Н. Ми хай ло ва лар өң де-
ген әдіс тің кем ші лі гі же ке тұл ға лар дың та быс 
са лы ғы есеп ке алы на тын ды ғын да жә не мү лік са-
лы ғы, та би ғи қор лар ды қол да ну үшін тө лем дер, 
жер са лы ғы сияқ ты са лық тар дың әсе рі ке рі сін ше 
есеп ке алын ба уын да. 

Ұсы ныл ған әдіс те ме нің не гіз гі ұстаным да ры 
мы на дай: 

– Есеп ке кә сі по рын дар дың бюд жет тік жә-
не бюд жет тік емес қор лар ға ауда ра тын бар лық 
са лық тық тө лем дер, яғ ни есеп тел ген тө лем дер 
сом ма сы кі ре ді. Бұл тө лен ген са лық тар бо йын-
ша са лық ауырт па лы ғын анық тау ке зін де, әдет те 
са лық ауырт па лы ғы ның на ғыз дең ге йін  азайту-
мен бай ла ныс ты;

– Же ке тұл ға лар дың та быс са лы ғы есеп ке 
алын ба ған, өйт ке ні, ұйым са лық тө ле ген кез де 
тек са лық аген ті ре тін де ға на бо ла ды.

– Са лық тық тө лем дер мен ара қа ты нас ты ры-
ла тын ор тақ бөл гі ші өнім нің қо сыл ған құ ны бо-
лып та бы ла ды.

Сон дық тан нақ ты лан ған есеп теу әдіс те ме сі 
ке ле сі ба сым ды лық тар ға ие:

– Са лық ауырт па лы ғын анық тау ке зін де 
өнім нің өзін дік құ ны мен ұйым ның та быс са лық-
та ры есеп ке алын ған дық тан, са лық ауырт па лы-
ғы ның дең ге йін  ба ға лау мүм кін ші лі гі;

– Са лық ауырт па лы ғын есеп тейт ін фор му-
ла ның ар қа сын да тө ле не тін са лық тық тө лем дер 

со ма сын дәл есеп теу, со ны мен қа тар есеп теу ке-
зін де гі қа те лік тер ді бір ша ма тө мен де ту. 

Кез-кел ген ұйым үшін өз би лі гін де нақ ты 
қар жы қор лар дың бар бо луы ма ңыз ды. Пай да 
со ма сын есеп теу әді сі мен анық та ған да, нә ти же-
сін де қо сыл ған құн тиел ген өнім кө ле мі не бай-
ла ныс ты анық та ла ды. Бі рақ ша ру ашы лық жүр-
гі зу ші суб ъек ті нің жи на лып қал ған де би тор лық 
қа ры зы ұзақ мер зім ге де йін  өте луі әб ден мүм-
кін. Осы ған орай, егер де ұйым ның де би тор ла ры 
өнім нің ақ ша сын уақы ты лы тө ле ген жағ дайда 
ағым да ғы уа қыт та са тыл ған өнім нен түс кен ақ-
ша әл де қай да жо ға ры бо лар еді. Алын ба ған ақ-
ша қа ра жат та ры ның өте ма қы сы ре тін де, ұйым-
дар банк тен кре дит ре тін де қа рыз алу ла ры на 
мәж бүр бо ла ды не ме се кре ди тор лық қа рыз да-
рын жи нақ тау ға ту ра ке ле ді [3]. 

А. Ка ду шин жә не Н. Ми хай ло ва ке ле сі дей 
құ ры лым дық коэф фи циент тер ді ен гіз ді:

– Кққ – жал пы пай да да ғы қо сыл ған құн ның 
үле сі: 

 Кққ = ҚҚ/ЖП                       (5)

мұн да ғы, ЖП – жал пы пай да, ҚҚ – қо сыл ған құн. 
Кеш – қо сыл ған құн да ғы ең бе ка қы ны тө-

леуге кет кен шы ғын дар дың үле сі: 
 

Кеш = ЕШ/ҚҚ                       (6)

мұн да ғы, ЕШ – ең бе ка қы ны тө леуге кет кен шы-
ғын дар.

Кат – қо сыл ған құн да ғы амор ти за циялық тө-
лем дер дің үле сі.

Біз дің ойы мыз ша, са лық ауырт па лы ғын есеп-
тейт ін осы не гіз гі үш әдіс тер ді са лыс тыр сақ, Ре сей 
Қар жы Ми ни ст рлі гі өңде ген әдіс те ме сін де не гіз гі 
қа жет көр сет кіш тер – са ту дан түс кен та быс жә не 
са ту дан тыс түс кен та быс, ал М.И. Лит вин ұсын-
ған әдіс те ме сін де – бар лық са лық тар дың со ма сы 
мен са лық тар ды тө леу үшін ар нал ған қар жы со ма-
сы көр сет кіш те рі қол да ны ла ды. А. Ка душ кин мен 
Н.  Ми хай ло ва лар са лық ауырт па лы ғын есеп те ген-
де қо сым ша құ ры лым дық коэф фи циент тер ен гі-
зіп, осы коэф фи циент тер ар қы лы са лық ауырт па-
лы ғын есеп теу ге бо ла ды. 3 әдіс ті са лыс тыр сақ, ең 
қиын есеп те лі не тін әдіс – А. Ка душ кин мен Н.  Ми-
хай ло ва лар ұсын ған әдіс те ме сі.

Қо ры тын ды лай ке ле, әлем дік тә жі ри бе бо-
йын ша, ең тиім ді са лық ауырт па лы ғы ның дең-
гейі 30-40% [4]. Одан ас са, бұл ұйым ның кә сіп-
кер лік ын та лы лық ты тө мен де ді әрі кә сіп кер лік 
ын та лы лы ғы тө мен дейді де ген сөз. 
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Мін дет ті ме ди ци на лық  
сақ тан ды ру ды ен гі зу дің  

қа жет ті лі гі

Елі міз де сақ тан ды ру ды да мы ту дың не гіз гі мақ са ты – мем ле кет тің, 
аза мат тар дың және ша ру ашы лық жүр гі зу ші суб ъек ті лер дің мүд де сін 
қор ғау дың нақ ты құ ра лы бо ла ала тын то лық қан ды, ор нық ты жұ мыс 
іс тейт ін ұлт тық сақ тық на ры ғын қа лып тас ты ру. Ма қа ла да қа зір гі кез
де гі елі міз де гі ме ди ци на лық сақ тан ды ру мә се ле сі нің жағ дайы мен да
му қар қы ны ту ра лы сөз қоз ғал ған. Ба тыс ел де рін де кезкел ген аза мат
та ме ди ци на лық сақ тан ды ру по ли сі бол са, Қа зақ стан да ме ди ци на лық 
сақ тан ды ру да мы ма ған. Қа зір гі таң да сақ тан ды ру қо ғам ның әлеу мет
тікэко но ми ка лық тұ рақ ты лы ғын қам та ма сыз ету мақ са тын да на рық
тық әдіс тер мен эко но ми ка ны бас қа ру дың не гіз гі құ ра лы бо лып та бы
ла ды. Жал пы мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру, ден сау лық сақ тау ды 
ре су рс тық қам та ма сыз ету ді арт ты ру ға, эко но ми ка лық қы зы ғу шы лық
ты жә не ме ди ци на лық ұйым дар мен ме ди ци на лық қыз мет кер лер дің 
өз қыз ме ті нің соң ғы нә ти же сі не жа уап кер ші лік ті арт ты ру ға мүм кін дік 
бе ре ді. Кә сіп кер лер жұ мыс кер ле рі нің ден сау лы ғын сақ тау ға мүд де лі 
бо ла ды. Яғ ни, әр аза мат өз ден сау лы ғы на өзі жа уап ты еке нін тү сі ніп, 
ол үшін бел гі лі бір са лым дар жа сап тұ руы тиіс.

Тү йін  сөз дер: ме ди ци на лық қыз мет на ры ғы, ме ди ци на лық сақ
тан ды ру, мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру (ММС), ерік ті ме ди ци
на лық сақ тан ды ру ( ЕМС).

Zhorabaeva Zh.K.

The need for the introduction of 
mandatory health insurance

The main purpose of insurance in our country is to create a full and 
stable national insurance market, which could become a real tool and pro
tect the interests of economic entities, citizens and the state. The article 
discusses the current state of the health insurance of our country and its 
pace of development. In Western countries, all citizens have health insur
ance, whereas in Kazakhstan health insurance is not developed. At this 
moment the insurance is the main tool of economic management market 
methods to ensure socioeconomic stability of society. In general, compul
sory health insurance provides an opportunity to increase the resource of 
health security, economic interests, the responsibility for the end result of 
medical institutions and medical personnel. Employers will be forced to 
insure the health of its employees. It means that every citizen will under
stand the responsibility for their health and will be required to pay certain 
fees.  In addition, the collected funds, which are allocated to health insur
ance, should be kept under strict control. Everything should be available 
on request of patients and citizens should have the opportunity to receive 
medical care regardless of location within the health insurance.

Key words: The market of health services, health insurance, compul
sory health insurance, voluntary medical insurance.

Жо ра баева Ж.К.

Необ хо ди мос ть вве де ния 
обя за тель но го ме ди ци нс ко го 

ст ра хо ва ния

Глав ная цель раз ви тия ст ра хо ва ния в на шей ст ра не – фор ми ро
ва ние пол но цен но го и ста биль но функ цио ни рующе го на циональ но го 
ст ра хо во го рын ка, ко то рый смо жет стать реаль ным инс тру мен том, за
щи щающим ин те ре сы хо зяй ст вую щих суб ъек тов, граж дан и го су да рс
тва. В статье расс мат ри вает ся сов ре мен ное сос тоя ние ме ди ци нс ко го 
ст ра хо ва ния на шей ст ра ны и ее тем пы раз ви тия. В за пад ных ст ра нах у 
лю бо го граж да ни на есть по лис ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния, тог да как 
в Ка за х стане ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние не раз ви то. На дан ный мо мент 
ст ра хо ва ние яв ляет ся ос нов ным инс тру мен том уп рав ле ния эко но ми кой 
ры ноч ны ми ме то да ми с целью обес пе че ния со ци альноэко но ми чес кой 
ус той чи вос ти об ще ст ва. В це лом обя за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо
ва ние пре дос тав ляет воз мож нос ть уве ли чить ре су рс ное обес пе че ние 
зд ра во ох ра не ния, эко но ми чес кий ин те рес, от ве тст вен ность за ко неч
ный ре зуль тат ме ди ци нс ких уч реж де ний и ме ди ци нс ких ра бот ни ков. 
Предп ри ни ма те ли бу дут вы нуж де ны ст ра хо вать здо ровье своих сот
руд ни ков. Это оз на чает, что каж дый граж да нин пой мет от ве тст вен
ность за свое здо ровье и бу дет обя зан вно сить оп ре де лен ные вз но сы. 

Клю че вые сло ва: ры нок ме ди ци нс ких ус луг, ме ди ци нс кое ст ра
хо ва ние, обя за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние, доб ро воль ное ме
ди ци нс кое ст ра хо ва ние.
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Сақ тан ды ру – жал пы қо ғам ның эко но ми ка лық қа ты нас та-
ры ның ай рық ша сфе ра сын бей не лейт ін кө не ка те го рия. Сақ тан-
ды ру сфе ра сы адам өмі рі нің, өн ді ріс тік және әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық қыз мет тің бар лық жа ғын қам ти ды. Сақ тан ды ру ға 
түрт кі бо ла тын бас ты се беп – бұл өн ді ріс пен адам өмі рі нің қа-
уіп-қа тер лі си па ты. Сон дық тан өн ді ріс про цес те рін жал ғас ты-
ру, аза мат тар дың же ке ле ген са нат та ры ның өмір тір ші лі гі мен 
әл-ауқа тын қол дап оты ру мақ са тын да олар ды са тып алу үшін 
қо ғам ның, же ке өн ді ру ші лер дің, олар дың топ та ры ның на ту рал-
дық – зат тай қо сал қы қор ла рын да не ме се ре зе рв те рін де, сон-
дай-ақ ақ ша ре су рс та рын да кі рік ті ре тін қа жет ті қа ра жат та ры 
бо луы тиіс. Мұн дай ақ ша қа ра жат та ры әдет те ре зерв және сақ-
тық қор ла ры тү рін де қа лып та са ды.

Елі міз де сақ тан ды ру ды да мы ту дың не гіз гі мақ са ты – мем-
ле кет тің, аза мат тар дың және ша ру ашы лық жүр гі зу ші суб ъек-
ті лер дің мүд де сін қор ғау дың нақ ты құ ра лы бо ла ала тын то-
лық қан ды, ор нық ты жұ мыс іс тейт ін ұлт тық сақ тық на ры ғын 
қа лып тас ты ру.

Қа зір гі таң да сақ тан ды ру қо ғам ның әлеу мет тік-эко но ми-
ка лық тұ рақ ты лы ғын қам та ма сыз ету мақ са тын да на рық тық 
әдіс тер мен эко но ми ка ны бас қа ру дың не гіз гі құ ра лы бо лып та-
бы ла ды. 

Сақ тан ды ру ме ха ни зм де рі нің ерек ше лі гі тек қа на кә сі п - 
о рын дар мен аза мат тар дың мүл кін сақ тау ға на емес, со ны мен 
қа тар мем ле кет тің мак роэко но ми ка лық мә се ле ле рін ше шу се-
кіл ді қыз мет тер ді ат қа ру бо лып та бы ла ды. Сон дық тан, на рық-
тық ша ру ашы лы ғы да мы ған мем ле кет тер де сақ тан ды ру әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық мә се ле лер ді ше шу де гі эко но ми ка ның 
ст ра те гиялық сек то ры бо лып отыр. 

Ме ди ци на лық сақ тан ды ру – бұл жұ мыс бе ру ші лер дің, аза-
мат тар дың және бюд жет қар жы ла ры ның сақ тан ды рыл ған тұл-
ға лар дың ауру-сыр қау ке зін де гі, ме ди ци на лық ме ке ме лер дің 
шы ғын да ры ның ор нын тол ты ру үшін сақ тан ды ру жар на ла ры 
есе бі нен жұм са ла тын ден сау лық сақ тау ды қар жы лан ды ру ба-
ры сын да туын дайт ын қа ты нас тар. Ме ди ци на лық сақ тан ды ру 
әлеу мет тік мәсе ле ге ба сым кө ңіл бө лін ген эко но ми ка ға бет 
бұр ған ел дер дің сақ тық қор ғау жүйесі нің то лық тай мін дет ті бө-
лі гі нің бі рі.

МІН ДЕТ ТІ  
МЕ ДИ ЦИ НА ЛЫҚ  

САҚ ТАН ДЫ РУ ДЫ  
ЕН ГІ ЗУ ДІҢ ҚА ЖЕТ ТІ ЛІ ГІ
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Мін дет ті  ме ди ци на лық  сақ тан ды ру ды  ен гі зу дің қа жет ті лі гі

Ден сау лық сақ тау дың кез кел ген қо ғам ның 
өмір сү ру әре ке тін де гі ма ңы зы ерек ше, се бе бі, 
көп жағ дайда ел дің ха лы қа ра лық алаң да ғы бә се-
ке ге қа бі лет ті лі гін анық тайт ын адам дық әлеуеті-
нің да муы оның жағ да йына бай ла ныс ты.

Ме ди ци на лық сақ тан ды ру – бұл ха лық тың 
ар найы қор ға жи нал ған қа ра жат есе бі нен те гін 
ме ди ци на лық кө мек ал уын  қам та ма сыз ете тін 
жүйе. Оған сәй кес сақ тан ды ру жар на ла рын жұ-
мыс іс тейт ін аза мат тар дың жұ мыс бе ру ші ме-
ке ме ле рі тө леп оты ра ды, ал жұ мыс сыз дар мен 
ең бек ке жа рам сыз адам дар үшін жар на мем ле-
кет тен ауда ры ла ды. Сон дай-ақ, жұ мыс іс тейт-
ін аза мат тар өз жа ла қы ла ры нан мақ сат ты са-
лым дар ауда рып оты ра ды. Бұл жүйе ха лық тың 
бар лық топ та ры үшін ме ди ци на лық жә не дә рі-
дәр мек тік кө мек тің тең кө ле мі мен са па сын қам-
та ма сыз ете ді. Яғ ни, ме ди ци на лық қыз мет жас 
пен кә рі ге, бай мен ке дей ге бір дей кө лем де, тең 
дә ре же де көр се ті ле ді. 

Яғ ни, мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру ды 
ен гі зу дің не гіз гі мақ са ты – аза мат тар мен жұ-
мыс бе ру ші лер дің ден сау лық қа де ген ор тақ жа-
уап кер ші лі гін арт ты ру бо лып та бы ла ды. Қа зір гі 
таң да бұл жа уап кер ші лік тек мем ле ке т ке ға на 
жүк те ліп отыр. Әр бір тұл ға өз ден сау лы ғын кү-
тіп, са лауат ты өмір сал тын ұстануы, ал жұ мыс 
бе ру ші әр бір же тек ші өз қыз мет ке рі нің ден сау-
лы ғын ақ тауға мүд де лі бо луы ке рек. Се бе бі, 
қыз мет кер кез кел ген кә сі по рын үшін та быс кө зі 
еке ні біз ге бел гі лі. Осын дай ор тақ жа уап кер ші-
лік те тік те рі сақ тан ды ру ме ди ци на сы ке зін де ба-
рын ша нақ ты жұ мыс іс тейт ін бо ла ды.

Дү ниежү зі лік ден сау лық сақ тау ұйымы ден-
сау лық сақ тау ды қар жы лан ды ру дың 6%-дан кем 
бол ма уын , ор та ша есеп пен ал ған да, ЖІӨ-нің 
8-10% болуын  ұсы на ды. ССРО ке зін де ден сау-
лық сақ тау шы ғын да ры ЖІӨ-нің 6% құ ра ды, 
қа зір біз де ден сау лық сақ тау ды қар жы лан ды-
ру, ша ма мен ЖІӨ-нің 4% бо ла ды. Да му қар қы-
ны күш ті ел дер де ден сау лық сақ тау ға бө лі не тін 
қар жы лан ды ру үле сі ЖІӨ-нің 15% де йін  же те ді. 
Алай да, да му қар қы ны күш ті ел дер дің өзін де де 
бар қа ра жат тың мөл ше рі де ден сау лық сақ тау ға 
жет пей жа та ды. Сон дық тан да әлем де қан дай да 
бір әм бе бап, ден сау лық сақ тау жүйесі нің озық 
үл гі сі бар деп айту қиын.

Қа зақ стан 90 жыл дар дың ба сын да мін дет-
ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйе сін жа сауға 
қа дам ба сып көр ді. Бі рақ ол ке зең аса қо лай лы 
уа қыт бол ған жоқ, жұ мыс сыз дық қат ты бе лең 
ал ды, зей не та қы мен жа ла қы ке ші гіп бе рі ліп, 
көп те ген кә сі по рын дар жа бы лып жат ты. Жас 
мем ле кет үшін тұр ғын дар дың әлеу мет тік осал 

то бы үшін қа жет ті тө лем дер ді жа сау ол кез де рі 
кө те ре ал майт ын ауыр жүк бол ды. Осын дай фак-
тор лар дың бә рі де мін дет ті сақ тан ды ру ту ра лы 
жақ сы идеяны жү зе ге асы ру ға жол бер ме ді.

Қа зақ стан да ғы Сақ тан ды ру на ры ғын да ерік ті 
ме ди ци на лық сақ тан ды ру ға де ген сұ ра ныс тө мен. 
Бар жо ғы 2%-ды құ рай ды екен. Сақ тан ды ру на-
ры ғын да ғы ма ман дар дың ойын ша, бұл көр сет кіш 
1-2 жыл да өз ге ре қой мас. Ерік ті ме ди ци на лық 
сақ тан ды ру мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру 
жүйесі не то лық ты ру бо лып та бы ла ды. Ол сақ-
тық тө ле ма қы лар ды, яғ ни ме ди ци на лық қыз мет 
көр се ту ге жұм са ла тын өтем ді, жү зе ге асы ру ды 
қа рас ты ра тын же ке бас ты сақ тан ды ру түр ле рі нің 
жиын ты ғы бо лып ке ле ді. Сақ тық по ли сі нің құ ны 
қыз мет тер дің ас сор ти мен ті не, ем деуге жа та тын 
сыр қат тар дың тү рі не, сақ тан ды рыл ған ауру ға 
қыз мет көр се ті ле тін ем деу ме ке ме ле рі не бай ла-
ныс ты бо ла ды. Ерік ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру-
дың не гіз гі құн ды лы ғы қа зір гі құ рал-жаб дық пен 
жа рақ тал ған жә не жо ға ры сы нып тық ма ман да ры 
бар кли ни ка лар да са па лы ме ди ци на лық жәр дем 
алу мүм кін ді гі бо лып та бы ла ды.

Ше тел ме ди ци на лық сак тан ды ру жүйеле-
рі өза ра қар жы лан ды ру қа ғи да сы мен (жұ мыс 
бе ру ші лер дің, жұ мыс шы лар дың және мем ле-
кет тің, не гі зі нен, тө мен гі әкім ші лік бө лі гі нің 
қа ты суымен), ны сан да ры мен әдіс те рі нің әртүр-
лі лі гі мен ерек ше ле не ді. Ден сау лық сақ тау са ла-
сын да өзін дік ерек ше лік те рі бар мем ле кет тер қа-
та ры на Из ра иль, Жа по нияны жат қы зу ға бо ла ды.

Из ра иль ден сау лық сақ тау жүйесі – бұл өз 
тәжі ри бе сін де ме ди ци на ның соң ғы тех но ло-
гиясын пай да ла на тын бі лік ті дәрі гер лер, ең 
соң ғы құ рал дар мен жаб дық тал ған за ма науи 
кли ни ка лар. Адам ба сы на тиіс ті ме ди ци на лық 
қыз мет кер лер са ны әлем бо йын ша ең үл кен көр-
сет кіш те. Ста тис ти ка ға сүйен сек, Из ра ильде-
гі өмір сү ру ұзақ ты ғы ның ор та ша дең гейі – ең 
жо ға ры көр сет кіш тер дің бі рі. Әйел дер де 79,4 
жас бол са, ер адам дар да 75,5 жас. Ба ла лар өлі мі 
әлем бо йын ша ең тө мен гі көр сет кіш ті көр се те ді. 
Из-раиль ден сау лық сақ тау са ла сы мем ле кет тік 
және әлеу мет тік ме ди ци на ның үйле сім ді гі ар-
қа сын да да мы ды. Ауру ха на лық кас са лар ар қы-
лы ха лық өзі нің мін дет ті ме ди ци на лық кө мек 
пен қам та ма сыз еті ле ті ні не се нім ді. Сақ тан ды-
ру са лы мы ха лық тан ден сау лық сақ тау са ла сы-
на тө ле не тін са лық тү рін де алы на ды. Из ра ильде 
ден сау лық ты сақ тан ды ру ту ра лы мем ле кет тік 
заң жұ мыс іс тей ді. Бұл заң бо йын ша ден сау лы-
ғын сақ тан ды ру әрбір аза мат үшін мін дет ті іс, 
мем ле кет тік ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйесі 
мем ле кет тұр ғын дар дың бар лы ғы на ме ди ци на-
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лық кө мек ал уына ке піл дік бе ре ді. Из ра ильде 
ме ди ци на лық қыз мет ұсы на тын не гіз гі 4 ауру-
ха на лық кас са жұ мыс іс тей ді. Әр адам касса ны 
өз қа лауы мен таң дау ға құ қы лы. Ем де лу ші ем деу 
про це сі не өзі қа ты са ды, яғ ни ем деу және диаг-
нос ти ка ке зең дер дің бар лы ғы нан ал дын ала ха-
бар дар. Ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйе сін де 
«ден сау лық қор жы ны» бар.

Ме ди ци на лық сақ тан ды ру дың шы ғыс тық 
фе но ме ні – Жа по ния. Жа по нияда та би ғат қа жа-
қын дық және жо ға ры тех но ло гиялар үйле сім дік 
тап қан. Са лыс тыр ма лы қыс қа мер зім де Жа по ния 
әлем бо йын ша ең үз дік ден сау лық көр сет кіш те-
рі не қол жет кіз ді. Жа по нияда ме ди ци на лық қыз-
мет көр се ту 2 жүйе мен жү зе ге аса ды. Ұлт тық 
сақ тан ды ру жүйесі тер ри то риялық прин цип пен 
жұ мыс іс теп, сақ тан ды рыл ған кәсіп кер лер ге 
және олар дың от ба сы на, мү ге дек және жағ дайы 
жоқ аза мат тар ға ме ди ци на лық кө мек ке ке піл дік 
бе ре ді. Сақ тан ды ру са лы мы ның кө ле мі көп емес, 
от ба сы ның та бы сы на бай ла ныс ты. Ме ди ци на-
лық сақ тан ды ру да ғы са лым ның жар ты сын мем-
ле кет тө лей ді. Сақ тан ды ру ды жер гі лік ті би лік 
ор ган да ры қа да ға лай ды. Жал да ма лы жұ мыс шы-
лар ды сақ тан ды ру – кәсі би прин цип пен ұйым-
дас ты рыл ған. Үкі мет кі ші және ірі өнеркәсіп 
орын да ры ның жұ мыс шы ла ры ның және те ңіз ші-
лер дің сақ тан дыр уын  өз мой ны на ала ды. Мем-
ле кет тік қыз мет кер лер және же ке фир ма лар 
жұ мыс шы ла ры кәсі би прин цип пен сақ тан ды ру 
ұйым да рын да сақ тан ды ры ла ды.

Ме ди ци на лық сақ тан ды ру дың мә ні бар лық 
адам дар ды ме ди ци на лық сақ тан ды ру мен қам-
та ма сыз ету де бо лып та бы ла ды. Оны ен гі зу дің 
қа жет ті лі гі не де? Де мек адам ның өз ден сау лы-
ғы на де ген жа уап кер ші лі гін арт ты ру үшін, мін-
дет ті тө лем дер дің есе бі нен қо сым ша қар жы алу 
мүм кін ді гі үшін жә не де осы тө лем дер жұ мыс іс-
теуші лер дің жә не кә сі по рын дар тө ле мі нің есе бі-
нен жүр гі зі ле ді. Бү гін гі таң да бар лық аза мат тар 
бюд жет тік қар жы ның есе бі нен те гін ме ди ци на-
лық кө мек тің ке піл ді мөл ше рін ала ды. Мін дет-
ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйе сін де жұ мыс-
кер дің ден сау лы ғын сақ тау үде рі сі не шар ты мен 
ең бек ті қор ғауды жақ сар ту жо лы ар қы лы жұ мыс 
бе руші нің өзін де кір гі зу дің ма ңы зы зор. Мем-
ле кет ме ди ци на лық сақ тан ды ру да ғы бюд жет тік 
ақ ша ны тек тұр ғын дар дың әлеу мет тік осал то бы 
үшін ға на жұм сайды – ба ла лар, зей нет кер лер, 
жұ мыс сыз дар жә не та ғы бас қа лар. Жи нал ған 
қа ра жат тар Ме ди ци на лық сақ тан ды ру қо ры на 
құйыла тын бо ла ды.

Ме ди ци на лық сақ тан ды ру қо ры ның қыз ме ті 
– тек бар лық қар жы ны шо ғыр лан ды ру емес, сон-

дай-ақ, ме ди ци на лық қыз мет тің са па сын ба қы-
лау да. Біз де гі бар ме ди ци на лық қыз мет көр се ту 
жүйесі жа ман емес. Өкі ніш ке қарай, бі рін ші ден, 
ол Дү ниежү зі лік ден сау лық сақ тау ұйымы ұсын-
ған 6-8%-ға жет кен жоқ; екін ші ден, ден сау лық 
сақ тау дың өзін де ше шіл ме ген мә се ле лер көп; 
са ла ны мо дер ни за циялау, ел дің ал ды на қой ған 
мақ сат та ры на сәй кес, оны жа ңа дең гейге кө те ру 
мә се ле сі өзек ті бо лып тұр.

Мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру тү рі бо-
йын ша аза мат тар дың қор ға ауда ра тын жар на-
сы ның мөл ше рі мем ле кет кө ле мін де бе кі ті ле-
ді. Қа зақ стан да жұ мыс бе ру ші лер жар на сы ның 
кө ле мі кі ріс тің 5%-ын құ райт ын бо ла ды. Ал 
қыз мет кер лер жар на сы ның мөл шер ле ме сі та-
быс тың 2%-ын құ ра мақ. Бұл орай да, олар 2019 
жыл дан – 1 пайыз, 2020 жыл дан бас тап – 2 пай-
ыз мөл ше рін де қар жы ауда ра бас тайтынын айта 
ке ту ке рек. 

Со ны мен қа тар ма ман дар дың айт уын ша, 
мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйесі ме-
ди ци на са ла сын да ғы қыз мет көр се ту мә де ниетін 
кө те ре ді. Сон дай-ақ, ден сау лық сақ тау жүйе сін-
де орын алып отыр ған мә се ле лер ді тиім ді ше-
шіп, кем ші лік тер ді жоюға жол аша ды. Жә не де 
жа ңа жүйеде үш қа ты су шы бо ла ды. Олар: мем-
ле кет, ем де лу ші жә не жұ мыс бе ру ші. Бұл жүйе 
тұр ғын дар дың қа жет ті лі гі не де жа уап  бе ре ді. 
Сон дай-ақ, жұ мыс шы лар дың ден сау лы ғын қор-
ғау са ла сын да жұ мыс бе ру ші нің саяса тын да ай-
қын дап бе ре ді. 

Со ны мен қа тар мін дет ті ме ди ци на лық сақ тан-
ды ру, ден сау лық сақ тау ды ре су рс тық қам та ма сыз 
ету ді арт ты ру ға, эко но ми ка лық қы зы ғу шы лық ты 
жә не ме ди ци на лық ұйым дар мен ме ди ци на лық 
қыз мет кер лер дің өз қыз ме ті нің соң ғы нә ти же сі не 
жа уап кер ші лік ті арт ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Кә-
сіп кер лер жұ мыс кер ле рі нің ден сау лы ғын сақ тау-
ға мүд де лі бо ла ды. Яғ ни әр аза мат өз ден сау лы-
ғы на өзі жа уап ты еке нін тү сі ніп, ол үшін бел гі лі 
бір са лым дар жа сап тұ руы тиіс.

Қо ры тын ды лай ке ле, ме ди ци на лық сақ тан-
ды ру ға бө лі не тін, жи нал ған қар жы ның қа таң 
ба қы лауда бо луы мін дет ті. Нау қас тар дың сұ ра-
ны сы на орай қол же тім ді бо лып, аза мат та ры мыз 
қай жер де жүр се де, мін дет ті ме ди ци на лық сақ-
тан ды ру дың ая сын да ме ди ци на лық кө мек ті ала 
ала тын дай бол ға ны жөн. Қан дай сақ тан ды ру 
жүйе сін ен гіз се де, бі рін ші орын да қа ра пайым 
ха лық тың жағ дайы ес ке рі луі ке рек. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ден сау лық сақ тау са ла сын да-
мы ту дың 2011 – 2015 жыл дар ға ар нал ған «Са-
ла мат ты Қа зақ стан» мем ле кет тік бағ дар ла ма сы-
мен ше тел аза мат тар ды мін дет ті ме ди ци на лық 



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №1/2 (113). 201640

Мін дет ті  ме ди ци на лық  сақ тан ды ру ды  ен гі зу дің қа жет ті лі гі

сақ тан ды ру дың те тік те рін әзір леу көз дел ген, 
бұл да са ла ны одан әрі да мы ту үшін мүм кін дік 
ту ғы за ды. Ден сау лық – адам өмі рін де гі ең зор 
бай лық. Бі рақ адам дар оған сыр қат бо йын  алып, 
ма за лай бас та ған кез де ға на на зар ауда ра ды. 

Жал пы ал ған да, ме ди ци на лық сақ тан ды ру дың 
да муы қа зір гі кез де гі ден сау лық сақ тау жүйе сін-
де гі кем ші лік тер ді азайт ып, жүйе сіз жүр ген іс-
тер ді бір ша ма жүйелеу ге жол аша ды. Бұл әлем-
дік тә жі ри бе де дә лел ден ген.
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Сма ғұ ло ва Г.С.

Мем ле кет тік – же ке  
мен шік әріп тес ті гін  

да мы ту дың теория лық жә не 
тә жі ри бе лік ас пек ті ле рі

Соң ғы жыл да ры бү кіл әлем де қыз мет тің әртүр лі сфе ра ла рын
да ғы мем ле кет тікже кемен шік әріп тес тік та қы ры бы ба рын ша өзек ті 
бо ла тү су де. Би лік пен биз нес тің ын ты мақ тас ты ғы ның кү шею үде
рі сі бай қа лып отыр. Ал ғаш қы ке зек те ол элект роэ нер ге ти ка, кө лік, 
ден сау лық сақ тау, бі лім бе ру са ла ла рын да өріс ал ған бо ла тын. Қа
зақ стан эко но ми ка сы ның көп те ген са ла ла ры мем ле кет тік қол дау ға 
қа жет ті лік ті се зін ген әлем дік қар жы лық дағ да рыс жағ да йын да мем
ле кет тікже ке мен шік әріп тес тік та қы ры бы ерек ше өзек ті бо ла түс ті. 
Осы ны ес ке ре оты рып, бе ріл ген ма қа ла да мем ле кет тікже кемен шік 
әріп тес тік тің не гіз гі бел гі ле рі ай қын дал ған, Қа зақ стан да ғы мем ле
кет тікже кемен шік әріп тес тік тің ұйым дық мо де лі зерт тел ген, мем ле
кет тікже кемен шік әріп тес тік тің же ке ле ген түр ле рі си пат тал ған, со
ны мен қа тар мем ле кет тікже кемен шік әріп тес тік ті да мы ту дың не гіз гі 
мә се ле ле рі ай қын да лып, оны Қа зақ стан да та быс ты қол да ну үшін қа
жет ті ша ра лар ұсы ныл ған. Со ны мен бір ге ма қа ла да мем ле кет тікже
кемен шік әріп тес тік тің не гіз гі мін дет те рі мен әріп тес тік та рап тар дың 
әр қай сы сы ның ала тын не гіз гі тиім ді жақ та ры көр се тіл ген, мем ле кет
тікже кемен шік әріп тес тік жо ба ла ры ба рын ша тиім ді жү зе ге асы ры
ла тын әлеу мет тік ма ңыз ды са ла лар анық тал ған. 

Тү йін  сөз дер: мем ле кет тікже кемен шік әріп тес тік, қо ғам дық ма
ңыз ды жо ба лар, шы ғын дар ды қайта бө лу, тәуе кел дер ді бө лі су, мем
ле кет тікже кемен шік әріп тес тік те тік те рі, инф ра құ ры лым.

Smagulova G.S.

Theoretical and practical aspects 
of publicprivate partnerships

In recent years, the theme of publicprivate partnerships in various 
areas is becoming more and more relevant in the world. There is a ten
dency to strengthen cooperation between business and government. This 
is especially evident in areas such as power generation, transport, health 
and education. Of particular relevance the topic of publicprivate part
nership has acquired in the context of the global financial crisis, due to 
which many sectors of Kazakhstan’s economy felt the need for government 
support. Therefore in this article the main features of publicprivate part
nership, studied the organizational model of publicprivate partnership in 
Kazakhstan, characterized by certain types of publicprivate partnerships, 
as well as the main problems of publicprivate partnerships and suggested 
measures required for the successful the use of publicprivate partnership 
in Kazakhstan. The article also highlights the key challenges of public
private partnerships and the main benefits obtained from each side of the 
partnership as well as defined socially important areas in which the imple
mentation of projects of publicprivate partnership is the most popular.

Key words: publicprivate partnerships, socially significant projects, the re
distribution of costs, risk sharing, publicprivate partnerships and infrastructure.

Сма гу ло ва Г.С.

Теоре ти чес кие и прак ти чес кие 
ас пек ты раз ви тия  

го су да рст вен ночаст но го  
парт нерс тва

В пос лед ние го ды те ма го су да рст вен ночаст но го парт нерс тва в 
раз лич ных сфе рах дея тель ности  стано вит ся все бо лее и бо лее ак ту
аль ной во всем ми ре. Наб лю дает ся тен ден ция уси ле ния сот руд ни
чест ва влас ти и биз не са. В пер вую оче редь, это прояв ляет ся в та
ких сфе рах, как элект роэ нер ге ти ка, транс порт, зд ра во ох ра не ние, 
об ра зо ва ние. Осо бую ак ту аль нос ть те ма го су да рст вен ночаст но го 
парт нерс тва приоб ре ла в ус ло виях ми ро во го фи нан со во го кри зи са, 
в свя зи с ко то рым мно гие от рас ли ка за хс танс кой эко но ми ки по чу вс
тво ва ли пот реб нос ть в го су да рст вен ной под держ ке. В свя зи с этим 
в нас тоя щей статье выяв ле ны ос нов ные приз на ки го су да рст вен но
част но го парт нерс тва, исс ле до ва ны ор га ни за ци он ная мо дель го су
да рст вен ночаст но го парт нерс тва в Ка за х стане, оха рак те ри зо ва ны 
от дель ные ви ды го су да рст вен ночаст но го парт нерс тва, а так же ос
нов ные проб ле мы раз ви тия го су да рст вен ночаст но го парт нерс тва и 
пред ло же ны ме ры, необ хо ди мые для ус пеш но го при ме не ния го су да
рст вен ночаст но го парт нерс тва в Ка за х стане. 

Клю че вые сло ва: го су да рст вен ночаст ное парт нерс тво, об ще ст вен
нозна чи мые проек ты, пе ре ра сп ре де ле ние зат рат, раз де ле ние рис ков, 
ме ха низ мы го су да рст вен ночаст но го парт нерс тва, инф раст рук ту ра.
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Қа зір гі таң да ара лас эко но ми ка ның қа лып ты іс-әре кет етуі-
нің бас ты шарт та ры ның бі рі биз нес пен мем ле кет тік құ ры лым-
дар дың тиім ді өза ра әре кет тес ті гі бо лып та бы ла ды. Мұн дай 
өза ра әре кет тес тік тің си па ты, әдіс те рі мен фор ма ла ры на рық-
тық қа ты нас тар дың же ті лу дә ре же сі не жә не ұлт тық ерек ше лік-
те рі не бай ла ныс ты әр түр лі бо луы мүм кін. Со ны мен бір мез гіл-
де мем ле кет жал пы ұлт тық мүд де лер ге бай ла ныс ты әлеу мет тік 
жа уап кер ші лік функ цияла рын ат қар уын  тоқ тат пай ды, ал биз-
нес қо ғам дық бай лық тың да муы мен өсуі нің қай нар кө зі бо-
лып қа ла бе ре ді. Соң ғы он жыл дық тар да бір қа тар да мы ған жә не 
да му шы ел дер дің эко но ми ка ла рын да мем ле кет пен биз нес тің 
мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік тү рін де гі өза ра әре кет тес-
ті гі қа лып та сып, да му үс тін де.

Әлем дік тә жі ри бе де мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік 
инф ра құ ры лым дық мә се ле лер ді ше шу дің, ай мақ тар дың әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық дам уын да ғы ал шақ тық ты қыс қар ту дың 
не гі зі, эко но ми ка лық жа ңар ту дың бас ты инс ти ту ты ре тін де қа-
рас ты ры ла ды. Соң ғы жыл да ры Қа зақ стан эко но ми ка сы на мем-
ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік фор ма ла рын ен гі зу мә се ле сі әр-
түр лі дең гейде ал ға қойы лып ке ле ді. Мем ле кет тік-жекеменшік 
әріп тес тік ті да мы ту ба ры сын да оның теория лық жә не тә жі ри-
бе лік ас пек ті ле рін зер де леу өзек ті мә се ле бо лып та бы ла ды.

Ға лам да ну дың қа зір гі ке зе ңін де, ха лы қа ра лық ша ру ашы-
лық-қар жы лық бай ла ныс тар дың кү шеюі жағ да йын да та би ғи 
мо но по лия лар дың бел гі сі не ие са ла лар ды қар жы лан ды ру үшін 
ше тел дік же ке ка пи тал ды пай да ла ну ға де ген қа жет ті лік туын-
да ды. Өн ді ріс ті қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған мұн дай са ла-
лар дың да му дә ре же сі ша ру ашы лық тың қал ған сфе ра ла ры ның 
ин вес ти циялық бел сен ді лі гі не жә не әлем дік на рық та ғы ел дің 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гі не ық па лын ти гі зе ді. 

Да мы ған ел дер дің жал пы іш кі өні мі мен жұ мыс пен қам-
тыл ған дар дың 2/3-і, еуро па лық ак тив тер дің 80 % – ы тиесі лі 
бо лып та бы ла тын қо ғам дық қыз мет са ла ла ры ның жұ мы сын 
ұйым дас ты ру соң ғы жыл да ры мем ле кет тік бас қа ру дың дәс түр-
лі тү рі не қа ра ған да, на рық тық қа ғи дат тар ға не гіз дел ген жағ-
дайда тиім ді бо лып отыр. Кон ти нен тал дық жә не анг ло сак сон-
дық мо дель дерді са лыс тыр сақ, мем ле кет тік бас қа ру дың жа ңа 
жүйесі не ба сым дық бе ріл ген анг ло сак сон дық мо дель қо ғам дық 

МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК 
ЖЕ КЕМЕН ШІК  
ӘРІП ТЕС ТІ ГІН 
ДА МЫ ТУ ДЫҢ  

ТЕОРИЯ ЛЫҚ ЖӘ НЕ  
ТӘ ЖІ РИ БЕ ЛІК  
АС ПЕК ТІ ЛЕ РІ
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Мем ле кет тік- же кемен шік  әріп тес ті гін да мы ту дың  теория лық жә не  тә жі ри бе лік  ас пек ті ле рі

қыз мет тер ге жұм са ла тын шы ғын дар ды қыс қар-
ту ға ба ғыт та лып, ком мер циялық бас та ма лар ға 
не гіз дел ген. Мұн да ғы тиім ді құ рал мем ле кет тік-
жекеменшік әріп тес ті гі (МЖӘ) бо лып та бы ла ды. 

МЖӘ – ара лас эко но ми ка ның эле мен ті. Ре-
сей са рап шы сы В.Вар навс кий дің пі кі рін ше, 
МЖӘ – өнер кә сіп са ла ла ры мен ҒЗТКЖ, қыз-
мет көр се ту сфе ра сын да ғы қо ғам дық ма ңыз ды 
жо ба лар мен бағ дар ла ма лар ды жү зе ге асы ру 
үшін мем ле кет пен биз нес ара сын да ғы инс ти-
ту ционал дық жә не ұйым дас ты ру шы лық альянс 
[1]. Де мек, МЖӘ – қо ғам мүд де сін ес ке ре оты-
рып, әр та рап тың ре су рс та ры мен тә жі ри бе ле рін 
бі рік ті ру ар қы лы ма ңыз ды жо ба лар ды ба рын ша 
аз шы ғын дар мен жә не тәуе кел мен іс ке асы ру, 
со ны мен қа тар ол са па лы жа ңа дең гейде гі тиім-
ді ин вес ти ция тар ту дың тә сі лі бо лып та бы ла ды. 

МЖӘ – мем ле кет тік мен шік ті на рық тық 
қа ты нас тар жүйесі не ба рын ша бейім деу мақ-
са тын да оны ре фор ма лауға ба ғыт тал ған, яғ ни, 
ст ра те гиялық ма ңыз ға ие мем ле кет тік мен шік 
объек ті ле рін же ке ше лен ді ру дің ба ла ма сы. Қа-
зір гі ке зең де МЖӘ кө бі не се іш кі жә не сырт қы 
ин вес тор лар дың ара сын да ғы ке лі сім ді өза ра қа-
рым-қа ты нас ты біл ді ре ді.

Ха лы қа ра лық қар жы на рық та ры жә не оны-
мен бай ла ныс ты әлем эко но ми ка сын да ғы жа-
ғым сыз өз ге ріс тер ұлт тық эко но ми ка ның тұ-
рақ ты лы ғын қол дайт ын жә не оның дам уын  
қам та ма сыз ете тін мем ле кет құр ған те тік тер дің 
ма ңыз ды лы ғын ай қын дап отыр. Эко но ми ка ның 
осын дай жа ғым сыз өз ге ріс тер ге ұшы ра ған ке зе-
ңін де мем ле кет пен же ке биз нес тің өза ра ты ғыз 
ын ты мақ тас тық жүр гі зу қа жет ті лі гі ар та тү су де.

Қазақ стан эко но ми ка сы ның тұ рақ ты лы ғын 
жә не оның одан ар ғы дам уын  қол дау үшін аса 
ма ңыз ды жағ дай тиім ді өн ді ріс тік жә не кө лік-
тік инф ра құ ры лым дам уын ың жо ға ры дең ге йін  
қам та ма сыз ету бо лып та бы ла ды. Ал осы атал-
ған өн ді ріс тік жә не кө лік тік инф ра құ ры лым дар, 
өз ке зе гін де, ай мақ тық да му дың сер пін ді лі гін 
арт ты ра ды, эко но ми ка лық өсу ді қар қын да ту ға 
жә не әр  та рап тан ды ру ға не гіз бо ла ды жә не елі-
міз де гі іс ке ри бел сен ді лік ті ын та лан ды ра тү се ді.
Олай бол са, мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік 
жо ба лар ды тиім ді іс ке асы ру ды қам та ма сыз ету, 
жо ба лар ды бас қа ру, сон дай-ақ жал пы эко но ми-
ка лық мақ сат тар ға же ту мен кө кей кес ті әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық мә се ле лер ді ше шу се кіл-
ді мақ сат тар ға же ту ге ба ғыт тал ған мем ле кет тік 
жә не же ке мен шік сек тор дың ын ты мақ тас тық 
жүйесі бо лып та бы ла ды. Мем ле кет тік – же ке-
мен шік әріп тес тік те тік те рі та ра пы нан инф ра-
құ ры лым дық жо ба лар ды іс ке асы ру ба ры сын да 

мем ле кет тік сек тор же ке сек тор ға мем ле кет тік 
қыз мет көр се ту, мем ле кет тік мен шік те гі ны сан-
дар ды пай да ла ну не ме се құ ру құ қы ғын жә не же-
ке ин вес тор лар дың қа ра жа тын пай да ла на оты-
рып, жа ңа инф ра құ ры лым дық ны сан дар са лу ға 
не ме се қол да ныс та ғы инф ра құ ры лым дар ды жа-
ңар ту ға мүм кін дік бе ре ді.

Мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес ті гі нің ме-
ха ни зм де рі әлем нің көп те ген ел де рін де ке ңі нен 
та ра ған. Әри не, Қа зақ стан да бұл үр діс тен тыс 
қал ған жоқ. 2006 жыл дан бас тап елі міз де мем ле-
кет тік-жекеменшік әріп тес тік сер пін ді да ми бас-
та ды. Соң ғы жыл да ры осы са ла да ғы құ қық тық 
қа ты нас тар ды рет тейт ін «Кон цес сия лар ту ра лы» 
2006 жыл ғы 7 шіл де де гі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
за ңы ның, кон цес сия мә се ле ле рі жө нін де гі ма ман-
дан ған ұйым құ ру ту ра лы Үкі мет қаулы сы, 2015 
жыл дың 31 қа за нын да ғы №379-V Қа зақ стан Рес-
пу ли ка сы ның «Мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес-
тік ту ра лы» За ңы сын ды нор ма тив тік құ жат тар-
дың қа был да нуы атал мыш әріп тес тік ны са нын 
да мы ту ға мем ле кет тің мүд де лі бо лып отыр ған ды-
ғын ай қын дайды. Мем ле кет тік-жекеменшік әріп-
тес ті гі мем ле кет ке де, же ке сек тор ға да тиім ді лік 
алу ға мүм кін дік бе ре тін дей ын ты мақ тас тық тың 
ны са ны бол ған дық тан, со ны мен қа тар ше тел дік 
ка пи тал дың қа ты суымен құ ры ла тын МЖӘ ел-
дің әлем дік эко но ми ка ға ин тег ра циялан уына жә-
не қа жет ті тә жі ри бе мен озық тех но ло гиялар ды 
тарт уына мүм кін дік бе ре тін дік тен де әріп тес тік-
тің осын дай за ма науи ны са нын да мы ту өзек ті мә-
се ле ге айна лып отыр. Осы ған бай ла ныс ты мем-
ле кет тік-жекеменшік әріп тес ті гі нің теория лық 
ас та рын қа рас ты ру не гі зін де оның Қа зақ стан да ғы 
да му ба ры сы мен өзек ті мә се ле ле рін са ра лауға 
де ген қа жет ті лік туын дай ды. 

Қа зақ тан да қа лып тас қан МЖӘ не гіз гі бел гі-
ле рі не тоқ та лып өтейік: 

– келісімшарт тық қа ты нас тар (мем ле кет пен 
же ке сек тор ара сын да);

– әріп тес тік келісімшарт тар нақ ты объек-
ті лер үшін ға на жа са ла тын дық тан, ке ңіс тік те-
гі шек теу лі лік (мы са лы, аэро порт, ав то мо биль 
жол да ры не ме се оның бө лік те рі, әлеу мет тік 
инф ра құ ры лым объек ті ле рі жә не т.б.)

– уа қыт жа ғы нан шек теу лі лік, өйт ке ні, 
келісімшарт бел гі лі бір уа қыт мер зі мі ішін де 
тұр ғы зы лып не ме се пай да ла ну ға бе рі луі қа жет 
нақ ты объек ті ге қа тыс ты жа са лы на ды.

Біз өз та ра пы мыз дан, на рық тық эко но ми ка-
сы да мы ған ел дер дің озық тә жі ри бе сі не сүйене 
оты рып, МЖӘ-нің мем ле кет пен же ке биз нес 
қа ты на сы ның бас қа түр ле рі нен оны ерек ше леп 
тұ ра тын ке ле сі дей бел гі ле рін атап өте міз: 
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– әріп тес тік ту ра лы ке лі сім дер әдет те ұзақ 
мер зім ге жа са лы на ды (10-15 жыл дан 20 жыл ға 
де йін , кон цес сиялық ке лі сім дер де 50 жыл мер-
зім ге де йін ). Жо ба лар бел гі лен ген мер зім де аяқ-
та лу ға тиіс ті нақ ты объек ті лер ге (жол дар, әлеу-
мет тік инф ра құ ры лым объек ті ле рі жә не т.б.) 
қа тыс ты құ ры ла ды;

– жо ба лар ды қар жы лан ды ру дың ерек ше 
ны са ны: мем ле кет тік қар жы лық ре су рс тар мен 
то лық ты рыл ған же ке ин вес ти циялар есе бі нен 
не ме се бір не ше қа ты су шы ның бі рік кен ин вес ти-
циялауы; 

– әр бір ке лі сімшарт не ме се кон цес сия үшін 
бір не ше әлеует ті қа ты су шы лар дың ара сын да кү-
рес ті туын да та тын, мін дет ті түр де бә се ке лес тік 
ор та ның бо луы;

– әріп тес тер ара сын да жа уап кер ші лік ті 
бө лу дің ерек ше ны са ны: мем ле кет қо ғам дық 
мүд де лер тұр ғы сы нан жо ба ның мақ са тын бел-
гі лей ді жә не құн дық, са па лық па ра ме тр ле рін 
анық тайды, жо ба ны жү зе ге асы ру дың мо ни то-
рин гін жүр гі зе ді, ал же ке әріп тес бол са, жо ба-
ның әртүр лі са ты ла рын да ғы – жо ба ны жа сау, 
қар жы лан ды ру, құ ры лы сын жүр гі зу, пай да ла ну, 
бас қа ру, тұ ты ну шы лар ға қыз мет көр се ту сияқ ты 
опе ра тив тік қыз мет тер ді орын дайды; 

– та рап тар дың ке лі сім де рі нің не гі зін де қа-
ты су шы лар ара сын да тәуе кел дер дің бө лі нуі. 

Жал пы ал ған да, әріп тес тік тің екі жа ғы да 
жо ба ның тиім ді жү зе ге асы рылуына мүд де лі. 
Жо ба ға әр бір қа ты су шы өзін дік үле сін қо са ды. 
Атап айт сақ, биз нес сек то ры жо ба ны қар жы лық 
ре су рс тар мен қам та ма сыз ете оты рып, кә сі би 
тә жі ри бе, тиім ді бас қа ру, ше шім қа был дау да ғы 
икем ді лік пен жыл дам дық, жа ңа шыл дық қа де-
ген ұм ты лыс тә різ ді жо ба ның ұтым ды жү зе ге 
ас уына мүм кін дік бе ре тін әре кет тер ді іс ке асы-
ра ды. Нә ти же сін де жұ мыс тың тиім ді әдіс те рі 
ен гі зі ліп, тех ни ка мен тех но ло гиялар же тіл ді рі-
ле ді, өн ді ріс ті ұйым дас ты ру дың жа ңа ны сан да-
ры туын дай ды, жа ңа кә сі по рын дар, оның ішін де 
шетел дік ка пи тал мен  құ ры ла ды, жаб дық таушы-
лар мен мер ді гер лер ара сын да тиім ді коопе ра-
циялық бай ла ныс тар қа лып та са ды. Ең бек на ры-
ғын да, әдет те, жо ға ры бі лік ті ма ман дар ға де ген 
сұ ра ныс ар та ды. 

Мем ле кет өз та ра пы нан мен шік құ қы ғын 
қам та ма сыз етіп, са лық тық жә не бас қа да же-
ңіл дік тер, ке піл де ме лер, сон дай-ақ ма те ри ал-
дық жә не қар жы лық ре су рс тар ұсы на ды. Мем-
ле кет тік-жекеменшік әріп тес ті гін де мем ле кет 
өзі нің ба қы лау, рет теу, қо ғам дық мүд де лер ді 
қор ғау сияқ ты не гіз гі функ цияла рын орын дау ға 
мүм кін дік ала ды. Инф ра құ ры лым сфе ра сын да 

МЖӘ-нің да му ба ры сы на қа рай мем ле кет өзі-
нің қыз ме тін де объек ті нің құ ры лы сы мен оны 
пай да ла ну дың нақ ты мә се ле сі мен айна лы су дан 
бір тін деп әкім ші лік-ба қы лау функ ция сын орын-
дау ға кө ше бас тайды. Кә сіп кер лік тәуе кел дер 
бұл жағ дайда биз нес та ра пы на кө бі рек жүк те ле-
ді. МЖӘ-нің қо ғам дық ма ңыз ды лы ғы ба рын ша 
са па лы қыз мет тер дің тұ ты ну шы сы ре тін де қо-
ғам ның ала тын пай да сы бо лып та бы ла ды. 

1-кес те – МЖӘ та рап та ры үшін ар тық шы лық тар [1]

 Мем ле кет тік сек тор Же ке сек тор

•	 эко но ми ка ны ын та лан-
ды ру;
•	 мем ле кет тік мен шік ке 
қа тыс ты бас қа ру дың за ма-
науи әдіс те рін ен гі зу жә не 
қол да ну; 
•	 ба қы лаушы жә не рет теу-
ші функ ция лар ға жұ мы лу 
мүм кін ді гі; 
•	 бюд жет қа ра жа тын жұм-
сау жүйе сін оң тай лан ды ру; 
•	 жо ба лар дың жү зе ге асу 
мер зі мін қыс қар ту;
•	 жа ңа жұ мыс орын да рын 
құ ру есе бі нен жұ мыс сыз-
дық дең ге йін  тө мен де ту.

•	  биз нес ті ұзақ мер зім ді 
жә не тұ рақ ты да мы ту мүм-
кін ді гі;
•	 мем ле кет тік қол дау ар-
қы лы ин но ва циялық әлеует-
ті жү зе ге асы ру;
•	 қо ғам дық ре су рс тар мен 
ак тив тер ге қол же тім ді лік; 
•	 ұзақ мер зім ді ке ле шек те 
ке піл ден ді ріл ген қар жы лық 
тү сім дер ді алу. 

Ха лы қа ра лық тә жі ри бе де мем ле кет тік-жеке-
меншік әріп тес тік тү рін де кө рі ніс та ба тын мем-
ле кет пен биз нес өкіл де рі нің ын ты мақ тас ты ғы 
көп жағ дайда әлеу мет тік ма ңыз ды сфе ра лар да 
ке ңі нен та рал ған. Осы ған бай ла ныс ты Қа зақ-
стан да мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік ке ле-
сі дей не гіз гі са ла лар да өріс теп, да муы ке рек: 

– әлеу мет тік инф ра құ ры лым;
– кө лік инф ра құ ры лы мы; 
– тұр ғын үй-ком му нал дық ша ру ашы лық. 
Мем ле кет пен жекеменшік әріп тес ті гі нің 

түр лі ны сан да рын да жа уап кер ші лік тер мен 
тәуе кел дер ді бө лу дің өзін дік ұстаным да ры бар. 
Тәуе кел дер ді ба қы лау – олар дың пай да бол ған 
сә ті нен бас тап-ақ бай қау де ген ді біл ді ре ді жә не 
олар ды азайтатын, ба қы лайт ын, бел гі лі бір сый-
ақы ға олар ды ше шу ді өз мой ны на ала тын та рап-
тар ды анық тайды. Мә се лен, жо ба ның қым бат тау 
тәуеке лі – бұл же ке биз нес тік бір жақ ты тәуе кел. 
Жо ба ның өзі нің құ ры лыс са па сы да осы ған тең. 
Кей бір жағ дай лар да тұ ты ну тәуеке лін тө мен-
де ту ді мем ле кет ке піл ден ді руі мүм кін. Со ны-
мен қа тар мем ле кет ке лі сім шарт тұ рақ ты лы ғы 
тәуеке лін де өз мой ны на ала ды. Яғ ни та рап тар-
дың ке лі сі мі мен ға на өз ге ріс тер ен гі зі ле тін бо ла-
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Мем ле кет тік- же кемен шік  әріп тес ті гін да мы ту дың  теория лық жә не  тә жі ри бе лік  ас пек ті ле рі

ды. Та рап тар дың ор тақ жа уап кер ші лік ар қа лай- 
т ын да тәуе кел де рі бар [2]. 

Әлем дік тә жі ри бе ге сүйен сек, МЖӘ әр бір 
ны са ны ның өзін дік ар тық шы лық та ры мен кем-
ші лік те рі бар жә не оның қай ны са нын таң дау 
мә се ле сі нақ ты жо ба ның көз де ген мақ са ты на 
бай ла ныс ты. 

Же ке сек тор дың жо ба ға қа тыс уын ың ма ңыз-
ды шар ты ре тін де мү лік ті иеле ну, пай да ла ну, 
мем ле кет пен же ке сек тор ара сын да жо ба ға ин-
вес ти ция са лу мен ком мер циялық тәуе кел дер дің 
бө лін уін  атап өту ге бо ла ды. 2-кес те де әртүр лі 
ны сан да ғы мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес ті-
гін де гі жа уап кер ші лік тер дің бө лі ну си па ты көр-
се тіл ген. Кес те мә лі мет те рі нен бел гі лі бо лып 
отыр ған дай, жо ба ның мер зі мі ұзар ған са йын  же-

ке сек тор дың са ла тын ин вес ти цияла ры да, сәй-
ке сін ше, ком мер циялық тәуеке лі де ұл ғая тү се-
ді. Объек ті ні пай да ла ну мен тех ни ка лық қол дау 
жо ба мер зі мі не айт ар лық тай тәуел ді емес екен-
ді гін де кес те де гі де рек тер ден бай қауға бо ла ды. 

Әріп тес тік ба ры сын да тәуе кел дер дің туын-
дауы, бі рін ші ден, жаб дық тау мер зі мі нің ұза рып 
ке туімен не ме се қа был дан ған нор ма тив тер ді 
сақ та маумен бай ла ныс ты туын дайт ын құ ры лыс 
тәуеке лі. Мұн дай тәуе кел дер дің ба сым бө лі гін 
мем ле кет өз мой ны на ала ды. Екін ші ден, та лап-
тар ды орын да мау тәуеке лі, әдет те бұл тәуе кел 
же ке сек тор ға жүк те ле ді. Үшін ші ден, сұ ра ныс-
тың жет кі лі сіз ді гі не ме се ауыт қуы, оған же ке 
сек тор ық пал ете ал майт ын дық тан тәуе кел дің 
бұл тү рін мем ле кет өз жа уап кер ші лі гі не ала ды. 

2-кес те – Мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес ті гі нің әртүр лі ны сан да рын да жа уап кер ші лік тер дің бө лі нуі [3]

МЖМӘ ны са ны Мү лік ті 
иеле ну 

 Пай да ла ну жә-
не тех ни ка лық 

қол дау 

Ка пи тал дық 
ин вес ти-
циялар

Ком мер ция лық 
тәуекел

Жо ба 
мер зі мі 

Қыз мет тер көр се ту бо йын ша ке лі-
сімшарт  Мем ле кет  Мем ле кет  жә не  

же ке  сек тор  Мем ле кет  Мем ле кет 1-2 жыл

 Бас қа ру мен ұс тау бо йын ша ке лі-
сімшарт  Мем ле кет Же ке  сек тор  Мем ле кет  Мем ле кет 3-5 жыл

 Пай да ла ну мен ұс тау бо йын ша ке лі-
сімшарт  Мем ле кет Же ке  сек тор  Мем ле кет  Мем ле кет  жә-

не  же ке  сек тор 8-15 жыл

Жо ба лау, құ ры лы сын жүр гі зу, қар-
жы лан ды ру  жә не  пай да ла ну (оның 
ішін де кон цес сиялар) бо йынша ке-
лі сімшарт

 Мем ле кет  
жә не  же ке  

сек тор
Же ке  сек тор Же ке сек тор Же ке  сек тор 20-30 

жыл

Құ ры лы сын жүр гі зу, иеле ну жә не 
пай да ла ну бо йын ша ке лі сімшарт 
(мем ле кет тік сек тор дан алу) 

 Мем ле кет 
жә не же ке 

сек тор
Же ке  сек тор Же ке сек тор Же ке  сек тор анық тал-

ма ған

Бюд жет ке сал мақ тү сі ру ді тө мен де ту дің ма-
ңыз ды құ ра лы ре тін де де МЖӘ-нің ма ңы зы зор. 
МЖӘ те тік те рі мем ле кет тік бюд жет тің бел гі-
лі бір қар жы лай шек теуі бол ған ме зет тер де жиі 
пай да ла ны ла ды. Со ны мен қа тар мем ле кет үшін 
бұл – инф ра құ ры лым дар дың же дел қар қын мен 
дам уын  қам та ма сыз ету, са па лы қыз мет ұсы ну, 
же ке сек тор ды бас қа ру да тә жі ри бе тар ту, за-
ма науи тех но ло гия жә не же ке сек тор мен тәуе-
кел дер ді бө лу. Со ны мен қа тар же ке сек тор ға 
мем ле кет жа уап кер ші лі гін де гі дәс түр лі са ла ны 
қар жы лан ды ру жә не 20-30 жыл дың ішін де тұ-
рақ ты та быс көз де рін алу ға, әри не, мем ле кет пен 
тәуе кел ді әрі жа уап кер ші лік ті бө ле оты рып, тұ-
рақ ты, ке піл ді мүм кін дік бе рі ле ді. Өз ке зе гін де 
тұр ғын дар қол же тім ді ба ға ға са па лы қыз мет тер 

ала тын бо ла ды. Мем ле кет тік-жекеменшік әріп-
тес тік жо ба сын жү зе ге асы ру дың шы найы шы-
ғын да рын өте жақ сы ба ға лауға мүм кін дік бе-
ре ді. Жо ба құ ны ның нақ ты әрі шы найы ба ға сы 
же ке ком па ния үшін де қа жет, бұл ба ға лау жо ба 
құ ны ның кө те рі лу тәуеке лін бір ша ма тө мен де-
ту ге мүм кін дік бе ре ді. 

Қа зақ стан да ғы МЖӘ да му ба ры сы на тоқ та-
ла тын бол сақ, бү гін гі таң да Қа зақ стан ның МЖӘ 
құ рал да ры ре тін де қар жы инс ти тут та ры, ар найы 
эко но ми ка лық жә не ин ду ст риал дық ай мақ тар, 
вен чур лық ком па ниялар жә не бас қа лар бел сен-
ді әре кет ету де. Атал ған әр бір құ рал биз нес тің 
ірі лен уіне қол дау көр сет се, Қа зақ стан эко но ми-
ка сы үшін ар тық шы лы ғы бар ба ғыт тар ды да мы-
ту ға мүм кін дік жа сап отыр.
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Сма ғұ ло ва Г.С.

Әлем ді жай ла ған қар жы лық дағ да рыс тың 
сал да ры нан бір ша ма ел дер де биз нес жо ба лар-
дың жү зе ге асы ры луы тоқ тап не ме се қар жы-
лан ды ру кө ле мін қыс қар ту ға мәж бүр бол ға ны 
бел гі лі. Бұл жағ дай Қа зақ стан да ғы да екін ші 
дең гейлі банк тер дің шетел дің са лыс тыр ма лы 
ар зан не сиеле рін бе ру мүм кін дік те рін шек теп, 
айт ар лық тай жо ба лар қар жы тап шы лы ғын се-
зін ге ні мен, МЖӘ инс ти тут та ры мен құ рал да ры 
бел сен ді жұ мыс жа сауда. Атап айт қан да, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сын да 2015 жыл ғы жағ дай бо-
йын ша МЖӘ ар қы лы осы ке зең ге де йін  6 жо ба 
қол да ныс қа бе ріл ген: Қа ра ған ды қа ла сын да ғы 
ба ла бақ ша лар же лі сі, Ақ тау қа ла сын да ғы ха лы қ- 
а ра лық әуе жай тер ми на лы, «Ера лиево-Құ рық», 
«Шар- Өс ке мен», «Сол түс тік Қа зақ стан-Ақ тө бе 
об лы сы»» те мір жол же лі ле рі мен Қан дыа ғаш 
қа ла сын да ғы элект рос тан ция. Қал ған 25 жо ба 
ке лі сімшарт жа са су, жо ба лау ке зе ңін де [4].

Әлем дік тә жі ри бе көр се тіп отыр ған дай, бү-
гін гі таң да, ірі инф ра құ ры лым дық жо ба лар ды іс-
ке асы ру ға әдет те сон дай жо ба лар ды қар жы лан-
ды ру тә жі ри бе сі, сон дай-ақ ха лы қа ра лық ка пи тал 
на рық та ры нан да, мем ле кет тер дің бюд жет те рі-
нен де қа ра жат тар ту мүм кін дік те рі бар ха лы қа ра-
лық жә не ұлт тық қар жы инс ти тут та ры ба ғыт тал-
ған. Сон дық тан Қа зақ стан ның Да му Бан кі сияқ ты 
мем ле кет тік-же ке мен шік әріп тес тік ті ен гі зу жә не 
да мы ту тә жі ри бе сі бар, сон дай-ақ, эко но ми ка ның 
ұзақ мер зім ді не сиелеу мен айна лы са тын же тек ші 
қар жы инс ти ту ты ның қар жы лық қол дауы қа жет 
бо лып та бы ла ды. Қа зір гі ке зең де Қа зақ стан ның 

Да му Бан кі Қа зақ стан да ғы ал ғаш қы кон цес-
сиялық жо ба лар дың бі рі бо лып са на ла тын Сол-
түс тік Қа зақ стан – Ақ тө бе об лы сы айма қа ра лық 
электр бе рі лі сі же лі сін са лу жә не пай да ла ну жо-
ба сын қар жы лан ды рып отыр. 

Со ны мен тұ жы рым дай ке ле, мем ле кет пен 
жекеменшік әріп тес ті гін да мы ту не гі зін де ка-
пи тал дар дың әлем дік на ры ғы на шы ғу үде рі сі 
же ңіл дейт ін ді гі, эко но ми ка ның нақ ты сек то-
ры на шетел дік ин вес ти ция тар ту ға үл кен мүм-
кін дік тер туа тын ды ғы ай қын дал ды. Сон дай-ақ 
МЖӘ-нің ай мақ тар эко но ми ка сы үшін ма ңы зы 
да ерек ше, өйт ке ні, оның не гі зін де ка пи тал дың, 
тауар лар мен қыз мет тер дің жер гі лік ті на рық та-
ры қар қын ды да му мүм кін ді гі не ие бо ла ды. 

Мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік жо ба-
ла ры ның жү зе ге асы рылуын ың сәт ті лі гі нор ма-
тив тік-құ қық тық қам та ма сыз ету ге, жос пар лау 
са па сы на, тәуе кел дер ді бө лу ге, ба қы лауға жә не 
мем ле кет та ра пы нан бір жол ғы қол дау ға бай ла-
ныс ты. Сон дық тан мем ле кет пен жекеменшік 
әріп тес ті гін да мы ту дың өзек ті мә се ле ле рі ре тін-
де ке ле сі лер ді атап өту ге бо ла ды: 

– инф ра құ ры лым дам уына же ке мен шік ин-
вес ти циялар ды тар ту;

– ірі инф ра құ ры лым дық жо ба лар ды қар жы-
лан ды ру тә жі ри бе сі  бар ха лы қа ра лық жә не ұлт-
тық қар жы инс ти тут та рын әріп тес тік ке тар ту; 

– осы са ла ның заң на ма лық ба за сын же тіл ді-
ру жүйе сін кү шейту;

– әріп тес тік жо ба лар ды мем ле кет тік қол дау 
ша ра ла ры ның тиім ді лі гін арт ты ру. 

Әде биет тер 

1 Вар навс кий В. Г. Парт нерс тво го су да рс тва и част но го сек то ра: фор мы, проек ты, рис ки. – М.: Наука, 2005. – С. 28. 
2 Сма ғұ лов Б.С. Жол дау жүк те ген мін дет тер: Мем ле кет тік-же ке әріп тес тік ТКШ жұ мы сын соң ғы нә ти же ге бағ дар-

лауға мүм кін дік бе ре ді.//Агент ство Ка зин форм. 16.06.2010. 
3 Кон цеп ция раз ви тия го су да рст вен но-част но го парт нерс тва в Рес пуб ли ке Ка за хс тан на 2009-2015 го ды. – Астана, 

2008.
4 Эко но ми ка лық дағ да рыс ке зе ңін де гі мем ле кет тік-жекеменшік әріп тес тік тің ор ны жә не жа ңа мүм кін дік тер. http://

www.kt.kz

References

1 Varnavskij V. G. Partnerstvo gosudarstva i chastnogo sektora: formy, proekty, riski. – M.: Nauka, 2005. S. 28.
2 Smagulov B.S. Zholdau zhuktegen mіndetter: Memlekettіk-zheke arіptestіk TKSh zhumysyn songy natizhege bagdarlauga 

mumkіndіk beredі.//Agentstvo Kazinform. 16.06.2010. 
3 Koncepcija razvitija gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v RespublikeKazahstan na 2009-2015 gody. – Astana, 2008.
4 Jekonomikalyk dagdarys kezeіndegі memlekettіk-zheke menshіk ariptestіktіn orny zhәne zhana mumkіndіkter. http://www.

kt.kz



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Yerezhepova A.А.

Trends and current issues in 
common labor market of EAEC

The article analyzes the state of the labor market and the formation 
of the Eurasian space, the problem of formation of effective labor market 
and the role of the state in maintenance and development. In this regard, 
the relationship and identified problems in the formation of a common 
labor market in the framework of the EAEC, which guarantees the treaty 
establishing the EAEC. The article discusses the characteristic features of 
modern migration and possible socioeconomic consequences of interna
tional labor migration, areas of improvement and control measures the 
total labor market, adopted by states that would extend social rights and 
labor guarantees for foreign workers from the EAEC countries. Such mea
sures would stimulate the movement of the mobile workforce in a single 
economic space, which in turn promotes the formation of a common labor 
market and the provision of social protection measures workforce guaran
teed contract states participating.

Key words: national labor market, exporting countries, importing 
countries, labor migration, social security, social security, synchronization, 
effects of integration.

Ере же по ва А.А.

Еура зиялық эко но ми ка лық 
одақ тың жал пы ең бек  

на ры ғы ның өзек ті ас пек ті ле рі 
мен тен ден цияла ры

Ма қа ла да Еура зия ке ңіс ті гін де гі ең бек на ры ғы ның жағ дайы мен 
қа лып та суы, ең бек на ры ғы ның қа лып та суы мә се ле ле рі, со ны мен қа
тар оны мем ле кет тің қол дауы жә не рет теу де гі ро лі қа рас ты ры ла ды. 
Осы ған бай ла ныс ты ЕурА зЭҚ шең бе рін де жал пы ең бек на ры ғын қа
лып тас ты ру проб ле ма ла ры жә не өза ра бай ла ныс та ры анық тал ды, 
мұн дай ор тақ мә се ле лер ді ше шу ЕурА зЭҚ құ ру Шар ты ке піл ді гі мен 
бе кі тіл ген. 

Ма қа ла да қа зір гі за ман ғы ха лы қа ра лық ең бек кө шіқо ны ның 
ерек ше лік те рі, ха лы қа ра лық ең бек кө шіқо ны ның әлеу мет тікэко
но ми ка лық сал да ры, ЕурА зЭҚ мем ле ке те рі нен кел ген ше тел дік қыз
мет кер лер дің әлеу мет тік құ қық та ры мен ең бек ке піл дік те рін ке ңейту 
бо йын ша бар лық мем ле кет тер де қа был дан ған жал пы ең бек на ры ғын 
же тіл ді ру жә не ба қы лау ісша ра ла ры, олар дың ау дан дар ға тән ерек
ше лік те рі қа рас ты ры ла ды. Мұн дай ша ра лар ор тақ ең бек на ры ғы ке
ңіс ті гі нің қа лып тас уына ық пал ете ді, ал ол өз ке зе гін де бі ре гей ең бек 
на ры ғы ның жә не жұ мыс кү ші нің мем ле ке та ра лық ке лі сімшарт ке
піл ді гі мен бе кі тіл ген әлеу мет тік қор ғау ша ра ла ры ның қа лып тас уына 
әсер ете ді. 

Тү йін  сөз дер: ұлт тық ең бек на ры ғы, экс порт тау шы ел дер, им   
по рт тау шы ел дер, ең бек кө шіқо ны, әлеу мет тік қам сыз дан ды ру, 
әлеу мет тік қа уіп сіз дік, ин тег ра ция тиім ді лі гі.

Ере же по ва А.А.

Тен ден ции и ак ту альные  
ас пек ты об ще го рын ка тру да 

ЕАЭС

Статья пос вя ще на ана ли зу сос тоя ния и фор ми ро ва ния рын ка тру
да на ев ра зийс ком прост ранс тве, проб ле ме фор ми ро ва ния эф фек
тив но го рын ка тру да, а так же роли го су да рс тва в его под дер жа нии и 
раз ви тии. В свя зи с этим выяв ле ны взаи мос вязь и проб ле мы в фор
ми ро ва нии об ще го рын ка тру да в рам ках ЕАЭС, ко то рые га ран ти рует 
До го вор о соз да нии ЕАЭС.

В статье расс мат ри вают ся ха рак тер ные осо бен нос ти сов ре мен
ной миг ра ции, воз мож ные со ци альноэко но ми чес кие пос ледс твия 
меж ду на род ной миг ра ции ра бо чей си лы, нап рав ле ния со вер шенс
тво ва ния и ме ры ре гу ли ро ва ния об ще го рын ка тру да, при ня тые го
су да рс тва ми, ко то рые поз во ли ли бы рас ши рить со ци альные пра ва 
и тру до вые га ран тии для иност ран ных ра бот ни ков из го су да рс тв 
ЕАЭС. Дан ные ме ры сти му ли ро ва ли бы мо биль ное пе ред ви же ние 
тру до вых ре сур сов на еди ном эко но ми чес ком прост ранс тве, что, в 
свою оче редь, спо со бс твует фор ми ро ва нию еди но го рын ка тру да и 
пре дос тав ле ние мер со ци аль ной за щи ты тру до вым ре сур сам, га ран
ти ро ван ных до го во ром го су да рс твучаст ниц.

Клю че вые сло ва: на циональ ный ры нок тру да, ст ра ныэкс пор те
ры, ст ра ныим пор те ры, миг ра ций ра бо чей си лы, со ци альное обес пе
че ние, со ци альное ст ра хо ва ние, эф фек ты ин тег ра ции.
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Ensuring the effective functioning of national labor markets is 
one of the most urgent and priority problems In a globalizing world 
economy. Creating the conditions necessary for the interaction of 
workers and employers and ensuring stability and equivalence of 
their relationship are rather complex and serious problem. It is im-
portant to create conditions in the labor market where workers and 
employers fare competent and equal participants in labor relations.

The problem of forming an effective labor market, as well as its 
maintenance and development, it is primarily the task of the state. 
Therefore, governments need to:

1) to prepare a full-fledged participants in the labor market – em-
ployers and employees;

2) it is very important to create the conditions in which partici-
pants will be able to communicate, that is, it is the market itself;

3) it is important to provide professional and territorial mobility 
of labor market participants, to solve everyday problems of workers 
– problems associated with housing and education;

4) it is important to involve all regions of the country, all strata 
of the population in production process, evenly distributing work 
places across the country and developing weak and depressive re-
gions;

5) The development and creation of unique rules and conditions 
of the action in the market, as well as the regulation and control of 
their observance is a very serious objective besides to the partici-
pants preparation of the production process and creating conditions 
for the its functioning is It is necessary to develop legislative proce-
dures that would allow, equal participants of workers and employers 
in labor relations;

6) Finally, analyzing trends and issues of common labor market, 
it is essential to take into account national peculiarities.

There are two types of countries depending on the direction of 
labor flows in international migration – exporting countries («do-
nor») and the importing countries («recipients») labor. A character-
istic feature of contemporary migration is that its flows often consist 
of two opposite directions simultaneously.

In general, there are two areas in the migration flows of labor: 
the «brain drain», the most important reason which allocated is out-
flow of highly qualified staff, firstly, the difference in the price of 

TRENDS AND CURRENT 
ISSUES IN COMMON 

LABOR MARKET OF EAEC
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labor with same qualification among, and secondly, 
searching for the self-realization opportunities in 
other host country; at the same time immigration 
of unskilled labor is wide spread, also virtually un-
controllable massive influx of migrant workers with 
low skills are carried out. Yet, mainly folding ratio 
between imports and exports of labor allows us to 
speak about the country as an exporter or importer 
of labor.

The possible socio-economic consequences of 
international labor migration depends on the type of 
national labor market. They manifest themselves in:

1) the impact of migratory flows on the structural 
changes in national economies and their different 
sub-systems;

2) transformation of labor markets.
First of all, the outflow of own labor in the 

«exporting countries» may affect the ability to 
implement labor-saving technologies and stimulation 
of the development of those sectors of the economy 
that require just such a process of structural 
adjustment. At the same time, the overall decline 
in employment due to labor export process creates 
a reorientation of investments with development of 
productive resources on consumption. In addition, 
countries – exporters of foreign workers get tangible 
benefits as a result of its works in other countries.

The dominant type of labor flows is formed by a 
number of measures: the length of the existence of 
the labor flow, restrictions on residence and work 
of immigrants, their legal status, membership in the 
international markets, socio-economic and political 
situation in the countries’ entry and exit, «focus 
on the labor force and structural homogeneity. 
The effectiveness of the impact of immigration 
labor flows on the economy of its «input» and the 
segment definition of such influence depends on the 
determining measure which affect more than others.

At the same time the possibility of obtaining 
economic benefits in countries that host foreign labor 
is not so obvious and contradictory. The influence of 
foreign workers in the «importing countries» as a 
whole for the economic development play a positive 
role to some extent affecting the pace, direction and 
speed of restructuring of regional economies. But at 
the same time, if the volume of immigration labor 
flows become comparable employment in certain 
sectors of the economy, there may be processes that 
prevent implementation of labor-saving technologies 
and the strengthening of social tension.

Formation of an effective integration space 
with Russia, Belarus and Kazakhstan is impossible 
without an effective mechanism of legal regulation 
of labor migration and control migration. The effects 

of integration in the field of migration that would 
extend social rights and labor guarantees for foreign 
workers from countries EAEC, there would be 
incentives for the mobile movement of labor in the 
common economic space, which in turn promotes 
the formation of a common labor market, in which 
there is the ability to effectively regulate, direct and 
redirect flows of labor, distributed in accordance 
with economic needs of the workforce both low and 
highly skilled.

EAEC member states will receive additional 
revenues from legalization now hidden employment 
and be able to reduce their costs associated with 
the fight against illegal migrants, border posts and 
content, etc.

Within the framework of existing EEA migration 
issues were largely settled, it does not cause serious 
problems and contradictions. Liberal conditions 
for the movement of manpower between the two 
countries have been in existence since January 2012. 
Initially, they were provided within the framework 
of a tripartite agreement between Kazakhstan, 
Russia and Belarus on the legal status of migrant 
workers and members of their families, which our 
country has ratified June 27, 2011.

Illegal migration is the most difficult problem of 
attracting foreign labor to create a single labor market 
of the EAEC. The labor of illegal migrants tend to 
rely on coercion; frequent facts of labor exploitation 
of migrants in terms of their manifestations of 
xenophobia and racism. Conditions of illegal 
immigrants, especially in large cities, can hardly be 
called civilized. 

First of all, solving the problems of illegal 
migration is in the economic field. Secondarily 
solution to the problems lies in tightening the 
responsibility of officials and employers for 
violating the law on regulation of labor migration, 
including criminal. Improve the transparency and 
efficiency of the use of foreign labor market EAEC 
could contribute to creation of a single EU Member 
Information Network (labor exchanges) wherever 
drifts information about industries and professions. 
The creation of a single information network require 
recipient countries to bring about the availability 
of jobs. At the same time the real needs of the 
economy, individual companies should determine 
the conditions of (more or less stringent) the influx 
of foreign workers. It would be advisable to increase 
the funding of projects of vocational training in the 
countries – donors workforce by function. In which 
there is a shortage in countries such as Russia, 
Belarus and Kazakhstan. Recipient countries should 
be more focus on language training for migrants 
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coming. This will enable them to integrate more 
quickly and reduce political and social tensions in 
their societies).

Since January 1, the Eurasian Economic Union 
started. One of the fundamental freedoms, which 
involves the creation of the EAEC, – freedom of 
movement of labor. Labor migration of citizens 
of the CIS countries and now is large enough, and 
the creation and expansion of the EAEC may even 
increase. This means that the countries – participants 
of the union will face with a question on the 
implementation of social guarantees for workers.

One of the liberty guaranteed by the treaty 
establishing the EAEC, is the liberty of movement 
of labor resources throughout the integration 
association.

The liberty of movement of labor means the 
removal of the main constraints for the citizens of 
our countries in access to the labor market of States 
Parties EAEC. We are talking about such restrictions 
and measures to protect the domestic labor market, 
as the quota of foreign workers and issue work 
permits and foreign workers.

In relation with the third countries which are 
not members of the Eurasian Economic Union, 
Kazakhstan has a certain system, in which, the 
government established an annual quota (this limit 
the number of foreigners who can be attracted to the 
domestic labor market in a given year). On the basis 
of quotas, government agencies permit employers 
to hire foreign labor, either directly foreigners – 
employment. In relation with the citizens of the 
EAEC such requirements are necessary.

The improvement of the directions of labor 
immigration EAEC is the next step in the 
development of integration. Therefore, the treaty on 
the EAEC, are fully integrated into all the provisions 
of the tripartite agreement of the liberalization 
of movement of labor. And from January 2 this 
year, the above conditions also apply to citizens of 
Armenia.

Liberty of the movement of labor resources 
is determined by the specifics of the country and 
the limited legally, allow countries to establish 
and apply restrictions in order to ensure: first, 
national security, including in the sectors of 
strategic importance and, secondly – public safety, 
exercised against the workers of the Member States 
of employment, occupation and the territory of the 
host, which is the sovereign right of each of the 
participating countries.

The integration plans to address these problems 
in the areas of improving the legislative aspect in the 
EAEC Treaty provides a variety of solutions.

One of the highlights of liberalization is the 
recognition of qualifications obtained in one of the 
States members of the Union, other States Parties 
without taking any procedures. 

It gives the right to engage in professional 
activities in the specialty in any of the states parties. 
But there are limits: the rule does not apply to teachers, 
lawyers, pharmacists and doctors. Representatives 
of these professions for employment in another 
country EAEC must undergo the procedure for 
recognition of education certificates, established by 
the legislation of the State of employment. Similar 
procedures are exposed documents on scientific 
degrees and academic titles.

Employers participating countries have the 
right to request the applicant certified translations 
of documents on education in the language of the 
state of employment, as well as for verification of 
documents – to send a request to the educational 
organization, issued a document on education.

Workers of the EAEC members, in addition to 
these basic freedoms are entitled to: join unions on a 
par with the citizens of the resident; to receive from 
the public authorities of the State of employment 
and the employer information regarding the order of 
his time, of the conditions of employment and the 
rights and obligations provided for by law.

The period of temporary stay of the worker 
of the State party EAEC and the members of his 
family in the territory of the state of employment 
is determined by the duration of the employment or 
civil law contract concluded with the employer. In 
the event of early termination of the contract within 
90 days from the date of entry into the territory of 
the state of employment citizen has the right within 
15 days to conclude a new treaty, without leaving 
the country. 

All citizens of countries participating in the 
union, who arrived in the territory of another Member 
State for the purpose of employment under the 
contract, provided social security (social insurance) 
in the following amounts: compulsory insurance 
for temporary disability and maternity, compulsory 
insurance against accidents at work and occupational 
diseases and mandatory health insurance.

In accordance with paragraph 3 of Article 98 
of the Treaty, social security (except pension) 
of workers of member states and members of the 
families carried out under the same conditions and 
in the same manner as for the citizens of the state of 
employment. Seniority in the country of employment 
shall be included in the general seniority.

The important point is to workers from partner 
countries and members of their families, regardless 
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of whether they have health insurance, free 
ambulance (in emergency and urgent forms) medical 
institutions, which belong to the state and municipal 
health systems of the state of employment.

But if they continue to treat the patient in 
such medical institutions after the removal of the 
immediate threat to his life or health of the payment 
for services rendered is carried out on the prescribed 
tariffs or negotiated prices.

Kazakhstan, like all member countries, is as a 
«donor» and «recipient» of the workforce.

In September 1, 2014, according to the Ministry 
of Internal Affairs of Kazakhstan to our country 
with the purpose of employment or have to carry out 
activities directly entered 8672 Russian citizens and 
598 citizens of the Republic of Belarus.

According to the authorized bodies of the 
partners for the same period, with a similar aim 
in Russia entered 52900, and in Belarus – 666 
Kazakhstanis.

Involvement in the Kazakh economy foreign 
experts remains one of the most important public 
policy issues in the field of labor migration.

In general, at the beginning of the year for 
the permission of local executive bodies on the 
territory of our country is carried out labor activities 
30,7 thousand. Of foreign nationals, including the 
following measures:

– First (managers and their deputies) – 2 000 
people;

– Second (heads of departments) – 6337 people;
– Third (experts) – 13 196 people;
– Fourth (skilled workers) – 8661 people;
The analysis shows that to work in Kazakhstan 

come mostly highly skilled professionals – their 
share in the attracted foreign labor is 70% (1, 2, 3 
category – 21533 pers.).

On the seasonal agricultural work involved – 
534 people. The number of employers attracting 
foreign labor force at the end of the reporting period 
– 3736.

In enterprises, attracting foreign labor, working 
245.9 thousand. Kazakh citizens, accounting for 
87.6% of the total number of employees.

The main countries of origin of migrant workers 

are China – 9644 people. (31.3%), Turkey – 6085 
people. (19.8%), India – 2335 chel. (7.5%), Italy – 
1487 people. (4.8%) and Uzbekistan – 1119 people. 
(3.6%).

At the same time employ foreign labor for Kazakh 
citizens created 15,169 jobs, retraining implemented 
in 2088 Kazakhstan citizens, organized training of 
10,920 local workers, training of Kazakhstan’s 487 
employees, 25 foreign specialists are replaced by 
local personnel.

The most significant share of foreign labor 
recruitment is necessary for the construction 
(44.4%), mining (13.4%) and manufacturing 
(5.4%). In 2015 the quota for foreign labor force is 
set at 0.7% of the economically active population of 
Kazakhstan, which is about 63.9 thousand. people. 
Changing the order of attracting foreign labor, self-
employment and intra-corporate transfer is provided 
from January 1, 2017.

The main problem of Kazakhstan’s market is, 
according to the department accountable – retention 
of qualified personnel in its own country. Here, of 
course, raises the question of responsibility of the 
state and business leaders who have sought not only 
to prepare qualified and competitive professionals, 
but also to create such conditions that they remain 
and benefit their country.

In this regard, certain measures are being taken 
at the state level:

– Currently, a number of ministries and agencies 
develop a phased strategy, the basic component of 
which is an early professional orientation, which 
aims to inform young people about how much in 
demand this or that profession in Kazakhstan.

– Need clear professional standards – 
requirements that are determined by the employer 
for knowledge and skills of workers, according to 
these standards should be educational programs and 
schools.

– To fix the tandem professional standards and 
educational programs – introduction of a national 
system of qualifications.

The main task is to synchronize up to the labor 
markets of the participating countries of the Eurasian 
Economic Union. 
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Даулиева Ғ.Р.

ҚР ком мер циялық банк те рі нің 
не сие порт фе лі нің ағым да ғы 

жағ дайы 

Са па лы не сие порт фелiн қа лып тас ты ру қар жы ре су рс та рын ор
на лас ты ру дың негiзгi ба ғыт та ры ның бiрi ре тін де кез кел ген банк 
үшiн ең ма ңыз ды мә се ле бо лып та бы ла ды. Не сиелік порт фель – бұл 
не сиені ұсы ну бо йын ша банк қыз ме ті нің нә ти же сі, яғ ни бел гі лі уа қыт 
ке зе ңін де гі банк тің бер ген бар лық не сиелер жиын ты ғы. Оған ссу да, 
фак то ри нг тік опе ра циялар, ли зинг, бе ріл ген банк тік ке піл де ме жә
не ке піл гер лік бо йын ша мін дет тер ді орын дау жа та ды. Осы кри те рий 
ар қы лы ком мер циялық банк тің не сие қор жы ны ның са па сы анық та ла
ды, ал оның та быс ты лық дең гейі кө ле мі мен құ ры лы мы на тәуел ді бо
ла ды. Бұл кри те рий лер ді ес ке ре оты рып, ма қа ла да ҚР ком мер циялық 
банк тер дің aктив тер құ ры лы мын да ғы ең көп үлес ті ала тын не сие 
порт фе лі тал дан ды. Со ны мен қа тар, ма қа ла да ше тел дік банк тер дің 
тә жі ри бе сін де гі қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі ле тін же те ба ға лау 
ша ра сы қа рас ты рыл ды, ше тел дік жүйеге сәй кес кү мән ді не сиелер
дің пай да болуына әсер ете тін банк ке бай ла ныс ты жә не бай ла ныс ты 
емес фак тор лар кел ті ріл ді. 

Тү йін  сөз дер: не сие порт фе лі, банк ак тив те рі, банк тік тәуе кел
дер, ак тив тер мен пас сив тер ді бас қа ру, ком мер циялық банк.

Dauliyeva G.R. 

The current situation of the 
credit portfolio of commercial 

banks in the Republic of 
Kazakhstan

Forming a qualitative credit portfolio is the main challenge for any 
bank as a principal way of financial resources allocation. The loan portfo
lio is the result of banking on the supply of credit, i.e. the sum of all bank 
loans in a certain period of time. It includes loan, factoring, leasing, as well 
as the fulfilment of commitments by type of guarantee. According to these 
criteria, it is determined by the quality of the loan portfolio of commercial 
banks, and the degree of profitability depends on its volume and structure. 
The article analyzes the credit portfolio of commercial banks in Kazakh
stan, which has the largest share in the structure of assets. Therefore, the 
article discusses the evaluation of the creditworthiness of the borrower of 
foreign banks, and presents the factors, related and unrelated to the ap
pearance of questionable loans in the foreign system. 

Key words: credit portfolio, banking assets, banking risks, manage
ment of assets and liabilities, commercial banks.

Даулиева Г.Р.

Сов ре мен ное сос тоя ние  
кре дит но го порт фе ля  

ком мер чес ких бан ков в РК

Фор ми ро ва ние ка че ст вен но го кре дит но го порт фе ля яв ляет ся са
мой глав ной за да чей для лю бо го бан ка в ка че ст ве ос нов но го пу ти 
раз ме ще ния фи нан со вых ре сур сов. Кре дит ный порт фель – ре зуль
тат бан ковс кой дея тель ности по пред ло же нию кре ди та, то есть со
во куп ность всех вы дан ных кре ди тов бан ка в оп ре де лен ный пе ри од 
вре ме ни. К не му от но сят ся ссу да, фак то рин го вые опе ра ции, ли зинг, 
а так же вы пол не ние обя за тель ств по ви дам по ру чи тель ст ва. По этим 
кри те риям оп ре де ляет ся ка че ст во кре дит но го порт фе ля ком мер чес
ко го бан ка, а сте пень до ход нос ти за ви сит от его объема и ст рук ту ры. 
Учи ты вая дан ные кри те рии, в статье проана ли зи ро ван кре дит ный 
порт фель ком мер чес ких бан ков РК, ко то рый за ни мает ос нов ную до
лю в ст рук ту ре ак ти вов. Так же в статье расс мат ри вает ся ме роп риятие 
по оцен ке кре ди тос по соб нос ти заем щи ка на прак ти ке за ру беж ных 
бан ков и предс тав ле ны фак то ры, свя зан ные и не с вя зан ные с появ ле
нием пло хих кре ди тов в за ру беж ной сис те ме. 

Клю че вые сло ва: кре дит ный порт фель, бан ковс кие ак ти вы, бан
ковс кие рис ки, уп рав ле ние ак ти ва ми и пас си ва ми, ком мер чес кие 
бан ки.
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Бү гін де не сие порт фе лі банк тің не сиелік саяса ты ның са-
па сы ту ра лы пайым дауындағы жә не есеп ті ке зең де гі не сиелік 
қыз мет тің нә ти же сін бол жам дауға мүм кін дік бе ре тін анық-
тау шы кри те рий бо лып та бы ла ды. Не сие порт фе лі нің са па сын 
тал дау жә не ба ға лау банк ме нед жер ле рі не өз де рі нің не сиелік 
опе ра цияла рын тиім ді бас қа ру ла ры на қыз мет ете ді. Са па лы не-
сие порт фелiн қа лып тас ты ру қар жы ре су рс та рын ор на лас ты ру-
дың негiзгi ба ғыт та ры ның бiрi ре тін де кез кел ген банк үшiн ең 
ма ңыз ды мә се ле бо лып та бы ла ды. Ком мер ция лық банк тің са-
па лы не сие порт фелi – бұл не сие ре су рс та рын жи нақ тау жә не 
үлестiру, берiлген не сиелер мерзiмде рі жә не со ма ла ры бо йын-
ша банк те бар не сие қор ла ры на сәй кес ке летiн жағ дайда жү зе ге 
асы ры ла тын не сие порт фе лі, мұн дай жағ дай лар да ол бо йын ша 
та быс ты лық дең гейі мак си мал ды мүм кін дік ті бо лып та бы ла ды, 
ал тәуе кел дең гейі ми ни мал ды дең гейге сәй кес ке ле ді. Са па лы 
не сие порт фелiн қа лып тас ты ру – банк қыз ме ті нің ма ңыз ды мін-
дет те рі нің жә не бас ты проб ле ма ла ры ның бі рі бо лып та бы ла ды 
[1].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ұлт тық Бан кі нің мә лі мет те рі-
не сәй кес, ком мер циялық банк тер дің aктив тер құ ры лы мын да-
ғы ең көп үлес ті (жиын тық ак тив тер дің 63,1%-ы) 14 513 мл рд. 
тең ге со ма да ғы не сие порт фе лі ала ды (2014 жыл дың ба сын да 
– 13  348 мл рд. тең ге), 2014 жыл дың ба сы нан бе рі өсу 8,7% бол-
ды. Заң ды тұл ға лар ға қа рыз дар не сие порт фе лі нің 52,4% үле-
сі мен 7 603 мл рд. тең ге (2014 жыл дың ба сын да – 7 473 мл рд. 
тең ге не ме се не сие порт фе лі нің 56,0%-ы), 2014 жыл дың ба сы-
нан бе рі өсу – 1,7% бол ды. Же ке тұл ға лар ға қа рыз дар не сие 
порт фе лі нің 25,4% үле сі мен 3 684 мл рд. тең ге (2014 жыл дың 
ба сын да – 3 297 мл рд. тең ге не ме се не сие порт фе лі нің 24,7%-
ы), 2014 жыл дың ба сы нан бе рі өсу – 11,7% бол ды. Тұ ты ну шы-
лық қа рыз дар не сие порт фе лі нің 17,9% үле сі мен 2 604 мл рд. 
тең ге (2014 жыл дың ба сын да 2 241 мл рд. тең ге не ме се не сие 
порт фе лі нің 16,8%-ы), 2014 жыл дың ба сы нан бе рі өсу – 16,2% 
бол ды. ШОБ-қа қа рыз дар не сие порт фе лі нің 20,4% үле сі мен 
2 960 мл рд. тең ге (2014 жыл дың ба сын да – 2 342 мл рд. тең ге 
не ме се не сие порт фе лі нің 17,5%-ы), 2014 жыл дың ба сы нан бе-
рі өсу – 26,4% бол ды. NPL – жұ мыс іс те мейт ін қа рыз дар (90 
күн нен ас там мер зі мі өт кен бе ре ше гі бар) 4 359 мл рд. тең ге не-

ҚР КОМ МЕР ЦИЯЛЫҚ 
БАНК ТЕ РІ НІҢ НЕ СИЕ 

ПОРТ ФЕ ЛІ НІҢ  
АҒЫМ ДА ҒЫ ЖАҒ ДАЙЫ 
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ме се не сие порт фе лі нің 30,0%-ы (2014 жыл дың 
ба сын да – 4 158 мл рд. тең ге не ме се не сие порт-
фе лі нің 31,2%-ы) бол ды. Не сие порт фе лі бо йын-
ша про ви зиялар 4 707 мл рд. тең ге не ме се не сие 
порт фе лі нің 32,4%-ы мөл шер де (2014 жыл дың 
ба сын да – 4 644 мл рд. тең ге не ме се не сие порт-
фе лі нің 34,8%-ы) қа лып тас ты [2].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның банк сек то ры-
ның не сие порт фе лі нің жағ дай 1-суретте көр се-
тіл ген. 

беп бо лып отыр. Банк тер дің ба ла нс та рын тө леу 
мер зі мі 90 күн нен аса өтіп кет кен қа рыз дар дан 
та за лау үшін тиім ді ша ра лар әзір леу жә не пай-
да ла ну қар жы жүйесі нің тұ рақ ты жұ мыс іс те уін  
қам та ма сыз ету де гі өзек ті проб ле ма лар дың бі рі 
бо лып та бы ла ды.

Қа зақ стан дық банк тер дің не сие порт фель де-
рі нің са па сын жә не оң тай лы құ ры лы мын қам та-
ма сыз ету мен бай ла ныс ты ахуал соң ғы бір не ше 
жыл бойы өз гер ген жоқ. Мем ле кет та ра пы нан 
бел сен ді түр де сая сат жүр гіз бе йін ше жә не қол-
дау көр се тіл ме йін ше «жұ мыс іс те мейт ін» қа рыз-
дар мә се ле сі нің ше ші мі ұзақ жыл дар ға со зы лып 
ке туі мүм кін екен ді гін да мы ған ел дер дің «на-
шар» кре дит тер ді ше шу де гі прак ти ка сы көр се-
тіп отыр. 

Жал пы, ірі ше тел банк те рін де не сие про-
це сін ұйым дас ты ру ды не сие бө лі мі жү зе ге 
асы ра ды. Не сиелік тал дау бө лі мі бар лық не-
сиелеу үр ді сін жүйе лен ді ріп, қол дап оты ра ды. 
Ссу да лық функ ция мен не сиелік тал дау ды бө-
лу не сиелік бө лім дер өзі нің ті ке лей жұ мы сы на 
то лы ғы мен жұ мы ла ала тын ды ғын көр се те ді. 
Кі ші гі рім банк тер де жә не кей бір банк фи ли ал-
да рын да не сиелік тал дау не сиелік қыз мет кер 
мін де ті не кі ре ді. Екін ші жа ғы нан, екі бө лім-
ді бө лу не сиелік тал дау дың не ғұр лым жо ға ры 
дең гейлі обьек тив ті лі гі не жә не не сиелік ке лі-
сімшарт ты не ғұр лым ой лас ты рып, бе кі ту ге ық-
пал ете ді. Не сиелер бо йын ша банк тер дің зиян ға 
ұшы рауы ның өс уіне бір ша ма әсер ете тін фак-
тор лар ға жа сал ған тал дау ба тыс тың бан кир ле-
рі не мы на дай қо ры тын ды жа сауға мүм кін дік 
бе ре ді: дү ниежү зі лік банк тер дің мә лі мет те рі-
не сәй кес, не сиелер бо йын ша банк тер дің зиян 
шегуін ің бас ты се бе бі, 67% іш кі фак тор лар, ал 
33% сырт қы фак тор лар үле сі ке ле ді. Не сие бо-
йын ша банк тер дің зиян шегуіне се беп бо ла тын 
сырт қы фак тор лар қа та рын да бі рін ші орын да 
ком па ниялар дың банк рот ты ғы ның тұ руы те гін 
емес. Банк тің кез кел ген қа рыз алу шы сы мұн-
дай фак тор лар ды ба сы нан ке шуі мүм кін. Сон-
дық тан, қа рыз алу шы ның не сиелік қа біле тін 
тал дай оты рып, банк қыз мет кер ле рі мін дет ті 
түр де оның қар жы лық жағ да йын  анық тап бі-
лу ге тиіс. Банк рот тық тың бас ты се беп те рі не 
бас қа ру да ғы же тіс пеуші лік, тиім ді бас қа ра тын 
ақ па рат тар жүйесі нің бол мауы, на рық жағ да-
йын да ғы өз ге рістр мен бә се ке ге тө се ле ал мауы, 
өз мүм кін дік те рі нің ша ма дан тыс кө бе йіп  ке туі, 
яғ ни ре су рс та ры ның жоқ ты ғы на қа ра мас тан, 
ком па нияның жыл дам ке ңеюі, ак ционер лік ка-
пи тал дың же тіс пеуші лі гі жә не зайым дық қа ра-
жат тар дың үле сі нің жо ға ры лы ғы жа та ды. 
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14184,4

елі

2
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1-су рет – ҚР банк сек то ры ның не сие порт фе лі нің 
жағ дайы (млн. теңге) [2]

ҚР банк сек то ры ның не сие порт фе лі 2014 
жы лы 14184,4 млн.тең ге ні құ ра ды. Бұл 2013 са-
лыс тыр ған да 17,8%-ға жо ға ры ла ған. Бұл екін ші 
дең гейлі банк тер дің не сие оп ре ацияла ры ның 
ха лық ара сын да сұ ра ныс қа ие болуын ың кө рі-
ніс бо лып отыр. Не сие порт фель дің кө ле мі ұл-
ғай ған мен де, қа зір гі уа қыт та не сие порт фе лі нің 
са па сы оң тай лы емес. Жал пы ал ған да банк тік 
қа рыз дың 31%-ын үміт сіз не сиелер құ рап отыр. 
Бұл ком мер циялық банк тер дің қыз ме ті нің ал ға 
бас уына ке дер гі бо ла ты ны анық. 

Қа зақ стан екін ші дең гейлі банк те рі нің не сие 
порт фе лі нің са па сы 1-кес те де көр се тіл ген. 

Елі міз де гі ҚР банк сек то ры не сие порт фе лі-
нің жә не 90 күн нен ас там мер зі мі өт кен бе ре ше гі 
бар қа рыз да ры ның жағ дайы 2-диаг рам ма да көр-
се тіл ген. 

Ком мер ция лық банк тер дің не сие порт фе лі-
нің жал пы қа рыз да ры ның 65,5%-ы не гіз гі бо-
ры шы мен есеп тел ген сый ақы бо йын ша мер зі мі 
өт кен қа рыз дар. Ал қал ға ны үміт сіз не сиелер 
бо лып отыр. Бұл банк тер дің та ра пы нан клиент-
тер ге не сие бе ру ке зін де ба қы лаудың, тал дау 
жұ мыс та ры ның тиіс ті дә ре же де жүр гі зіл меуі, 
со ны мен қа тар, ел де гі эко но ми ка лық жағ дай-
дың да әсе рі жә не Ұлт тық Банк та ра пы нан ба қы-
лаудың жет кі лік сіз ді гі орын алып отыр ға ны се-
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Ше тел дік банк тер дің тә жі ри бе сін де қа рыз 
алу шы ның не сиелік қа бі ле тін же те ба ға лау не-
сиелік тәуе кел ді тө мен де ту де гі бас ты ша ра бо-
лып та бы ла ды. Не сиелер дің қайтарыл мауы нан 
зиян ше гу – кез кел ген банк қыз ме ті нің не га тив-
ті жа ғы. Олар ды то лық жою мүм кін емес, бі рақ 
ең тө мен гі мөл шер ге жет кі зу ге бо ла ды. 

Аме ри кан дық ком мер циялық банк тер де 
проб ле ма лық не сиелер дің пай да бо лу се беп те рі н 
ай қын дау ға кө мек те се тін, сол сияқ ты олар дың 
пай да болуын  бол жайт ын то лық жүйе жұ мыс 
жа сай ды. Бұл жүйеге сәй кес кү мән ді не сиелер-
дің пай да болуына әсер ете тін банк ке бай ла ныс-
ты жә не бай ла ныс ты емес фак тор лар кел ті рі ле ді. 
Бі рін ші фак тор лар ға не сиелік про цес пен бай ла-
ныс ты, яғ ни не сиелік өті ніш ке, не сиелік құ жат-
тар ға жә не т.б, жа са ла тын  тал дауды қам ти тын 
бар лық ас пек ті ле рі жа та ды. Екін ші фак тор лар ға 
қо лай сыз эко но ми ка лық жағ дай жә не тө тен ше 
оқи ға лар жа та ды. 

Не гі зі нен, банк те гі жо ғар ғы буын  бас шы ла-
ры ның бі рін не сиелік мо ни то ринг үшін жа уап ты 
ет кен жөн. Бұл функ ция, әсі ре се кі ші банк тер-
де банк тік қыз ме тін бас қа ба ғыт та ры ның мо ни-
то рин гі қыз ме ті мен бі рік ті рі луі мүм кін. АҚШ 
конг ре сі тұ ты ну шы ла ры пайыз дық тө лем дер дің 
мөл ше рі жә не бас қа да тө лем дер ту ра лы то лық 
ақ па рат тан ды ру ға қол жет кі зу мақ са тын да не-
сиелеу ая сын да дәйек ті ақ па рат ту ра лы бір қа тар 
заң дар қа был да ған. Со ны мен қа тар, не сиені ор-
на лас ты ру да ғы мүм кін бо ла тын тең сіз дік ті жою, 
не сиені өтеу ке зін де гі қа те лер ді тү зеуді заң дас-
ты ру ды ен гі зу үшін де заң дар қа был дан ған [3]. 

Жал пы кез-кел ген банк үшін са па лы не сие 
порт фе лін қа лып тас ты ру ең не гіз гі мақ сат бо-
лып та бы ла ды, ал банк тің қа рыз опе ра цияла рын 
бас қа ру қыз ме ті же тіс тік тер ге жет кі зе ді. Мер зі-
мі өт кен не сиелер ге қор жын қа лып тас ты ру жә не 
қа рыз опе ра цияла рын бас қа ру ды то лық жү зе ге 
асы рыл мауы ның нә ти же сін де пай да бол ған жа-
ғым сыз сәт тер ге ке ле сі фак тор лар ды жат қы зу ға 
бо ла ды: 

– не сие саяса ты ның құ жат та ры ның жоқ бо луы;
– не сие порт фе лі нің то лық ди вер си фи ка-

циясы ның жоқ бо луы;
– бас қар ма ор та лы ғы ның дең гейі ра ционал-

ды бол мауы; 
– қа рыз алу шы ны тек се ру дің жет кі лік ті 

бол мауы;  
– не сиелік құ жат тар ды ба қы лаудың жет кі-

лік ті бол мауы.
Қа рыз опе ра цияла рын бас қа ру дың мұн дай 

же тіс пеуші лік те рі не сие порт фе лі нің тө мен-
гі дә ре же сі не әке ле ді. Мұн дай жағ дай лар дың 

1-кес те – Қа зақ стан екін ші дең гейлі банк те рі нің не сие порт фе лі нің са па сы [2]

2-су рет – ҚР банк сек то ры не сие порт фе лі нің жә не 
90 күн нен ас там мер зі мі өт кен, бе ре ше гі бар 

қа рыз да ры ның жағ дайы (%) [2]
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ал дын алу үшін ком мер циялық банк тер қа рыз 
опе ра цияла рын тиім ді бас қа ру қа жет жә не ҰБ 
та ра пы нан ба қы лауды кү шейт іп, мем ле кет тік 
қор жүр гі зіп отыр ған сауық ты ру ша ра ла ры ның 
тө лем де рі мақ сат ты пай да ла ны луы тиіс. Мә се-
лен, 2015 жы лы үміт сіз не сиелер дің мем ле кет тік 
қо ры елі міз дің се гіз екін ші дең гейлі банк те рі не 
ипо те ка лық не сиелер ді қайта қар жы лан ды ру 
мақ са тын да 130 мил лиард тең ге бөл ді. Мұн дай 
жүр гі зіл ген кө мек банк тер дің шы ғы ны ның ор-
нын тол тыр ға ны мен, мем ле кет ке ке рі әсе рін 
ти гі зе ді. Сон дық тан, екін ші дең гейлі банк тер 
не сие бе ру про це сін де то лыққан ды зерт теу жүр-
гі зіп, клиент тің не сие қа бі лет ті лі гі мен не сиенің 
қам тамa сыз етілуіне үл кен мән бе ріп, банк тің 
қыз ме тін ұсы нуы тиіс [4].

Қо ры та айт қан да, не сиені зерт теу ке зе ңін де 
тәуе кел ді қа да ға лау ға кө бі рек кө ңіл бө лу ке рек. 
Жо ға ры да ғы ағым да ғы жағ дай дың жай-кү йін  
ес ке ре оты рып, банк тің не сиелік порт фел ін қа-
лып тас ты ру жә не бас қа ру үде рі сін тө мен де гі іс-
ша ра лар ар қы лы жүр гі зу ұсы ны ла ды: 

– не гіз гі топ тас ты рыл ған не сиелер мен 
олар ды ал мас ты ра тын тәуе кел дер коэф фи цен тін 
анық тау;

– не сиелік порт фел дің құ ры лы мы ның өз-
гер уіне әсер ете тін фак тор лар ды анық тау жә не 
тал дау; 

– әр бе ріл ген не сиелер ге жа са лы на тын ре-
зе рв тер кө ле мі мен банк тің не сиелік порт фе лі 
тәуеке лі не ре зе рв тік қор со ма сын анық тау; 

– не сие бе ру ал ды ша ра ла рын тия нақ ты 
өт кі зу; 

– ҰБ та ра пы нан ба қы лауды кү шейту;
– Мем ле кет тік қор дан бө лін ген ақ ша қа ра-

жат та рын мақ сат ты қол да ну; 
– не сиелік порт фель са па сы н жо ға ры ла ту 

бо йын ша ша ра лар жүр гі зу. 
Банк тің не сиелік порт фе лі нің са па сы, оның 

та быс ты жұ мы сы на жә не қар жы лық-ша ру а- 
шы лық жұ мы сын да се нім ді се рік тес ре тін де 
ше шу ші бо лып та бы ла ды. Бел сен ді не сиелік 
опе ра циялар үде рі сін де банк тік не сиелік порт-
фель дің өтім ді лік эле мен ті қа лып та са ды, ал 
банк тің не сиелік ре су рс тар ды дұ рыс ор на лас-
ты ру жә не банк тер ді не сиелік порт фель ді тиім-
ді бас қа ру олар ға ст ра те гиялық мақ сат та ры на 
қол жет кі зу ге жә не банк қыз ме тін де же тіс тік ті 
қар жы лық нә ти же ге қол жет кі зу мен қам та ма-
сыз ете ді. 

 Әде биет тер 

1 «Проб ле ма лық кре дит тер қо ры» АҚ жұ мыс іс теу тұ жы рым да ма сын бе кі ту ту ра лы ҚР ҰБ Бас қар ма сы ның 27.05.2014 
жыл №96 қаулы сы

2 ҚР Ұлт тық Бан кі нің рес ми ин тер нет ре сур сы www.nationalbank.kz
3 Бұ хар баева А.Ж. «Ше тел тә жі ри бе сін де гі банк тер дің не сиелеу ерек ше лік те рі» http://gglob2.otgroup.kz
4 «ҚР ком мер циялық банк те рі нің не сие порт фе лін қа лып тас ты ру жә не са па сын кө те ру» www.bigox.kz ин тер нет ре-

сур сы 
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Factors affecting the value of the 
property of the company

To understand the valuation of these factors and to assess the impor
tance of their control over the creation of the real location of the object.

Natural places to live best when each person will be able to see the 
history of mankind on intalaniani: fertile lands, good climate, water and 
fuel resources, construction convenient place. Located in this area, houses, 
public buildings, cultural structures, industrial and commercial buildings, 
public facilities built, made their way through. Improved residential areas, 
and the development of the economy, in business, in accordance with the 
activation of human behavior, determines the level and style of life.

Key words: business valuation, real estate, the price , the estimated 
value.

Ас қа ро ва Ж.А.

Кә сі по рын ның мү лік тік құ ны на 
әсер ете тін фак тор лар

Құн ды ба ға лауда атал ған фак тор лар ды тү сі ну үшін жә не олар дың 
ма ңыз ды лы ғын ба ға лау үшін, жыл жы майт ын объек ті нің ор на лас уы 
н ың құ рылуын  ба қы лау ке рек.

Адам ның әр кез де жақ сы та би ғи жер лер де өмір сү ру ге ын та лан
ға ны ту ра лы адам зат тың да му та ри хы нан кө ре ала мыз, яғ ни құ нар лы 
жер лер де, кли ма ты жақ сы, су жә не отын ре су рс та ры бар, құ ры лыс 
са лу ға ың ғай лы жер лер ді пай да ла нуы. Осы жер лер де ор на ла сып, үй
лер ді, қо ғам дық ғи ма рат тар ды, мә де ни құ рыл ғы лар ды, өн ді ріс тік 
жә не ша ру ашы лық құ ры лыс тар ды, ком му нал ды объек ті лер ді сал ды, 
олар ды жол ар қы лы қос ты. Эко но ми ка ның дам уына сәй кес тұр ғын 
тер ри то рияла ры көр кейт іл ді жә не іс кер лік ке, бел сен ді лік ке сәй кес, 
адам дар дың мі нез құл қы, өмір сү ру дең гейі жә не сти лі анық тал ды. 

Тү йін  сөз дер: Биз нес ті ба ға лау, жыл жы майт ын мү лік, ба ға сы, ба
ға лау құ ны.

Ас ка ро ва Ж.А.

Фак то ры, влияющие  
на стои мос ть иму ще ст ва 

предп рия тия

Что бы по нять и оце нить роль наз ван ных фак то ров в оцен ке 
стои мос ти, сле дует прос ле дить, как фор ми рует ся мес то по ло же ние 
объек тов нед ви жи мос ти. 

Ис то рия раз ви тия че ло ве чест ва по ка зы вает, что че ло век всег
да ст ре мил ся жить в луч ших при род ных ус ло виях – на пло до род ных 
зем лях, у удоб ных га ва ней, в бла гоп рият ном кли ма те, при на ли чии 
вод ных и топ лив ных ре сур сов, в мес тах, где не су щая спо соб ность 
грун тов, глу би на за ле га ния и дру гие при род ные ха рак те рис ти ки бла
гоп рият ны для ст рои тель ст ва. По се лив шись в та ких мес тах, лю ди  
ст роили жи ли ща, об ще ст вен ные зда ния, куль то вые соору же ния, 
произ во дст вен ные и хо зяй ст вен ные пост рой ки, ком му наль ные 
объек ты, соеди ня ли их до ро га ми, бла гоуст раива ли тер рито р ии по се
ле ний, прис по саб ли ва ли их для жиз ни. Раз ви тие эко но ми ки, де ло вая 
ак тив ность, соот ве тс твующие за ко ны оп ре де ля ли стиль и уро вень 
жиз ни и по ве де ния лю дей.

Клю че вые сло ва: оцен ка биз не са, нед ви жи мое иму ще ст во, це ны, 
оце ноч ная стои мос ть.



ISSN 1563-0358                                           KazNU Bulletin. Economics series. №1/2 (113). 2016 61

UDС 338.64 Askarova Zh.A.
Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty  
E-mail: askarova75@mail.ru

Real Estate, which is under the influence of the environment 
on their own, and it has the same impact. Therefore, the impact 
assessment of the value of the property determines the ortafaktorların.

The world experience a significant impact on the valuation of 
the property value assessment established by a number of factors:

Physical: natural earth, climate, resources, topography, soil 
and the creation of a person – buildings, equipment, roads, public 
facilities, sites, and so on;

Social: population trends, old age or youth trends, style of life, 
standard of living, the box of the volume, the level of education 
trends, crime rates, owners of nearby objects and their relationships;

Economic: income level trends, employment, access to credit 
and credit policy, interest rates, a single payment rates, construction 
costs increase or decrease in prices, demand, supply;

Political (administrative): limit or liberal zoning, building codes 
and liberal rules or limits, municipal services, health and safety, tax 
policy, protection of the environment.

However, these factors are set and movement system shows the 
location of the object to be measured. Urban planning theory, the 
universe, the process of the development of society, and to live in 
a society reflects the structure of production and between man and 
nature is the most important form of space.

To understand the valuation of these factors and to assess the 
importance of their control over the creation of the real location of 
the object.

Natural places to live best when each person will be able to see 
the history of mankind on ıntalanğanı: fertile lands, good climate, 
water and fuel resources, construction convenient place. Located 
in this area, houses, public buildings, cultural structures, industrial 
and commercial buildings, public facilities built, made their way 
through. Improved residential areas, and the development of the 
economy, in business, in accordance with the activation of human 
behavior, determines the level and style of life.

So, topography residential areas in terms of natural resources and 
raw materials, has an opportunity to commercial success (different 
production, industry, transport, health and wellness services) areas 
was determined. Urban concept – a functional nature. Zoning on 
the basis of important social categories, they are: at home, rest and 

FACTORS AFFECTING 
THE VALUE OF THE 
PROPERTY OF THE 

COMPANY
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Factors affecting the value of the property of the company

work. Home – residential area of   the city, close to 
the city, located in the best area of   respiratory air 
is clean, comfortable housing, but it is independent 
and is located in the industrial production. Their plan 
is subject to the general principle of construction of 
the city supported. They Are:

1. The principle of functional zoning of the 
function, the universe is divided into the following 
sections: work, social life, home and leisure. None 
of the function itself can not exist. Therefore, the 
structure of the planned settlement, first of all, for 
all sections of the settlement, the creation of a stable 
and reliable inter-related conditions, and the rest of 
the life cycle is determined by the exchange of each 
other. Carried out on areas of mutual sanitary and 
hygienic conditions, including: natural occurrence 
of the wind direction is not due to housing 
production; must be higher than the residential area 
of   the river and relief, etc. Residential construction 
and industrial enterprises, utilities and storage areas, 
etc. productions (SPZ) is determined by the distance 
between the damage to the following classes: first-
class enterprises – 1000 m, 500 m in the second, 
third – 300 m, 100 m in the fourth, fifth – 50 m;

2. How does the nature of the complete unit. 
None of the function of the city itself will not be 
able to live a private life. The structure of the city 
is planned for all parts of the city, is the creation 
of a stable and reliable conditions related. All 
functional areas of the city is part of the landscaping. 
Architectural and landscaping will be carried out by 
a unit of the structure of the planning. Integration 
of all types of trees and gardens in the universe 
need to break the whole system. Landscaping and 
revitalize the urban environment, population creates 
a microclimate, homes, and their dust, noise, solar 
radiation and stores.

3. To create a relationship with their functions in 
accordance with the public media system: the total 
regional center in the city center is planned industrial 
centers of the region and the rest of the district – the 
local centers (small district, quarterly). Devoted to 
public centers: the formation of the cultural place in 
accordance with the level of service to the public; the 
establishment of non-governmental organizations 
(meetings, allies, clubs, organizations, etc.); the 
formation of the social infrastructure of the city.

4. The organization of the city’s transport 
planning. This is a public road system. His role 
qonıstandırwdağı comfortable, and a short walk, 
resettlement of all the functional organization of 
transportation between regions; the architecture of 
the settlement.

5. The universe is emerging as a structure 
in the architectural plan of the structure, which 
is characterized by its ability to improve the 
development of options and take the opportunity 
to respond to rapid and unplanned fix flexible. 
Focuses on the reserve Territories and methods of 
communication (for example, linear structures), etc.

6. Сity in the universe. The universe – is part of 
the residential areas. Residential areas of the corporate 
system or residential land in the resettlement of the 
natural landscape of the center of the profile and 
create a group in various rational space.

7. Complexity – the universe is based on five 
main issues to consider in the development: social, 
environmental, economic, aesthetic and technical.

The purpose of social planning is related to 
the following social functions: housing, education, 
services, leisure, labor and management.

Environmental – physical, sanitation and 
climatic parameters determined by the average 
life needs. This is determined by the value of the 
environmental protection issues.

The purpose of the Economic territorial rational 
use of resources and the efficient use of production 
factors.

Aesthetic aim to provide a complete aesthetic 
quality of the environment.

The purpose of the technical area relefterimen, 
the ability of black soil, etc. to solve the problems 
of engineering and geological services. At the same 
time, production of construction materials in the 
region and the development of the construction 
material-technical base features.

All the design principles and requirements 
for the construction of the city aims to create 
favorable conditions for human activities. All of the 
construction rules and regulations based on this idea. 
For example, for the construction of housing close to 
the natural areas of positive and sanitary conditions 
are rivers, ponds, landscaping jerlerinbölip. Caring 
for a person takes into account the requirements of 
the environment in accordance with environmental 
regulations.

Above the physical, social, economic and 
political factors that determine the environment of 
the location of the real estate development.

Real Estate Appraisal environment of the location 
of the object in the theory of the development of a 
series of four sets:

1. Height
2. Stability
3. Recession
4. Renovation
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The estimated value of the development plan 
for the property complex, where the estimated 
location and residential real estate projects and 
development cycle is necessary to determine the 
actual location of the cycle. For example, the 
financial condition of low, measured light industrial 
enterprises (garment factory). Its location is the 
development of a strong manufacturing industry 
enterprises. Employment increases, revenue 
growth, increase the standard of living. That is, 
the object to be measured (garment factory) is the 
location of the growth period. It is necessary to 
wait for the increase in the demand for ready-made 
garment products. No other garment enterprises 
in the region. This is expected to increase in the 
value of the property complex of the factory. This 

potential investors the opportunity to purchase or a 
part of its share of the enterprise.

This example not only in the economic 
conditions of the real estate property market, as 
well as districts, cities and facilities you need to 
analyze the layout area. Sometimes the national and 
international level should be considered as aspects 
of the economy: industrial and employment from 
the point of view of developing economic structure; 
ensuring the further development of the services 
sector and a combination of factors that can increase 
the production of industrial goods; the growth and 
development of its production costs, the impact 
on the circulation of money. Social sphere should 
be given to the needs of individuals and groups: 
changes in the social structure of the population, and 
employment; affect life on the type of employment; 
structural problems of young families, professional 
attitude and level of education; changes in the 
structure of land ownership and its impact on the 
housing market; income and low-income families 
affect transport costs. In other words, the real 
property is necessary to consider the impact of these 
factors on 3 levels: regional, local and direct on the 
environment, as well as including real property.

 
                 stability                                                               renewal 
 
 
       increase                              decline 
 
 

 
Figure 1 – Places of location 

of the property development cycle

Table 1 – Factors affecting the value of the property of the company

Factors Characteristics

Physical, 
environmental, 

location

Location: climate, resources, topography, black soil, in the center of the business, work places, residential area, 
roads, railways, coast-mail, green areas and community facilities (garbage places, etc.), road conditions, etc.
- Depending on the nature of the site: size, type, size, topography, access, landscaping, use zoning, easements, 
general view, attraction, etc.
- Buildings and structures: the number, type, and quality of constructions, style, design, equipment, etc.

Economic

- Economic state of the world economy in general; the country, the region, the economic situation at the local 
level, the company’s financial condition.
- Demand: the level of employment, wages and income, solvency, and the availability of sources of financing, 
interest rate, rental payment performance, at the time of the sale costs.
- Offer: an area of   land offered for sale, the number of objects on sale (property complexes), on construction 
costs, financing costs and taxes.

Social

- Varпanttэlэрэ land use, business (small, large, cheap, expensive) real estate, land in the procurement of basic 
needs.
- The environment, the owner of the object and its relations with its neighbors, as well as the basic need of a 
feeling of ownership.
- Changes in family size and population trends, aging or rejuvenation.
- Changes in the level of education and criminal tendencies.
- Life style and standard of living.

Administrative 
(political), legal

- tax and financial policy.
- Different types of discounts.
- Control of land use and lease payment performance.
- Zoning: prohibition, restriction.
- Limited construction norms and rules.
- Municipal services: roads, landscaping, engineering, equipment, means of public transport, schools, health and 
safety, fire-fighting service.
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Table 2 – Information on supply and demand

General Real Relative
Economic
In the social
of the environment
Administrative (political)

Land
Environment online
Construction

Costs
Sales
In the middle of the income and 
expenses

Real Estate Appraisal affecting the economic, 
social, political and physical considering these 
factors, we also solved the problems of applied 
economic analysis, the assessment of her 
property. For their final results of data collection, 
processing and analysis of standardized methods 
of classification. Based on the content of the above 
factors, to collect information that affects the value 
of the property can be divided into three large 
groups.

From the geographical point of view of the 
economy in general and comparative information 
prepared in three hierarchical levels: regional, 
close to the city and the environment. Factors 
that affect the valuation of the qualitative and 
quantitative characteristics for which data are 
available are: evaluation and calculation of the 
amount of the appraised value of the location 
of objects and provides a basis for assessing the 
economic analysis.
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Алиева Б.М.

Влия ние гло ба ли за ции  
на эко но ми ку Рес пуб ли ки  

Ка за хс тан в ус ло виях  
ми ро во го кри зи са

До ми ни рующие тен ден ции в ми ро вой эко но ми ке мож но клас си
фи ци ро вать как пе ре ход от ин ду ст риаль ной к ин но ва ци он нотех но ло
ги чес кой эко но ми ке в раз ви тых и раз ви вающих ся ст ра нах, гло ба ли за
цию ми ро вой эко но ми ки в це лом и на ра стание гло баль ной кон ку рен ции 
и ре гиональ ной ин тег ра ции на циональ ных эко но мик. Ана лиз по ка зал, 
что наибо лее ус пеш но раз ви вают ся те ст ра ны, в ко то рых го су да рс
тво эф фек тив но сот руд ни чает с част ным сек то ром эко но ми ки. Та кое 
сот руд ни чест во раз ви вает ся в двух нап рав ле ниях: коор ди на ция сов
мест ных ин вес ти ций в ст ра те ги чес кие от рас ли и раз ви тие де ло во го 
сот руд ни чест ва на прин ци пах коопе ра ции и ин тег ра ции. Ис хо дя из 
ми ро во го опы та, Ка за х стану необ хо ди мо сде лать ос нов ной упор на 
ини ци ати ву по коор ди на ции ин вес ти ций и раз ви тия де ло во го сот руд
ни чест ва с биз не сом пу тем реали за ции по ли ти ки ин ду ст риальноин
но ва ци он но го раз ви тия ст ра те ги чес ких от рас лей эко но ми ки. Од ной 
из важ ней ших за дач ин ду ст риальноин но ва ци он но го раз ви тия ст ра ны 
яв ляет ся реали за ция це ле вых ин вес ти ци он ных и науч нотех ни чес ких 
прог рамм, ре гу ли ро ва ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти, что пот ре бует 
пе рес мот ра и оп ре де лен ной пе ре ст рой ки дей ст вую щей сис те мы го су
да рст вен но го уп рав ле ния ин ду ст риальноин но ва ци он ным раз ви тием. 

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция эко но ми ки, ин но ва ци он нотех но
ло ги чес кое раз ви тие, ин тег ри ро ван нокор по ра тив ные ст рук ту ры. 

Alieva B.M.

The impact of globalization on 
the economy of the Republic of 

Kazakhstan in the global crisis

The dominant trends in the world economy can be classified as a transi
tion from the industrial to the technological innovation and the economy in 
both developed and developing countries, globalization of the world econ
omy in general and the growing global competition and regional integration 
of national economies. The analysis showed that the most successful de
velopment of the countries in which the government is working effectively 
with the private sector of the economy. Such cooperation is developing in 
two directions: coordination of joint investments in strategic sectors and 
the development of business cooperation on the principles of cooperation 
and integration. Based on international experience, Kazakhstan needs to 
make the focus on the initiative to coordinate the investment and develop
ment of business cooperation with the business through the implementa
tion of the policy of industrialinnovative development of strategic sectors 
of the economy. One of the most important tasks of the implementation 
of industrialinnovative development of the country is the implementation 
of targeted investment and scientifictechnical programs, regulation of in
vestment activity, which will require some restructuring and revision of the 
current system of state management of industrialinnovative development. 

Key words: globalization of the economy, innovation and technologi
cal development, integrated corporate structure.

Алиева Б.М.
Жа һан дық дағ да рыс Қа зақ стан 

Рес пуб ли ка сы эко но ми ка сы
ның жа һан да ну әсері

Әлем дік эко но ми ка да үс тем үр діс тер өнер кә сіп тік тех но ло
гиялық ин но ва циялық жә не да мы ған жә не да му шы ел дер де эко но
ми ка ның, жал пы әлем дік эко но ми ка ның жа һан да ну жә не өсіп ке ле 
жат қан жа һан дық бә се ке лес тік жә не ұлт тық эко но ми ка лар дың өңір
лік ин тег ра цияның кө шу ре тін де жік те луі мүм кін. Тал дау ел дер дің ең 
та быс ты да мы ту Үкі мет эко но ми ка ның ба сым дық қа же ке сек тор мен 
тиім ді жұ мыс іс тей ді, он да көр сет ті. Ст ра те гиялық са ла ла рын да бір
лес кен ин вес ти циялар үй лес ті ру жә не ын ты мақ тас тық жә не ин тег ра
ция прин цип те рі ту ра лы іс кер лік ын ты мақ тас тық ты да мы ту: Мұн дай 
ын ты мақ тас тық екі ба ғыт та да мып ке ле ді. Ха лы қа ра лық тә жі ри бе не
гі зін де, Қа зақ стан эко но ми ка ның ст ра те гиялық са ла ла рын да ин ду с  
т рия лықин но ва циялық да му саяса тын жү зе ге асы ру ар қы лы биз нес
тің іс кер лік ын ты мақ тас тық ты да мы ту мен ин вес ти циялар үй лес ті ру 
үшін бас та ма сы бо йын ша фо кус жа сау қа жет. Елі міз дің ин ду ст рия
лықин но ва циялық да му бағ дар ла ма сын іс ке асы ру ең ма ңыз ды мін
дет те рі нің бі рі ин ду ст рия лықин но ва циялық да му мем ле кет тік бас
қа ру дың қол да ныс та ғы жүйесі нің кей бір қайта құ ры лым дау ды жә не 
қайта қа рауды та лап ете ді, мақ сат ты ин вес ти циялық жә не ғы лы ми
тех ни ка лық бағ дар ла ма лар ды, ин вес ти циялық қыз мет ті рет теу, іс ке 
асы ру бо лып та бы ла ды. 

Тү йін  сөз дер: Эко но ми ка ның жа һан да ну, ин но ва циялық жә не 
тех но ло гиялық да му, ин тег ра циялан ған кор по ра тив тік құ ры лы мы.
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г.Ал ма ты  
E-mail: baglan_a74@mail.ru

Пос ле об ре те ния не за ви си мос ти Ка за хс тан расс мат ри вает-
ся в гло баль ной эко но ми ке как ст ра на, пос тав ляющая на ми-
ро вые то вар ные рын ки неф ть, газ, чер ные, цвет ные, ред ко зе-
мель ные и бла го род ные ме тал лы и ура но вую про дук цию. Из 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции перс пек ти вы имеет экс порт 
зер на, хлоп ка и хлоп ко вой про дук ции. 

В на ча ле пе ре ст рой ки раз ви тие Ка за х стана проис хо ди ло по 
клас си чес ко му эко но ми чес ко му сце на рию, так как срав ни тель-
ное эко но ми чес кое преиму ще ст во ха рак те ри зует ся на ли чием 
круп ных за па сов по лез ных ис ко пае мых. Прог ресс раз ви тия 
эко но ми ки Ка за х стана зак лю чает ся в том, что бла го да ря про ве-
де нию го су да рст вен ной по ли ти ки по прив ле че нию иност ран-
ных ин вес ти ций в сырь евые от рас ли про мыш лен нос ти и осу-
ще ст вле нию ст рук тур но-инс ти ту циональ ных преоб ра зо ва ний 
в фи нан со вой сфе ре в ст ра не проис хо дит рост уров ня жиз ни 
и на коп ле ние фи нан со вых ре сур сов. Дос тиг ну тые ус пе хи соз-
дают пред по сыл ки для пе ре хо да на пос тин ду ст риальное ин но-
ва ци он но-тех но ло ги чес кое раз ви тие. 

В нас тоя щий мо мент уже мож но с уве рен ностью заяв лять, 
что Ка за хс тан яв ляет ся го су да рст вом с ры ноч ной эко но ми кой. 
Это бы ло приз на но и ми ро вым эко но ми чес ким сооб ще ст вом, 
так как на ша ст ра на са мой пер вой из Сод ру же ст ва Не за ви си-
мых Го су да рс тв по лу чи ла ин вес ти ци он ный ст ра но вой рейт инг. 
Од на ко Ка за хс тан, го су да рс тво с не боль шой по объему эко но-
ми кой, соеди няющей зна чи тель ный ре сурс топ лив но го и ми-
не раль но го сырья, для ин вес ти ций в об ра ба ты вающие от рас ли 
про мыш лен нос ти не очень ин те ре сен. 

Вс ледс твие че го эко но ми ка ст ра ны ока зы вает ся че рес чур за-
ви си мой и нес та биль ной из-за ко ле ба ний на рын ке сырьевых ре-
сур сов. Как вид но из ми ро вой прак ти ки, не ред ко раз ви вающиеся 
ст ра ны с боль шим сырьевым по тен циа лом все же не имеют ста-
биль но го эко но ми чес ко го рос та, вы нуж ден ные че рес чур за ви си-
мо реаги ро вать на кон ъюнк тур ные транс фор ма ции на ми ро вых 
то вар ных рын ках сырья. По лу чая боль шие ди ви ден ды от про да-
жи сырья, и го су да рс тво, и част ные ком па нии не вк ла ды вают ся 
в раз ви тие дру гих от рас лей эко но ми ки. И, наобо рот, го су да рс тва 
с не боль ши ми сырь евы ми за па са ми, что бы вы жить, все вре мя 
ищут но вые ис точ ни ки по пол не ния каз ны, раз ви вают ин но ва ци-

ВЛИЯ НИЕ  
ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ  
НА ЭКО НО МИ КУ  

РЕС ПУБ ЛИ КИ  
КА ЗА ХС ТАН  

В УС ЛО ВИЯХ  
МИ РО ВО ГО КРИ ЗИ СА
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Влия ние  гло ба ли за ции  на эко но ми ку  Рес пуб ли ки  Ка за хс тан  в ус ло виях  ми ро во го кри зи са

он ные тех но ло гии и но вые сек то ры эко но ми ки. 
Но сле дует учес ть, что за па сы сырья не бес ко-
неч ны, и это чре ва то серь ез ны ми проб ле ма ми для 
эко но ми чес кой ста биль ности ст ра ны пос ле то го, 
как мес то рож де ния по лез ных ис ко пае мых бу дут 
пол ностью вы ра бо та ны. 

От ме чая по зи тив ные из ме не ния в сфе ре 
ст рук тур но-инс ти ту циональ ных ре форм, уве-
ли че ние ста биль ности фи нан со во го сек то ра и 
ак ти ви за цию тем пов рос та экс порт ных воз мож-
нос тей Ка за х стана, нуж но под черк нуть так же, 
что об ра ба ты вающие от рас ли про мыш лен нос-
ти и сек то ра ус луг произ во дст вен но го ха рак те-
ра не об ре ли еще над ле жа ще го раз ви тия. Важ-
ным предс тав ляет ся расс мот ре ние воп ро сов о 
це ле вой установ ке, нап рав ле ниях и спо со бах 
тех но ло ги чес ко го раз ви тия, эта пах и приори те-
тах ст рук тур но-тех но ло ги чес ких преоб ра зо ва-
ний, ис точ ни ках тех но ло гий. Здесь мо гут быть 
раз лич ные ва ри ан ты под хо дов, со че та ние ко то-
рых оп ре де лит на циональ ную мо дель тех но ло-
ги чес ко го раз ви тия. В сов ре мен ной эко но ми ке 
Ка за х стана су ще ст вуют сле дующие проб ле мы: 
сырь евая нап рав лен ность эко но ми ки; сла бая 
ин тег ра ция в ми ро вую эко но ми ку и сла бая ме-
жот рас ле вая и меж ре гиональ ная эко но ми чес кая 
ин тег ра ция внут ри ст ра ны; низ кая произ во ди-
тель ность об ра ба ты вающей про мыш лен нос ти; 
не раз ви тос ть произ во дст вен ной и со ци аль ной 
инф раст рук ту ры; на рас таю щий из нос ос нов ных 
фон дов в об ра ба ты вающих от рас лях эко но ми ки; 
об щая тех ни чес кая и тех но ло ги чес кая отс та лос ть  
предп рия тий от ми ро во го уров ня; низ кая до ля 
рас хо дов на НИОКР в ст рук ту ре ВВП и от су тс-
твие эф фек тив ной свя зи нау ки с произ во дст вом.

В ус ло виях гло ба ли за ции эко но ми ки круп-
ные раз ви вающиеся рын ки бо лее об ре ме не ны 
поис ком ин вес ти ций, чем то ва ров и ус луг. Это 
дает им воз мож нос ть соз да ния но вых ис точ ни-
ков дол гов ре мен ных до хо дов. Ес ли ка за хс танс-
кие фи нан со вые ре сур сы бу дут участ во вать 
в раз ви тии та ких круп ных рын ков, как Ки тай 
и Рос сия, то это поз во лит предп ри ни ма те лям 
иметь пос тоян ный и на деж ный ис точ ник до-
хо дов. Раз ви тие ин но ва ци он ной ак тив нос ти и 
пе ре ход к эко но ми ке ин но ва ци он но го ти па яв-
ляют ся спо со ба ми обес пе че ния ус той чи во го 
эко но ми чес ко го раз ви тия рес пуб ли ки. Од на ко 
осу ще ст вле ние дан ной за да чи на прак ти ке ос-
лож няет ся прак ти чес ким от су тс твием ин но ва-
ци он ной инф раст рук ту ры, спе ци али зи ро ван ных 
суб ъек тов ин но ва ци он ной дея тель ности и дей ст-
вен ных ме ха низ мов сти му ли ро ва ния ин но ва ци-
он ной ак тив нос ти. 

Сос ре до то че ние науч но го по тен циала в ком-
па ниях сок ра щает путь от появ ле ния идеи до ее 
реали за ции в конк рет ном то ва ре. Науч ные раз-
ра бот ки сра зу ис поль зуют ся в произ во дс тве. 
Слож ные по за мыс лу и из го тов ле нию про дук-
ты долж ны быть прос ты в об ра ще нии, поэто му 
они  стано вят ся ши ро ко дос туп ны ми мас со во му 
пот ре би те лю: ком пью тер, ви деомаг ни то фон, 
ав то мо биль. Приоб ре тая нау коем кие то ва ры, по-
ку па тель сам оп ла чи вает зна ния, воп ло щен ные в 
то ва ре. Та кой ме ха низм оп ла ты поз во ляет ком-
па нии на ра щи вать свой научный по тен циал и  
пе рейти в раз ряд нау коем ких ( нау коем кие ком-
па нии рас хо дуют на НИОКР не ме нее 2,4% от 
объема про даж).

Опыт за ру беж ных ст ран сви де тель ст вует, 
что глав ным фи нан со вым инс тру мен том ин но-
ва ци он ной по ли ти ки яв ляет ся ис поль зо ва ние 
средс тв го су да рст вен но го бюд же та, хо тя кос-
вен ный инс тру мент го су да рст вен ной под держ-
ки НИОКР че рез на ло го вое си му ли ро ва ние так-
же имеет боль шое зна че ние. Та ким об ра зом, на 
ны неш нем эта пе раз ви тия ве ду щая роль го су-
да рс тва в  станов ле нии ин но ва ци он но го про цес-
са долж на прояв лять ся не толь ко в пря мом его 
фи нан си ро ва нии, но и в на ло го вом сти му ли-
ро ва нии вы со ко тех но ло гич ных форм биз не са, 
так же в поощ ре нии ин вес ти ций в нау коем кие 
произ во дс тва. 

В нас тоящее вре мя при ме няют ся та кие инс-
тру мен ты го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния 
ин но ва ци он ной дея тель ности, как: а) прог но-
зи ро ва ние и оп ре де ле ние приори те тов; б) го су-
да рст вен но-ад ми нист ра тив ные и ры ноч ные ре-
гу ля то ры; в) го су да рст вен ные и ре гиональ ные 
ин но ва ци он ные прог рам мы и бюд же ты; г) го су-
да рст вен ные за ка зы.

Ес ли клас си фи ци ро вать инс тру мен ты го су-
да рст вен ной под держ ки ин но ва ций по ме ха низ-
му фи нан си ро ва ния, то обоб щен но мож но вы де-
лить 3 ви да под держ ки:

– фи нан си ро ва ние го су да рст вен ных исс ле-
до ва тельс ких прог рамм и об щая под держ ка ин-
но ва ци он ной инф раст рук ту ры;

– пря мое фи нан си ро ва ние не го су дарст вен-
ных ком па ний че рез вы да чу гран тов, зай мов или 
суб си дий, нап рав лен ных на про ве де ние ин но ва-
ци он ной дея тель ности, или же зак лю че ние конт-
рак тов на про ве де ние НИОКР для го су да рс тва;

– фис кальное сти му ли ро ва нии не го су-
дарст вен ных ком па ний.

Эф фек тив нос ть при ме не ния ме то дов го су-
да рст вен ной под держ ки за ви сит от те ку ще го 
уров ня ин но ва ци он ной ак тив нос ти, ее ос нов ных 
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ис точ ни ков, на ли чия/от су тс твия ст рук тур ных 
пе ре ко сов в эко но ми ке и дру гих фак то ров. 

Из ана ли за пос ледст вий гло ба ли за ции сле-
дует, что в но вых ус ло виях уст рой ст ва ми ро-
хо зяй ст ва, дея тель ности в рам ках пра вил ВТО 
кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки ст ра ны 
 стано вит ся обя за тель ным ус ло вием воз мож но го 
учас тия в расп ре де ле нии ми ро во го до хо да. А ос-
но вой кон ку рен тос по соб нос ти яв ляет ся ка че ст-
во и дос туп ные це ны .

Ка че ст во про дук ции, обес пе чи вая кон ку рен-
тос по соб ность то ва ра, яв ляет ся дей ст вен ным 
инс тру мен том в борь бе за рын ки сбы та. Впол не 
по нят но, что обес пе че ние ка че ст ва свя за но с до-
пол ни тель ны ми зат ра та ми. Но они быст ро оку-
пают ся за счет вы со кой нор мы при бы ли и боль-
шо го объема про даж. При этом под дер жа ние 
уров ня ка че ст ва про дук ции свя за но с соз да нием 
но вых то ва ров и пос тоян ной ее мо ди фи ка цией.

Кон цеп ция эф фек тив но го уп рав ле ния ка че ст-
вом пре дус мат ри вает сис тем ное воз дейст вие на 
про дукт с целью фор ми ро ва ния па ра мет ров ка-
че ст ва в те че ние все го жиз нен но го цик ла то ва ра.

В ре зуль та те поэ тап но го ос воения ре зуль-
та тов исс ле до ва ний по обес пе че нию эф фек тив-
но го го су да рст вен но го уп рав ле ния в ус ло виях 
гло ба ли за ции сфор ми ро ва ны ос нов ные чер-
ты сов ре мен но го эта па гло ба ли за ции ми ро вой 
эко но ми ки, воз ник шие под воз дейст вием глу-
бин ных и масш таб ных ми ро вых тен ден ций. 
Это 1) но вая ст рук ту ра ми ро вой эко но ми ки, 
ос но ван ная на тех но ло ги чес ких прин ци пах и 
транс на циональ ном ха рак те ре ор га ни за ции об-
ще ст вен но го произ во дс тва; 2) по вы ше ние ро-
ли ин тел лек та в раз ви тии эко но ми ки; 3) но вые 
ус ло вия оп ти маль ности по Па ре то в ус ло виях 
отк ры тос ти на циональ ных эко но мик; 4) тех ни-
чес кое обес пе че ние ми ро вой эко но ми ки че рез 
но вую ор га ни за ци он но-тех но ло ги чес кую ци ви-
ли за цию  – «ин фор ма ци он ное об ще ст во». Даль-
нейшие раз ра бот ки по выяв ле нию но вой ро ли 
и функ ций го су да рс тва и пост рое ние перс пек-
тив ной эко но ми чес кой мо де ли го су да рст вен но-
го уп рав ле ния осу ще ст вля лись имен но для этих 
но вых ус ло вий эко но ми чес кой дея тель ности 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Кро ме то го, раз ра бо та на клас си фи ка ция эко-
но ми чес ких функ ций го су да рс тва с вве де нием 
но вых. Эко но ми чес кие функ ции на ми под раз де-
ляют ся на функ ции: 1) рын ка; 2) собст вен но го су-
да рс тва; 3) го су да рс тва по соз да нию ус ло вий дея-
тель ности рын ка; 4) го су да рс тва по уст ра не нию 
«про ва лов» рын ка. К но вым, воз ник шим в сов ре-
мен ных ус ло виях от не се ны функ ции го су да рс тва: 

ст ра те ги чес кое парт нерс тво с кор по ра тив ны ми 
ст рук ту ра ми; эко но ми чес кая бе зо пас ность, уч-
реж де ние го су да рст вен ной влас ти, го су да рст вен-
но го уп рав ле ния; ин ди ка тив ное пла ни ро ва ние. 
По ка за на роль го су да рс тва по уст ра не нию «про-
ва лов» рын ка на ос но ва нии раз ви тия та ких функ-
ций го су да рс тва, как ста би ли за ция эко но ми ки, 
ком пен са ция внеш них из дер жек, пре дос тав ле ние 
об ще ст вен ных благ, пе ре ра сп ре де ле ние до хо дов. 
По ка за но, что по доб но «про ва лам» рын ка чер той 
сов ре мен ных об ще ств  стано вят ся «про ва лы» са-
мо го го су да рс тва в ви де не со от ве тс твия до хо дов 
и рас хо дов, от су тс твие оцен ки эф фек тив нос ти 
дея тель ности, не рав но мер ное расп ре де ле ние ре-
сур сов. В этой свя зи ак ту аль ной ста ла функ ция 
об ще ст ва – функ ция об ще ст вен ного конт ро ля над 
дея тель ностью го су да рс тва.

В ус ло виях гло ба ли за ции уси ли вает ся эко но-
ми чес кая функ ция ст ра те ги чес ко го парт нерс тва 
го су да рс тва с ин тег ри ро ван но-кор по ра тив ны ми 
ст рук ту ра ми. Ибо меж ду на род ный кор по ра тив-
ный ка пи тал «под тал ки вает» го су да рс тва кон-
ку ри ро вать меж ду со бой по по во ду пре дос тав-
ле ния биз не су наибо лее бла гоп рият ных ус ло вий 
для их дея тель ности.

 В свя зи с ус ко ре нием про цес сов гло ба ли-
за ции в ми ро вой эко но ми ке и воз ник но ве нием 
но вой ст рук ту ры ее ор га ни за ции, ос но ван ной на 
тех но ло ги чес ких прин ци пах и транс на циональ-
ном ха рак те ре, вви ду вы со кой под виж нос ти 
фак то ров произ во дс тва отк ры тых на циональ-
ных эко но мик и для преодо ле ния «не сос тоя-
тель ности» ры ноч но го ме ха низ ма го су да рс тво 
мо жет ис поль зо вать сле дующие нап рав ле ния 
ин но ва ци он ной по ли ти ки:

1. Ре фор ми ро ва ние ст рук ту ры ис пол ни-
тель ных го су да рст вен ных ор га нов и осу ще ст-
вле ние мер по ук реп ле нию деес по соб нос ти го-
су да рст вен ных инс ти ту тов ре ко мен дует ся вес ти 
с уче том раз ра бо тан ной на ми клас си фи ка ции 
и выяв лен ных но вых адек ват ных сов ре мен ной 
эко но ми ке эко но ми чес ких функ ций го су да рс-
тва. В соот ве тс твии с но вы ми дан ны ми научной 
ра бо ты, под раз де ле ния ми нис терс тв и ве до мс тв 
эко но ми чес ко го бло ка (де пар та мент, уп рав ле-
ния, от де лы и др.) мож но ст рук ту ри ро вать (до-
пол ни тель но к приз на кам мак ро-, мик роу ров ня 
и ре гионам) по эко но ми чес ким функ циям го су-
да рс тва – ст рук ту ры по эко но ми чес ким функ-
циям рын ка; собст вен но го су да рс тва, по соз да-
нию ус ло вий эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния 
рын ка и уст ра не нию «про ва лов» рын ка. Кро ме 
то го, го су да рс тву сле дует об ра тить вни ма ние 
на от ра бот ку та ких своих срав ни тель но но вых 
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Влия ние  гло ба ли за ции  на эко но ми ку  Рес пуб ли ки  Ка за хс тан  в ус ло виях  ми ро во го кри зи са

функ ций, как эко но ми чес кая бе зо пас ность, ин-
ди ка тив ное пла ни ро ва ние, уч реж де ние го су да-
рст вен ной влас ти и го су да рст вен но го уп рав ле-
ния, внеш ний конт роль, сер ти фи ка ция и за щи та 
прав собст вен нос ти, за щи та и учас тие в хо зяй-
ст вен ной прак ти ке ин тел лек ту аль ной собст вен-
нос ти. На пол нить но вым со дер жа нием, адек-
ват ной сов ре мен ным ус ло виям эко но ми чес кой 
дея тель ности, функ цию го су да рс тва по внеш-
неэко но ми чес кой дея тель ности, ст ра те ги чес ко-
му парт нерс тву го су да рс тва с кор по ра тив ны ми 
ст рук ту ра ми и др.

3. Да лее при соз да нии и усо вер шенс тво ва-
нии нор ма тив но-пра во вой ба зы, сох ра няя необ-
хо ди мые конт роль ные функ ции го су да рс тва, 
раз ви вать кон цеп цию парт нерс тва го су да рс тва и 
рын ка, осо бен но в меж ду на род ных эко но ми чес-
ких свя зях и ос воении ин но ва ци он но го со дер жа-
ния предп ри ни ма тель ст ва. 

4. Для по вы ше ния эф фек тив нос ти го су да-
рст вен но го уп рав ле ния го су да рс тву сле дует 

про дол жить по ли ти ку де це нт ра ли за ции го су да-
рст вен ной влас ти, сох ра няя и раз ви вая на рес-
пуб ли канс ком уров не ст ра те ги чес кие, меж ду на-
род ные и важ ные конт роль ные функ ции. 

 5. Пря мое бюд жет ное фи нан си ро ва ние ла-
бо ра то рий и дру гих уч реж де ний, за ни мающих ся 
преиму ще ст вен но проб ле ма ми го су да рст вен ной 
важ нос ти (обо ро на, энер ге ти ка, зд ра во ох ра не-
ние) и расп рост ра няющих ре зуль та ты своих ис - 
с ле до ва ний пот ре би те лям на бесп лат ной ос но ве;

 6. Вы да ча без воз ме зд ных суб си дий на про-
ве де ние фун да мен таль ных научных исс ле до ва-
ний уче ным, на хо дя щим ся вне го су да рст вен ных 
ла бо ра то рий (в ос нов ном в уни вер си те тах). По-
лу че ние суб си дий пред по ла гает пол ную от чет-
ность о хо де исс ле до ва ний, пуб ли ка цию по лу-
чен ных ре зуль та тов и т.д. 

 7. Пре дос тав ле ние на ло го вых ль гот и суб-
си дий част но му биз не су, имеюще му ин но ва ци-
он ную нап рав лен ность ли бо вк ла ды вающе му 
собст вен ные средс тва в НИОКР.
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 Бей сен баева А.К.,  
Мыр заева У.А. 

Го су да рст вен ное  
ре гу ли ро ва ние ту ри стс кой  

дея тель ности в РК:  
це ли, ме то ды, прин ци пы

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние раз ви тия ту риз ма – это воз
дейст вие го су да рс тва на дея тель ность хо зяй ст вую щих суб ъек тов и 
ры ноч ную кон ъюнк ту ру для обес пе че ния нор маль ных ус ло вий функ
цио ни ро ва ния ры ноч но го ме ха низ ма, реали за ции го су да рст вен ных 
со ци альноэко но ми чес ких приори те тов и вы ра бот ки еди ной кон цеп
ции раз ви тия ту ри стс кой сфе ры. Это слож ный про цесс, вк лю чающий 
в се бя про це ду ру раз ра бот ки го су да рст вен ной по ли ти ки ре гу ли ро
ва ния раз ви тия ту риз ма, обос но ва ния ее це ли, за дач, ос нов ных нап
рав ле ний, вы бо ра инс тру мен тов и ме то дов ее про ве де ния. Спе ци фи
ка ту ри ст ско го биз не са зак лю чает ся в комп лек та ции турп ро дук та из 
раз лич ных сер ви сов: транс пор та, пи та ния, раз ме ще ния, кон сульс ких 
служб и т.п. От сю да боль шое ко ли че ст во пра во вых и нор ма тив ных 
до ку мен тов, ре гу ли рую щих ту ри ст скую дея тель ность. В пос лед ние 
го ды и в Ка за х стане ста ли уде лять боль ше вни ма ния раз ви тию ту риз
ма. Перс пек ти вы раз ви тия ту ри ст ско го комп лек са во мно гом за ви сят 
от уси ле ния го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния ту ри стс кой сфе ры на 
об ще на циональ ном уров не, ко то рое долж но со че тать ся с сов ре мен
ной ст ра те гией прод ви же ния ре гиональ ных турп ро дук тов.

Клю че вые сло ва: го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние ту ри стс кой 
дея тель ности, ту ра гент, ту ро пе ра тор, ту ри стс кий ры нок.

Beysenbaeva A.K.,  
Mirsaeva U.A.

State regulation of tourist activity 
in RK: purposes, methods, 

principles

Gosudarstvenny regulation of development of tourism is an impact of 
the state on activity of economic entities and market conditions for pro
viding normal operating conditions of a market mechanism, realization of 
the state social and economic priorities and development of the uniform 
concept of development of the tourist sphere. It is the difficult process in
cluding procedure of development of a state policy of regulation of devel
opment of tourism, justification of its purpose, tasks, the main directions, a 
choice of tools and methods of its carrying out. Specifics of tourist business 
consist in a tourist’s product complete set from various services: transport, 
food, placement, consular services, etc. From here a large number of the 
legal and normative documents regulating tourist activity. In the last years 
and in Kazakhstan began to pay more attention to tourism development. 
Prospects of development of a tourist complex in many respects depend 
on strengthening of state regulation of the tourist sphere at the national 
level which has to be combined with modern strategy of advance of re
gional tourist’s products.

Key words: state regulation of tourist activity, travel agent, tour opera
tor, tourist market.

Бей сен баева А.К.,  
Мыр заева У.А.

ҚРда ту рис тік қыз мет ті  
мем ле кет тік рет теу: мақ са ты, 

әді сі, қа ғи да ла ры

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ту ристiк қыз меттi мем ле кеттiк рет
теу – мем ле кет та ра пы нан ту ристiк қыз мет ке жәр дем де су жә не оның 
да муы үшiн қо лай лы жағ дай лар жа сау, қыз меттiң ба сым ба ғыт та
рын ай қын дау жә не қол дау, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ту ра лы ту ризм 
үшiн қо лай лы ел де ген түсiнiктi қа лып тас ты ру, елі міз дің ту рис терi 
мен ту рис тік қыз мет ті жү зе ге асы ра тын тұл ға ла ры ның жә не олар дың 
бiрлестiктерiнiң қауiпсiздiгiн, құ қық та рын қор ғауды қам та ма сыз ету, 
сон дайақ олар дың мүд де лерi мен мүлкiн қор ғау бо лып та бы ла ды. Ту
ри стік ин ду ст рияда мін дет ті түр де әр түр лі ре су рс тар не гі зі қыз мет 
көр се ту дің түр ле рі нен қа лып та са тын дық тан, сы нып тау мен ба ға лау, 
олар дың қор ға лу ре жи мі, қор ша ған ор та ға тү се тін ауырт па лық тың 
жол бе рі ле тін ше гін ес ке ре оты рып, пай да ла ну мен ту рис тік ре су рс
тар дың тұ тас ты ғы ның сақ та лу тәр ті бі, олар ды қал пы на кел ті ру жө нін
де гі ша ра лар ар найы заң дар да бел гі лен ген тәр тіп пен ай қын да ла ды.

Тү йін  сөз дер: ту рис тік қыз мет ті мем ле кет тік рет теу, ту ра гент, ту
ро пе ра тор, ту рис тік на рық.
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«Се год ня на ша ст ра на об ла дает уни каль ной воз мож нос тью 
раз ви вать все ви ды ту риз ма – куль турно-поз на ва тель ный, оз-
до ро ви тель ный, эко ло ги чес кий, экс тре маль ный, спор тив ный и 
дру гие, мы еже год но при ни маем бо лее 4,5 мил лио нов иност-
ран ных граж дан, расс чи ты ваем из го да в год на уве ли че ние 
этой чис лен нос ти», – ска зал Н.А. На зар баев на отк ры тии 18 
сес сии Ге нас самб леи Все мир ной ту рис ти чес кой ор га ни за ции. 

 В пос лед ние го ды сфе ра ту ри ст ско го биз не са вы хо дит на 
ка че ст вен но но вый уро вень. В Кон цеп ции раз ви тия ту риз ма в 
Рес пуб ли ке Ка за хс тан го во рит ся: «Дан ная Кон цеп ция пред по-
ла гает фор ми ро ва ние це ло ст ной го су да рст вен ной по ли ти ки в 
сфе ре ту риз ма, соз да ние пра во вых, ор га ни за ци он ных и эко но-
ми чес ких ос нов фор ми ро ва ния в Ка за х стане сов ре мен ной кон-
ку рен тос по соб ной ин ду ст рии ту риз ма».

Го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние раз ви тия ту риз ма – это воз-
дейст вие го су да рс тва на дея тель ность хо зяй ст вую щих суб ъек тов 
и ры ноч ную кон ъюнк ту ру для обес пе че ния нор маль ных ус ло вий 
функ цио ни ро ва ния ры ноч но го ме ха низ ма, реали за ции го су да-
рст вен ных со ци ально-эко но ми чес ких приори те тов и вы ра бот-
ки еди ной кон цеп ции раз ви тия ту ри стс кой сфе ры. Это слож ный 
про цесс, вк лю чающий в се бя про це ду ру раз ра бот ки го су да рст-
вен ной по ли ти ки ре гу ли ро ва ния раз ви тия ту риз ма, обос но ва ния 
ее це ли, за дач, ос нов ных нап рав ле ний, вы бо ра инс тру мен тов и 
ме то дов ее про ве де ния и осу ще ст вляет ся пу тем:

– соз да ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, нап рав лен ных на 
со вер шенс тво ва ние от но ше ний в сфе ре ту ри стс кой ин ду ст рии;

– со дей ст вия в прод ви же нии ту ри ст ско го про дук та на 
внут рен нем и ми ро вом ту ри стс ких рын ках;

– за щи ты прав и ин те ре сов ту рис тов, обес пе че ния их бе зо-
пас нос ти;

– ли цен зи ро ва ния, стан дар ти за ции в ту ри стс кой ин ду ст-
рии, сер ти фи ка ции ту ри ст ско го про дук та;

– установ ле ния пра вил въез да в РК, выез да из РК и пре бы-
ва ния на тер ри то рии РК с уче том ин те ре сов раз ви тия ту риз ма;

– пря мых бюд жет ных ас сиг но ва ний на раз ра бот ку и реали-
за цию фе де раль ных це ле вых прог рамм раз ви тия ту риз ма;

– соз да ния бла гоп рият ных ус ло вий для ин вес ти ций в ту - 
 ри ст скую ин ду ст рию;

ГО СУ ДА РСТ ВЕН НОЕ  
РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ  

ТУ РИ СТС КОЙ  
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ В РК: 

ЦЕ ЛИ, МЕ ТО ДЫ,  
ПРИН ЦИ ПЫ
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– на ло го во го и та мо жен но го ре гу ли ро ва ния;
– пре дос тав ле ния ль гот ных кре ди тов, 

установ ле ния на ло го вых и та мо жен ных ль гот 
ту ро пе ра то рам и ту ра ген там, за ни мающим ся 
ту ри стс кой дея тель ностью на тер ри то рии РК и 
прив ле кающим иност ран ных граж дан для за ня-
тия ту риз мом на тер ри то рии РК;

– со дей ст вия кад ро во му обес пе че нию ту  - 
ри стс кой дея тель ности;

– раз ви тия научных исс ле до ва ний в сфе ре 
ту ри стс кой ин ду ст рии;

– со дей ст вия учас тию ка за хс танс ких ту рис-
тов, ту ро пе ра то ров, ту ра ген тов и их объеди не-
ний в меж ду на род ных ту ри стс ких прог рам мах;

– обес пе че ния кар тог ра фи чес кой про дук цией;
– ины ми спо со ба ми, при ме няемы ми в по-

ряд ке, установ лен ном за ко но да тель ст вом РК.
Го су да рст вен ные ор га ны по ре гу ли ро ва-

нию ту риз ма в РК. В 1989 г. был лик ви ди ро ван 
Гос ком ту рист СССР, на про тя же нии мно гих 
лет коор ди ни ро вав ший сфе ру ту риз ма в на шей  
ст ра не, и в те че ние трех лет не бы ло ве до мс тва, 
от ве тст вен но го за раз ви тие этой от рас ли. В мар-
те 1992 г. бы ло об ра зо ва но Ми нис терс тво куль-
ту ры и ту риз ма, РК ко то рое ме нее чем че рез год 
бы ло раз де ле но на два са мос тоя тель ных ве до мс-
тва: Ми нис терс тво куль ту ры и Ко ми тет по ту-
риз му.

Даль нейшая реор га ни за ция ап па ра та пра ви-
тель ст ва РК при ве ла к то му, что бы ло об ра зо ва-
но сов ме щен ное ве до мс тво – Ко ми тет по де лам 
мо ло де жи, фи зи чес кой куль ту ре и ту риз му, за-
тем – Ко ми тет физ культу ры и ту риз ма. С 9 ав-
гус та 1994 г. стал функ цио ни ро вать Го су да рст-
вен ный ко ми тет РК по фи зи чес кой куль ту ре и 
ту риз му.

Коор ди на ци он ный ко ми тет по фи зи чес кой 
куль ту ре, спор ту и ту риз му дол жен обес пе чи вать:

– раз ра бот ку ос нов го су да рст вен ной по ли-
ти ки в сфе ре ту риз ма;

– коор ди на цию ра бот по экс пер ти зе пра во-
вых ак тов и прог рамм в сфе ре ту риз ма;

– ана лиз сос тоя ния на циональ но го ту риз ма 
и вы ра бот ку пред ло же ний по его раз ви тию.

Спе ци фи ка ту ри ст ско го биз не са зак лю чает-
ся в комп лек та ции турп ро дук та из раз лич ных 
сер ви сов: транс пор та, пи та ния, раз ме ще ния, 
кон сульс ких служб и т.п. 

От сю да боль шое ко ли че ст во пра во вых и 
нор ма тив ных до ку мен тов, ре гу ли рую щих ту-
ри ст скую дея тель ность. Нап ри мер, ад ми нист-
ра тив ным за ко но да тель ст вом рег ла мен ти рует ся 
воп рос по лу че ния въезд ных виз, ва лют ным за-
ко но да тель ст вом – фор ма рас че тов, та мо жен-

ным – по ря док про пус ка че рез гра ни цу дек ла-
ри руемых то ва ров. Имеют ся нор ма тив ные ак ты 
Госс тан дар та РК о сер ти фи ка ции ту ри стс ких 
ус луг, ак ты го су да рст вен ных ан ти мо но поль ных 
ор га нов о при ме не нии к ту ри стс ким ус лу гам за-
ко но да тель ст ва в сфе ре прав пот ре би те лей и т.д. 
Пе ре чень ос нов ных до ку мен тов нор ма тив но-
пра во вой ба зы ту риз ма предс тав лен ни же:

– Граж данс кий Ко декс РК;
– За кон РК «Об ос но вах ту ри стс кой дея-

тель ности в РК»
– За кон РК «О за щи те прав пот ре би те лей»;
– За ко ны «О стан дар ти за ции», «О сер ти фи-

ка ции про дук ции и ус луг»;
– По станов ле ние Пра ви тель ст ва PК «О ли-

цен зи ро ва нии меж ду на род ной ту рис ти чес кой 
дея тель ности»;

– По станов ле ние Пра ви тель ст ва РК «Пра ви-
ла пре дос тав ле ния гос ти нич ных ус луг в РК»;

– По станов ле ние Госс тан дар та РК «Сис те ма 
сер ти фи ка ции ГОС ТР. Пра ви ла сер ти фи ка ции 
ту ри стс ких ус луг и ус луг гос ти ниц».

В РК ту ризм – раз ви вающаяся от рас ль, и 
влия ние ту ри стс кой ин ду ст рии на эко но ми ку  
ст ра ны по ка нез на чи тель но. Оно адек ват но вк-
ла ду го су да рс тва в раз ви тие дан ной от рас ли, 
фи нан си ро ва ние ко то рой, как и дру гих от рас лей 
со ци аль ной сфе ры, произ во дит ся по ос та точ но-
му прин ци пу. 

Не раз ви тос ть ту ри стс кой инф раст рук ту ры, 
не вы со кое ка че ст во сер ви са, ус той чи вый миф 
о Ка за х стане как о ст ра не по вы шен но го рис ка 
при ве ли к то му, что в нас тоящее вре мя на на шу 
ст ра ну при хо дит ся ме нее 1% ми ро во го ту ри ст-
ско го по то ка.

Вк лад ту риз ма в эко но ми ку ст ра ны оце ни-
вают по-раз но му. По мне нию од них, его до ля в 
до хо дах рес пуб ли канс ко го бюд же та сос тав ляет 
уже поч ти 10%. Дру гие счи тают, что в ка за хс-
танс кой ту ри стс кой ин ду ст рии за ня ты лишь 90 
тыс. чел. (без уче та ра бо чих мест на транс пор те 
и в произ во дс тве су ве ни ров). Третьи по ла гают, 
что его вк лад в бюд жет не пре вы шает 1%, а ра-
бо той в сфе ре ту риз ма обес пе че ны лишь нем-
но гим бо лее 10 тыс. чел. Од на ко да же са мые 
оп ти мис ти чес кие подс че ты сви де тель ст вуют о 
зна чи тель ном отс та ва нии ту ри стс кой ин ду ст рии 
в РК от ми ро вых по ка за те лей.

По ка за тель ту ри стс кой под виж нос ти на се-
ле ния РК – один из са мых низ ких в ми ре. По-
дав ляющая час ть тур фирм пред по чи тает за ни-
мать ся нап рав ле нием своих сооте че ст вен ни ков 
за ру беж, и лишь нем но гие фир мы ра бо тают на 
прив ле че ние ту рис тов в РК. При чем в ос нов-
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ном ту рис ты по се щают Ал ма ты, Тур кес тан, 
Кок че тав.

В та кой ст ра не, как Ка за хс тан, нор маль ным 
мож но счи тать, что не ме нее 80% ту рис тов долж-
ны участ во вать в пу те ше ст виях по ст ра не. Се-
год ня же край не низ кая ту ри ст ская под виж нос ть 
наб лю дает ся как во въезд ном, так и в выезд ном 
ту риз ме. При чи ны та кой си ту ации оче вид ны – 
ск ром ные до хо ды на се ле ния и вы со кие це ны на 
ту ри ст ские ус лу ги, осо бен но внут ри ст ра ны.

Сре ди ос нов ных при чин отс та ва ния оте че-
ст вен ной ту ри стс кой от рас ли мож но вы де лить 
сле дующие:

– пе ри од раз ви тия эко но ми чес кой и по ли ти-
чес кой ста биль ности в ст ра не;

– низ кий уро вень сер ви са;
– от су тс твие те ле ком му ни ка цион ных средс-

тв (инф раст рук ту ры);
– эко ло ги чес кие проб ле мы.
Од на ко на ша ст ра на рас по ла гает ог ром ны-

ми по тен циальны ми воз мож нос тя ми для при-
ема иност ран ных ту рис тов: ши ро та тер ри то рии, 
бо га тое ис то ри чес кое и куль турное нас ле дие, 
сох ра нив шаяся ди кая при ро да в от дель ных ре-
гионах.

Ту ри ст ская ин ду ст рия в РК долж на стать мо-
гу чим сек то ром на циональ ной эко но ми ки. Как 
по ка зы вает за ру беж ная прак ти ка, раз ви тие от-
рас ли бу дет воз мож но в том слу чае, ес ли го су-
да рст вен ные ст рук ту ры, на де лен ные влас тью, 
осоз нают всю важ ность ро ли ту риз ма в де ле со-
ци ально го и эко но ми чес ко го раз ви тия РК и нач-
нут про во дить про тек цио нист скую по ли ти ку в 
от но ше нии ту ри стс кой ин ду ст рии.

За пос лед ние го ды у нас сде ла ны не ко то рые 
сд ви ги в этом нап рав ле нии. В За ко не «Об ос но-
вах ту ри стс кой дея тель ности в РК» впер вые за пи-
са но, что ту ризм яв ляет ся од ной из приори тет ных 
от рас лей эко но ми ки. Ука зом Пре зи ден та РК от 22 
де каб ря 1995 г. №1284 бы ла одоб ре на Кон цеп ция 
реор га ни за ции и раз ви тия ту риз ма в РК.

Глав ная цель кон цеп ции – соз да ние сов-
ре мен но го вы со коэф фек тив но го и кон ку рен-
тос по соб но го ту ри ст ско го комп лек са, обес-
пе чи вающе го, с од ной сто ро ны, ши ро кие 
воз мож нос ти для удов лет во ре ния пот реб нос тей 
ка за хс танс ких и за ру беж ных граж дан в ту ри-
стс ких ус лу гах, с дру гой, зна чи тель ный вк лад в 
раз ви тие эко но ми ки ст ра ны, в том чис ле за счет 
уве ли че ния ко ли че ст ва ра бо чих мест, на ло го вых 
пос туп ле ний в бюд жет ст ра ны, при то ка иност-
ран ной ва лю ты, сох ра не ния и ра циональ но го 

ис поль зо ва ния куль турно го и при род но го нас ле-
дия. Для реали за ции этой це ли пред ло же но:

– вк лю че ние ту риз ма в пе ре чень ос нов ных 
нап рав ле ний ст рук тур ной пе ре ст рой ки ка за хс-
танс кой эко но ми ки;

– вы пол не ние це ле вой прог рам мы «Раз ви-
тие ту риз ма в РК»;

– соз да ние нор ма тив но-пра во вой ба зы раз-
ви тия ту риз ма, соот ве тс твую щей меж ду на род-
ной прак ти ке;

– фор ми ро ва ние эко но ми чес ких ме ха низ-
мов сти му ли ро ва ния раз ви тия иност ран но го и 
внут рен не го ту риз ма, прив ле че ние ин вес ти ций 
в эту сфе ру и за щи та внут рен не го ту ри ст ско го 
рын ка пу тем пре дос тав ле ния на ло го вых и та-
мо жен ных ль гот, го су да рст вен ных га ран тий и 
иных мер го су да рст вен ной под держ ки;

– вве де ние жест кой сис те мы сер ти фи ка ции 
и ли цен зи ро ва ния ту ри стс кой дея тель ности;

– соз да ние бла гоп рият ных ус ло вий для 
коопе ра ции ту ри стс ких, бан ковс ких ст рук тур, 
транс порт ных, гос ти нич ных и ст ра хо вых ком па-
ний в це лях фор ми ро ва ния вы со ко тех но ло гич-
ных комп лек сов ту ри ст ско го обс лу жи ва ния и 
раз ви тия ма те ри ально-тех ни чес кой ба зы от рас ли.

Перс пек ти вы раз ви тия ту ри стс кой от рас ли в 
ст ра не оп ре де ле ны це ле вой прог рам мой «Раз ви-
тие ту риз ма в РК». 

Для реали за ции прог рам мы пре дус мот ре ны 
сле дующие нап рав ле ния:

– ту ризм вк лю чен в пе ре чень ос нов ных нап-
рав ле ний ст рук тур ной пе ре ст рой ки ка за хс танс-
кой эко но ми ки;

– соз да ние нор ма тив но-пра во вой ба зы раз-
ви тия ту риз ма, соот ве тс твую щей ми ро во му 
опы ту и пра во вой прак ти ке;

– фор ми ро ва ние эко но ми чес ких ме ха низ-
мов сти му ли ро ва ния раз ви тия иност ран но го и 
внут рен не го ту риз ма, прив ле че ние ин вес ти ций 
в эту сфе ру и за щи та внут рен не го ту ри ст ско го 
рын ка пу тем пре дос тав ле ния на ло го вых и та-
мо жен ных ль гот, го су да рст вен ных га ран тий и 
иных мер го су да рст вен ной под держ ки;

– вве де ние жест кой сис те мы сер ти фи ка ции 
и ли цен зи ро ва ния ту ри стс кой дея тель ности;

– соз да ние бла гоп рият ных ус ло вий для 
коопе ра ции ту ри стс ких, бан ковс ких ст рук тур, 
транс порт ных, гос ти нич ных и ст ра хо вых ком-
па ний в це лях фор ми ро ва ния вы со ко тех но ло-
гич ных комп лек сов ту ри ст ско го обс лу жи ва ния 
и раз ви тия ма те ри ально-тех ни чес кой ба зы от-
рас ли.
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Ак ту реева Э.A.

Проб ле мы за ня тос ти  
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Ры нок тру да яв ляет ся од ним из наибо лее важ ных, уро вень раз
ви тия ко то ро го яв ляет ся по ка за те лем сос тоя ния эко но ми ки го су да р  
с тва в це лом, а его пра виль ное функ цио ни ро ва ние глав ным ус ло
вием эко но ми чес ко го рос та. В статье оп ре де ле на ак ту аль нос ть те мы 
исс ле до ва ния, да на оцен ка сов ре мен но го сос тоя ния раз ви тия рын ка 
тру да в Рес пуб ли ке Ка за хс тан. Про ве ден ана лиз по ка за те лей уров
ня без ра бо ти цы и за ня тос ти на се ле ния за пос лед ние нес колько лет. 
Спе ци фи кой Ка за х стана и боль шинс тва его ре гиональ ных рын ков 
тру да яв ляет ся вы со кий уро вень са мо за ня тос ти. В ре зуль та те ана ли
за бы ли выяв ле ны проб ле мы, свя зан ные с са мо за ня тос тью граж дан 
в раз лич ных ре гионах Ка за х стана, по сек то рам и от рас лям эко но ми
ки. Ос нов ны ми проб ле ма ми, тор мо зя щи ми раз ви тие рын ка тру да в 
Ка за х стане, яв ляют ся проб ле ма тру доуст рой ст ва на се ле ния, са мо за
ня тос ти на се ле ния в сельс кой мест нос ти, мо ло деж ная без ра бо ти ца. 
Пред ло же ны ре ко мен да ции для улуч ше ния ос нов ных ин ди ка то ров 
рын ка тру да, ко то рые по мо гут обес пе чить по вы ше ние эф фек тив нос
ти за ня тос ти на се ле ния, сни же ние без ра бо ти цы, по вы ше ние ка че ст
ва и кон ку рен тос по соб нос ти ра бо чей си лы в Ка за х стане.

Клю че вые сло ва: без ра бо ти ца, за ня тос ть, са мо за ня тос ть, ры нок 
тру да, мо ло дежь, сель ское на се ле ние, го ро дс кое на се ле ние. 

Zhanabayeva Zh.K.,  
Aktureeva E.A. 

Problems of employment in the 
Republic of Kazakhstan

The labor market is one of the most important, the level of which is 
an indicator of the state of the economy as a whole and its main condi
tion for the proper functioning of economic growth. The article defines 
the relevance of the research topic, assesses the current state of the labor 
market in the Republic of Kazakhstan. The analysis of unemployment rates 
and employment over the past few years. Specificity of Kazakhstan and 
most of its regional labor markets is the high level of selfemployment. The 
analysis identified the problems associated with selfemployment in the 
various regions of Kazakhstan, by sectors and industries. The main prob
lems hindering the development of the labor market in Kazakhstan is the 
problem of population employment, selfemployment in rural areas, youth 
unemployment. Recommendations for improvement of the main indica
tors of the labor market, which will help ensure efficiency of employment, 
reducing unemployment, improving the quality and competitiveness of 
the labor force in Kazakhstan.

Key words: unemployment, employment, selfemployment, labor 
market, youth, rural population, urban population.

Жа на баева Ж.К.,  
Ақ тө реева Э.A. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
жұ мыс пен қам ту мә се ле ле рі

Ең бек на ры ғы ма ңыз ды ның бі рі бо лып ке ле ді, се бе бі, оның да
му дә ре же сі жал пы мем ле кет тік эко но ми ка жағ дайы ның көр сет кі ші 
бо лып та бы ла ды, ал оның дұ рыс жұ мыс іс теуі эко но ми ка лық өсу дің 
бас ты жағ дайы бо лып са на ла ды. Ма қа ла да зерт теу та қы ры бы ның 
өзек ті лі гі анық тал ған, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ең бек на ры ғы дам
уын ың қа зір гі жәйкү йіне ба ға бе ріл ген. Соң ғы бір не ше жыл бо йын ша 
жұ мыс сыз дық дең гейі мен ха лық ты жұ мыс пен қам ту көр сет кіш те рі не 
тал дау жүр гі зіл ген. Қа зақ стан ның жә не оның көп те ген өңір лік ең бек 
на ры ғы ның ерек ше лі гі өзінөзі жұ мыс пен қам ту дың жо ға ры дең гейі 
бо лып та бы ла ды. Тал дау нә ти же сін де Қа зақ стан ның түр лі өңір ле рін
де, эко но ми ка са ла ла ры мен сек тор ла ры бо йын ша аза мат тар дың өзін
өзі жұ мыс пен қам ту ға бай ла ныс ты мә се ле лер анық тал ған. Қа зақ стан
да ең бек на ры ғы ның дам уын  те жейт ін не гіз гі мә се ле ле рі – ха лық ты 
жұ мыс пен қам ту мә се ле сі, ауыл дық жер лер де ха лық тың өзінөзі жұ
мыс пен қам ту, жас тар жұ мыс сыз ды ғы бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан да 
жұ мыс кү ші нің са па сын жә не бә се ке ге қа бі лет ті лі гін кө те ру, жұ мыс
сыз дық ты тө мен де ту, ха лық ты жұ мыс пен қам ту тиім ді лі гін арт ты ру ды 
қам та ма сыз ету ге кө мек те се тін ең бек на ры ғы ның не гіз гі ин ди ка тор ла
рын жақ сар ту үшін ұсы ным дар бе ріл ген.

Тү йін  сөз дер: жұ мыс сыз дық, жұ мыс пен қам ту, өзінөзі жұ мыс
пен қам ту, ең бек на ры ғы, жас тар, ауыл тұр ғын да ры, қа ла хал қы.
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В эко но ми ке за ня тос ть яв ляет ся от ра же нием сос тоя ния рын-
ка тру да, ха рак те ри зующим сба лан си ро ван ность сп ро са и пред-
ло же ния ра бо чих мест, а в со ци аль ной сфе ре – од ним из глав ных 
фак то ров реали за ции тру до во го по тен циала на се ле ния.

В ре зуль та те по зи тив ных сд ви гов, имев ших мес то в реаль-
ном сек то ре эко но ми ки Ка за х стана, прои зош ли за мет ные сд ви-
ги на рын ке тру да. Ес ли в пер вые го ды пе ре ход но го пе ри ода 
си ту ация на рын ке тру да ха рак те ри зо ва лась сни же нием чис-
лен нос ти за ня то го на се ле ния, то на ча ло под ъема эко но ми ки да-
ло но вый им пульс за ня тос ти. С 1999 г. от ме чает ся ста биль ное 
уве ли че ние чис лен нос ти за ня то го на се ле ния и сни же ние уров-
ня без ра бо ти цы (ри су нок 1). 

ПРОБ ЛЕ МЫ  
ЗА НЯ ТОС ТИ  

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  
КА ЗА ХС ТАН
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Рисунок 1 – Ос нов ные ин ди ка то ры рын ка тру да Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
за 2010-2014 гг.

Та ким об ра зом, об щая ди на ми ка за ня тос ти и без ра бо ти цы 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан сог лас но дан ным офи ци аль ной ста тис-
ти ки предс тав ляет ся впол не бла го по луч ной: за пе ри од 2010–
2014  гг. наб лю дал ся рост эко но ми чес кой ак тив нос ти на се ле ния 
на 4,1%, рост за ня тос ти на 4,9%, а так же сок ра ще ние без ра бо-
ти цы – с 496,5 до 451,9 тыс.чел., что наш ло от ра же ние в сни же-
нии уров ня без ра бо ти цы с 5,8% до 5,0% 
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За пе ри од 2010-2014 гг. до ля за ня то го на-
се ле ния в тру до вых ре сур сах воз рос ла с 8114,2 
тыс. че ло век до 8510,1 тыс. че ло век (на 4,9%). В 
ст рук ту ре за ня тых ос нов ную до лю – 24,5% сос-
тав ля ли ли ца в воз рас те 38-44 лет, 14,8% – мо ло-
дежь 16-24 го да, 8,4% – 55-64 лет и 0,6% – 65 лет 
и стар ше. Как по ка зы вает ста тис ти ка, в об щем 
чис ле за ня то го на се ле ния чис лен нос ть муж чин 
сос та ви ла 4,4 млн. че ло век, или бо лее по ло ви ны, 
жен щин – 4,1 млн. че ло век (48,4%).

Спе ци фи кой Ка за х стана и боль шинс тва его 
ре гиональ ных рын ков тру да яв ляет ся очень вы-
со кий уро вень са мо за ня тос ти, при этом ре ги оны 
силь но раз ли чают ся по расп рост ра нен нос ти са-

мо за ня тос ти (таб ли ца 1). Ста тис ти ка по ка зы-
вает, что сре ди са мо за ня тых ос нов ную до лю 
сос тав ляют жен щи ны и мо ло дежь. 

Как вид но из таб ли цы, не боль шая са мо за ня-
тос ть ха рак тер на для го ро дов Ал ма ты и Астаны, 
двух за пад ных ре гионов – Ман гис тауской и Аты-
раус кой, а так же для про мыш лен ных ре гионов 
– Ка ра ган динс кой и Пав ло да рс кой об лас тях. В 
этих ре гионах преоб ла дает за ня тос ть по най му, 
обес пе чи вающая со ци альные га ран тии ра бот ни-
кам, и раз лич ные фор мы ма ло го предп ри ни ма-
тель ст ва. В ос таль ных об лас тях Ка за х стана до ля 
са мо за ня тых на хо дит ся поч ти на од ном уров не 
или вы ше сред ней по ст ра не [1].

Таб ли ца 1 – Са мос тоя тель но за ня тое на се ле ние Рес пуб ли ки Ка за хс тан в ре гиональ ном раз ре зе, тыс.че ло век

Ре ги он 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
 Рес пуб ли ка Ка за хс тан 2 704,8 2 720,2 2 693,5 2 621,0 2 400,4
Ак мо линс кая 174,6 175,0 173,4 168,2 163,6
Ак тю бинс кая 122,3 111,0 106,1 104,9 87,8
Ал ма тинс кая 365,4 396,8 414,3 404,1 349,2
Аты раус кая 34,0 33,1 31,5 33,5 34,3
За пад но-Ка за хс танс кая 125,7 126,3 125,7 124,0 120,1
 Жам былс кая 286,7 289,3 290,7 280,4 255,1
Ка ра ган динс кая 145,5 131,0 125,1 106,9 97,9
 Ко станай ская 221,5 221,5 216,4 201,2 173,3
Кы зы лор динс кая 121,8 121,8 109,5 109,8 88,9
Ман гис таус кая 20,0 22,1 18,9 18,2 21,0
Юж но-Ка за хс танс кая 514,0 534,2 553,4 554,5 525,1
 Пав ло да рс кая 100,9 97,2 90,7 89,1 88,9
Се ве ро-Ка за хс танс кая 143,5 132,6 117,5 114,0 94,6
Вос точ но-Ка за хс танс кая 242,3 236,2 230,7 224,9 219,9
г.Астана 29,8 30,9 29,8 27,6 20,5
г.Ал ма ты 56,7 61,1 59,5 59,6 60,2
При ло же ние – сос тав ле но по дан ным Ко ми те та по ста тис ти ке МНЭ РК

На ря ду с этим зна чи тель но от ли чает ся ка че-
ст вен ный сос тав са мо за ня тых в Ка за х стане от 
ка те го рии са мо за ня тых в пос тин ду ст риаль ных 
ст ра нах, ха рак те ри зи рую щий ся боль шей до лей 
вы со кок ва ли фи ци ро ван но го тру да. Ос нов ная 
до ля са мо за ня тых в РК имеет сред нее об щие об-
ра зо ва ние – 63,3%, сред не спе ци альное об ра зо-
ва ние имеют – 21,0%, а выс шое об ра зо ва ние – 
все го 15,7%. Все это сви де тель ст вует о том, что 
зна чи тель ная до ля са мо за ня то го на се ле ния при-
хо дит ся на низ кок ва ли фи ци ро ван ный труд [2]. 

В Ка за х стане зна чи тель ная до ля са мо за ня-
тых сос ре до то че на в сельс ком хо зяй ст ве (62,0%) 
и тор гов ле (22,1%). Из 2,4 млн. чел. са мо за ня-
тых 70% про жи вают в сельс кой мест нос ти. 
На ли чие сельс кой без ра бо ти цы объяс няет ся 
нес кольки ми при чи на ми. Спе ци фи чес кой осо-
бен ностью сель ско го хо зяй ст ва яв ляет ся вы со-
кая тру доем кос ть и низ кая до ход ность от рас лей, 
что соп ро вож дает ся от то ком ре сур сов, в том чис-
ле ра бо чей си лы, в дру гие сфе ры произ во дс тва. 
Боль шая час ть сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за-
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ций неп ла те жес по соб на, их ма те ри ально-тех ни-
чес кая ба за не дос та точ на, сок ра щают ся масш та-
бы хо зяй ст вен ной дея тель ности, умень шает ся 
чис ло за ня тых в произ во дс тве и уве ли чи вает ся 
уро вень без ра бо ти цы. По ло же ние усу губ ляет ся 
слож ной де мог ра фи чес кой си туацией на се ле, 
рос том бед нос ти сельс ких жи те лей, от су тс твием 
важ ных для жиз нео бес пе че ния лю дей объек тов 
со ци аль ной и ин же нер ной инф раст рук ту ры [3, 
c.90]. По те ряв шие ра бо ту се ля не вы нуж де ны 
вес ти под соб ное хо зяй ст во, экс тен сив ным спо-
со бом произ во дить про дук ты для лич но го пот-
реб ле ния и на реали за цию. Это пре доп ре де ли ло 
вы со кую до лю са мо за ня то го на се ле ния в сельс-
кой мест нос ти. Наб лю дает ся миг ра ци он ный 
от ток час ти се лян в го ро да. Ст ра на, где зна чи-
тель ную до лю за ня то го на се ле ния сос тав ляют 
неоп ла чи ваемые ра бот ни ки се мей ных предп рия-
тий, ско рее все го, яв ляет ся сла бо раз ви той и ха-
рак те ри зует ся нез на чи тель ны ми тем па ми рос та 
за ня тос ти, и, за час тую, от су тс твием произ во дст-
вен ной ин ду ст рии при преоб ла да нии сель ско хо-
зяй ст вен но го произ во дс тва» [4]. 

В ре зуль та те ана ли за рын ка тру да РК бы ли 
выяв ле ны сле дующие проб ле мы:

1. На се год няш ний день в Ка за х стане ост ро 
стоит проб ле ма тру доуст рой ст ва раз лич ных ка-
те го рий на се ле ния.

2. Необ хо ди мо боль ше вни ма ния уде лять 
воп ро су ор га ни за ции са мо за ня тос ти на се ле ния в 
сельс кой мест нос ти.

3. Боль шое ко ли че ст во без ра бот ной мо ло де жи.
В свя зи с этим и с ус ло вием реали за ции по ло-

же ний Пос ла ния на ро ду Ка за х стана «Ст ра те гия 
«Ка за хс тан – 2050»: но вый по ли ти чес кий курс 
сос тояв ше го ся го су да рс тва» от 14 де каб ря 2012 
го да бы ла при ня та но вая прог рам ма «До рож ная 
кар та за ня тос ти 2020», ут ве рж ден ная по станов-
ле нием Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 
31 мар та 2015 го да № 162 [5]. 

Ос нов ны ми за да ча ми Прог рам мы яв ляют ся:
1) вов ле че ние в ак тив ные ме ры со дей ст вия 

за ня тос ти неп ро дук тив ных са мос тоя тель но за-
ня тых, без ра бот ных и лиц, вхо дя щих в це ле вые 
груп пы на се ле ния:

до ля граж дан, ох ва чен ных ме роп риятиями 
Прог рам мы, из чис ла об ра тив ших ся по воп ро-
сам учас тия в ней к 2020 го ду – 92,0%;

до ля жен щин, ох ва чен ных ме роп риятиями 
Прог рам мы, из чис ла лиц, под пи сав ших со ци-
аль ный конт ракт, к 2020 го ду – 44,6%;

до ля мо ло де жи до 29 лет, ох ва чен ных ме роп-
риятиями Прог рам мы, из чис ла лиц, под пи сав-
ших со ци аль ный конт ракт, к 2020 го ду – 43,5%;

до ля про дук тив но за ня тых в об щем чис ле са-
мос тоя тель но за ня то го на се ле ния к 2016 го ду – 
64,5%, к 2020 го ду – 66,5%;

2) раз ви тие кад ро во го по тен циала, в том чис-
ле для реали за ции Го су да рст вен ной прог рам мы 
ин ду ст риально-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан на 2015 – 2019 го ды:

до ля тру доуст роен ных из чис ла за вер шив-
ших про фес сио наль ное обу че ние в те ку щем 
го ду в рам ках Прог рам мы к 2016 го ду – 70%, к 
2020 го ду – 71,0%;

3) со вер шенс тво ва ние сис те мы ока за ния ад-
рес ной со ци аль ной по мо щи: удель ный вес тру-
дос по соб но го на се ле ния в сос та ве по лу ча те лей 
ад рес ной со ци аль ной по мо щи к 2020 го ду – 30%.

Реали за ция Прог рам мы осу ще ст вляет ся по 
сле дующим нап рав ле ниям:

1) обес пе че ние за ня тос ти че рез раз ви тие 
инф раст рук ту ры и жи лищ но-ком му наль но го хо-
зяй ст ва;

2) сти му ли ро ва ние предп ри ни ма тельс кой ини-
ци ати вы и комп лекс ное раз ви тие опор ных сел;

3) обу че ние и со дей ст вие в тру доуст рой ст ве 
и пе ре се ле нии, с уче том реально го сп ро са ра бо-
то да те ля.

Реали за ция Прог рам мы бу дет осу ще ств лять-
ся в два эта па: пер вый этап – 2015 год, вто рой 
этап – 2016 – 2020 го ды.

На пер вом эта пе в пи лот ном ре жи ме в треть-
ем нап рав ле нии (пе реезд в цент ры эко но ми чес-
ко го рос та и на се лен ные пунк ты с вы со ким по-
тен циа лом со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия) 
приоб ре те ние и за се ле ние слу жеб ных жи лищ бу-
дет осу ще ств лять ся с учас тием ра бо то да те лей.

На вто ром эта пе (2016 – 2020 го ды) бу дут 
раз ра бо та ны, сог ла со ва ны и при ня ты к ис пол-
не нию ос нов ные сос тав ляющие Прог рам мы с 
уче том ре гиональ ных осо бен нос тей; уп рав ле-
ние рис ка ми, воз ни кающи ми на рын ке тру да, и 
со дей ст вие про дук тив ной за ня тос ти бу дет осу-
ще ств лять ся на ос но ве ме ха низ мов и инс тру мен-
тов, пред ло жен ных Прог рам мой.

До 2020 го да в ре зуль та те реали за ции Прог-
рам мы ак тив ны ми ме ра ми со дей ст вия за ня тос ти 
бу дут ох ва че ны до по лу то ра мил лио нов че ло век.

Сни зит ся удель ный вес неэф фек тив ной за-
ня тос ти, умень шится без ра бо ти ца, по вы сят ся 
произ во ди тель ность тру да, а так же до хо ды на-
се ле ния.

Для сни же ния са мо за ня тос ти сель ско го на-
се ле ния необ хо ди мо:

–  сти му ли ро ва ние мо биль ности сель ско го 
на се ле ния, в том чис ле об ра зо ва тель ной и тру-
до вой миг ра ции мо ло де жи; 
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– раз ви тие коопе ра ции мел ких сельс ких 
произ во ди те лей (сбы то вой, произ во дст вен ной) 
для рос та эф фек тив нос ти сель ско хо зяй ст вен но го 
произ во дс тва и по вы ше ния до хо дов са мо за ня тых;

– рост до хо дов сель ско го на се ле ния.
Перс пек ти вы обес пе че ния за ня тос ти сель-

ско го на се ле ния не пос редст вен но свя за ны с 
раз ви тием аг рар ной сфе ры. Раз ви тие аг роп ро-
мыш лен но го комп лек са бу дет спо со бс тво вать 

фор ми ро ва нию ус той чи во го и сба лан си ро ван-
но го рын ка тру да, гиб кой и эф фек тив ной за-
ня тос ти тру до вых ре сур сов се ла в со че та нии с 
со ци аль ной за щи щен ностью и со ци аль ной бе зо-
пас ностью. Та ким об ра зом, эти ме ры мог ли бы 
обес пе чить по вы ше ние эф фек тив нос ти за ня тос-
ти на се ле ния, сни же ние без ра бо ти цы, по вы ше-
ние ка че ст ва и кон ку рен тос по соб нос ти ра бо чей 
си лы в Ка за х стане.
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Ку пе шо ва Б.К., Ба зар баев А.О.

Раз ви тие обя за тель но го  
ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния  

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Пре зи ден том на шей ст ра ны Н.А. На зар бае вым в мае 2015 го
да бы ли оп ре де ле ны 100 конк рет ных ша гов для реали за ции 5 пре
зи де нтс ких ре форм. Гла ва го су да рс тва пос та вил пе ред на ми но вую 
ст ра те ги чес кую цель даль нейше го раз ви тия ст ра ны внед ре нию обя
за тель но го со ци ально го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. Она пре дус мат
ри вает уси ле ние фи нан со вой ус той чи вос ти сис те мы зд ра во ох ра не
ния на ос но ве прин ци па со ли дар ной от ве тст вен нос ти го су да рс тва, 
ра бо то да те лей и граж дан. В хо де реали за ции пос тав лен ной це ли 
16 нояб ря 2015 го да был при нят За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан «Об 
обя за тель ном со ци аль ном ме ди ци нс ком ст ра хо ва нии». При ня тый за
кон расп рост ра няет ся на об ще ст вен ные от но ше ния в сис те ме обя
за тель но го со ци ально го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. В соот ве тс твии 
с за ко ном, граж да нам бу дет пре дос тав лять ся два ви да па ке тов ме
ди ци нс ких ус луг. Пер вый (ба зо вый) па кет – это га ран ти ро ван ный го
су да рст вом объем ме ди ци нс кой по мо щи  за счет  рес пуб ли канс ко го 
бюд же та. Вто рой (ст ра хо вой) па кет – за счет соз да ваемо го Фон да 
ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. 

Клю че вые сло ва: здо ровье, ме ди ци на, ст ра хо ва ние, обя за тель
ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние, со ци альная по ли ти ка, ме ди ци нс кое 
ст ра хо ва ние, ст ра хо вые пре мии, ст ра хо вые вып ла ты.

Kupeshova B.K., Bazarbayev A.O.

Development of obligatory 
medical insurance in the 
Republic of Kazakhstan

The President of the country N.A. Nazarbayev identified 100 specific 
steps to implement the 5 presidential reforms in May 2015. The Head of 
state has put a new strategic goal of further development of the country, 
the introduction of obligatory social health insurance. It involves the finan
cial stability strengthening of the health system based on the principle of 
joint responsibility of the state, employers and citizens. During the goal 
implementation the Law of the Republic of Kazakhstan «On compulsory 
social health insurance» adopted on 16 November 2015. The law applies 
to public relations in the system of obligatory social health insurance. Ac
cording to the law, citizens will be given two types of packages of medical 
services. The first (base) package is a government guaranteed volume of 
medical care at the expense of the republican budget. The second (insur
ance) package is available from the newly created health insurance fund. 
The progress of reforms and the pace of implementation of the planned 
changes will now depend on the government to reform the health care and 
power of its pressure on the three major groups of special interest: health 
officials, obligatory insurance funds, and insurance organizations.

Key words: Health, medicine, insurance, obligatory medical insurance, 
social policy, health insurance, insurance premiums, insurance payments.

Ку пе шо ва Б.К., Ба зар баев А.О.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
мін дет ті ме ди ци на лық  
сақ тан ды ру дың да муы

Елі міз дің пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев 2015 жыл дың ма мыр айын
да пре зи де нт тік 5 ре фор ма лар ды жү зе ге асы ру үшін 100 нақ ты қа
дам дар ды анық та ды. Мем ле кет бас шы сы біз дің ал ды мыз ға ел дің 
одан әрі дам уын ың жа ңа ст ра те гиялық мақ са ты – мін дет ті әлеу мет
тік ме ди ци на лық сақ тан ды ру ды ен гі зу ді қой ды. Ол мем ле кет тің, 
жұ мыс бе ру ші лер мен аза мат тар дың ор тақ жа уап кер ші лік қа ғи да сы 
не гі зін де ден сау лық сақ тау жүйесі нің қар жы лық тұ рақ ты лы ғын ны
ғайтуды қам ти ды. Қойыл ған мақ сат ты іс ке асы ру ба ры сын да 16 қа
ра ша 2015 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Мін дет ті әлеу мет тік 
ме ди ци на лық сақ тан ды ру ту ра лы» За ңы қа был дан ды. Қа был дан ған 
заң мін дет ті әлеу мет тік ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйе сін де қо ғам
дық қа ты нас тар ға қол да ны ла ды. Қа был дан ған заң мін дет ті әлеу мет
тік ме ди ци на лық сақ тан ды ру жүйе сін де қо ғам дық қа ты нас тар ға қол
да ны ла ды. Заң ға сәй кес аза мат тар ға екі түр лі ме ди ци на лық қыз мет 
көр се ту па кет те рі ұсы ны ла ды. Бі рін ші (ба за лық) па кет – рес пуб ли
ка лық бюд жет есе бі нен ме ди ци на лық кө мек тің мем ле кет тік ке піл дік 
бе ріл ген кө ле мі. Екін ші (сақ тан ды ру) па ке ті, жа ңа дан құ ры ла тын ме
ди ци на лық сақ тан ды ру Қо ры нан ұсы ны ла ды. 

Тү йін  сөз дер:  Ден сау лық, ме ди ци на, сақ тан ды ру, мін дет ті ме ди
ци на лық сақ тан ды ру, әлеу мет тік сая сат, ме ди ци на лық сақ тан ды ру, 
сақ тан ды ру сый лы қа қы сы, сақ тан ды ру тө лем де рі.
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Эф фек тив ная со ци альная по ли ти ка мо жет при вес ти к зна-
чи тель но му рос ту ос нов ных по ка за те лей раз ви тия че ло ве чес-
ко го ка пи та ла. Че ло ве чес кий ка пи тал яв ляет ся очень важ ной 
фор мой ин вес ти ций в раз ви тых ры ноч ных эко но ми ках.

В бо га тых ст ра нах по срав не нию с бед ны ми на до лю сек то ра 
зд ра во ох ра не ния, как пра ви ло, при хо дит ся боль шая до ля ВВП, 
а до ля го су да рст вен ных рас хо дов в об щих рас хо дах на зд ра во-
ох ра не ние по ло жи тель но кор ре ли рует с рос том на циональ но го 
до хо да. Это оз на чает, что в бо лее бед ных ст ра нах боль шая до ля 
рас хо дов на зд ра воох ра не ние при хо дит ся на част ные рас хо ды 
и за час тую это проис хо дит за счет лич ных пла те жей граж дан.

На сов ре мен ном эта пе че ло ве чес кий ка пи тал  стано вит ся 
важ ней шим фак то ром эко но ми чес ко го рос та. Се год ня че ло ве-
чес кий ка пи тал вк лю чает в се бя уро вень об ра зо ва ния, ме ди ци н - 
с кую по мощь и дру гие сфе ры со ци аль ной по ли ти ки, ве ду щие к 
уве ли че нию бла го сос тоя ния на се ле ния.

На се год ня в ми ре сло жи лись три ба зо вых мо де ли ор га ни за-
ции ме ди ци нс ко го обс лу жи ва ния. Пер вая – бюд жет ная мо дель, 
ко то рая пред по ла гает цент ра ли зо ван ное пря мое фи нан си ро ва-
ние ме ди ци нс ких ор га ни за ций и обес пе чи вает бесп лат ное ме-
ди ци нс кое обс лу жи ва ние все му на се ле нию. Яр ки ми предс та ви-
те ля ми та кой мо де ли яв ляют ся Ве ли коб ри та ния, Бе ло рус сия и 
Ка за хс тан. Вто рая – сме шан ная мо дель – сим биоз бюд жет но го 
и част но го фи нан си ро ва ния. Ее ис поль зуют в Гер ма нии, Фран-
ции и дру гих го су да рст вах, где со ци альная за щи та граж дан но-
сит со ли дар ный ха рак тер. В этих ст ра нах день ги в ме ди ци ну 
пос ту пают за счет обя за тель но го и доб ро воль но го ме ди ци нс-
ко го ст ра хо ва ния и не боль ших до та ций го су да рс тва. Третья 
– ры ноч ная аме ри ка нс кая мо дель, пол ностью ос но ван ная на 
доб ро воль ном ст ра хо ва нии. Граж да нин сам за бо тит ся о по куп-
ке по ли са или за не го это де лает ра бо то да тель, пре дос тав ляя 
ме ди ци нс кую ст ра хов ку как час ть со ци ально го па ке та. Не за-
щи щен ные слои на се ле ния по лу чают ми ни маль ную по мощь по 
го су да рст вен ным прог рам мам. Ме ди ци на фи нан си рует ся пос-
редст вом част ных вз но сов и бюд жет ных средс тв. 

Во вре ме на СССР в со ве тс кой мо де ли зд ра во ох ра не ния 
ме ди ци нс кая по мощь в прин ци пе бы ла бесп лат ной и об ще-
дос туп ной. Пос ле об ре те ния не за ви си мос ти и ка та ст ро фи чес-

РАЗ ВИ ТИЕ  
ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО  
МЕ ДИ ЦИ НС КО ГО  

СТ РА ХО ВА НИЯ  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ  

КА ЗА ХС ТАН
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Раз ви тие обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

ко го сок ра ще ния бюд жет но го фи нан си ро ва ния 
зд ра во ох ра не ния уро вень ме ди ци нс ко го обс лу-
жи ва ния, ока зы ваемо го на бесп лат ной ос но ве, 
ухуд шал ся, и рез ко воз рос ли част ные пла те жи 
граж дан за ме ди ци нс кие ус лу ги.

При ня тая в Ка за х стане сис те ма, в прин ци пе, 
по хо жа на свои ана ло ги в раз ви тых ст ра нах, в 
ко то рых пред по ла гает ся сов мест ная оп ла та ме-
ди ци нс ких ус луг го су да рст вом, граж да на ми и 
ст ра хов щи ка ми. От ли чие лишь в про пор циях. 
Бюд жет ные рас хо ды на зд ра во ох ра не ние в Ка-
за х стане в 2014 г. сос тав ля ли 1,7% от ВВП, а в 
2015 го ду – 1,5%, в 2016 го ду – 1,4% [1].

Нап ри мер, в США рас хо ды на ме ди ци ну сос-
тав ляют до 20% ВВП. Об щее для всех раз ви тых 
ст ран – су ще ст во ва ние ст ра хо вой ме ди ци ны. В 
ос нов ном обя за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва-
ние – за счет на ло гов (Ве ли коб ри та ния) или со ци-
аль ных от чис ле ний (Гер ма ния, Фран ция), при чем 
в боль шинс тве ст ран за своих ра бот ни ков пла тит 
ра бо то да тель. В США ст ра хо ва ние доб ро вольное, 
но без по ли са по лу чить вра чеб ную по мощь не-
воз мож но, так что ст ра хов ка  стано вит ся жиз нен-
но важ ной и в ка кой-то ме ре обя за тель ной.

С мо мен та об ре те ния не за ви си мос ти Ка за-
хс тан во всех нап рав ле ниях про шел слож ный 
путь  станов ле ния пра во вой ба зы, эко но ми ки, 
со циума. Се год ня дос ти же нием на ше го го су да р- 
с тва яв ляет ся имидж Ка за х стана на ми ро вой 
аре не с ус той чи вым рос том эко но ми ки и рос том 
ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Н.А. На зар баев от ме-
тил, что «ут ве рж де ние здо ро во го об ра за жиз ни 
и раз ви тие ме ди ци ны поз во лит уве ли чить про-
дол жи тель ность жиз ни ка за хс тан цев до 80 лет 
и вы ше... Ка за хс тан дол жен стать од ной из са-
мых бе зо пас ных и ком форт ных для про жи ва ния 
лю дей ст ран ми ра. Все на ши дей ст вия по дос-
ти же нию глав ной це ли Ст ра те гии-2050 долж ны 
сле до вать чет ким прин ци пам. И од ним из прин-
ци пов яв ляет ся прин цип ук реп ле ния бла го сос-
тоя ния ка за хс тан цев, что под ра зу ме вает то, что 
со ци альное са мо чу вс твие прос тых лю дей долж-
но быть важ ней шим ин ди ка то ром на ше го прод-
ви же ния к глав ной це ли» [2].

В Ка за х стане еще в 90-х го дах бы ла предп ри-
ня та по пыт ка на ла жи ва ния сис те мы обя за тель-
но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. Для этих це лей 
был соз дан фонд обя за тель но го ме ди ци нс ко го 
ст ра хо ва ния (ФОМС). 

Мо дель обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра-
хо ва ния, дей ст во вав шая в Ка за х стане с 1996 по 
1998 г., еще силь нее из ме ни ла ожи да ния в этой 
свя зи. При этой сис те ме бы ли вве де ны две прог-
рам мы бесп лат ной ме ди ци нс кой по мо щи:

– прог рам ма го су да рст вен ных га ран тий 
пре дос тав ле ния бесп лат ной ме ди ци нс кой по мо-
щи на се ле нию (ПГГ);

– ба зо вая прог рам ма ме ди ци нс ких ус луг [3].
В ут ра тив шем си лу (За ко ном РК от 17 де каб-

ря 1998 г. №324) Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан от 15 июня 1995 г. №2329, имею щем 
си лу За ко на «О ме ди ци нс ком ст ра хо ва нии граж-
дан», бы ло да но сле дующее оп ре де ле ние: «Обя-
за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние яв ляет ся 
фор мой со ци аль ной за щи ты ин те ре сов граж дан 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан по ох ра не их здо ровья и 
предс тав ляет со бой от но ше ния по ока за нию ме-
ди ци нс кой по мо щи в рам ках ба зо вой прог рам мы 
обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния за счет 
средс тв Фон да обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра-
хо ва ния. Обя за тель ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние 
как сос тав ная час ть го су да рст вен но го со ци ально-
го ст ра хо ва ния яв ляет ся всеоб щим для граж дан 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан и реали зует ся Фон дом обя-
за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. Доб ро-
воль ное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние предс тав ляет 
со бой от но ше ния по по лу че нию заст ра хо ван ны-
ми граж да на ми до пол ни тель ных ме ди ци нс ких 
ус луг сверх установ лен ных ба зо вой прог рам мой 
обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния» [4].

По ня тие «ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние» под ра-
зу ме вает ста биль ное раз ви тие эко но ми ки и дос-
та точ но боль шой пул ра бо тающе го на се ле ния.

При ме ры мно гих го су да рс тв по ка зы вают, 
что бюд жет ная мо дель ме ди ци ны бо лее дос туп-
на для все го на се ле ния и бо лее конт ро ли руемая, 
не же ли ст ра хо вая. «Ст ра хо вая ме ди ци на под ра-
зу ме вает все-та ки не кий из би ра тель ный прин-
цип дос ту па тех, кто заст ра хо ван. И ког да мы 
срав ни ваем по ка за те ли и уро вень в раз лич ных 
ст ра нах, в том чис ле со сед них, мы счи таем, что 
на дан ном эта пе раз ви тия го су да рс тва бюд жет-
ная мо дель бо лее ста биль на и бо лее ди на мич но 
раз ви вает ся [5].

На зд ра во ох ра не ние в РК бы ло нап рав ле но 
в 2013 го ду – 501430 млн. тен ге, что сос тав ляет 
1,5% от ВВП. В част нос ти, в рам ках Госп рог-
рам мы в 2013 го ду для обес пе че ния га ран ти ро-
ван но го объема бесп лат ной ме ди ци нс кой по мо-
щи вы де ле но око ло 139 мл рд. тен ге, из них на 
обес пе че ние на се ле ния на ам бу ла тор ном уров не 
– бо лее 75 мл рд. тен ге.

Внед ре ние сис те мы обя за тель но го ме ди ци-
нс ко го ст ра хо ва ния тре бует тща тель но го исс ле-
до ва ния фи нан со вых ас пек тов.

В 2013 го ду чис лен нос ть на се ле ния сос та ви-
ла 17 165 200 че ло век, из них за ня тых – 8 576 000. 
Со циль но-не за щи щен ный слой, а имен но: де ти 
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дош кольно го и школь но го воз рас тов, уча щиеся 
кол лед жей и уни вер си те тов, пен сионе ры, без ра-
бот ные, ли ца, имеющие до ход ни же про жи точ-
но го ми ни му ма, си ро ты, ли ца с ог ра ни чен ны ми 
фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми сос тав ляют око ло 
8 589 200 че ло век.

В таб ли це 1 предс тав ле на ин фор ма ция о  
ст ра хо вых пре миях и ст ра хо вых вып ла тах в об-
щем ко ли че ст ве и до ля пос туп ле ний и вып лат 
от ст ра хо ва ния на слу чай бо лез ни ст ра хо вых 
(пе ре ст ра хо воч ных) ор га ни за ций Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан.

Таб ли ца 1 – Ст ра хо вые пре мии и ст ра хо вые вып ла ты ст ра хо вых (пе ре ст ра хо воч ных) ор га ни за ций Рес пуб ли ки Ка за хс тан

01.01.13 г. 01.01.14 г. 01.01.15 г. При рост (+),
Сни же ние (-) в %

млн. тен ге в % к ито гу млн. тен ге в % к ито гу млн. тен ге в % к ито гу 1.01.14 г.
Пос туп ле ние от ст ра-
хо вых пре мий все го 211513,1 100,0 279 235 100,0 266 121 100,0 32,02 -4,70

Пос туп ле ние  
от ст ра хо ва ния  
на слу чай бо лез ни 

15627,2 18,4 19 140 6,9 22 187 8,3 22,48 15,92

Ст ра хо вые вып ла ты 
все го 68 050,9 100,0 51 964 100,0 62 303 100,0 -23,64 19,90

Ст ра хо вые вып ла ты 
от ст ра хо ва ния на 
слу чай бо лез ни

10 224,4 25,6 13 151 25,3 15 555 25,0 28,62 18,28

Ис точ ник: Те ку щее сос тоя ние ст ра хо во го сек то ра Рес пуб ли ки Ка за хс тан по сос тоя нию на 1.01.2014 г., на 1.01.2015 г. //
От че ты Ко ми те та Фи нан со во го над зо ра На циональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан [6].

В таб ли це 1 и на ри сун ке 1 наб лю дает ся, что 
объем ст ра хо вых пре мий по ито гам 2014 го да 
умень шился на 4,7% по срав не нию с ито гом пре-
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ды ду ще го го да и сос та вил 266 121 млн. тен ге, из 
них объем ст ра хо вых пре мий, при ня тых по пря-
мым до го во рам ст ра хо ва ния – 236 411 млн. тен ге. 

Ри су нок 1 – Ди на ми ка ст ра хо вых пре мий и ст ра хо вых вып лат ст ра хо вых  
(пе ре ст ра хо воч ных) ор га ни за ций (мл рд. тен ге)

При ме ча ние: Сос тав лен ав то ром на ос но ве От че та Ко ми те та Фи нан со во го над зо ра  
На циональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан [6]
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Раз ви тие обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

По обя за тель но му ст ра хо ва нию соб ра но 
66  176 млн. тен ге, или 24,9% со во куп но го объ-
ема ст ра хо вых пре мий

В нояб ре 2015 го да Гла вой го су да рс тва 
Н.А.  На зар бае вым под пи сан За кон «Об обя за-
тель ном со ци аль ном ме ди ци нс ком ст ра хо ва нии». 
За кон был при нят в рам ках реали за ции Пла на 
на ции – 100 конк рет ных ша гов ка са тель но внед-
ре ния обя за тель но го со ци ально го ме ди ци нс ко-
го ст ра хо ва ния на ос но ве прин ци па со ли дар ной 
от ве тст вен нос ти го су да рс тва, ра бо то да те лей и 
граж дан. С 2017 го да граж да нам бу дет пре дос тав-
лять ся 2 ви да па ке тов ме ди ци нс ких ус луг.

Пер вый – ба зо вый па кет, предс тав ляет со бой 
га ран ти ро ван ный го су да рст вом объем ме ди ци нс-
кой по мо щи, фи нан си руемый из рес пуб ли канс ко-
го бюд же та. Этот па кет бу дет дос ту пен всем граж-
да нам Ка за х стана. Он вк лю чает: ско рую по мощь 
и са ни тар ную авиа цию, ме ди ци нс кую по мощь при 
со ци ально зна чи мых за бо ле ва ниях и в экст рен ных 
слу чаях, про фи лак ти чес кие при вив ки. 

Для неп ро дук тив но са мо за ня то го на се ле ния 
до 2020 го да пре дус мот ре но пре дос тав ле ние 
ам бу ла тор но-по лик ли ни чес кой по мо щи с ам бу-

ла тор но-ле ка рст вен ным обес пе че нием за счет 
средс тв рес пуб ли канс ко го бюд же та. 

Вто рой – ст ра хо вой па кет, пре дос тав ляемый 
из вновь соз да ваемо го фон да. В не го вхо дит: 
ам бу ла тор но-по лик ли ни чес кая по мощь, ста-
ционар ная по мощь (за иск лю че нием со ци ально 
зна чи мых за бо ле ва ний), ста ционар но за ме-
щающая по мощь (за иск лю че нием со ци ально 
зна чи мых за бо ле ва ний), вос стано ви тель ное ле-
че ние и ме ди ци нс кая реаби ли та ция, пал лиа тив-
ная по мощь и сест ринс кий уход, вы со ко тех но-
ло гич ная по мощь. 

Пра во на по лу че ние дан но го па ке та пре дос-
тав ляет ся граж да нам, иност ран цам и ли цам без 
граж данс тва, пос тоян но про жи вающим в Ка за х-
стане, за ко то рых пе ре чис ля лись вз но сы. 

Го су да рс тво бу дет вно сить вз но сы в раз ме ре 
7% от сред ней за ра бот ной пла ты за граж дан, вхо-
дя щих в со ци ально уяз ви мые груп пы на се ле ния. 
Об щее ко ли че ст во та ких граж дан сос тав ляет 52% 
все го на се ле ния. Ра бо то да те ли бу дут вно сить за 
своих ра бот ни ков вз но сы в раз ме ре 5% от фон да 
оп ла ты тру да, ра бот ни ки – 2%, са мос тоя тель но 
за ня тое на се ле ние – 7% от до хо да [7].

Таб ли ца 2 – Вз но сы на обя за тель ное со ци альное ме ди ци нс кое ст ра хо ва ние

Пе ри оды

Вз но сы го су да рс тва 
на обя за тель ное со ци-
альное ме ди ци нс кое 

ст ра хо ва ние, под ле жа-
щие уп ла те в фонд

От чис ле ния ра бо то да те-
лей, под ле жа щие уп ла те 

в фонд

Вз но сы ра бот ни ков, 
под ле жа щие уп ла те 

в фонд

Вз но сы ин ди ви ду аль ных 
предп ри ни ма те лей и др., 
по лу чающих до хо ды по 
до го во рам граж данс ко-

пра во во го ха рак те ра 

с 1 ян ва ря 2017 го да -
2 про цен та от объек та 

ис чис ле ния от чис ле ний; - 2 про цен та от объек та  
ис чис ле ния вз но сов 

с 1 июля 2017 го да 
4 про цен та от объек та 
ис чис ле ния вз но сов  

го су да рс тва

 
- -

с 1 ян ва ря 2018 го да 
5 про цен тов от объек та 

ис чис ле ния вз но сов  
го су да рс тва

3 про цен та от объек та 
ис чис ле ния от чис ле ний - 3 про цен та от объек та  

ис чис ле ния вз но сов 

с 1 ян ва ря 2019 го да - 4 про цен та от объек та 
ис чис ле ния от чис ле ний 

1 про цент от объек та 
ис чис ле ния вз но сов 

5 про цен тов от объек та  
ис чис ле ния вз но сов 

с 1 ян ва ря 2020 го да - 5 про цен тов от объек та 
ис чис ле ния от чис ле ний 

2 про цен та от объек та 
ис чис ле ния вз но сов 

7 про цен тов от объек та  
ис чис ле ния вз но сов 

с 1 ян ва ря 2023 го да 
6 про цен тов от объек та 

ис чис ле ния вз но сов  
го су да рс тва - -

с 1 ян ва ря 2024 го да 
7 про цен тов от объек та 

ис чис ле ния вз но сов  
го су да рс тва - -

При ме ча ние: Сос тав лен ав то ром на ос но ве За ко на Рес пуб ли ки Ка за хс тан от 16 нояб ря 2015 го да № 405-V «Об обя за тель-
ном со ци аль ном ме ди ци нс ком ст ра хо ва нии»

Ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния сис те мы обя-
за тель но го со ци ально го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва-
ния яв ляют ся: 

1) от чис ле ния и вз но сы; 
2) иные пос туп ле ния, не зап ре щен ные за ко-

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Ка за хс тан.
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Объек том ис чис ле ния вз но сов го су да рс-
тва яв ляет ся сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та, 
пред шест вующая двум го дам те ку ще го фи нан-
со во го го да, оп ре де ляемая упол но мо чен ным ор-
га ном в об лас ти го су да рст вен ной ста тис ти ки.

Объек том ис чис ле ния от чис ле ний яв ляют ся 
рас хо ды ра бо то да те ля, вып ла чи ваемые ра бот ни-
ку в ви де до хо дов. 

Объек том ис чис ле ния вз но сов ра бот ни ков, 
ин ди ви ду аль ных предп ри ни ма те лей, част ных но-
та риусов, част ных су деб ных ис пол ни те лей, ад во-
ка тов, про фес сио наль ных ме ди ато ров, фи зи чес ких 
лиц, по лу чающих до хо ды по до го во рам граж данс-
ко-пра во во го ха рак те ра, яв ляют ся их до хо ды.

При ве де нии обя за тель но го ме ди ци нс ко го 
ст ра хо ва ния необ хо ди мо учи ты вать сле дующее:

1. Ог ра ни чен ность средс тв го су да рст вен но-
го бюд же та, ко то рые мо гут быть нап рав ле ны в 
сис те му ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния. 

2. Не же ла тель ность по вы ше ния на ло го вой 
наг руз ки на ра бо то да те лей.

3. Необ хо ди мо уси лить над зор за сис те мой 
Обя за тель но го ме ди ци нс ко го ст ра хо ва ния как 
со сто ро ны Ми нис терс тва зд ра во ох ра не ния, так 
и со сто ро ны Ми нис терс тва фи нан сов РК, На-
циональ но го бан ка РК).

4. Обес пе че ние дос та точ нос ти ст ра хо вых 
пре мий для пок ры тия «кор зи ны ус луг» [8].

Та ким об ра зом, вы ше расс мот рен ные ме-
роп рия тия, по мо гут рас ши рить и по вы сить ка-
че ст во пре дос тав ляемых ме ди ци нс ких ус луг в 
Ка за х стане, а так же рас ши рить ры нок. Ст ра хо-
вые ком па нии долж ны войти в ра бо чую груп пу 
по раз ра бот ке сис те мы обя за тель но го ме ди ци-
н с ко го ст ра хо ва ния. Ход ре форм и тем пы осу-
ще ст вле ния на ме чен ных преоб ра зо ва ний бу дут 
те перь за ви сеть от сте пе ни го су да рс тва к ре фор-
ми ро ва нию зд ра во ох ра не ния, си лы его дав ле ния 
на три ос нов ные груп пы спе ци аль ных ин те ре-
сов: ме ди ци нс ких чи нов ни ков, фон дов ОМС, 
ст ра хо вых ор га ни за ций, а так же от борь бы и 
взаимо дей ст вия этих групп друг с дру гом.
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Не ко то рые проб ле мы раз ви тия 
ма ло го биз не са в Ка за х стане

Раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са – ос но ва эко но ми ки лю
бой ст ра ны. Без раз ви то го ма ло го и сред не го предп ри ни ма тель ст
ва слож но го во рить о ста биль ности мак роэко но ми чес кой си ту ации 
го су да рс тв. Вс ледс твие это го, еще на за ре не за ви си мос ти ма лый и 
сред ний биз нес был оп ре де лен в Ка за х стане как важ ней ший сек тор 
эко но ми ки.  Всес то рон няя  под держ ка ма ло го и сред не го биз не са 
всег да бы ла приори те том го су да рст вен ной по ли ти ки. 

Проб ле ма раз ви тия ма ло го биз не са стоит всег да в цент ре вни ма
ния го су да рс тва. Че рез раз ви тие МСБ го су да рс тво ре шает ряд эко
но ми чес ких, по ли ти чес ких и со ци аль ных за дач. При ня то счи тать, что 
ма лые предп риятия быст рее реаги руют на сп рос, бо лее кон ку рен тос
по соб ны, тре буют ми ни мум ка пи та лов ло же ний, бо лее ра циональ но 
ис поль зуют тру до вые ре сур сы. Од на ко в рес пуб ли ке воз мож нос ти 
МСБ не пол ностью реали зо ва ны. Имеет ся ряд обс тоя тель ств, сдер
жи вающих их раз ви тие. В статье расс мот ре ны не ко то рые проб ле мы 
ма ло го биз не са, ре ше ние ко то рых, по мне нию ав то ров, спо со бс твует 
даль нейше му раз ви тию МСБ в рес пуб ли ке.

Клю че вые сло ва: ма лый биз нес, уп ро щен ная сис те ма на ло го об
ло же ния, част ное предп ри ни ма тель ст во, го су да рст вен ная под держ
ка ма ло го биз не са. 

Akimbaeva K.Т.,  
Zhumabayeva M.D.

Some issues of small business 
development in Kazakhstan

Development of small and medium business – the basis of any econo
my. Without the development of small and medium enterprises is difficult 
to talk about the stability of the macroeconomic situation, the state – cal. 
Consequently, at the dawn of independence of small and medium busi
ness in Kazakhstan it has been identified as an important sector of the 
economy. Comprehensive support for small and medium businesses has 
always been a priority of state policy.

The problem of small business is always in the spotlight of the state. 
Through the development of the SME state solves a number of economic, 
political and social problems. It is generally accepted that small businesses 
are more competitive, they respond to the demand more quickly, require 
a minimum investment and use human resources more efficiently. How
ever, the possibilities of SMEs are not fully implemented in the country. 
There are a number of factors constraining their development. The article 
discusses some of the issues of small businesses, the solution of which, 
according to the authors, contribute to the further development of SMEs 
in the country.

Key words: small business, simplified taxation system, private enter
prise, government support for small business. 

Аким баева Қ.Т.,  
Жу ма баева М.Д.

Қа зақ стан да ша ғын биз нес ті 
да мы ту дың кей бір мә се ле ле рі

Ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту – кез кел ген ел эко но ми ка
сы ның не гі зі. Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті да мыт пай, мем ле кет тің 
мак роэко но ми ка лық жағ дайы ның тұ рақ ты лы ғы ту ра лы айту қиын ға 
со ға ды. Осы рет те тәуел сіз дік та ңын да ша ғын жә не ор та биз нес Қа
зақ стан да эко но ми ка ның бас ты сек то ры бо лып та ныл ған. Ша ғын жә
не ор та биз нес ті жанжақ ты қол дау әр қа шан мем ле кет тік сая сат тың 
ба сым ды лы ғы бол ған.

Ша ғын биз нес проб ле ма сы әр қа шан мем ле кет тің на за рын да. 
Ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту ар қы лы мем ле кет эко но ми ка лық, 
саяси жә не әлеу мет тік проб ле ма лар дың бір қа та рын ше ше ді. Әдет те, 
ша ғын кә сі по рын дар, сұ ра ныс қа тез жа уап  бе ре ді, не ғұр лым бә се
ке ге қа бі лет ті, не ғұр лым тиім ді адам ре су рс та рын пай да ла ну ға ми
ни мал ды ин вес ти цияны та лап ете ді деп есеп те лі не ді. Алай да, елі міз
де ша ғын жә не ор та биз нес тің мүм кін ді гі то лық жү зе ге ас қан жоқ. 
Олар дың дам уын  те жеп отыр ған фак тор лар бар. Ма қа ла да ша ғын 
биз нес ті да мы ту дың кей бір мә се ле ле рі қа рас ты ры лып, ав тор лар дың 
айт уын ша, елі міз де ша ғын жә не ор та биз нес ті одан әрі дам уына ық
пал ете тін, ше шім дер қа рас ты ры ла ды.

Тү йін  сөз дер: ша ғын биз нес, же ңіл де тіл ген са лық са лу жүйесі, 
же ке кә сіп кер лік, ша ғын биз нес ті мем ле кет тік қол дау.
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Прис тальное вни ма ние го су да рс тва к ма ло му предп ри ни-
ма тель ст ву объяс няет ся же ла нием дос тичь по зи тив ных эко но-
ми чес ких, по ли ти чес ких и со ци аль ных ре зуль та тов для об ще-
ст ва. Зна чи мос ть раз ви тия ма ло го биз не са для на шей ст ра ны 
оп ре де ляет ся тем, что оно спо соб но ко рен ным об ра зом и без 
су ще ст вен ных ка пи таль ных вло же ний рас ши рить произ во дс-
тво мно гих пот ре би тельс ких то ва ров и ус луг с ис поль зо ва нием 
мест ных ис точ ни ков сырья, ре шить проб ле му за ня тос ти, ус-
ко рить науч но-тех ни чес кий прог ресс и сос та вить по зи тив ную 
аль тер на ти ву кри ми наль но му биз не су.

По дан ным офи ци аль ной ста тис ти ки, в рес пуб ли ке на 1 ап-
ре ля 2015 го да нас чи ты вает ся 803795 ак тив ных суб ъек тов ма-
ло го предп ри ни ма тель ст ва, где за ня то око ло 1,9 млн. че ло век. 
Зна чи тель ная час ть за ня тых в ма лом предп ри ни ма тель ст ве лиц 
осу ще ст вляет свою дея тель ность в оп то вой и роз нич ной тор-
гов ле, ре мон те ав то мо би лей и мо то цик лов (33,9%), сельс ком 
хо зяй ст ве (20,5%) и ст рои тель ст ве (7,2%) [1].

Сло жив шаяся от рас ле вая ст рук ту ра ма лых предп рия тий 
прак ти чес ки не ме няет ся в пос лед ние го ды. Из об ще го ко ли-
че ст ва ак тив ных суб ъек тов ма ло го предп ри ни ма тель ст ва до ми-
ни рующее по ло же ние за ни мают сфе ры тор гов ли, ре мон та ав то-
мо би лей и мо то цик лов.

Ко ли че ст во ма лых предп рия тий рас тет, что по ка за но на ри-
сун ке 1.

Ри су нок 2 по ка зы вает ко ли че ст во ак тив ных суб ъек тов ма-
ло го предп ри ни ма тель ст ва по ре гионам. 

При ве ден ные дан ные сви де тель ст вуют, что наи боль шее 
ко ли че ст во суб ъек тов ма ло го биз не са на 1 000 жи те лей наб-
лю дает ся в го ро дах Ал ма ты и Астаны, а так же в Юж но-Ка за х - 
с танс кой и Ал ма тинс кой об лас тях. Дан ное по ло же ние объяс-
няет ся ря дом при чин. В пер вую оче редь это свя за но с тем, что 
для обеих сто лиц ха рак тер ны низ кий уро вень бед нос ти и вы-
со кий уро вень пла те жес по соб нос ти; во-вто рых, ст рои тель ст во 
раз ви вает ся вы со ки ми тем па ми, что, в свою оче редь, спо со б - 
с твует раз ви тию со пу тс твую щих от рас лей эко но ми ки.

Сле дующее мес то по ко ли че ст ву ма лых предп рия тий за ни-
мает Юж но-Ка за хс танс кая об лас ть, где в ос нов ном преоб ла-
дают крес тьянс кие и фер мерс кие хо зяй ст ва. 

НЕ КО ТО РЫЕ  
ПРОБ ЛЕ МЫ РАЗ ВИ ТИЯ 

МА ЛО ГО БИЗ НЕ СА  
В КА ЗА Х СТАНЕ
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Ри су нок 1 – Из ме не ние ко ли че ст ва суб ъек тов МП

При ме ча ние – дан ные Агент ства Рес пуб ли ки Ка за хс тан по ста тис ти ке в ди на ми чес ких таб ли цах за 1999-2011 гг.

 
Ри су нок 2 – Ко ли че ст во суб ъек тов МП по ре гионам на 15.10.2015 г.

При ме ча ние – опе ра тив ные дан ные Агент ства Рес пуб ли ки Ка за хс тан по ста тис ти ке
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Для дан но го ре ги она ха рак те рен низ кий уро-
вень до ход нос ти ма лых предп рия тий и сбыт 
про дук ции в ос нов ном в се вер ные, цент раль ные 
и за пад ные ре ги оны рес пуб ли ки.

В ян ва ре-ав гус те от чет но го го да по срав не-
нию с соот ве тс твую щим пе риодом прош ло го 
го да наб лю да лось уве ли че ние вы пус ка про дук-
ции (в со пос та ви мых це нах) суб ъек та ми МСП 
прак ти чес ки во всех об лас тях. Так, этот ин ди ка-

тор уве ли чил ся на 0,1% и сос та вил 4561,2 мл рд.
тен ге, в том чис ле юри ди чес ки ми ли ца ми ма-
ло го предп ри ни ма тель ст ва – 998,6 мл рд. тен ге 
(21,9%), юри ди чес ки ми ли ца ми сред не го пред- 
п ри ни ма тель ст ва – 2896,1 мл рд. тен ге (63,5%), 
ин ди ви ду альны ми предп ри ни ма те ля ми – 536,3 
мл рд.тен ге (11,7%) и крес тьянс ки ми (фер мерс-
ки ми) хо зяй ст ва ми – 130,1 мл рд. тен ге (2,9%) 
(Гра фик 1, Ри су нок 3).
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Объем произ ве ден но го ва ло во го внут рен-
не го про дук та в ян ва ре – июне от чет но го го да 
(по опе ра тив ным дан ным) сос та вил 12 369  508,0 
млн.тен ге и по срав не нию с соот ве тс твую-
щим пе риодом пре ды ду ще го го да уве ли чил ся в 
реаль ном вы ра же нии на 5,6%.

До ли произ во дс тва то ва ров и произ во дс тва 
ус луг в ВВП за ян варь-июнь от чет но го го да сос-
та ви ли 41,2% и 51,6% соот ве тст вен но. Ос нов-
ную до лю в произ во дс тве ВВП сос тав ляет про-
мыш лен нос ть – 33,3%.

Для срав не ния от ме тим, что в В США на ма-
лые фир мы при хо дит ся 54% всех за ня тых, 45% 
всех ак ти вов, 35% чис то го до хо да; в ст ра нах ЕС 
на ма лых предп риятиях тру дит ся свы ше 70% ра-
бо тающе го на се ле ния; в Япо нии на хо зяй ст вен-
ные еди ни цы с чис лом за ня тых до 300 че ло век 
(это 99,5% всех предп рия тий) при хо дит ся 78% 

Гра фик 1 – Ди на ми ка (уве ли че ние, сни же ние) ос нов ных ин ди ка то ров, ха рак те ри зующих раз ви тие ма ло го и сред не го 
предп ри ни ма тель ст ва (МСП), в % к соот ве тс твующе му пе ри оду пре ды ду ще го го да

При ме ча ние – опе ра тив ные дан ные Агент ства Рес пуб ли ки Ка за хс тан по ста тис ти ке

за ня тых, 51,8% про даж, 56,6% ус лов но чис той 
про дук ции в об ра ба ты вающих от рас лях про-
мыш лен нос ти. До ля ма лых предп рия тий в ВВП 
США сос тав ляет 52%, в ст ра нах ЕС – 67%, Япо-
нии – 55% [1].

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро вать, что 
в це лом наб лю дает ся рост аб со лют ных по ка за-
те лей ма ло го биз не са, та кие как но ми наль ное 
ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных, дей ст вую щих 
МП, объемы про дук ции.

Од на ко в рес пуб ли ке воз мож нос ти МСБ не 
пол ностью реали зо ва ны. Имеют ся ряд обс тоя-
тель ств, сдер жи вающих их раз ви тие. Остано-
вим ся на них.

Нач нем с оп ре де ле ния суб ъек тов ма ло го 
биз не са, что со дер жит ся в та ких нор ма тив ных 
до ку мен тах, как За кон Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
«O за щи те и под держ ке част но го предп ри ни ма-
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тель ст ва», За кон «О го су да рст вен ной под держ ке 
ма ло го предп ри ни ма тель ст ва» и На ло го вый Ко-
декс Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Так, по ор га ни за ци он но-пра во вой ст рук ту ре 
МСБ де лит ся на фи зи чес кие и юри ди чес кие ли-
ца, од на ко в ста тис ти чес ком уче те ка те го рия ин-
ди ви ду аль ных предп ри ни ма те лей (фи зи чес ких 
лиц) не учи ты вает ся;

– сред не го до вая чис лен нос ть оп ре де ле на до 
50 че ло век (суб ъек ты мик ро биз не са – до 10 че-
ло век), хо тя в на ло го вом за ко но да тель ст ве ис-
поль зует ся сред нес пи соч ная чис лен нос ть для 
ин ди ви ду аль ных предп ри ни ма те лей 25 че ло век, 
вк лю чая са мо го предп ри ни ма те ля [3,4];

– оп ре де ле ние ог ра ни чи вает ся толь ко дву мя 
кри те риями, ос таль ные – та кие как ха рак тер и 
объем ра бот (то ва ров, ус луг), на ло го вый ре жим, 
не ука за ны.

Дру гой проб ле мой яв ляет ся воп ро сы на ло го-
об ло же ния. Всем из ве ст но, что в це лях под держ-
ки МСБ пре дус мот ре ны спе ци альные на ло го вые 

ре жи мы (СНР), где есть воз мож нос ть вы бо ра 
од но го из ви дов уп ро щен ной сис те мы на ло го об-
ло же ния:

– спе ци аль ный на ло го вый ре жим на ос но ве 
па тен та;

– спе ци аль ный на ло го вый ре жим на ос но ве 
уп ро щен ной дек ла ра ции.

(С 1 ян ва ря 2013 го да от ме нен спе ци аль ный 
на ло го вый ре жим на ос но ве ра зо во го та ло на по 
дея тель ности на рын ках). 

Вве де ние в дей ст вие но во го на ло го во го за-
ко но да тель ст ва, по мне нию предп ри ни ма те лей, 
в оп ре де лен ной ме ре поз во ли ло сни зить на ло-
го вую наг руз ку на ма лые предп рия тия. Од на ко, 
ме ры, при ня тые в нем, яв ляют ся не дос та точ-
ны ми. Ре зуль та ты оп ро са предп ри ни ма те лей 
по ка зы вают, что в сред нем до ля от чис ле ний в 
бюд жет в ви де на ло гов дос ти гает 40-50% от их 
об ще го до хо да. Для боль шинс тва, и в осо бен-
нос ти для на чи нающих предп ри ни ма те лей, это 
ра зо ри тель но.

Ри су нок 3 – Ст рук ту ра по ка за те лей дея тель ности МСБ на 15 ок тяб ря 2015 го да, в про цен тах

При ме ча ние – опе ра тив ные дан ные Агент ства Рес пуб ли ки Ка за хс тан по ста тис ти ке

 

Су ще ст вует так же проб ле ма прив ле че ния 
заем ных средс тв. Хо тя ры нок кре дит ных ре сур-
сов раз ви вает ся очень быст ро, оте че ст вен ны ми 
предп ри ни ма те ля ми ука зы вают ся не дос туп нос ть  
кре ди тов. Та кая проб ле ма ха рак тер на для всех 
предп ри ни ма те лей ми ра. В ст ра нах Ев ро союза, 
где до ля сек то ра ма ло го биз не са дос ти гает по-
ряд ка 65% в чис лен нос ти за ня тых и по ряд ка 40% 
в об щем объеме экс пор та, рост ма лых предп рия-
тий фи нан си рует ся за счет реин вес ти руемой 
при бы ли (65%), кре ди тов бан ков (20%), собст-
вен ных/се мей ных на коп ле ний (10%) и до пол ни-
тель но го вы пус ка ак ций (5%). Ха рак тер ным для 

всех ст ран яв ляет ся то, что бан ки расс мат ри вают 
кре ди то ва ние ма ло го биз не са как вы со ко рис ко-
ван ные опе ра ции, где очень вы со кая ве роят нос ть  
не во зв ра та кре ди та. Плюс к это му от ме тим вы-
со кие про це нт ные став ки и ко рот кий срок возв-
ра та кре ди та.

В этой свя зи по при ме ру Япо нии ре ко мен-
дует ся соз да ние спе ци али зи ро ван ных фи нан со-
во-кре дит ных инс ти ту тов це ле во го кре ди то ва-
ния ма ло го и сред не го биз не са. 

Так же су ще ст вует проб ле ма взаимо дей ст вия 
суб ъек тов ма ло го биз не са с го су да рст вен ны ми 
ор га на ми. Дан ная проб ле ма в ос нов ном свя за на 
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с не со вер шенст вом нор ма тив ных до ку мен тов и 
мно гок рат ны ми про вер ка ми со сто ро ны го су да-
рст вен ных ор га нов дея тель ности МСБ (нес мот-
ря на объяв лен ные мо ра то рий на раз лич ные про-
вер ки в РК).

В це лях уп рав ле ния дея тель ностью МСБ 
необ хо ди мо сис те ма ти зи ро вать и уп рос тить по-
ря док лик ви да ции суб ъек тов ма ло го предп ри-
ни ма тель ст ва, что поз во лит выя вить и сни зить 
чис ло без дейст вую щих предп рия тий. На наш 
взг ляд, сле дует без до пол ни тель ной про вер ки 
лик ви ди ро вать МСП, не осу ще ст вляю щих дея-
тель ность в те че ние пос лед них 3-х лет.

Как по ка зы вает ми ро вой опыт, для ус пеш но-
го раз ви тия МСБ го су да рс тво дол жно осу ще ств-
лять коопе ра цию их с круп ны ми предп риятиями. 
В ми ро вой прак ти ке круп ное предп риятие ока-
зы вает под держ ку ма ло му пос редст вом раз ме-
ще ния за ка зов, пре дос тав ле ния произ во дст вен-

ных мощ нос тей и пло ща дей, под го тов ки кад ров, 
вы де ле ния в слу чае необ хо ди мос ти фи нан со вых 
средс тв для мо дер ни за ции дей ст вующе го произ-
во дс тва и т. д. 

Пре пя тс твует раз ви тию ма ло го предп ри ни-
ма тель ст ва в рес пуб ли ке и не дос та точ но раз ви-
тая инф раст рук ту ра пре дос тав ле ния ин фор ма-
ци он ных и кон сал тин го вых ус луг по раз ви тию 
биз не са. В дан ном слу чае фи нан со вую по мощь 
необ хо ди мо ока зы вать ма лым предп риятиям, 
нуж даю щим ся в оп ре де лен ных биз нес-ус лу гах 
или обу че нии, ос тав ляя за ни ми пра во са мос тоя-
тель но го вы бо ра пос тав щи ка этих ус луг.

Та ким об ра зом, сле дует конс та ти ро вать, что 
проб ле мы раз ви тия ма ло го предп ри ни ма тель-
ст ва в рес пуб ли ке но сят комп лекс ный ха рак-
тер, тре буют уче та от рас ле вых и ре гиональ ных 
осо бен нос тей раз ви тия ма ло го биз не са в Ка за х-
стане.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
мем ле кет тікже ке ше лік  

әріп тес тік нә ти же ле рін тал дау

Зерт теу дің бас ты мақ са ты – әлем дік мем ле кет тікже ке ше лік 
әріп тес тік тің тә жі ри бе сін тал дап, да му ал ғы шарт та рын ай қын дау ар
қы лы отан дық тә жі ри бе мен са лыс ты ру, не гіз гі мә се ле лер ді анық тау 
жә не әріп тес тік тің бұн дай ны са ны ның қа зір гі жағ да йына ба ға бе ру.

Зерт теу жұ мы сын жү зе ге асы ру ба ры сын да ав тор мен ста тис ти
ка лық тал дау, са лыс ты ру, жал пы лау, де дук ция, әлем дік тә жі ри бе ні 
тал дау ар қы лы са лыс ты ру, син тез жә не са рап шы лар қо ры тын ды сы 
сияқ ты әдіс тер пай да ла ныл ды.

Зерт теу дің нә ти же ле рі көр се тіп отыр ған дай Дү ниежү зі лік банк
тің ста тис ти ка лық мә лі мет те рі не сәй кес, МЖӘ не гі зін де ҚРда 1990
2014 жыл дар ара лы ғын да бар лы ғы нақ ты 36 жо ба жү зе ге асы рыл ды. 
Олар дың 27 энер ге ти ка са ла сын да бол са, бай ла ныс – 5, кө лік ке ше ні 
– 3 жә не су мен қам та ма сыз ету жә не ка на ли за ция – 1. Нақ ты жү зе ге 
асы рыл ған 36 жо ба ға 12 018 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды. Қа зір гі 
таң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да аяқ тал ған, пай да ла ну са ты сын да
ғы 3 жо ба бар.

Тү йін  сөз дер: мем ле кет, биз нес, мем ле кет тікже ке ше лік әріп тес
тік, ин вес ти циялар, инф ра құ ры лым дық жо ба лар, кон цес сия.

Assilova A.S., Aryn A.A.

Analysis of results of public 
– private partnership in the 

Republic of Kazakhstan

The article contains a comparative analysis of the development of 
publicprivate partnership in the world, particularly in lowand middle
income countries, in Europe and the Republic of Kazakhstan. The article 
discusses the features of the application of PPP in different sectors of the 
economy. Purpose – Assessing the current state of publicprivate partner
ship in Kazakhstan and analysis of domestic experience in comparison 
with international experience and trends of PPP. 

According to the research, in the Republic of Kazakhstan from 1990 
to 2014 were realized 36 PPP projects. With 27 projects the energy sector 
remained by far the most active in terms of number of projects. Telecom 
sector was the second largest in number of projects – 5. Three projects 
have been completed and at the implementation stage.

Key words: government, business, publicprivate partnership, PPP, in
vestments, infrastructure projects, concession.

Аси ло ва А.С., Арын Ә.А.

Сравнительный анализ  
государственночастного  

партнерства в Республике 
Казахстан

В статье дает ся срав ни тель ный ана лиз раз ви тия го су да рст вен но
част но го парт нерс тва в ми ре, в част нос ти в ст ра нах с низ ким и сред
ним до хо дом, в ев ро пейс ких ст ра нах и Рес пуб ли ке Ка за хс тан. Глав
ным об ра зом ос ве ще ны осо бен нос ти при ме не ния ме ха низ мов ГЧП в 
раз ных сек то рах эко но ми ки.

Сог лас но ста тис ти чес ким дан ным Все мир но го бан ка, в Ка за х
стане в пе ри од 19902014 гг. по схе ме ГЧП бы ло реали зо ва но все го 
36 проек тов на сум му 12 018 млн. дол ла ров США. Из них 27 проек
тов в сек то ре энер ге ти ки, в сек то ре ком му ни ка ций – 5, транс порт ной 
инф раст рук ту ры – 3 проек та, а в сек то ре во дос наб же ния и ка на ли
за ции – 1 проект. Объем ин вес ти ций в сек то ре энер ге ти ки сос та
вил – 2146, в сек то ре ком му ни ка ций – 9 610, транс порта – 262 млн. 
дол ла ров США. 

Клю че вые сло ва: го су да рс тво, биз нес, го су да рст вен ночаст ное 
парт нерс тво, ин вес ти ции, инф раст рук тур ные проек ты, кон цес сия.
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Әлем дік эко но ми ка лық дағ да рыс көп те ген ел дер де мем ле-
кет кі ріс те рі нің едәуір аза йып , бар лық дең гейде гі бюд жет тер-
дің кем уіне жә не со ның нә ти же сін де ай мақ тық дең гейде гі де, 
мем ле кет тік дең гейде гі де ин вес ти циялық жо ба лар дың қар жы-
лан дыр уын ың кем уіне әкеп соқ ты. Со лай бо ла тұ ра көп те ген 
са ла лар қо мақ ты ин вес ти циялар құюды та лап ете ді, ал мем ле-
кет бұн дай жо ба лар ды өз ді гін ше қар жы лан ды ру ға мүм кін ді гі 
жет пейді. Бұн дай жағ дай лар да, әлем дік тә жі ри бе де же кемен-
шік сек тор дың ка пи та лын тар ту кең та рал ған. Мем ле кет пен 
же кемен шік сек тор дың ын ты мақ тас ты ғы ның бұл фор ма сы 
«мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік» (public-private partnership) 
– МЖӘ деп ата ла ды.

Соң ғы 15-20 жыл дар дың тә жі ри бе сі көр се тіп отыр ған дай, 
ре су рс тық ба за ны ке ңейтудің жә не эко но ми ка лық да му үшін 
қол да ныл май жат қан ре зе рв тер ді шо ғыр лан ды ру дың әрі мем-
ле кет тік жә не му ни ци пал дық (қо ғам дық) мен шік ті бас қа ру дың 
тиім ді лі гін арт ты ру дың не гіз гі ме ха ни зм де рі нің бі рі ре тін де де 
сол мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік са на ла ды. 

Қа зақ стан да МЖӘ те тік те рін қол да ну дың заң на ма лық не гі-
зі кон цес сиялар шарт та ры бо йын ша туын да ған өза ра қа рым-қа-
ты нас тар ды рет теу бө лі гін де 1991 жы лы са лын ған. 

«Кон цес сия лар ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі рін-
ші За ңы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да объек ті лер ді 
ше тел дік ин вес тор лар ға кон цес сияға бе ру дің ұйым дас ты ру шы-
лық, эко но ми ка лық жә не құ қық тық та лап та рын рет теп бер ді.

«Кон цес сия лар ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жа ңа 
За ңы 2006 жы лы 7 шіл де де қа был дан ған нан ке йін  мем ле кет тік 
мен шік объек ті ле рін құ ру құ қы ғын ше тел дік ин вес тор лар ға ға-
на емес, со ны мен қа тар ҚР-ң ре зи де нт те рі заң ды тұл ға лар ға да 
бе ру мүм кін ді гі пай да бол ды [1]. 

Заң ның қа был дан уын ан бе рі ҚР-да МЖӘ те тік те рін одан 
әрі да мы ту мақ са тын да оған бір қа тар өз ге ріс тер мен то лық-
ты ру лар ен гі зіл ді. Осы лай ша, 2013 жыл дың 4 шіл де сін де ҚР 
Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев № 131-V «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның кей бір заң на ма лық ак ті ле рі не мем ле кет тік-же ке ше лік 
әріп тес тік тің жа ңа түр ле рін ен гі зу жә не олар дың қол да ны лу са-
ла ла рын ке ңейту мә се ле ле рі бо йын ша өз ге ріс тер мен то лық ты-
ру лар ен гі зу ту ра лы» ҚР За ңы на қол қой ды. Бұл Заң да кө рі ніс 

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІКЖЕ КЕ ШЕ

ЛІК ӘРІП ТЕС ТІК  
НӘ ТИ ЖЕ ЛЕ РІН ТАЛ ДАУ



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №1/2 (113). 201698
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тап қан құ қық тық алаң қайды өз гер ту қол же тім-
ді лік үшін ақы ен гі зу, мем ле кет тік-же ке ше лік 
әріп тес тік жо ба ла ры ның қа ты су шы ла ры үшін 
же ке мен шік ка пи тал дың та лап еті ле тін дең ге йін  
20%-дан 10%-ға де йін  тө мен де ту жә не бас қа ша-
ра лар жо лы мен МЖӘ жо ба ла ры ның тар тым ды-
лы ғын арт ты ру ға ба ғыт тал ды. Жа ңа заң на ма ға 
сәй кес, МЖӘ жо ба ла ры бо йын ша қа был да на-
тын мін дет те ме лер шы ғын дар ды өтеу бө лі гін де 
сек вестр ден қор ға ла тын бо ла ды. То лық тай ал-
ған да, Қа зақ стан да өтіп жат қан МЖӘ заң на ма-
лық өз гер ту про цес те рі жа ғым ды тренд ке ие [2].

2014 жыл дың 31 жел тоқ са нын да «Мем ле-
кет тік-же ке ше лік әріп тес тік ту ра лы» Заң жо ба-
сы ұсы ны лып, 2015 жыл дың қыр күйек айын да 
мә жі ліс тің бі рін ші оқы лы мын да ма құл дан ды. 
Заң жо ба сы МЖӘ-ге қа ты су шы лар ая сын жә не 
оның қол да ны лу са ла сын рет теу ге, МЖӘ-нің 
ке лі сім шарт тық ны сан да рын ке ңейтуге, инс ти-
ту ционал дық МЖӘ мә се ле ле рін рет теу ге, МЖӘ 
шарт та ры ның құ ры лы мын анық тау, же ке қар-
жы лық бас та ма ны ен гі зу ге жә не МЖӘ жо ба ла-
ры на ква зи мем ле кет тік ком па ниялар дың қа ты су 
ны сан да рын ай қын дау ға мүм кін дік бе ре ді. 

Дү ниежү зі лік банк тің ста тис ти ка лық мә лі мет-
те рі не сүйен сек, МЖӘ не гі зін де ҚР-да 1990-2014 
жыл дар ара лы ғын да бар лы ғы нақ ты 36 жо ба жү-

зе ге асы рыл ды. Олар дың 27 энер ге ти ка са ла сын-
да бол са, бай ла ныс са ла сын да – 5, кө лік ке ше ні 
– 3 жә не су мен қам та ма сыз ету жә не ка на ли за ция 
– 1. Нақ ты жү зе ге асы рыл ған жо ба лар дың са ны 
жа ғы нан 1994 жыл аса ерек ше лен ді, бұл жы лы 
МЖӘ бо йын ша 11 жо ба іс ке қо сыл ды [3].

Айта ке ту ке рек, бұл мә лі мет тер дү ниежү-
зі лік банк тің «МЖӘ бо йын ша инф ра құ ры лым-
дық жо ба лар мә лі мет тер ба за сы» ат ты ар найы 
зерт теуі нен алын ды. Бұл мә лі мет тер ба за сын да 
тек то лық қан ды аяқ тал ған жо ба лар ға на ес ке ріл-
ді. Ал Қа зақ стан да ғы жү зе ге асы ры лу үс тін де гі 
ағым да ғы жо ба лар бұл мә лі мет тер ба за сы на ен-
ген жоқ.

МЖӘ не гі зін де ҚР-да 1990-2014 жыл дар ара-
лы ғын да 36 жо ба ға 12 018 млн. АҚШ дол ла ры 
құйыл ды. Энер ге ти ка са ла сы на 2146, бай ла ныс 
– 9610, кө лік ке ше ні са ла сы на 262 млн. АҚШ 
дол ла ры құйыл ды. 

Ин вес ти циялар дың тар ты луы әсі ре се 1997 
жы лы кү шей ді, бұл ке зең де жү зе ге асы рыл ған 8 
жо ба ға 2 075 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды. Дү-
ниежү зі лік банк тің мә лі мет те рі не сәй кес, бұл 
со ма ның тек 399 млн. АҚШ дол ла ры ға на мем-
ле кет ин вес ти цияла ры бол са, 1676 млн. АҚШ 
дол ла ры ма те ри ал дық ак тив тер ге са лын ған ин-
вес ти циялар ды құ рай ды (1-су рет).
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1-cурет – 1990-2014 жыл да ры ҚР-да жү зе ге асы рыл ған жо ба лар са ны мен  
құйыл ған ин вес ти циялар кө ле мі, млн. АҚШ дол ла ры

Ес кер ту – [3] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды

Жү зе ге асы рыл ған жо ба лар ды МЖӘ түр ле-
рі бо йын ша жік те сек, қа рас ты ры лып отыр ған 
уа қыт ара лы ғын да МЖӘ мо дель де рі нің ішін де 
ең көп «Ак тив тер ді бе ру» ти пі бо йын ша жү зе-
ге асы рыл ды – 24 жо ба, ин вес ти циялар кө ле мі 
– 6  305 млн. АҚШ дол ла ры.

Кон цес сия шар ты бо йын ша жү зе ге асы рыл-
ған 3 жо ба ға бар лы ғы 854 млн. АҚШ дол ла ры 
құйыл са, олар дың 2 жо ба сы энер ге ти ка са ла-
сын да – 623 млн. АҚШ дол ла ры, 1 жо ба кө лік 
инф ра құ ры лы мы са ла сын да 231 млн. АҚШ дол-
ла ры ин вес ти циялар тар тыл ды. Үш жо ба ның 
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екеуі «Са лу, қайта қал пы на кел ті ру (қайта құ ру), 
бас қа ру жә не тап сы ру» (BROT) ал бі реуі «Қайта 
қал пы на кел ті ру (қайта құ ру), пай да ла ну, тап сы-
ру» (ROT) түр ле рі бо йын ша іс ке асы рыл ды.

Ак тив тер ді бе ру бо йын ша 24 жо ба жү зе ге 
асы ры лып, 6 305 млн. АҚШ дол ла ры ин вес ти-
циялар ды қам ты ды. Олар дың 22 жо ба сы энер-
ге ти ка са ла сын да жү зе ге асы ры лып, 1 523 млн. 
АҚШ дол ла ры ин вес ти циялар тар тыл ды. Ал кө-

лік са ла сын да жү зе ге асы рыл ған 1 жо ба ға ға на 4 
782 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды (1-кес те).

Кес те де гі мә лі мет тер ді тал дайт ын бол сақ, 
Жа ңа жо ба лар мо де лі бо йын ша 5 жо ба ның 4-і 
бай ла ныс са ла сын да іс ке асы ры лып, олар ға жал-
пы кө ле мі 4 828 млн. АҚШ дол ла рын құ райт ын 
ин вес ти циялар құйыл ды. Бі реуі кө лік инф ра құ-
ры лы мы са ла сын да жү зе ге ас ты, оған 31 млн. 
АҚШ дол ла ры ин вес ти цияла ры құйыл ды [3].

1-кес те – 1990-2014 жыл да ры ҚР-да жү зе ге асы рыл ған жо ба лар са ны мен ин вес ти циялар кө ле мі, МЖӘ мо дель де рі бо йын ша

Са ла Кон цес сия Ак тив тер ді бе ру Жа ңа жо ба лар  Бас қа ру жә не жал-
дау ке лі сім шар ты  Бар лы ғы 

са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $

Энер ге ти ка 2 623 22 1523 0 0 3 0 27 2146

 Бай ла ныс 0 0 1 4782 4 4828 0 0 5 9610

Кө лік 1 231 0 0 1 31 1 0 3 262

Су 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

 Бар лы ғы 3 854 24 6305 5 4859 4 0 36 12018

Ес кер ту – [3] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды

Қа зақ стан дық мем ле кет тік-же кемен шік әріп  - 
тес  тік Ор та лы ғы ның мә лі мет те рі не сәй кес, Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да әртүр-
лі са ты да бар лы ғы 31 жо ба жү зе ге асы ры лу да. 
Кон цес сия лық жо ба ның кон курс тық құ жат та-
ма лар ды әзір леу са ты сын да 2 жо ба жү зе ге асы-
ры лу да: олар Маң ғыс тау об лы сын да, кө лік (те-
мір жол) са ла сы бо йын ша: Ақ тау қа ла сын да ғы 
ав то вок зал ды са лу жә не пай да ла ну  жә не Маң-
ғыс тау об лы сы Маң ғыш лақ (Та мақ) стан циясы-
на ар нал ған те мір жол вок за лын са лу жә не пай-
да ла ну . Жо ба бас та ма шы сы – әкім дік.

Кон курс тық үде ріс тер са ты сын да бі лім бе ру 
са ла сы бо йын ша 1 жо ба жү зе ге асы ры лу да – Қа-
ра ған ды об лы сы ның Те мір тау қа ла сын да ғы ба-
ла бақ ша лар ке шенін са лу жә не пай да ла ну . Жо ба 
бас та ма шы сы – әкім дік.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да 
кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір леу са ты сын да 
22 жо ба жү зе ге асы ры лу да. 

Қар жы лық жа бу са ты сын да Ақ тө бе об лы-
сы ның Қан дыа ғаш қа ла сын да газ тур би на лық 
электр стан циясы ның пай да ла ны луы жә не құ-
ры лы сы бо йын ша энер ге ти ка са ла сын да жә не 
«Ера лиево-Ку рык» те мір жо лы ның құ ры лы сы 

мен пай да ла ны луы бо йын ша Маң ғыс тау об лы-
сын да жә не бі лім са ла сын да Қа ра ған ды қа ла-
сын да ғы ба ла бақ ша лар ке ше ні нің құ ры лы сы 
мен пай да ла ны луы бо йын ша 3 МЖӘ жо ба сы 
жү зе ге асы ры лу да. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да 
кон цес сиялық жо ба ның пай да ла ну са ты сын да: 
кө лік (те мір жол) са ла сын да Шы ғыс-Қа зақ стан 
об лы сын да Жа ңа «Шар Стан циясы – Өс ке мен» 
те мір жо лы ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы, 
Ақ тау ха лы қа ра лық әуе жайы ның жо лаушы тер-
ми на лы ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы, энер-
ге ти ка са ла сын да «Сол түс тік Қа зақ стан – Ақ тө-
бе об лы сы» айма қа ра лық электр қуа тын бе ру 
же лі ле рі нің құ ры лы сы жә не пай да ла ны луы бо-
йын ша 3 жо ба жү зе ге асы ры лу да [4].

Са ны жа ғы нан ең көп МЖӘ жо ба ла ры «Кө-
лік инф ра құ ры лы мы» са ла сын да, со ның ішін де 
ав то мо биль жол да рын са лу мен жә не қайта жа-
ңар ту мен бай ла ныс ты жо ба лар иеле не ді – 31 жо-
ба ның 11-і. 

Екін ші орын да «Ден сау лық сақ тау жә не 
әлеу мет тік қыз мет көр се ту» са ла сы – 7 жо ба. Ал 
«Кө лік», яғ ни те мір жол са ла сы үшін ші орын да 
тұ рақ та ды – 6 жо ба (2-су рет).
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік нә ти же ле рін тал дау

ҚР МЖӘ Ор та лы ғы ның мә лі мет те рі не сә-
кес, ҚР-да қа зір гі таң да жү зе ге асы ры лып жат-
қан МЖӘ жо ба ла ры ның қо мақ ты бө лі гі Астана 
қа ла сын да жү зе ге асы ры лу да. Астана қа ла сын да 
жал пы Рес пуб ли ка мыз дың кө лік, со ның ішін де 
ав то жол са ла сын да жү зе ге асы ры лып жат қан 
11 жо ба ның 8-і ор на лас қан, алай да, атал ған жо-
ба лар дың бар лы ғы МЖӘ-нің бас тап қы са ты-
сын да, яғ ни кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір-
леу са ты сын да ор на лас қан. Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сын да бар лы ғы 6 жо ба жү зе ге асы ры лып 
жат қан бол са, олар дың 2-і ден сау лық, 2-і бі лім 
жә не 1-кө лік те мір жо лы са ла сын да. Атал ған жо-
ба лар дың бар лы ғы да МЖӘ-нің кон цес сиялық 
жо ба ның ТЭН әзір леу са ты сын да ор на лас қан. 
Қа ра ған ды об лы сын да бар лы ғы 5 жо ба жү зе ге 
асы ры лу да, олар дың 3-і ден сау лық, 2-і бі лім са-
ла ла рын да. Бі лім са ла сын да ғы жо ба ның бі реуі 
кон курс тық үде ріс тер са ты сын да бол са, қал ған-
да ры кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір леу са-
ты сын да ор на лас қан. Маң ғыс тау об лы сын да да 
бар лы ғы 5 жо ба іс ке асы ры лып жа тыр, олар дың 
3-те мір жол кө лі гі инф ра құ ры лы мы, 1-ав то жол, 
1-әуе жай са ла сын да. Жо ба лар дың екеуі кон цес-
сиялық жо ба ның кон курс тық құ жат та ма лар ды 
әзір леу са ты сын да, бі реуі кон цес сиялық жо ба-
ның ТЭН әзір леу са ты сын да, та ғы бі реуі қар жы-
лық жа бу са ты сын да бол са, елі міз де гі пай да ла ну 
са ты сын да ғы 3 жо ба ның бі реуі, яғ ни «Ақ тау ха-
лы қа ра лық әуе жайы ның жо лаушы тер ми на лы-
ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы» жо ба сы осы 
Маң ғыс тау об лы сын да ор на лас қан (3-су рет).

Жо ға ры да кел ті ріл ген мә лі мет тер ді қо ры тын-
ды лай ке ле, елі міз мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес-

тік дам уын ың екін ші ке зе ңін бас тан ке ші ріп жүр-
ген ді гін айтуға бо ла ды. Бұл ке зең да мы ту ке зе ңі 
бо лып са на ла ды. Оның дә ле лі ре тін де жо ға ры да 
кел ті ріл ген зерт теу нә ти же ле рін кел ті ру ге бо ла ды.

Осы лай ша, елі міз де кон цес сия шар ты бо-
йын ша жү зе ге асы рыл ған үш жо ба пай да ла ну 
са ты сын да ор на лас қан. Жал пы МЖӘ-нің түр лі 
са ты ла рын да 31 жо ба ның жү зе ге асы ры лып жат-
қан ды ғы, елі міз дің бұл са ла да ғы үл кен қа да мын 
біл ді ре ді. Оған, ең бі рін ші ден, елі міз де МЖӘ 
те тік те рі нің ба сым ба ғыт қа ие бо лып, мем ле кет 
та ра пы нан кең қол дау та ба тын ды ғы жә не бұл са-
ла да қа был да нып жат қан түр лі бағ дар ла ма лар-
дың жү зе ге асы ры луы әсе рін ти гіз ді. 

МЖӘ те ті гін пай да ла на тын жо ба лар ба сым 
си пат та ғы ст ра те гиялық жо ба лар бо луы тиіс, ол 
са ла лық ст ра те гияның жә не эко но ми ка лық сая-
сат тың бө лі гі бо лып та бы ла ды.

Мем ле кет жо ба ның тиі сін ше іс ке асы рылуын  
қам та ма сыз ету де, же кемен шік ин вес тор лар 
қыз ме тін мо ни то рин гі леу жә не кез кел ген туын-
дайт ын өз ге ріс тер ге жә не әлеует ті дау лар ды 
бол дыр мау үшін тар тыс тар ға же дел ойла нып 
әсер ету де ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. 

Сі рә, ағым да ғы эко но ми ка лық жағ дай лар да 
мем ле кет тік бюд жет те бар лық са ла лық кә сі по-
рын дар үшін жай жә не ке ңейт іл ген мо лық ты ру-
ды тұ рақ ты қам та ма сыз ету ге ар нал ған қа ра жат 
тап шы лы ғы туын дай ды, осы ған бай ла ныс ты 
мем ле кет тің олар дың қыз ме ті не әсер ету жә не 
ба қы лау жө нін де гі құ қық та рын сақ тай оты рып, 
мем ле кет тік мен шік объек ті ле рін же кемен шік 
сек тор ға ор та жә не ұзақ мер зім ді уа қыт ша пай-
да ла ну ға бе ру қа жет ті лі гі туын дай ды.
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Ес кер ту – [4] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды
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Мі не, осы ған бай ла ныс ты мем ле кет тік-же-
ке ше лік әріп тес тік инф ра құ ры лым объек ті-
ле рін құ ру, жаң ғыр ту, қам ту жә не пай да ла ну 
са ла сын да ғы мем ле кет тік сек тор мен же-
кемен шік сек тор дың өза ра іс-қи мы лы нақ ты 

те тік бо лып та бы ла ды жә не МЖӘ құ рал да рын 
пай да ла ну жо лы мен олар ды да мы ту мә се ле-
сі мем ле кет та ра пы нан да, сон дай-ақ биз нес-
қауым дас тық та ра пы нан да ерек ше на зар ды 
та лап ете ді. 

3-cурет – ҚР-да МЖӘ жо ба ла ры ның са ны, ай мақ ке сін ді сін де

Ес кер ту – [4] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды
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The аrticle disсusses the theоretical aspеcts of humаn fаctor 
cоnception prаctice in the anаlysis of thе nаtional ecоnomy in tеrms of 
its rоle in innоvations and in assоciation with sоcial innovatiоns. Alsо this 
аrticle gаves informаtion аbout currеnt cоndition of sоcial innоvations in 
Rеpublic of Kazakhstan. In this article, аuthor explаins how we аrrived 
at our dеfinition of social innоvation and why wе think it is mоre useful 
thаn terms such as sоcial entreprеneurship and social еnterprise. Authоr 
then dеscribes how the free flоw of idеas, valuеs, rolеs, rеlationships, and 
mоney acrоss sectоrs is fueling cоntemporary sоcial innоvation. Finаlly, 
author suggеsts ways to cоntinue dismаntling the bаrriers betwеen the 
sеctors, and in dоing so unleаsh new and lаsting sоlutions to the mоst vex
ing sоcial prоblems of оur times.
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Ин но ва циялық қыз мет  
объек ті сі ре тін де  

адам ре су рс та рын бас қа ру

Ма қа ла да адам фак то ры ның кон цеп циясы ин но ва циялық қыз
мет те гі рө лі нің ас пек ті сін де гі ұлт тық эко но ми ка ны тал дау жа сау 
ба ры сы жә не әлеу мет тік ин но ва циялар мен өза ра бай ла ны сын да ғы 
теория лық қол да ны сы қа рас ты рыл ған. Со ны мен қа тар, бұл ма қа ла 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы әлеу мет тік ин но ва циялар дың қа зір гі 
жағ да йын  си пат тайды. Ма қа ла да ав тор әлеу мет тік ин но ва ция де ген 
анық та ма қа лай пай да бол ға ны жай лы жә не оның не ге әлеу мет тік кә
сіп кер лік жә не әлеу мет тік кә сі по рын тер мин де рі не қа ра ған да, пай
да лы рақ еке ні не тү сі нік те ме бе ре ді. Ав тор әр түр лі сек тор лар да ғы 
ойпі кір лер дің, құн ды лық тар дың, рөл дер дің, қа рымқа ты нас тар дың 
жә не ақ ша ның ер кін ағы сы за ма науи әлеу мет тік ин но ва циялар ды 
тол ты рып жат қа нын тү сін ді ре ді. Қо ры тын ды сын да ав тор сек тор лар 
ара сын да ғы ке дер гі лер ді жоюды жал ғас ты ру ды жә не қа зір гі за ман
да ғы әлеу мет тік мә се ле лер дің жа ңа жә не ұзақ мер зім ді ше шім де рін 
же тіл ді ру ді ұсы на ды. 

Тү йін  сөз дер: адам ре су рс та ры, адам ка пи та лы, әлеу мет тік ка пи
тал, адам по тен циалы, ин но ва циялар, әлеу мет тік ин но ва циялар.

Тум бай Ж.О., Ос па но ва З.Б.

Уп рав ле ние че ло ве чес ки ми  
ре сур са ми как объектом  

ин но ва ци он ной дея тель ности

В статье расс мот ре ны теоре ти чес кие ас пек ты при ме не ния кон
цеп ции че ло ве чес ко го фак то ра при ана ли зе на циональ ной эко но ми
ки в ас пек те его ро ли в ин но ва ци он ной дея тель ности и во взаи мо  
с вя зи с со ци альны ми ин но ва циями. Пре дос тав ляется ин фор ма ция 
о ны неш нем по ло же нии со ци аль ных ин но ва ций в Рес пуб ли ке Ка за х 
с тан. Ав тор объяс няет, каким образом появи лось оп ре де ле ние со ци
аль ной ин но ва ции и по че му оно вы год нее, чем та кие тер ми ны, как 
со ци альное предп ри ни ма тель ст во и со ци альное предп рия тие. Опи
сы вает, как сво бод ный по ток идей, цен нос тей, ро лей, от но ше ний и 
де нег в раз ных сек то рах за пол няет сов ре мен ные со ци альные ин но
ва ции. В зак лю че нии ав тор пред ла гает про дол жать уби рать барь еры 
меж ду сек то ра ми и раз ра ба ты вать но вые и дол гост роч ные ре ше ния 
со ци аль ных проб лем на ше го вре ме ни.

Клю че вые сло ва: че ло ве чес кие ре сур сы, че ло ве чес кий ка пи тал, 
со ци аль ный ка пи тал, че ло ве чес кий по тен циал, ин но ва ции, со ци
альные ин но ва ции.
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Nоwаdays, sоcial еntrеpreneurship аnd sоcial еnterprise hаve 
bеcome pоpular rаllying pоints fоr thоse trying tо imprоve the 
wоrld. Thеse two nоtions аre pоsitive оnes, but nеither is adеquate 
whеn it cоmes to undеrstanding аnd crеating sоcial chаnge in all of 
its mаnifestations. Sоcial innovаtion is a bеtter vеhicle for doing 
this. [1]

Sоcial innоvation is the bеst cоnstruct fоr undееrstanding аnd 
prоducing-lаsting sоcial chаnge. 

It is essеntial tо distinguish fоur distinct elеments оf innоvation: 
First, thе prоcess of innоvating, or generаting a nоvel prоduct or 
sоlution, which invоlves technical, sоcial, and econоmic factоrs. 
Secоnd, the prоduct or inventiоn itself – an оutcome thаt we cаll 
innovаtion prоper. Third, the diffusiоn оr adоption оf the innоvation, 
thrоugh which it cоmes into brоader use. Fоurth, the ultimаte vаlue 
creаted by the innоvation. This reаsoning givеs us the first hаlf 
of оur dеfinition of sоcial innоvation: A nоvel sоlution to a sоcial 
prоblem that is mоre effеctive, еfficient, sustаinable, or just thаn 
еxisting sоlutions. [2]

The bеst wаy thаt peоple usе the wоrd sоcial is to dеscribe a kind 
of vаlue thаt is distinct frоm finаncial оr ecоnomic vаlue. A numbеr 
of lеading writеrs alludе to sociаl vаlue or similаr terms. Drаwing 
on this аrticle, I define sоcial value as the crеation of bеnefits or 
rеductions of cоsts for sоciety – thrоugh effоrts to address sоcial 
nеeds and prоblems – in wаys thаt go bеyond the privаte gаins 
аnd genеral bеnefits of mаrket аctivity. Bеcause thеse bеnefits cаn 
invоlve the kinds оf sоcial оbjectives nоted abоve, they mаy аccrue 
bоth to disadvаntaged or disenfrаnchised sеgments of sоciety and to 
sоciety as a whоle. [3]

Mаny innоvations crеate bеnefits fоr sоciety, primаrily thrоugh 
incrеasing еmployment, prоductivity, and ecоnomic grоwth. 
Sоme even gеnerate sоcial vаlue abоve and bеyond their obviоus 
ecоnomic impact. The cоmputer dramаtically enhаnced individuаl 
prоductivity, lеarning, and crеativity. The аutomobile prоmoted 
feеlings of frеedom and indеpendence while uniting peоple who 
wоuld оtherwise rаrely sеe each other. Pharmаceuticals sаve livеs. 
Deоdorant prоbably strеngthens our sоcial fаbric. And sо thеse 
prоducts bеnefit nоt only individuаls, but alsо sоciety as a whоle. 
[4] [5] 

HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT AS AN 

OBJECT OF SOCIAL 
INNOVATION PRACTICE
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Sоcial innоvations are creаted, adоpted, and 
diffusеd in the cоntext of a pаrticular pеriod 
in histоry. Althоugh оur definitiоn of sоcial 
innоvation transcеnds timе, the mеchanisms of 
sоcial innоvation – the undеrlying sеquence of 
intеractions and evеnts – chаnge as a sоciety and 
its institutiоns evоlve. 

Mаny innovаtions tаckle sоcial prоblems or 
mеet sоcial nеeds, but оnly for sоcial innоvations 
is the distributiоn of fi nаncial and sоcial vаlue tilt-оn of fi nаncial and sоcial vаlue tilt-n of finаncial and sоcial vаlue tilt-аncial and sоcial vаlue tilt-ncial and sоcial vаlue tilt-оcial vаlue tilt-cial vаlue tilt-аlue tilt-lue tilt-
ed tоward sоciety as a whоle. This lеads us to our 
cоmplete definitiоn of sоcial innоvation: A nоvel 
sоlution to a sоcial prоblem that is mоre effective, 
efficiеnt, sustainаble, or just thаn existing sоlutions 
and fоr which thе vаlue creаted аccrues primаrily to 
sоciety as a whоle rather thаn privаte individuаls. 
[6] [7] A sociаl innovаtion cаn be a prоduct, 
prоduction prоcess, or technоlogy (much like 
innоvation in genеral), but it cаn аlso be a principlе, 
an idеa, a piеce of lеgislation, a sоcial mоvement, an 
intervеntion, or sоme cоmbination of them. Indеed, 
mаny of the bеst rеcognized sоcial innоvations, 
such as micrоfinance, are cоmbinations of a numbеr 
of thеse elеments. [8]

Our cоnception оf sоcial innоvation has 
implicatiоns fоr thоught lеaders, pоlicymakers, 
fundеrs, and practitionеrs. It cаptures not оnly 
the еnds to which agеnts of sоcial chаnge аspire, 
but also the full rаnge of mеans thrоugh which 
we cаn attain thоse ends. The fiеlds of sоcial 
entrеpreneurship and sоcial entеrprise еxamine 
оnly a subsеt of pаths – spеcifically, the crеation of 
nеw and typiсally nоnprofit vеntures. [9] Yet lаrge, 
estаblished nоnprofits and gоvernment institutiоns 
also prоduce significаnt sоcial chаnge, as dо 
the businеsses that incrеasingly cоntribute their 
resоurces to building a mоre just аnd prоsperous 
sоciety. Pеople crеating sоcial chаnge, as well as 
thоse whо fund аnd suppоrt them, must lоok bеyond 
thе limitеd catеgories of sоcial entrеpreneurship 
and sоcial enterprisе. In fаct, this brоadening of 
scоpe echоes Ashоka fоunder Bill Drаyton’s clаim 
that «everyоne is a chаngemaker.» [10]

For the balanced development of the organiza-or the balanced development of the organiza-
tion it is very important that its human resources 
management policy is enough innovative, as well 
as a policy in the field of marketing, technological 
development, market strategy and so on. However, 
spontaneous and uncontrollable change of a social 
subsystem of society and organizations is fraught 
with numerous social shocks, growth of social ten-
sion. Thereby, there is a new challenge for organiza-
tions and countries – a need of innovative manage-
ment of the human resources. [11]

Social innovations can be defined as an innova-
tion in a social subsystem of society or organization, 
legitimately changing social practicians (mecha-
nisms) of the solution of social problems for the 
purpose of more effective achievement of socially 
significant results by means of acquisition by people 
and social groups of new skills and other properties. 
Social innovations work through change of skills 
and other properties of the person and social group, 
respectively, object of social innovations are human 
resources. However, in scientific literature for the 
characteristic of a human factor in economy there 
are a number of close concepts used like: «human 
resources», «the human capital», «the social capi-
tal», «human potential». In this regard, there is a 
need to specify object of social innovations, having 
revealed distinctions between these concepts. [12]

Worldwide, including Kazakhstan, the present 
stage of development it is characterized as transi-
tional from an industrial era to post-industrial when 
instead of the limited concept of economic growth 
are offered new approaches in economy, such as 
organizational, social, psychological, etc. in which 
the person is considered in all set of his qualitative 
characteristics. 

Progress of considerable number of the compa-
nies in the developed countries is connected with 
creation of perspective innovative mechanisms of 
human resources management, at the level of the or-
ganization and at the heart of which formation there 
is an integrated, strategic approach to use and de-
velopment human potential. [13] Flexible forms of 
labor usage, continuous improvement of quality of 
human resources, new approaches to the organiza-
tion and work incentives, the appeal to cultural and 
ethical factors of productivity and quality of labor 
life became priorities of the main directions. Rec-
ognition of economic usefulness and social value of 
human resources which development needs invest-
ments, like other types of resources is very important 
today. Innovative human resources management has 
to be aimed at full use of abilities of the worker in 
the process of his activity. [14]

The main part of the life of the person proceeds 
in organized work. In this situation human resource 
management of the organization has to become es-
pecially significant, as it has direct impact on pro-
cesses of formation and development of personal 
potential of employees, provides its professional re-
alization, adaptation to external and internal condi-
tions of the production environment. 

The human factor gained today paramount 
value, therefore problems of effective usage of hu-
man work as the main force and the main character 
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of progress moved to the forefront. Nowadays, the 
greatest reserves of increasing efficiency of market 
managing lie on the ways of improvement of the en-
terprise personnel activity. [15] 

Theory of the human capital
The theory of the human capital is developing 

in world economic and administrative science field 
since 1950th. It develops the idea of already existing 
explanation in works of political economic classic 
scientists, that the person is the carrier of a special 
factor of production – work – which can’t be with-
drawn from the person and to get in property.

At the same time, the production factor which 
carrier are – people, makes richness of all society in 
general as it is objectively used by national economy 
for production of goods and services. Karl Marx and 
Friedrich Engels considered this problem absolu-
tized work as a factor of formation of «fair» cost. At 
the theory of socioeconomic structures there were 
already elements of the analysis of human work (the 
characteristic of the labor relations and a way of pro-
duction, and also the concept of class fight). How-
ever, already in the middle of 50th it became clear 
that maintenance of existence and development of 
knowledge, abilities, skills and abilities of the per-
son demands certain expenses. That final consump-
tion which was considered only as expenses before, 
started being considered as the investments into 
the person forming the human capital. The person 
invests in himself, expecting to draw in the future 
higher interest from the human capital (in the form 
of a salary, profit of the businessman, etc.). Also or-
ganizations, which are interested in more high ef-
ficiency of their workers acivity itself, can invest 
in the human capital. With development of the new 
institutional theory also there were created primary 
econometric tools of studying of the people behav-
ior focused on increase of cost of the long term hu-
man capital.

In the modern theory in a human factor three 
main components are allocated [16]:

• pure work;
• natural abilities (congenital inclinations);
• the human capital.
The human capital is the stock of knowledge, 

abilities, skills, abilities and motivations, which is 
available for each person. Investments into it are 
education, accumulation of a know-how, health 
protection, geographical mobility and information 
search. The individual human capital – is the saved-
up stock of special knowledge, professional skills of 
an individual, additional income and other benefits 
allowing it to gain in comparison with the person 
without it [17].

It is necessary to distinguish the human capital 
as the production factor, which is converted in profit 
of the company, and human potential as projection 
of opportunities of the person in the set conditions. 
This obviously broader concept considers not only 
those factors of production which carrier is the per-
son, but also various social conditions, which pro-
mote or interfere with development of the human 
capital. Human potential of the personality, thus, is 
projection of development of its human capital in 
concrete the social conditions, taking into account 
influence of various factors micro and macro-envi-
ronments.

Application of concept of the human capital
The human capital of the social organization 

usually explained like all human capital of the 
people entering into it, and the human resources of 
the organization in narrow sense is the knowledge, 
abilities, skills, abilities and work of the person 
which can be used for commercial purposes (or for 
realization of the purposes of the social organiza-
tion, if it is about non-profit organization). In this 
case, the concept of human resources is used nar-
rower in comparison with not only with a context 
of national economy, but also concept of the human 
capital. This situation testifies to some instability 
of a conceptual framework of the general theory of 
the capital and the general theory of management. 
Moreover, in some scientific publications on hu-
man capital concept, potential and human resources 
can be used as synonyms. At last, current state of 
the human capital, as element of national wealth is 
characterized by concept of human resources. In the 
broadest sense it is expedient to understand all set 
of resources presented in labor market, which car-
rier is the person as human resources, including also 
their human potential. [18] Thus, we consider the 
quantitative characteristics of the population and la-
bor market characterizing the number of the people 
possessing this or that level of development of the 
human capital and this or that human potential.

In scales of national economy development 
of the human capital appears one of the priority 
directions of the state social policy, and the con-
dition of human resources is caused by various 
measures of the state social and economic policy. 
Education systems, health care, state regulation 
of working conditions make human potential and 
influence a condition of the human capital, and 
the state population policy and objective tenden-
cies of natural reproduction of the population and 
migration define quantitative characteristics of 
human resources. Thereby we define that macro-
environment, which influences a condition of the 
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human capital for certain people and various or-
ganizations.

At last, in wider – social – context the human 
capital and human resources characterize a state not 
only the economic sphere, but also all society in gen-
eral. In theories of «post-industrial» society D. Bella 
[11] and Tofflerov spouses [19,20] human capital is 
already considered in modern sense of this concept, 
however its value isn’t reduced to pure economy. 
High-quality transformations of society of «the third 
wave» are connected and with high-quality transfor-
mation of the person who becomes the main driv-
ing force of economy and at the same time changes 
the way of life and social activity. New quality of 
the human capital and, therefore, new quality of the 
person – changes possibilities of the person on cre-
ation of material and cultural wealth in all spheres 
of society, without excluding and economic, but 
also without being limited to it. The analysis of the 
human capital at the level of society in general can 
include studying of not economic aspects of activity 
of the person.

Place of the social capital in a human factor 
of economy

One more concept, which subject domain is 
close to the human capital up to their usage in sepa-
rate publications as synonyms is the social capital. 
The capital represents set of the real or potential re-
sources connected with possession of a steady net-
work (system) of more or less institutionalized re-
lations of mutual acquaintance and recognition, i.e. 
with membership of the person in groups. [13]

The social capital, as appears from definition, 
it is impossible to identify with the human capital 
or to include in it, neither at the level of the social 
organization, nor at the level of society (national 
economy). However, he participates and in forma-
tion of the human capital (at a stage of development 
of the personality), and in its realization. The social 
capital can be considered as one of characteristics of 
human resources and a factor of formation of human 
potential as human potential considers interrelations 
between people, who make essence of the social 
capital. Also social capital defines efficiency of hu-
man capital usage, as out of social communications 
system people can’t realize itself in any activity.

In the message of the President of the Republic 
of Kazakhstan «KAZAKHSTAN IN NEW GLOB-KAZAKHSTAN IN NEW GLOB-
AL REALITY: GROWTH, REFORMS, DEVEL-
OPMENT» – 2015, N. A. Nazarbayev told: «It is 
necessary to increase the innovative potential of the 
Kazakhstan economy. It is important to lay the foun-
dation for creation of economy of the future. It is 
necessary to develop competences of the sphere of 

smart technologies, artificial intelligence, integra-
tion of cyberphysical systems of the future, design 
and engineering. It can be done only through cre-
ation of effective scientific and innovative system. 
The powerful research universities and innovative 
clusters formed on base a high tech park «Astana 
business a campus» Nazarbayev University, science 
and technology park of «Ala Tau» in Almaty will 
be its basis. Holding the International specialized 
exhibition of the EXPO – 2017 in Astana gives us 
the good chance actively to develop the new power 
based on «green technologies».» [10]

Also before President N. A. Nazarbayev claimed 
that social policy should be developed: «Today I set 
a task to develop new social policy. The role of the 
state in the social sphere has to be limited to sup-
port of socially vulnerable citizens and ensuring in-
vestments into the human capital. The state targeted 
support will be given only to the needing citizens, 
on the basis of an assessment of their real income 
and living conditions. Considering special needs of 
separate categories of our citizens it is necessary to 
establish different sizes of a living wage with revi-
sion of its structure.»

Human resources of the organization set in mo-
tion, will organize interaction of all other resources, 
their key and strategic role consists in it. In a pro-
duction system all resources are in interrelation, and 
only as a result of their interaction economic effi-
ciency is reached. 

Until recently the concept «human resource 
management» of our administrative practice was ab-
sent. However, the control system of each enterprise 
had a functional subsystem of personnel administra-
tion and social development of collective, but the 
most part of works amount on personnel administra-
tion was carried out by linear heads of divisions. 

Human resource management gains the special 
importance: it allows to generalize and realize the 
whole range of questions of adaptation of the person 
to external conditions, the accounting of a personal 
factor in creation of a personnel management sys-
tem of the organization.

Kazakhstan stands at a boundary of a new stage 
of social economic modernization and political de-
mocratization today. Only with the modern com-
petitiveness and open market economy which isn’t 
limited to a framework only of raw sector, based 
on respect and protection of a private property and 
the contract relations, an initiative and enterprise of 
all members of society, it is possible to lift national 
economy on the level of the international standards.

In the message of the President of the Republic 
of Kazakhstan «Strategy of entry of Kazakhstan into 
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number of 50» of the most competitive countries of 
the world, N. A. Nazarbayev told: «For maintenance 
of steady and dynamic growth of national economy 
the state is obliged to stimulate demand for goods 
and quality services, using tools fiscal, a monetary 
policy, state regulation of effective redistribution of 
major factors of production».

For further modernization and diversification of 
economy of Kazakhstan N. A. Nazarbayev consid-
ers that it is necessary to concentrate attention and 
forces to the following directions: a monetary policy, 
fiscal discipline and an effective tax policy, increase 
of economic relationship between the state and the 
private sector on the basis of the market principles.

Important value, according to the President, is 
necessary to pay attention to realization of large-scale 
state support of business, expansion and strengthen-
ing of positions of small and medium business, and 
also to creation of regional «engines» of economic 
development due to formation of regional corpora-
tions of social development and business.

Today the new, modern strategy of territorial 
development directed on activization of economic 
activity in the developed regional centers capable 
to become «engines» of economic modernization 
of the country in general, and also formation of ef-
fective economic specialization of regions is neces-
sary. «All this, – the President considers, – has to 
find reflection in strategy of territorial development 
of Kazakhstan till 2020».

For achievement of the objectives, put before 
the Government and the people it is necessary to pay 
attention to innovative development of economy of 
regions and Kazakhstan in general.

Strategy of industrial and innovative develop-
ment of Kazakhstan is directed on carrying out ac-
tive scientific and innovative policy for the purpose 
of stimulation of business on the organization of 
the competitive and exported productions. Thus the 

control system of competitiveness of economic enti-
ties from the position of innovative approach have 
to provide transformation of technical and techno-
logical possibilities in competitive advantages. The 
main prerequisites of a realization of innovation 
strategy, pas our look, are: first, providing favor-
able institutional conditions; secondly, identification 
and formation of innovative potential of subjects of 
business. Nowadays the state creates all necessary 
conditions, so there are organized special structures 
as the Kazakhstan investment fund. 

Social innovations and human capital
Innovative activity in a social subsystem of the 

organization has direct impact on a condition of the 
social capital and human potential, and also, on the 
human capital through them. Summing up the re-
sult, it is possible to note that the social innovations 
directed on human resources and a social subsystem 
of the organization influence both the human capi-
tal, and the human potential and the social capital. 
However any changes of properties of human po-
tential and the social capital conduct to change of a 
condition of the human capital as human potential 
sets conditions of formation of the human capital, 
and the social capital – conditions of its realization. 
Therefore, the innovations directed on the human 
potential and the social capital, need also to be con-
sidered in the analysis of innovative management of 
the human capital.

The wоrld neеds mоre sоcial innоvation, and 
sо all whо aspire to sоlve the wоrld’s mоst vex-о all whо aspire to sоlve the wоrld’s mоst vex- all whо aspire to sоlve the wоrld’s mоst vex-о aspire to sоlve the wоrld’s mоst vex- aspire to sоlve the wоrld’s mоst vex-оlve the wоrld’s mоst vex-lve the wоrld’s mоst vex-оrld’s mоst vex-rld’s mоst vex-оst vex-st vex-
ing prоblems – entrеpreneurs, leаders, mаnagers, 
аctivists, аnd chаnge аgents – rеgardless of 
whеther thеy comе frоm the wоrld of businеss, 
govеrnment, or nоnprofits, must shеd old pаtterns 
of isоlation, pаternalism, and аntagonism and 
strive to undеrstand, еmbrace, and lеverage cross-
sеctor dynаmics to find nеw wаys of crеating sоcial 
vаlue. 
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Раз ви тие ст ра те ги чес ко го  
пла ни ро ва ния в фи нан со вой 

по ли ти ке ком мер чес ких  
бан ков РК

Эф фек тив нос ть раз ви тия дея тель ности ком мер чес ко го бан ка как 
суб ъек та фи нан со во го рын ка, удов лет во ряюще го пот реб нос ти эко но
ми ки, во мно гом за ви сит от ка че ст ва ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. 
В сов ре мен ных ус ло виях на бан ковс ком рын ке кон ку ре нт ной про вер ке 
под вер гают ся не толь ко бан ковс кие про дук ты и ус лу ги, но и сам про
цесс ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, уме ние ру ко во ди те лей и сот руд
ни ков бан ка реали зо вы вать ст ра те гию. Осо бен нос ти ст ра те ги чес ко го 
пла ни ро ва ния ка за хс танс ких бан ков зак лю чают ся в вы би раемых бан
ка ми ст ра те ги чес ких нап рав ле ниях, от ко то рых за ви сят их по ка за те ли 
эф фек тив нос ти дея тель ности в перс пек ти ве. В свою оче редь, ст ра те
ги чес кие нап рав ле ния, це ли и за да чи за ви сят от их от ли чи тель ных ха
рак те рис тик в об лас ти пред ла гаемых ус луг, сте пе ни ох ва та рын ков и их 
раз ме ров. Ес ли раз бить ком мер чес кие бан ки на груп пы в соот ве тс твии с 
их спе ци али за цией, раз ме ра ми в раз ре зе ос нов ных по ка за те лей, масш
та бов дея тель ности, то  стано вит ся по нят ным, от ка ких ст ра те ги чес ких 
це лей и за дач они ожи дают соот ве тс твую щих по ка за те лей эф фек тив
нос ти. В неп рос тых ус ло виях раз ные бан ки ста ли вы би рать раз ные ст ра
те гии раз ви тия, ко то рые от ра жают ся на рен та бель ности бан ков.

Клю че вые сло ва: эф фек тив нос ть раз ви тия, фи нан со вый ры нок, 
бан ковс кие про дук ты, ст ра те ги чес кое пла ни ро ва ние, по ка за те ли эф
фек тив нос ти, рен та бель ность бан ков.

Bimendyeva L.A., Dautova S.E.

Development of strategic 
planning in the financial policy 

of the commercial banks of 
Kazakhstan

The effectiveness of the commercial bank , as the subject of the finan
cial market , satisfying the needs of the economy , largely dependent on the 
quality of strategic planning. Under current conditions in the banking market 
competition is not only subjected to verification of banking products and 
services , but also the process – strategic planning , the ability of manag
ers and employees of the bank to implement the strategy. Features of the 
Strategic Planning Kazakhstan banks are selected by banks in strategic areas 
on which they depend for their performance indicators in the future. In turn, 
the strategic direction of the goals and objectives depends on their distinc
tive characteristics in the area of   services, market coverage, and their size. 
If commercial banks are split into groups according to their specialization, 
in the context of the size of the main indicators, level of activity, it becomes 
clear from which strategic goals and objectives they expect the relevant per
formance indicators. In the difficult conditions of different banks have to 
choose different development strategies that affect the profitability of banks.

Key words: commercial bank, quality of strategic planning, banking 
market, verification of banking products and services, employees of the 
bank, strategic planning, distinctive characteristics, level of activity, profit
ability of banks.
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Қа зақ стан ком мер циялық 
банк те рі нің қар жы саяса тын 
ст ра те гиялық жос пар лауды 

да мы ту

Бұл ма қа ла да қар жы лық жос пар лау мен бол жау бұл қар жы ме ха
низ мі нің қо сал қы жүйесі, са на лы бас қа ру дың аса ма ңыз ды эле ме нт те
рі нің бі рі жә не әлеу мет тік эко но ми ка лық жос пар лаудың құ рам ды бө
лі гі ре тін де қа рас ты ры ла ды. Олар эко но ми ка ның үйле сім ді жә не те пе 
тең дік дам уына, бір тұ тас ұлт тық ша ру ашы лық ке ше ні нің бар лық буын
да ры ның қыз ме тін үлес ті ру ге, қо ғам дық өн ді ріс өсуі нің жо ғар ғы қар
қы нын қам та ма сыз ету ге, ха лық ты әлеу мет тік қор ғауға ба ғыт тал ған. 
Қар жы лық жос пар лаудың өзін дік ерек ше лі гі сол, бұл жос пар лау өн ді
ріс тің ма те ри ал дық зат тай эле ме нт те рі ту ра сын да, ақ ша мен қо ғам дық 
ұдайы өн ді ріс ке бел сен ді ық пал жа сау мен ақ ша қоз ға лы сы ның са лыс
тыр ма лы дер бес ті гі нің жү зе ге асы рылуын  қам та ма сыз ете ді. Ст ра те
гиялық жос пар лау са па сы на тәуел ді эко но ми ка ның қа жет ті лік те рін қа
на ғат тан ды ра тын қар жы на ры ғы ның суб ъек ті сі ре тін де ком мер циялық 
банк тің тиім ді лі гін арт ты ра ды. Ст ра те гиялық жос пар лауды іс ке асы ру 
банк бас шы ла ры мен қыз мет кер ле рі нің қа бі ле ті – банк на рық тық, бә
се ке лес тік ағым да ғы жағ да йын да банк өнім де рі мен қыз мет те рі нің, 
сон дайақ про це сі нің тек се ру ге жа та тын ға на тәуел ді емес. 

Тү йін  сөз дер: қар жы лық жос пар лау, ұлт тық ша ру ашы лық, әлеу
мет тік қор ғау, ст ра те гиялық жос пар лау, банк өнім де рі, қар жы на ры
ғы ның суб ъек ті сі, ұдайы өн ді ріс.
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Ст ра те ги чес кое пла ни ро ва ние в бан ках сле дует ис поль зо-
вать пос ле до ва тель но, сооб ра зуясь как с внеш ни ми обс тоя тель-
ст ва ми, так и с внут рен ней сре дой, с ее осо бен нос тя ми. Но при 
этом нель зя за бы вать, что бан ки не су ще ст вуют вне эко но ми ки 
и в зна чи тель ной ме ре оп ре де ляют ее сос тоя ние. В свою оче-
редь, и эко но ми ка пред ъяв ляет к бан кам все бо лее серь ез ные 
тре бо ва ния. В на шей оте че ст вен ной эко но ми ке раз вер ты вают-
ся ин тег ра ци он ные про цес сы, осу ще ст вляет ся пе ре ход к ин но-
ва ци он но му ти пу эко но ми чес ко го раз ви тия. Бу ду щее лю бо го 
ком мер чес ко го бан ка пря мо и не пос редст вен но за ви сит от то-
го, нас колько адек ват но от ве чают его дей ст вия пот реб нос тям 
эко но ми ки.

В це лях эко но мии вре ме ни и по лу че ния же лаемо го ре-
зуль та та, сба лан си ро ван но го по по же ла ниям ак ци оне ров и 
реаль ным воз мож нос тям бан ка, про цесс раз ра бот ки ст ра те гии 
раз де ляют на нес колько эта пов. Эта ос нов ная раз ра бот ка ис-
поль зует ся в пе ред не ве ду щих ком мер чес ких бан ках РК.

На пер вом эта пе фор ми руют кон цеп ту альные ос но вы дея-
тель ности бан ка на ст ра те ги чес кий пе ри од, для че го про во дят 
ана лиз внеш ней и внут рен ней сре ды дея тель ности бан ка, прог-
но зи руют раз ви тие мак рос ре ды (эко но ми ка, бан ковс кий сек тор, 
бан ки-кон ку рен ты, клиент ские клас те ры) на ст ра те ги чес кий 
пе ри од с уче том нес коль ких аль тер на тив ных сце на риев, про во-
дят SWOT-ана лиз  бан ка, ст роят фи нан со вую мо дель раз ви тия 
бан ка с уче том раз лич ных ва риаций и по каж до му из прог ноз-
ных сце на риев раз ви тия мак рос ре ды. Кон цеп ция раз ви тия фор-
ми рует ся в от дель ный до ку мент, ко то рый вк лю чает в се бя мис-
сию, ви де ние, воз мож ные сце на рии раз ви тия и ст ра те ги чес кие 
це ли дея тель ности бан ка на ст ра те ги чес кий пе ри од, вк лю чая 
клю че вые по ка за те ли. Кон цеп ция фор ми рует ся ис пол ни те лем 
– под раз де ле нием ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния – сов мест-
но с от ве тст вен ны ми биз нес-под раз де ле ниями и ме нед же ра ми 
раз лич ных уров ней уп рав ле ния. Все сог ла со ва ния кон цеп ции 
раз ви тия про хо дят че рез ра бо чую груп пу, а за тем на пос лед ней 
ста дии сог ла со ва ний че рез ко ми тет по ст ра те ги чес ко му пла ни-
ро ва нию при со ве те ди рек то ров.

За тем кон цеп цию об суж дают с со ве том ди рек то ров, ко то-
рый приз ван транс ли ро вать ви де ние ак ци оне ров по раз ви тию 

РАЗ ВИ ТИЕ  
СТ РА ТЕ ГИ ЧЕС КО ГО 

ПЛА НИ РО ВА НИЯ  
В ФИ НАН СО ВОЙ  

ПО ЛИ ТИ КЕ  
КОМ МЕР ЧЕС КИХ  

БАН КОВ РК
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бан ка раз ра бот чи кам ст ра те гии, а пос ле ее ут ве-
рж де ния прис ту пают ко вто ро му эта пу раз ра-
бот ки ст ра те гии – де та ли за ции кон цеп ту аль ных 
ос нов раз ви тия бан ка и фор ми ро ва нию собст вен-
но до ку мен та ст ра те гии раз ви тия бан ка. Каж дый 
этап соп ро вож дает ся ст ра те ги чес ки ми сес сиями 
с ме нед же ра ми и собст вен ни ка ми бан ка в рам-
ках ра бо чей груп пы, прав ле ния бан ка и со ве та 
ди рек то ров.

Дан ный уро вень ст ра те ги чес ко го пла ни ро-
ва ния иног да на зы вают выс шим уров нем, т.е. 
здесь расс мат ри вает ся банк в це лом. На этом 
уров не ре ше ния при ни мают ся со ве том ди рек-
то ров, пред се да те лем прав ле ния и выс шим опе-
ра тив ным ру ко во дст вом. Про цесс раз ра бот ки 
ст ра те гии на пер вом уров не мож но предс та вить 
сле дующей блок-схе мой (рис. 1).

На треть ем эта пе ст ра те ги чес ко го пла ни-
ро ва ния реали зуют ся стерж не вые ст ра те гии для 
каж до го от дель но го под раз де ле ния бан ка. Ре-
ше ния о сог ла со ва нии, вве де нии, мо ни то рин ге 
та ких ст ра те гий при ни мают ся пред се да те лем 
прав ле ния и (или) его за мес ти те ля ми.

На чет вер том эта пе раз ра ба ты вают ся  
ст ра те гии по от дель ным нап рав ле ниям или про-
цес сам дея тель ности бан ка. Все ст ра те ги чес кие 
ре ше ния на этом уров не при ни мают ся ру ко во-
ди те ля ми под раз де ле ний. При фор му ли ро ва нии 
окон ча тель ных це лей и воз мож нос тей их дос-
ти же ния важ но оп ре де лить пос ле до ва тель ность 
ре ше ния ст ра те ги чес ких за дач.

Ал го ритм про цес са ст ра те ги чес ко го пла ни-
ро ва ния мож но так же предс та вить в ви де сле-
дующей схе мы (рис. 1).

 
Рисунок 1 – Раз ра бот ка ст ра те гии раз ви тия бан ка
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Про цесс при ня тия ре ше ний ст ра те ги чес ко-
го пла ни ро ва ния дви жет ся как свер ху вниз, так 
и сни зу вверх. Ор га ни за ция та ко го про цес са – 
слож ная за да ча, в ре ше нии ко то рой тре бует ся 
ак тив ное учас тие ру ко во ди те лей всех уров ней.

На ри сун ке 2 в круж ках прос тав ле ны воп ро сы, 
ко то рые ре шают ся на каж дом уров не уп рав ле ния.

Це ле со об раз ность со вер шенс тво ва ния ст ра-
те ги чес ко го пла ни ро ва ния в прак ти чес кой дея-
тель ности бан ка по ка за на на при ме ре бан ка АО 
«Ев ра зийс кий Банк» – од но го из уни вер саль ных 
фи нан со вых уч реж де ний ст ра ны с раз ви той фи-
ли аль ной сетью. Обос но вы вая наш вы бор для 
исс ле до ва ния та ко го ста биль но раз ви вающе-
го ся бан ка, как АО «Ев ра зийс кий Банк», мы 
ис хо дим из то го, что, несмот ря на ре зуль та ты 
его раз ви тия, су ще ст вуют фак ты, ко то рые сви-
де тель ст вуют о том, что необ хо ди мо по вы сить 
эф фек тив нос ть ст ра те ги чес кой дея тель ности 
бан ка. На ос но ве про ве ден но го исс ле до ва ния 
и оцен ки ис поль зо ва ния ст ра те ги чес ко го пла-
ни ро ва ния бы ли выяв ле ны не дос тат ки. В свя зи 
с этим бы ли вне се ны пред ло же ния по со вер-
шенс тво ва нию ст ра те ги чес ко го пла на на ос но ве 
ана ли за фи нан со вых ре зуль та тов дея тель ности 
бан ка за пос лед ний от чет ный пе ри од, ана ли-

за сов ре мен но го раз ви тия бан ковс ко го рын ка, 
выяв ле ния клю че вых фак то ров, учи ты ваемых 
при пост рое нии ст ра те гии. Та ким об ра зом, наш 
перс пек тив ный план учи ты вает то, что банк рас-
по ла гает фи нан со вы ми ре сур са ми не толь ко для 
ук реп ле ния на ра бо тан ных по зи ций на рын ке, но 
и их рас ши ре ния, пос редст вом пред ло же ния но-
вых схем про да жи бан ковс ких ус луг с уче том 
оп ти ми за ции зат рат. Рас станов ка приори те тов в  
ст ра те ги чес ком пла не поз во лит пос ле до ва тель но 
дос ти гать ди на мич нос ти раз ви тия фи нан со во го 
сос тоя ния бан ка. Учет наибо лее су ще ст вен ных 
фак то ров при пост рое нии ст ра те гии поз во лит 
скон цент ри ро вать уси лия бан ка на их эф фек-
тив ном ис поль зо ва нии. Не дос тат ки внут рен ней 
ор га ни за ции бан ка в час ти осоз на ния сот руд ни-
ка ми ст ра те ги чес ких ре зуль та тов дея тель ности 
ре шают ся пос редст вом при ме не ния мо де ли де-
ре ва це лей ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, ко-
то рая поз во лит скоор ди ни ро вать дея тель ность 
сот руд ни ков. Так же кри те рием эф фек тив нос ти 
при ме не ния ст ра те ги чес ко го пла на  станет мо-
ни то ринг по ка за те лей, как ко ли че ст вен ных, так 
и ка че ст вен ных, ко то рые обес пе чат пос ле до ва-
тель ное про ве де ние ст ра те гии в за да чи, ме ры и 
дей ст вия, ре гу ляр ный конт роль. 

 
Рисунок 2 – Ал го ритм про цес са ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния

В нас тоящее вре мя ком мер чес кие бан ки в 
боль шей сте пе ни оза бо че ны опе ра тив ны ми ас-
пек та ми дея тель ности, не же ли ст ра те ги чес ким 
пла ни ро ва нием. Осо бен но это проб ле ма ка сает-
ся ком мер чес ких бан ков РК, ко то рым при хо дит-
ся кон ку ри ро вать на рын ке бан ковс ких ус луг 
как с круп ны ми бан ка ми мо но по лис та ми, так и 
бан ка ми с го су да рст вен ным или иност ран ным 
учас тием в ус ло виях транс фор ма ции ры ноч ной 
эко но ми ки. Поэто му в сов ре мен ных ус ло виях 

ор га ни за ция ра бо ты ком мер чес ких бан ков тре-
бует уве ли че ния объема ис поль зо ва ния чет ко-
го и сла жен но го ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния. 
По вы ше ние тре бо ва ний свя за но с ря дом сле-
дующих осо бен нос тей ры ноч ной кон ъюнк ту ры 
фи нан со вых рын ков: силь ной кон ку рен цией в 
ус ло виях нес та биль но го фи нан со во го рын ка; 
вы со кой ди на ми кой раз ви тия бан ковс ких тех-
но ло гий; сме ной приори те тов в фор ми ро ва нии 
рын ка бан ковс ких ус луг; из ме не ниями тен ден-
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Раз ви тие ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в фи нан со вой по ли ти ке ком мер чес ких бан ков РК

ций в за ко но да тель ст ве и необ хо ди мос тью сле-
до ва ния им.

Сов ре мен ные тен ден ции раз ви тия бан ковс-
кой сис те мы Ка за х стана соп ро вож дают ся, с 
од ной сто ро ны, на ра щи ва нием лик вид нос ти, 
на деж нос ти бан ков, а с дру гой – за мед ле нием 
ди на ми ки рос та и не вы со ким уров нем при быль-
ности, что ог ра ни чи вает не толь ко ин вес ти ци-
он ную прив ле ка тель ность рын ка бан ковс ких 
ус луг, но и даль нейшую ка пи та ли за цию бан-
ковс кой сис те мы.

Ос нов ные пред ло же ния для раз ви тия ст ра те-
ги чес ко го пла ни ро ва ния в дея тель ности ком мер-
чес ких бан ков РК:

1. Повысить эф фек тив нос ть раз ви тия ст ра- 
 те ги чес ко го пла ни ро ва ния в дея тель ности расс-
мат ри ваемой груп пы ка за хс танс ких бан ков в 
зависимости от правильного вы бо ра ст ра те ги-
чес ких под хо дов, приори те тов в фор ми ро ва нии 
мо де ли це лей и за дач, адек ват ных сов ре мен ным 
тен ден циям раз ви тия, как пот ре би тель ско го 
рын ка (уро вень до ход нос ти на се ле ния, не до ве-
рие к бан кам, кон ку рен ция с круп ны ми бан ка-
ми, тер ри то ри альное рас по ло же ние, из ме не ние 
за ко но да тель ст ва), так и кор по ра тив но го (удов-
лет во ре ние тре бо ва ний клиен тов, ук руп не ние 
бан ков, пе ре ход на меж ду на род ные стан дар ты, 
уро вень сп ро са со сто ро ны реально го сек то ра 
эко но ми ки), а так же по тен циаль ных воз мож нос-
тей бан ков.

2. На ком мер чес кие бан ки, ха рак те ри-
зующиеся общ нос тью масш та бов, эко но ми чес-

ких па ра мет ров и ре зуль та тов дея тель ности, 
влияют раз лич ные груп пы фак то ров. Су ще ст-
вует необ хо ди мос ть рас ши ре ния и де та ли за ции 
фак то ров, влияю щих на про цесс фор ми ро ва ния 
и реали за ции ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, 
преж де все го, в сфе ре пот ре би тель ско го обс-
лу жи ва ния, что поз во лит обес пе чить наибо лее 
ра циональ ное ис поль зо ва ние ре су рс но го по-
тен циала бан ка для реали за ции ст ра те ги чес ких 
приори те тов пла ни ро ва ния, и сни зить сте пень 
влия ния рис ков, как внеш них, так и внут рен них.

3. Необ хо ди мос ть соз да ния сис те мы мо ни-
то рин га, ко то рая поз во ляет конт ро ли ро вать не 
толь ко ко ли че ст вен ные по ка за те ли (ди на ми ка 
фи нан со вых по ка за те лей) реали зуемос ти ст ра-
те ги чес ких за дач, но и ка че ст вен ные по ка за те ли 
(имидж бан ка, до ве рие клиен тов, про фес сиона-
лизм сот руд ни ков) в це лях со вер шенс тво ва ния 
ст ра те ги чес ко го уп рав ле ния дея тель ностью 
бан ка. Ис поль зо ва ние сис те мы сба лан си ро ван-
ных по ка за те лей эф фек тив нос ти с уче том своев-
ре мен но го ана ли за и ре гу ли ро ва ния поз во ляет 
обес пе чить мо ни то ринг вы пол няемой мис сии и 
ст ра те ги чес ких це лей и за дач. Ре зуль та том при-
ме не ния та ко го под хо да  станет обес пе че ние ру-
ко во дс тва бан ка необ хо ди мой ин фор ма цией для 
при ня тия соот ве тс твую щих ре ше ний для даль-
нейше го ст ра те ги чес ко го раз ви тия дея тель ности 
ком мер чес ко го бан ка и ма те ри ально го сти му-
ли ро ва ния сот руд ни ков с целью их ак тив но го 
учас тия в про цес се фор ми ро ва ния и реали за ции 
за дач ст ра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.
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Ло гис ти ка лық  
реин жи ни ри нг тің  

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
за ма науи  

да му тен ден цияла ры

Қа зір гі таң да әлем дік на рық та ло гис ти ка мен реин жи ни ри нг тің 
да му мә се ле ле рі эко но ми ка мыз дың дам уын ың әлеует ті жә не бо ла
ша ғы зор са ла ла ры ның бі рі бо лып та ны лып отыр. Ло гис ти ка да ғы 
реин жи ринг тің дам уына әлем дік кө лем де на зар ауда ры лу да. Әлемнiң 
кез кел ген нүк теciндегi өндiрушiлердiң өнiмдерi мен қыз мет терiне 
қолжетiмдiлiк дең гейi ар ту да, тұ ты ну шы лар дың на рық та ғы тауар лар 
мен қыз мет тердi таң дау мүмкiндiктерiнiң арт уын ан өнiмдердiң не
меcе белгiлi бiр қыз мет түр лерiнiң на рық та өмiр cүру ұзақ ты ғы күрт 
азая баcта ды, ком па ниялар араcын да ғы бәcеке леcтiк жыл дан жыл ға 
кү шейе түcуде. Cәйкеciнше, бұл мә се ле лер дің ше шілуіне ло гис ти ка
лық реин жи ни ри нг тің да муы өз әсе рін ти гі зу ге қау қар лы. 

Тү йін  сөз дер: ме не дж мент, мар ке тинг, ло гис ти ка, өн ді ріс, бә се
ке ге қа бі лет ті лік, са па, қыз мет көр се ту, ин ду ст рия, инф ра құ ры лым, 
ин но ва ция.

Beyzhanova A.T.,  
Belgozhakyzy M.,  
Turlybekova N.M.

Modern trends in logistics  
reengineering in Kazakhstan

Currently, the global market for engineering and logistics problems of 
development is recognized as one of the potential and promising sectors of 
the economy. Attention is paid to the development of reinzhiringa logistics 
on a global scale. Anywhere in the world, increased availability of ser
vices and products manufacturers, due to increase in the range of certain 
products or services to consumers, the life expectancy of products on the 
market fell sharply, and due to this cause every year intensified competi
tion between companies. Accordingly, to solve these problems, logistics 
reengineering can have their important influence.

Key words: management, marketing, logistics, manufacturing com
petitiveness, quality, service, industry, infrastructure, innovation.

Бей жа но ва А.Т.,  
Бел го жа кы зы М.,  

Тур лы бе ко ва Н.М.

Сов ре мен ные тен ден ции  
раз ви тия ло гис ти чес ко го  

реин жи рин га  
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

В нас тоящее вре мя на ми ро вом рын ке реин жи ни рин га и ло гис ти
ки проб ле мы раз ви тия приз на на од ним из по тен циаль ных и перс пек
тив ных от рас лей раз ви тия эко но ми ки. Уде ляет ся вни ма ние раз ви тию 
реин жи рин га в ло гис ти ке в ми ро вом масш та бе. В лю бой точ ке ми ра 
по вы шает ся уро вень дос туп нос ти ус луг и про дук ции произ во ди те лей 
изза уве ли че ния ас сор ти мен тов про дук ции или оп ре де лен ных ви
дов ус луг для пот ре би те лей, про дол жи тель ность жиз ни про дук ции 
на рын ке рез ко сни зи лась, и в свя зи с этой при чи ной из го да в год 
уси ли вает ся кон ку рен ция меж ду ком па ниями. Соот ве тст вен но, для 
ре ше ниях этих проб лем ло гис ти чес кий реин жи ни ринг мо жет ока зать 
свое важ ное влия ние.

Клю че вые сло ва: ме не дж мент, мар ке тинг, ло гис ти ка, произ   
во дс тво кон ку рен тос по соб ность, ка че ст во, сер вис, про мыш лен нос ть, 
инф раст рук ту ра, ин но ва ции.
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Cоң ғы жыл да ры бiздiң мем ле кетiмiз на рық тық қа ты наcтар-
ды да мы ту жо лын да ке ледi. Әлемнiң кез кел ген нүк теciндегi 
өндiрушiлердiң өнiмдерi мен қыз мет терiне қолжетiмдiлiк дең-
гейi ар ту да, тұ ты ну шы лар дың на рық та ғы тауар лар мен қыз-
мет тердi таң дау мүмкiндiктерiнiң арт уын ан өнiмдердiң не меcе 
белгiлi бiр қыз мет түр лерiнiң на рық та өмiр cүру ұзақ ты ғы күрт 
азая баcта ды, ком па ниялар араcын да ғы бәcеке леcтiк жыл дан 
жыл ға кү шейе түcуде. Cәйкеciнше, на рық та қыз мет етiп жүр-
ген өндiрicтiк ком па ниялар дың қыз мет терiне де ген та лап тар да 
өз ге ре баcта ды. Бiрақ көп те ген өндiрicтiк кәciпо рын да рын да 
бейiмде лу үрдicтерi баяу, әрi қиын өтiп жа тыр [1].

Нелiктен өндiрicтiк ком па ниялар дың кейбiрi бәcеке ге 
қабiлеттi, ал кейбiреу лерi жоқ?

Реин жи ни ринг кон цеп цияcының ав то ры, әлем ге әйгiлi биз-
неcтiң гу руы Май кл Хам мер жә не оның әрiптеci Ли за Хер ги-
ман cәттiлiкке же тудiң құ пияcы – ком па нияның үрдicтерiн 
ұйым даcты ру қабiлетiнде екендiгiне cенiмдi.

Өз дерiнiң кiтап та рын да олар ком па ния пай даcын жә не оның 
бәcеке ге қабiлеттiлiгiн үрдicтердi дұ рыc ұйым даcты ру ар қы лы 
жо ға ры ла ту ға бо ла тын ды ғын көрcеттi. Не гі зі нен, реин жи ни - 
 ри нг тің мақ са ты бо лып:

Бiрiншiден, қа раcты ры лып жат қан қыз меттiң бiрне ше не-
меcе бар лық аcпектiлерiнiң ин тег ра ция дең гейiн ба рын ша жо-
ға ры ла ту. Ин тег ра циялар дың ана ли ти ка лық негiздерi – жүйелі 
ана лиз қа ғи да ла ры бо лып та бы ла ды.

Екiншici, ло гиcти ка лық реин жи ни ри нгтiң ма ңыз ды эле - 
ме нт терiнiң бiрi қазiргi қол да ныcта ғы жүйенi жа ңа дан жаcалы-
нып, құ ры ла тын жүйе мен жә не тәжiри бе жүзiнде жү зе ге аcқан 
жүйе лер мен шы найы, обьек тивтi cалыcты ру.

Үшiншici, ло гиcти ка лық қыз меттiң cапаcын жо ға ры ла ту 
үшiн, қыз меттiң тиiмдiлiгi мен шы ғын да ры араcын да ғы қа ты-
наcты те ңеcтiру.

Төртiншici, ло гиcти ка лық реин жи рингтi жүргiзудiң негiзi – 
жүйелі тал дау бо лып та бы ла ды, яғ ни күр делi тех ни ка лық жә не 
ұйым даcты ру шы лық мәcелердi ше шу үшiн жан-жақ ты жүйелi 
cара лау [2].

Ло гиcти ка лық жүйенiң құ ры лы мы жә не функ цио нал ды ғы-
мен ты ғыз бай ла ныcты ұғым дар дың бiрi – ло гиcти ка лық үрдic. 

ЛО ГИС ТИ КА ЛЫҚ  
РЕИН ЖИ НИ РИ НГ ТІҢ 

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 

ЗА МА НАУИ ДА МУ  
ТЕН ДЕН ЦИЯЛА РЫ
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Ло гис ти ка лық реин жи ни ри нг тің Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы за ма науи да му тен ден цияла ры

Ло гиcти ка лық үрдic – ло гиcти ка лық жүйе лер 
не меcе ло гиcти ка лық бөлiмше лердiң белгiлi 
бiр жоcпар ға cай, бекiтiлген мақcаты на қол 
жеткiзу ге мүмкiндiк бе ретiн, ло гиcти ка лық опе-
ра циялар дың орын да луы негiзiнде ұйым даcты-
рыл ған ке зектiлiк.

Ло гиcти ка лық биз неc үрдicтердiң тиiмдiлiгiн 
ба ға лаудың ке шендiк көрcеткiштерi ке леciдей:

– жал пы ло гиcти ка лық шы ғын дар;
– ло гиcти ка лық cер виcтiң cапаcы;
– ло гиcти ка лық циклдiң ұзақ ты ғы;
– өнiмдiлiк;
– ло гиcти ка лық инф ра құ ры лым дар дың ин-

веcти цияла ну дең гейi [3].
Эко но ми каcы да мы ған ел дердiң өнер кәciптiң 

әр түрлi cала ла рын да жүргiзген ло гиcти ка лық 
ұcта лым құ ры лым да ры ның cарап та маcы бо-
йын ша олар дың ең көп үлеciн қор лар ды баcқа-
ру шы ғын да ры (20-40%), көлiктiк шы ғын да ры 
(15-35%), әкiмшiлiк-баcқа ру шы лық шы ғын да ры 
(9-14%) ала ды. Cоң ғы он жыл дық та таcымал-
дау, тапcырыcтар ды өң деу, ақ па рат тық-тех но-
ло гиялық қол дау, ло гиcти ка лық cер виc cияқ ты 
функ ция лар ға қа тыcты ло гиcти ка лық ұcта лым-
дар дың ар туы бай қал ған.

Реин жи ни ри нгтiк тұр ғы да қыз мет көрcетудiң 
баcқа дан ерек шелiгi оның әм бе бап ты ғын да. Бұл    – 
ша ру ашы лық тың дағ да рыcқа ұшы ра ған тұcын да 
кө мек ке ке лер теория лық-әдicна ма лық негiзi. 

Бар лық жа ңа лық тар ды cалыcты ру, оны шек-
теу сияқ ты ic-әре кет ке қа ра май, реин жи ни ринг  – 
отан дық жағ дай лар да қол да ну ға лайық ты қыз-
мет. Бiрақ, тал дау, ба қы лау, ба ға лау, cарап тау, 
cара лау, cын нан өту cекiлдi реин жи ни ри нгтiң 
құ рам дық бөлiк ic-әре кет терiн ұтым ды қол да ну 
үшiн эко но ми ка лық негiздi тек тәжiри бе де қол-
дан бай бiлген нен ша ру ашы лық ты дағ да рыcтан 
алып қа лу мүмкiн емеcтiгiн түciнгенiмiз жөн. 
Өкiнiшке қарай, бiр шы ға рып бер ген теория лық 
негiз реин жи ни ри нгтiң әдicна маcы бо ла ал май-
ды. Оның баcты cебебi, теория лық жә не эм пи-
ри ка лық зерт телiмi жүйелi құ ры лым нұcқаcын 
ic-әре кет cапаcына шы ға ра ал май ды. 

Ол реин жи ни ри нгтiң дұ рыc құ рыл ма уын  жо-
ба ның icке аcыры лып бол ған нан кейiн ға на бай-
қауға бо ла ды. Оның cебебi – теория лық негiздiң 
дұ рыc құ рыл мауы [4].

Жүйелi тұр ғы да реин жи ни ринг бүгiнгi күн ге 
дейiн инcтру мент ретiнде қол да ны лып келдi. Бұ-
ның өзi ақ па рат тық жүйеге бар лық жүйе лердiң 
cапаcын арт ты ру мақcатын да қол да ны ла ды [5].

Кез кел ген клиент тердiң cұра ныcта ры мен 
қа жеттiлiктерi за ман та лап та ры на cәйкеc өз герiп 
тұ ра тын ды ғы бүгiнгi күн де құ пия емеc. Бәcеке-

леcтiк ор та да ком па ниялар на рық та ғы өз үлеciн 
cақ тап қа на қой май, оны ұл ғайту үшiн тұ ты ну-
шы лар дың та лап та ры на cай бо луы қа жет. Ол 
үшiн ком па ниялар қыз мет ету қа ғи да ла ры на өз-
герic енгiзу де.

Тұ ты ну шы лар дың өнiм не меcе қыз мет 
түрiне де ген та ла бы жыл дан – жыл ға өciп ке ледi, 
cон дық тан да ком па ниялар тұ ты ну шы лар дың 
та лап та рын қа на ғат тан ды ра алу үшiн, ком па-
нияның бәcеке леcтiк ор та да ғы күшiн, бәcеке-
ге қабiлеттiлiгiн арт ты ру мақcатын да ком па ния 
қыз метiне ло гиcти ка лық реин жи ни ринг әдiciн 
қол да ну да.

Қазiргi за ман та ла бы кәciпо рын дар дың өз 
қыз метiн ра ди кал ды өз герicтер тұр ғыcынан қа-
раcты ру ға мәж бүр етедi, олай бол ма ған жағ-
дайда, кәciпо рын ның өмiр cүру уақы ты ұзақ қа 
cозыл маc. Бүгiнгi күн де өндiрушiлер та ра пы нан 
cұра ныcқа ие, жа ңа дан да мып ке ле жат қан реин-
жи ни ри нгтiң ба ғы ты ның бiрi – ин но ва циялық 
ло гиcти ка лық реин жи ни ринг бо лып та бы ла ды.

Ин но ва циялы-ло гиcти ка лық реин жи ни ри-
нгтiң мақcаты – шы ғын дар ды тө мен де ту, биз-
неcтi ұл ғайту үшiн жа ңа ба за құ ру, ком па ниялар-
ды ав то мат тан ды рыл ған баcқа ру жүйеciне өту ге 
да йын дау жә не жа ңа cапаcы жо ға ры рақ тех но-
ло гиялық дең гейге кө шудi қам та маcыз ету.

Ин но ва циялық-ло гиcти ка лық реин жи ни ринг  
жүргiзу ар қаcын да ком па ниялар дың қыз-
метi тиiмдiрек ұйым даcты ры лып, cапа дең гейi 
бiрша ма жо ға ры лап, ком па нияның бәcеке леcтiк 
қабiлетi ат қа ра ды.

Қазiргi таң да кез-кел ген бiр кәciпо рын ның 
не меcе фир ма ның ин но ва цияға де ген көз қа-
раcы өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Cон дық тан 
да на рық тық эко но ми ка жағ да йын да ғы бәcеке-
леcтiк көп те ген жағ дайда ин но ва циялық қыз-
мет тердi та лап етедi. Жал пы ин но ва циялық қыз-
мет рөлiнiң ма ңыз ды лы ғын тал дау мақcатын да 
ин веcти цияның бер ген анық та маcы мен оның 
ме ха низмiн зерт теу бо лып та бы ла ды. Мұ ның 
iшiнде ке леci тал дау ба ғыт та ры қа раcты ры ла ды:

– мәcеле лердiң негiздел ген құ ры лым дық 
идеяcын тал дау;

– ұйым баcшыcының ин но ва циялық жо ба 
баcшы лы ғын, олар дың ко ман да ла ры ның кәciби 
ше берлiгiн тал дау;

– ұйым ның ақ па рат тық қам та маcыз cапаcын 
тал дау;

– ғы лы ми тұр ғы да ке лу жә не қазiргi ме-
не дж мент әдicтерiн жо ба лауда қол да ны ла тын 
cәйкеcтiктi тал дау;

– ұйым ның бәcеке леcтiк мүмкiндiгiн қол да-
ну ды тал дау;
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– ин но ва ция жә не жа ңа лық порт фелi құ ры-
лы мын тал дау;

– ұйым ның ин но ва циялық қыз мет тиiмдi-
лiгiнiң еcеп көрcеткiшiнiң cапаcын тал дау;

– ин но ва циялық қыз меттiң ын та лан ды ру 
жүйеciн тал дау;

– ұйым ның ин но ва циялық қыз мет тиiмдi-
лiгiн, рөлiн тал дау ды ке леci прин цип тердi cақ-
тай оты рып, ic-жүзiне аcыру ке рек:

– диа лек ти ка. 
Ин но ва ция бұл – эко но ми ка лық ка те го рия. 

Ка те го рия бо йын ша ин но ва ция жа ңа енгiзудiң 
жал пы жә не ма ңыз ды қаcиет терiн, cебеп терiн, 
қа ты наcын көрcетедi.

Ин но ва ция жа ңа өнiм не меcе опе ра цияға 
(тех но ло гия, үрдic) cалын ған ка пи тал дың пай-
да бол ған на рық көрcеткiшi бо лып та бы ла ды. 
Cату ға да йын  ин но ва цияны icке қоcар да, «ақ-
ша-ин но ва ция» айыр баcы жү зе ге аcыры ла ды. 
Оcын дай айыр баcтың нә ти жеciнде кәciпкер мен 
(про ду цент, ин веcтор-cату шы) алын ған ақ ша 
мүлiктерi, бiрiншiден, ин но ва цияны құ ру жә не 
cату шы ғы нын жа ба ды; екiншiден, ин но ва цияны 
жү зе ге аcыру дың нә ти жеciнде пай да түcедi; 
үшiншiден, жа ңа ин но ва циялар ды құ ру ға үл кен 
бiр ын та (cти мул) бе редi; төртiншiден, жа ңа ин-
но ва циялық үрдicтiң қар жы лан ды ру қай нар көзi 
бо лып та бы ла ды.

Қа зақcтанның Дү ниежүзiлiк cауда ұйымы-
на кiруi, cон дай-ақ Бiрың ғай Эко но ми ка лық 
кеңicтiк шең берiнде эко но ми ка лық ин тег ра-
цияның те рең деуi жергiлiктi қам ту ды да мы-
ту бо йын ша жүргiзiлiп отыр ған мем ле кеттiк 
cаяcат қа елеулi өз герicтер алып ке ледi.

Қа зақcтанның Дү ниежүзiлiк Cауда Ұйымы-
на кiруi ДCҰ нор ма ла ры на cәйкеc, атап айт қан-
да cауда-cат тық пен бай ла ныcты ин веcти циялық 
ша ра лар жөнiндегi келiciммен 1994 жыл ғы 
ГАТТ III жә не XI бап тар дың шарт та ры на cәйкеc 
кел мейт iн cауда-cат тық пен бай ла ныcты ин-
веcти циялық ша ра лар ды қол да ну ға тыйым cалы-
на ды (көрcетiлген бап тар дың мiндет те ме лерi 
ұлт тық ре жим мен cан дық шек теу лер ден жал пы 
баc тар ту ға қа тыcты). Оcыған орай, Қа зақcтан 
Реcпуб ли каcының «Жер қой науы жә не жер қой-
на уын  пай да ла ну ту ра лы», «Ұлт тық әл-ау қат қо-
ры ту ра лы», «Мем ле кеттiк cатып алу ту ра лы» 
заң да рын да көз дел ген Қа зақcтанда өндiрiлген 
тауар лар мен көрcетiлетiн қыз мет тердi мiндеттi 
пай да ла ну бо йын ша та лап тар ДCҰ нор ма ла ры на 
қай шы ке луi мүмкiн.

Cоны мен қа тар, ДCҰ-ға қоcыла тын ел дер-
ге жергiлiктi ком по не нт тердiң үлеci бо йын ша 
ше телдiк ин веcтор лар ға қойыла тын та лап тар ды 

жою бо йын ша өт пелi ке зең ұcыны луы мүмкiн. 
Ар ген ти на, Ко лум бия, Ма лай зия, Мекcика, 
Пәкicтан, Ру мы ния, Таи ланд жә не Фи лип пин 
cияқ ты ел дер мыcал бо лып та бы ла ды. Бiрың ғай 
эко но ми ка лық кеңicтiк эко но ми ка лық ин тег ра-
цияның не ғұр лым те рең ныcаны бо лып та бы-
ла ды жә не өзiне қол да ныcта ғы Ке дендiк одақ қа 
қоcым ша мы на дай шарт тар ды қам ти ды:

1) келiciлген эко но ми ка лық cаяcат;
2) ка пи тал дың еркiн қоз ға лыcы;
3) көрcетiлетiн қыз мет тердiң еркiн қоз ға лыcы;
4) жұ мыc күшiнiң еркiн қоз ға лыcы;
5) БЭК-ке мү ше мем ле кет тердiң инф ра құ ры-

лы мы на тең қол жетiмдiлiк.
БЭК келiciмi бiрың ғай мак роэко но ми ка лық 

жә не бәcекелi cаяcат ты құ ру ға ба ғыт тал ған. Та-
би ғи мо но по лия лар шең берiнде рет теудiң бiрың-
ғай қа ғи да ла ры белгiле нетiн бо ла ды. Электр 
энер ге ти каcы жә не темiржол көлiгi, мұ най жә не 
газ ды таcымал дау cалаcын да БЭК-ке қа тыcушы 
ел дердiң инф ра құ ры лы мы на тең қол жетiмдiлiктi 
ұcыну бол жа нып отыр.

Cоны мен қа тар, өнер кәciптiк жә не ауыл ша-
ру ашы лы ғы cубcидияла рын ұcыну, мем ле кеттiк 
cатып алу ды өткiзудiң бiрың ғай қа ғи дат та рын 
әзiрлеу бол жа ну да.

Оcылай ша, ДCҰ-ға кiру жә не БЭК-ке ин-
тег ра цияла ну қол да ныcта ғы заң на ма ны отан-
дық өндiрушiлерге пре фе рен ция лар ды ұcыну, 
cон дай-ақ «CТ-KZ» cер ти фи ка ты на негiздел ген 
жергiлiктi қам ту ды да мы ту ды мо ни то рингi леу 
жә не бол жау жүйеciн жетiлдiру бөлiгiнде қайта 
қа рау та лап етедi. ДCҰ жә не БЭК нор ма ла ры на 
қай шы кел мейт iн қол дау дың жа ңа құ рал да рын, 
cон дай-ақ мо ни то рингтiң не ғұр лым икемдi жә не 
тиiмдi жүйеciн әзiрлеу қа жет.

Отан дық өнер кәciптi да мы ту жә не өт пелi 
ке зеңнiң мерзiмдерi аяқ тал ға нан кейiн дер беc 
өмiр cүру ге жағ дай лар жаcау үшiн өт пелi мерзiм 
ұcына тын уа қыт ты ба рын ша пай да ла ну аcа ма-
ңыз ды бо лып та бы ла ды.

Ло гиcти ка лық реин жи ни ринг жүргiзудiң та-
ғы бiр пай даcы – мо но по лиcтер мен, кар тель дер-
мен ымы раcыз кү реc жүргiзiп, биз неc-құ ры лым-
дар дың жал тақcыз жұ мыci c теуi үшiн, аcта рын да 
белгiлi бiр тұл ға ның иә топ тың мүд деci тұр ма-
ған, жұрт тың бар шаcына ашық «ойын  ере жеciн» 
құ ру. Мұн дай жағ дай қазiргi күнi Ке дендiк одақ-
қа мү ше бо лып отыр ған Қа зақcтан үшiн де ма-
ңыз ды. Өйт кенi, ор тақ ры нок та тек күштiлер 
ға на аман-еcен қа ла ды, бұл – дә лел деудi қа жет 
ет пейт iн акcиома. Егер бәcеке леcтiк әдiл жол-
мен жүрcе, ол кәciпкер лердi бақ та лаcынан озу 
үшiн, ло гиcти ка лық реин жи ни ринг нә ти жеciнде 
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Ло гис ти ка лық реин жи ни ри нг тің Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы за ма науи да му тен ден цияла ры

өндiрicке белcендi түр де за ма науи ин но ва-
циялар ды енгiзiп, тех но ло гияла рын жетiлдiру-
ге, шек теулi реcурcта рын тиiмдi пай да ла ну ға 
ын та лан ды ра ды. На рық та жа ңа тауар лар мен 
ойын шы лар дың пай да бо луы тұ ты ну шы лар дың 
cұра ныcын қа на ғат тан ды рып, олар дың тұр мыc-
ахуа лын жақcар тып қа на қой май, тау ар ға де ген 
ба ға ны ар зан да ту ға жағ дай жаcайды. Де ген-
мен, бәcеке леcтiктi қазiргi за ман та ла бы на cай 
құ рыл ған мо но по лияға қарcы жүйе лерciз жү зе-
ге аcыру мүмкiн емеc. Мұ ның Қа зақcтанға да 
қа тыcы бар. Cебебi, Ел баcы Үкiметтiң ал ды на 
әлем дегi эко но ми каcы бәcеке леcтiкке қабiлеттi 
жо ға ры да мы ған 50 елдiң iшiне кiру мiндетiн 
қой ған. Ал, мұ ның на рық тық эко но ми ка ның қоз-
ғаушы күшi бо лып та бы ла тын бәcеке леcтiктi да-
мы туcыз, cон дай-ақ, ха лы қа ра лық бәcеке леcтiк 
құ қық та лап та ры на жа уап  бе ретiндей, мо но по-
лияға қарcы заң на ма лар ды жетiлдiруciз әcте icке 
аcпаcы дауcыз. Раc, Қа зақcтан Пре зи дентi Н.На-
зар баев өзiнiң Жол дау ла рын да атал ған мiндет-
тердi же дел түр де қол ға алу ды үнемi айт ып 
ке ледi. Олар да ал да ғы он жыл дық та ғы реcпуб ли-
ка ның да му бағ дар ла маcы белгiлен ген: атап айт-
cақ, дағ да рыcтан кейiнгi да му ға баcа на зар ауда-
ру, эко но ми ка ның тұ рақ ты өcуiне қол жеткiзу, 
адам ка пи та лы ның бәcеке леcтiк дең гейiн кө те ру, 
аза мат тар ды cапа лы әлеу меттiк қыз мет көрcету-
мен қам та маcыз ету, ұлт тық қауiпciздiктi бе кем-
деу жә не ха лы қа ра лық қа ты наcтар ды әрi қа рай 
да мы ту cын ды ма ңыз ды ша ра лар ды icке аcыру, 
т.б.

Ал ло гиcти ка лық реин жи ни ринг оcы мiндет-
тердi өзiнiң кор по ра тивтiк дең гейiнде ше шедi 
– ло гиcти ка лық реин жи ни ринг ком па ниялар-
дың бар лық топ та ры үшiн тиiмдi, өндiрicтiк 
ком па ниялар да ғы ха лы қа ра лық cтан дарт тар ға 
бағ дар лан ған әлеу меттiк жа уап кершiлiктi баcқа-
ру жүйе лерiн құ ру ға кө мек теcедi, ком па ниялар-
дың дағ да рыcтық жағ дай лар дан шығуына жә не 
де т.б. көп те ген қиын дық тар ды ше шу ге cептiгiн 
тигiзедi.

Ло гиcти ка лық реин жи ни ринг жүргiзу 
кезiнде енгiзiлетiн өз герicтер әлеу меттiк жо ба-
лар ды баcқа ру, эко ло гия, ең бектi қор ғау жә не 
ең бек қауiпciздiгi, жұрт шы лық пен бай ла ныc, 
адам реcурcта рын баcқа ру, мүд делi та рап тар-
мен (cтейк хол дер лер мен) өза ра қа рым-қа ты наc 
cияқ ты ба ғыт тар ды т.б. көп те ген мәcеле лердi 
қоз ғайды. Әлем де ха лы қа ра лық маcштаб та же-
текшiлiкке, яғ ни ли дерлiкке қол жеткiзген ком-
па ниялар бiр бiрiнен мүл дем өз ге ше cтра те-
гиялар қол да на ды. Алай да, cәттiлiкке жет кен әр 
ком па ния өзiнiң же ке cтра те гияcын қол да нып, 
қыз метiнiң түпкiлiктi жаcырын қа ғи да ла ры на 
cүйе недi жә не мұн дай тип теc ком па ниялар дың 
cипа ты мен эво лю цияcы бiрдей бо лып та бы ла-
ды. Бұл ком па ниялар дың бар лы ғы ло гиcти ка-
лық реин жи нирн гтi қол да ну ар қы лы жо ға ры 
бәcеке ге қабiлеттiлiкке ие бо лып, cәттiлiкке же-
тедi. Олар бәcеке ге қабiлеттiлiкке же тудiң жа ңа 
әдicтерiн мең ге ре оты рып, еcкi әдicтердi жа ңа-
ша қол да ну ар қы лы бәcекелiк кү реcтiң ең үздiк 
әдicтерiне қол жекiзедi.

Бүкiл әлем де эко но ми ка лық да му дың ма-
ңыз ды қоз ғаушы күшi ретiнде қа был дан ған ғы-
лы ми-тех ни ка лық прог реcc, көбiне отан дық 
жә не ше телдiк әде биет тер де ком па ниялар да 
жүргiзiлген ло гиcти ка лық реин жи ни ринг про-
цеcc түciнiгiмен бай ла ныcты ры ла ды. Cоң ғы кез-
дерi ло гиcти ка лық реин жи ни ринг тео рияcы мен 
түciнiгi мәcеле лерiне қы зы ғу шы лық күрт өcтi, 
мұ ны оcы та қы рып қа қа тыcты шы ға ры лып жат-
қан жа рияла ным мен баcылым кө лемiнiң кө бейiп 
жат қан ды ғы нан ай қын кө ру ге бо ла ды, cоны мен 
қа тар ком па ниялар дың тиiмдi қайта құ ру лар мен 
өз герicтер ге қы зы ғу шы лы ғы ның ин но ва циялық 
өнiмдер ге, ин но ва ция тәжiри беci мен тео-
рияcына аcа зор көңiл бө луiне, бұ ған қоcа мем-
ле кеттiң ин но ва циялық cаяcат қа на зар ауда рып, 
кәciпо рын дар дың бәcеке ге қабiлеттiлiгiн оcы 
атал ған қайта құ ру лар мен өз герicтердi енгiзу 
ар қы лы да мы ту қа жеттiгiне үн деу таcтап жат қа-
нын айта ке ту ге бо ла ды. 
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Methods of training as the system 
development of the competence 

of personnel

The man recognized as the most valuable resource of the organization. 
It is connected also with the fact that the personnel – the adaptive kind 
of resources. Because of this adaptability organization is able to change 
quickly in response to the unexpected demands of the external environ
ment, to maintain control in conditions of instability of the parameters of 
time constraints and lack of other resources.

Thus, the personnel have become a major competitive advantage and 
resource companies. And the training is the same investment of capital, as 
well as investments in fixed assets. In practice the training begins because 
the leaders have decided that it is necessary. A professional approach to 
the organization of training considering it as part of an overall personnel 
management system. Education directly related to the analysis and de
sign work, the selection of personnel, organization of the system of com
pentence, evaluation of staff performance. This article focuses on training, 
namely the choice of teaching methods, evaluation of the effectiveness of 
training programs.

Key words: training, teaching methods, motivation, learning process, 
advantages of training.

Джу лаева А.М. ,  
Мар жа но ва Ә.С.

Қыз мет кер лер оқы ту әдіс те рі, 
өз құ зы ретi жүйесі ре тін де

Адам ұйым ның ең құн ды ре сур сы деп та ныл ған. Ең бас ты се бе
бі, бұл қыз мет кер лер – бейім дел ген ре су рс та рының тү рі. Осын дай 
тех но ло гиялы лы ғын ұйым ның уа қыт тық шек теу лер мен бас қа да ре
су рс тар дың же тіс пеуші лі гі па ра ме тр ле рін тұ рақ сыз дық жағ да йын да 
ба қы лау қол дау үшін, сырт қы қор ша ған ор та ның күт пе ген та лап та
ры на тез өз гер ту ге қа бі лет ті. Осы лай ша, қыз мет кер лер ірі бә се ке
лес тік ар тық шы лы ғы жә не ком па ниялар ре сур сы бо лып та бы ла ды. Ал 
оқу сол ка пи тал дың ин вес ти циялық, сон дайақ не гіз гі ка пи тал ға ин
вес ти циялар. Тә жі ри бе де бас шы лар ол қа жет деп ше шіл ген ре тін де 
оқы ту бө лі гі бас та ла ды. Жал пы пер со нал ды бас қа ру жүйесі нің бө лі гі 
ре тін де қа рас ты ра оқы ту ды ұйым дас ты ру үшін кә сі би көз қа рас. Тал
дау жә не жо ба лық жұ мыс тар, кадр лар ды ірік теу, өте ма қы жүйе сін 
ұйым дас ты ру, қыз мет кер лер дің жұ мы сы на ба ға лау ті ке лей бай ла
ныс ты бі лім. Бұл ма қа ла да оқы ту, оқы ту әдіс те ме сін, атап айт қан да 
таң дау, оқы ту бағ дар ла ма ла рын тиім ді лі гін ба ға лау на зар ауда ра ды.

Тү йін  сөз дер: қыз мет кер лер оқы ту, оқы ту әдіс те рі, мо ти ва ция, 
оқу про це сі, оқы ту ар тық шы лық та ры.

Джу лаева А.М.,  
Мар жа но ва А.С.

Ме то ды обу че ния пер со на ла, 
как сис те ма раз ви тия  

их ком пе те нт нос ти

Че ло век приз нает ся са мым цен ным ре сур сом ор га ни за ции. Это 
свя за но в том чис ле и с тем, что кад ры – са мый адап тив ный вид ре
сур сов. Бла го да ря та кой прис по соб ляе мос ти ор га ни за ция спо соб на 
быст ро из ме нять ся в от вет на неожи дан ные тре бо ва ния внеш ней сре
ды, сох ра нять уп рав ляе мос ть в ус ло виях нес та биль ности па ра мет ров, 
вре мен ных ог ра ни че ний и при не дос тат ке дру гих ви дов ре сур сов.

Та ким об ра зом, кад ры  стано вят ся ос нов ным кон ку ре нт ным 
преиму ще ст вом и ре сур сом ком па нии. А обу че ние пер со на ла яв
ляет ся та ким же вло же нием ка пи та ла, как и вло же ние в ос нов ные 
средс тва. На прак ти ке час то обу че ние на чи нает ся, пос кольку ру ко
во ди те ли ре ши ли, что это необ хо ди мо. Про фес сио наль ный под ход к 
ор га ни за ции обу че ния расс мат ри вает его как сос тав ную час ть об щей 
сис те мы уп рав ле ния пер со на лом. Обу че ние не пос редст вен но свя за
но с ана ли зом и проек ти ро ва нием ра бот, под бо ром кад ров, ор га ни
за цией сис те мы ком пен са ций, оцен кой дея тель ности пер со на ла. В 
этой статье расс мат ри вает ся обу че ние пер со на ла, имен но вы бор ме
то дов обу че ния, оцен ка эф фек тив нос ти прог рамм обу че ния.

Клю че вые сло ва: обу че ние пер со на ла, ме то ды обу че ния, мо ти ва
ция, про цесс обу че ния, преиму ще ст ва обу че ния.
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Like people organizations have a «view» of the meaning of 
life and what for them are the people, the staff: the true attitude 
of the organization to personnel often do not coincide, it expressed 
publicly. For an individual, the meaning of life is a subconscious 
psychological evaluation of the relationship of the world to him. For 
the organization of the «meaning of life» – especially evaluation of 
its relationship to its own employees, in other words, the dominant 
perspective of the relations with its own employees (D. Boddy, R. 
Paton)

By learning to be understood acquisition of new knowledge and 
skills necessary for successful performance. Progressive companies 
do not spare money on training. So, leading companies spend on 
training: 4% of the total amount of wages instead of the conventional 
2.6%. This is perhaps one of the main indicators that the company 
is interested in the development of personnel. The company Pfizer, 
the leader of the «golden hundred», spends an incredible amount to 
improve the skills of their employees – 14% of total wages.

Staff training is an ongoing process involving a number of 
interrelated steps.

Determination of training needs. The need for the organization 
of training may arise in connection with the need to:

• training of new employees;
• adapt to change;
• increasing productivity and product quality;
• Improving the quality of decisions;
• increase employee satisfaction, reduce turnover;
In some cases, the need for training can occur suddenly, but more 

efficiently, you can arrange the work, when the need for training is 
planned in advance.

The need for training of staff can be viewed from three aspects:
• the organization as a whole;
• a specific job;
• the employee;
To determine the training needs by the organization as a whole 

made analysis of institutional performance (output, product quality, 
marriage). The dynamics of changes compared to the previous 
period, other digging, normative values.

METHODS OF TRAINING 
AS THE SYSTEM 

DEVELOPMENT OF 
THE COMPETENCE OF 

PERSONNEL
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Methods of training as the system development of the competence of personnel

To identify training needs in a specific workplace 
analyzes the duties and requirements of the artist. 
Changing them leads to the need for additional 
training.

The need for training for each employee is 
determined based on the assessment of his work and 
personal qualities.

The decision about who to reach out training 
needs assessment is made on the basis of who is 
better versed in these matters. It is also important 
to take into account who is most interested in 
addressing these issues.

To identify the training needs of employees, 
along with Human Resources Department should 
be involved supervisors, independent experts from 
outside. It is also useful to use the results of self-
employees.

Setting specific training objectives. On the 
basis of the definition of the training needs of the 
contingent it is possible to identify the specific 
training objectives of employees of the organization. 
They can be classified into five main groups:

• improving performance;
• improving behavior;
• acquisition of new knowledge;
• increasing job satisfaction;
• changes in relation to the company;
Sometimes in the course of training at the same 

time it manages to realize not one but several goals. 
For example, the acquisition of new knowledge will 
certainly affect the outcome. At the same time it can 
lead to increased employee satisfaction, increased 
sense of loyalty to the organization. However, in 
each case, there are priority goals and objectives of 
training staff.

Comprehensive study of learning objectives will 
then properly assess the effectiveness of training 
programs.

The choice of teaching methods. Foreign 
and domestic problems the researchers training 
unanimously agree that there are two basic forms of 
training:

1) being discontinued;
2) on the job;
Training on the job. The most common form of 

training on the job – coaching, mentoring and job 
rotation.

The advantages of training on the job in the first 
place is that it is directly linked to the requirements 
of a particular job. The employee should not be 
distracted from work. A person who conducts 
training, knows the content of the work and the 
characteristics of the organization. However, for the 
successful implementation of this form of training 

should be set up certain conditions. This fact is 
often overlooked that reduces the effectiveness of 
its implementation in practice. It is important that 
all parties involved in the learning process, were 
interested in its effectiveness. The employee must 
be explained that the skills and knowledge acquired 
impact on improving the quantitative and qualitative 
performance, and therefore on earnings. In this 
connection, it is expedient to provide additional 
incentives to interest in the effective implementation 
of this work.

It should also be born in mind that you need 
to train your staff time required to allocate for this 
purpose (taking the time from their main activities). 
Another major factor that is often ignored in 
practice – an instructor, a mentor should not only be 
interested to teach others and to have time for this, 
but to be able to do it. Because it’s one thing to be 
able to do something very good, and the other – to 
teach it. Here, in addition to knowledge and skills in a 
particular area of the organization, also need certain 
personal qualities and an understanding of the basic 
principles of effective teaching. Among them, for 
example, such as: compliance with certain sequence 
of learning (from the general to the particular, from 
the simple to the complex), the use of the acquired 
knowledge into practice, encouraging progress and 
others.

Education being discontinued. The most 
commonly used in our country and abroad teaching 
methods being discontinued are shown in Table. 4.1.

Each of these methods has its advantages and 
disadvantages. The problem lies in choosing the 
most appropriate in each case, the methods of 
training of personnel. A good result is achieved by 
combining a variety of teaching methods.

Although universal teaching methods do not 
exist, there are a number of general rules that should 
be the basis for effective learning.

1. Give students a holistic view of the subject 
in the first introductory lessons, showing how all 
the parts are interconnected with other disciplines 
and areas of knowledge. The value of a complete 
picture of the process makes it easier to understand 
and remember the material.

2. It is known that people remember best stuff 
when «pass it through itself,» applying it in a 
particular situation. In this regard, it is appropriate 
to introduce in the educational process greater 
practical tasks (business games, role-based 
participation, exercises, allows to fix knowledge in 
practice, preparation of reports summarizing specific 
materials, discussion of case studies, writing their 
own case studies, etc.).
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3. It is important to give as much as possible 
real-life examples that are well understood and 
familiar to the audience.

4. The use of visual aids (slides, posters, board, 
handouts) facilitates the perception of the material.

5. It is necessary to remember the motivation of 
students to set specific targets, to encourage their 
implementation. All mandatory assignments must 
be known to students in advance (preferably at the 
beginning of Buchan), as well as will be encouraged 
to perform these tasks. This will allow students to 
plan and will contribute to the development of self-
control and skills of independent work.

6. An effective means is to implement constant 
feedback between learners and teachers. It can be 
done in three ways:

• from teachers to students (in the form 
of examinations and tests, evaluation of the 
implementation of case studies, reports and 
presentations);

• from students to the teacher (in the form of 
evaluation of the content of the resulting material, 
the extent of its usefulness for solving practical 
problems, training methods). Analysis of the 
received information, such as specific questionnaires 
completed at the end of study, will determine the 
direction of further improvement of the educational 
process. At the same time students themselves 
become active participants;

• between those who are trained (evaluation 
and presentation of reports, recommendations on 
improving communication skills, such as analysis 
of the behavior of participants in the role-play, etc.).

7. It is important to teach students how to give 
criticism and to take criticism. This not only helps 
in the study of a particular subject, but also useful in 
their future practice.

8. It is advisable to make greater use of 
collective forms of assignments to develop the skills 
of teamwork, which can also be very useful for the 
students in their future activities (practical exercises 
in groups, preparation of collective tasks and group 
presentations).

Evaluating the effectiveness of training 
programs. Evaluating the effectiveness of training 
programs, in many cases of importance. Experts note 
the complexity of its implementation in practice.

The modern concept of management is 
considering management as a process consisting 
of several interrelated functions. At present, 
significantly increased interest in man as the main 
factor of production, revenue, productivity pile 
as a valuable resource in the organization of the 
competition.

And to be ahead of the competition you need 
to take care of its employees, it is to develop and 
improve their competence. Choosing a specific 
training program.
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Recogniation and classification 
of expenses in the extractive 

industries

In article theoretical aspects of development of the production ac
count and classification of expenses are considered. Value of the account 
and formation of costs of production of finished goods in the extracting 
branch reveals. Optimization of profits requires constant analysis not only 
of external factors such as price, demand, market conditions, and internal 
– the formation of the cost of production and profitability. A significant 
share of the total expenditures occupy the cost of production and sale 
of goods (works, services), which consists of its cost, which is one of the 
key performance indicators that determine the quality of the enterprises. 
In modern conditions, the organization carried out in the everchanging 
factors external and internal environment . External factors associated with 
the process of globalization of markets , increasing competition , on the 
one hand, and changes in demand , the development of consumer protec
tion , the emergence of the problem of the ecological balance , on the 
other hand, demanded a fundamentally new methods and approaches to 
the management of economic activities and accounting system

Key words: innovative development, accounting, management ac
counting, natural resources, сost calculation.

Сул та но ва Б.Б,  
Әб ді ре шо ва М.Н.

Кен өн ді ру ші са ла да ғы  
шы ғын дар ды та ну жә не жік теу

Бұл ма қа ла да өн ді ріс тік есеп пен шы ғын дар клас си фи ка циясы
нын дам уын ың теория лық ас пек ті ле рі қа рас ты ры ла ды. Таукен са
ла сын да ғы да йын  өнім дер ді өн ді ру ге шы ғын дар ды қа лып тас ты ру 
жә не есеп мә ні си пат та ла ды. Пай да ны оң тай лан ды ру сияқ ты ба ға, 
сұ ра ныс, на рық тық жағ дайда, сон дайақ іш кі сияқ ты сырт қы фак тор
лар дың ға на емес, ұдайы тал дау та лап – өн ді ру жә не рен та бель ді лік 
құ нын қа лып тас ты ру. Жал пы шы ғыс тар дың айт ар лық тай үле сі кә сі п
о рын дар дың са па сын анық тау өнім ді лік тің не гіз гі көр сет кіш те рі нің 
бі рі бо лып та бы ла ды, оның құ ны тұ ра ды. Тауар лар өндiру мен са ту 
(жұ мыс тар ды, қыз мет тер ді), құ нын ала ды. Қа зір гі жағ дайда, ұйым 
құ был ма лы фак тор лар сырт қы жә не іш кі ор та да ғы жү зе ге асы ры ла
ды. Бір жа ғы нан бә се ке лес тік ті жә не сұ ра ныс тың өз ге ріс тер, тұ ты
ну шы лар дың құ қық та рын қор ғау, да мы ту, эко ло гиялық те петең дік  
мә се ле сі пай да арт ты ру, на рық тар дың жа һан да ну про це сі не бай ла
ныс ты сырт қы фак тор лар, екін ші жа ғы нан, ша ру ашы лық қыз мет тің 
бас қа ру ға қа ғи дат тық жа ңа әдіс те рі мен тә сіл де рі та лап жә не есеп ке 
алу жүйесі.

Тү йін  сөз дер: ин но ва циялық да му, бух гал тер лік есеп, бас қа ру шы
лық есеп, та би ғи ре су рс тар, өзін дік құн есеп теу, есеп теу әді се рі.

Сул та но ва Б.Б.,  
Аб д ре шо ва М.Н.

Приз на ние и клас си фи ка ция 
зат рат в до бы вающей от рас ли

В статье расс мат ри вают ся теоре ти чес кие ас пек ты раз ви тия 
произ во дст вен но го уче та и клас си фи ка ция зат рат. Раск ры вает ся зна
че ние уче та и процесс фор ми ро ва ния зат рат на произ во дс тво го то
вой про дук ции в до бы вающей от рас ли. Оп ти ми за ция при бы ли тре
бует пос тоян но го ана ли за не толь ко внеш них фак то ров, та ких как 
це на, сп рос, кон ъюнк ту ра рын ка, но и внут рен них – фор ми ро ва ние 
зат рат на произ во дс тво и уро вень рен та бель ности. Зна чи тель ную до
лю в об щем объеме рас хо дов за ни мают зат ра ты на произ во дс тво и 
реали за цию про дук ции (ра бот, ус луг), из ко то рых сла гает ся ее се бе 
с тои мос ть, яв ляющаяся од ним из ос нов ных оце ноч ных по ка за те лей, 
оп ре де ляющих ка че ст во ра бо ты предп рия тий. В сов ре мен ных ус ло
виях дея тель ность ор га ни за ции ве дет ся при пос тоян но ме няющих
ся фак то рах внеш ней и внут рен ней сре ды. Внеш ние фак то ры, свя
зан ные с про цес сом гло ба ли за ции рын ков, уси ле нием кон ку ре нт ной 
борь бы, с од ной сто ро ны, и из ме не нием в ха рак те ре сп ро са, раз
ви тием сис те мы за щи ты прав пот ре би те лей, появ ле нием проб ле мы 
эко ло ги чес ко го рав но ве сия, с дру гой сто ро ны, пот ре бо ва ли прин
ци пи ально но вых ме то дов и под хо дов к уп рав ле нию хо зяй ст вен ной 
дея тель ностью и к сис те ме уче та.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ное раз ви тие, бух гал те рс кий учет, 
уп рав лен чес кий учет, при род ные ре сур сы, зат ра ты, се бес тои мос ть, 
каль ку ля ция.
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Innovative development of the market economy of the Republic 
of Kazakhstan sets new conditions for the management of economic 
sectors, including the mining industry, to ensure their competitive-
ness through continuous improvement of the organization of pro-
duction and technology of their production.

The most important source of future economic growth of the 
republic is a rich resource potential, which not only provides today 
the bulk of the domestic demand for raw materials and fuel, and 
generates most of the foreign exchange earnings from exports. [1]

In the mining sector can observe the strategy of «technological 
leadership», which is developed on the basis of the production of 
high-end technologies and products, in addition to the traditional 
functions of process control, manage basic and applied research, the 
creation of new types of processing of industrial products. This re-
quires the development of management systems based on the quality 
strategy. On the one hand, it can count on new volumes of attracted 
investments in the sector, on the other – results in an increase in 
production costs.

The production process of industrial enterprises is historically 
the most difficult subject and object of management accounting, at-
tracts experts and scholars to study the theory and methodology for 
accounting of production, calculation of the cost of industrial pro-
duction, formation of managerial and cost accounting, the use of 
different methods of valuation, budgeting. Field studies of the pro-
duction process is multifaceted, because it brings together not only 
accounting, management accounting, analysis, and methodological 
issues of formation of management information. [2]

One of the key factors influencing the efficiency and quality of 
management decisions is the choice of methods of cost accounting 
and calculation, the implementation of which an important role to 
play classification [3].

Construction cost accounting for production depends primar-
ily on the manufacturing technology, the nature of production, the 
organization and the type of production. These factors determine 
the differences in accounting methods and calculation of the cost 
of production used in various industries, in building the analytical 
account of production costs in the primary documentation for cost 
accounting and development, ordering documents, etc.

RECOGNIATION AND 
CLASSIFICATION OF 

EXPENSES IN THE 
EXTRACTIVE INDUSTRIES
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Recogniation and classification of expenses in the extractive industries

Depending on the nature of the process all pro-
duction in general terms were divided into mining 
and processing.

It includes mining production, in which the ex-
traction of a variety of natural products from the 
earth, forests and water. They are no costs of raw 
materials and basic materials resulting product, 
which is a gift of nature. For the majority of the ex-
tractive industries is characterized by a relatively 
short production process, generally carried out in a 
redistribution, the absence of residues – a work in 
progress. Incurred costs are recorded at the process 
as a whole, with the unit in the analytical account 
of the workshops, industrial sites, and crawled cases 
– by type of work performed. All costs of the report-
ing period for the full article and are directly related 
to the total amount produced homogeneous prod-
ucts, forming its cost [4].

One of the prerequisites of a rational organiza-
tion of accounting production costs are economi-
cally justified their classification.

PhD, Professor KT Taygashinova It offers pro-
duction costs grouped into a number of grounds:

1) Cost Center – in the center of responsibility, 
shops, plots. This classification is required for the 
calculation of the production, shop cost;

2) types of products (works, services), – for the 
calculation of unit costs;

3) by type of expenditure or the method of at-
tributing the cost of production – on economic ele-
ments and accounting articles [5].

Of great importance for the proper organization 
of cost accounting is science-based classification.

 In the mining sector costing prepared by:
– evaluation assets (capital mining, mine 

development), the calculation unit is 1 cu. m 
excavated rock mass;

– ore extraction at the treatment works, the 
calculation unit is 1 tonne of ore mined;

 In accounting and cost analysis, forming the 
actual cost, the following groups:

– Cost Center (mines, mines, processing plants, 
etc.);

– on the types of products, works and services;
– the method of referring to the actual cost 

(direct and indirect costs).
The costs recorded under «Expenses for the 

preparation and development of production» include 
expenses:

– to develop the production plants and units,
– for the preparation and development of new 

products and new processes,
– on the mine development work on ore
The costs for the preparation and development 

of production are taken into account in the active 
part of the balance sheet under «Prepaid expenses» 
and are repaid by systematically writing off the cost 
of finished goods (works, services) for two years.

Expenses for development of production plants 
and units include the launching costs, which include:

– the cost of acquisition, maintenance and 
training for start-up objects (including the costs of 
training);

– cost of raw materials, fuel, energy, auxiliary 
materials, repayment wear interchangeable equipment, 
etc., consumed in the start-up period, the pilot batch 
production and trial operation of the project;

– basic and additional wages, personnel, 
maintenance testing and trial operation, including 
deductions from wages;

– payment of services of specialized 
organizations under contracts for a period of 
commissioning comprehensive testing equipment.

Start-up costs are recorded in the account 
«Deferred expenses» if as a result of these triggers 
work with high probability the future economic 
benefits in excess of the originally assessed 
performance for this production (management unit). 
Otherwise the starting costs are attributed to the cost 
of finished goods (works, services).

The amount of expenses for development of 
production plants and units is determined by the 
estimate of the necessary calculations to maturity 
based on the duration and other conditions of trial 
operation and development of the facilities put into 
operation.

Expenses for the preparation and production of 
new products (new processes) include the following 
costs:

– in the design and construction of a new 
product,

– to develop the process of manufacturing a 
new product,

– the design of tooling and process of 
manufacture,

– the development and design of consumables,
– on the permutation and changeovers,
– cost of the product to be used as a sample.
Accounting for the cost of mine development 

works are capitalized and carried at cost less 
repayment and impairment losses.

To the cost of mine development assets include:
– the cost of acquisition of exploration and 

discovery of unexplored mineral resources or rights 
to the development of known mineral resources;

– cost of the work to tap the mineral deposit 
with a term of more than three years of excavation 
or part thereof for further development; and
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– the cost of work on the construction of 
mining buildings and structures for the exploitation 
of mineral deposits with a term of more than three 
years of excavation.

To work with the aim of opening of the mineral 
deposit include:

– work on the opening of the deposit and its 
preparation for mining (excavation of small mines, 
pits, drifts device cameras, etc.);

– subsequent operating and exploration, which 
are produced at the existing mines to clarify the ore 

bodies, mining conditions, the quantity and quality 
of trained and ready reserves, the content of the basic 
elements of minerals, as well as clarify the direction 
of preparatory and cleaning work on being prepared 
to recess or developed areas.

Today, in front of each organization the task 
of rational use of cost optimization of their amount 
and level of achievement of specified amounts of 
profit. To solve the optimization of management and 
financial decisions need to have information on the 
production costs.
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Ұйым тү сі мін үлес ті ру ді  
тал дау ерек ше лік те рі

Қа зір гі уа қыт та бо лып жат қан бү кі лә лем дік эко но ми ка лық дағ
да рыс ұйым дар дың өз де рі нің қар жы лық қыз ме тін дұ рыс, ұтым ды 
үлес ті ру ді та лап ете ді. Се бе бі, осын дай жағ дайда әр бір ша ру ашы лық 
суб ъек ті сі өз жо лын да кез де се тін қиын шы лық қа тө теп бе ріп, со ған 
қар сы тұ ра алуы тиіс. На рық тық эко но ми ка жағ да йын да ұйым ның 
қыз мет кер ле рі нің ма те ри ал дық жә не әлеу мет тік мұқ таж дық та
рын қа на ғат тан ды ру жә не ұйым ның өн ді ріс тік да муы мақ са тын да
ғы ұйым үшін не гіз бо лып та бы ла тын ком мер циялық қыз мет тің мә ні 
үл кен. На рық тық қа ты нас тар дың пай да бо луы мен дам уына бай ла
ныс ты та быс ты лық ты өсі ру, пай да ны жо ғар ыла ту жә не шы ғын дар ды 
азайту кезкел ген ұйым ның қыз ме ті нің не гіз гі мақ са ты бо лып та бы
ла ды. Ма қа ла да ұйым мы са лы не гі зін де жиын тық та быс ту ра лы есеп
ті лік бо йын ша са лық са лы на тын та быс есеп те ліп, оның ауыт қу ла ры 
анық тал ған. Са лық са лы на тын та быс тың өз ге ру фак тор ла ры, яғ ни 
пай да ға әсер ете тін іш кі жә не сырт қы фак тор лар ту ра лы мә лі мет тер, 
та за пай да ны бө лу ерек ше лік те рі қа рас ты рыл ған. Со ны мен қа тар та
за пай да ны мақ сат тық қор лар ға үлес ті ру жол да ры көр се тіл ген.

Тү йін  сөз дер: пай да, са лық са лы на тын та быс, та за пай да, пай да
ның іш кі жә не сырт қы фак тор ла ры, мақ сат тық қор лар.

Nurgalieva G.K., Aytbaeva K.B.

Features of the analysis of the 
distribution of company profits

The global economic crisis has reached the present time requires that 
the company distributed its financial results optimally. Because in these 
situations, every business entity must confront and overcome all the dif
ficulties encountered on the way. In a market economy it is important to 
meet the social and material needs of employees and the role of commer
cial activity which is the basis for the enterprise, the purpose of which is in
dustrial development. In connection with the emergence and development 
of market relations increase profitability, increasing profits and reducing 
costs are the main purpose of the enterprise. In this paper, an example of 
one company is considered the calculation of taxable income on the basis 
of statements of comprehensive income, and identified deviations. There 
is given information about the internal and external factors of income that 
affect the amount of profit and especially the distribution of net profit. De
scribe the ways of distribution of net income to the trust funds.

Key words: income, taxable income, net income, internal and external 
factors of profit, trust funds.

Нур га лиева Г.К., Айт баева К.Б.

Осо бен нос ти ана ли за  
расп ре де ле ния  

при бы ли предп рия тия

Все мир ный эко но ми чес кий кри зис тре бует, что бы предп риятия 
расп ре де ли ли свои фи нан сы оп ти маль но. В та кой си ту ации каж дый 
хо зяй ст вую щий суб ъект дол жен преодо леть и про ти вос тоять всем 
труд нос тям, воз ник шим на своем пу ти. В ры ноч ной эко но ми ке очень 
важ но удов лет во рить со ци альные и ма те ри альные пот реб нос ти ра
бот ни ков ком па нии. В свя зи с воз ник но ве нием и раз ви тием ры ноч ных 
от но ше ний уве ли че ние до ход нос ти, по вы ше ние при бы ли и умень ше
ние рас хо дов яв ляют ся ос нов ной целью дея тель ности предп рия тий. 
В дан ной статье на при ме ре од ной ком па нии расс мат ри вает ся рас чет 
на ло го об ла гаемо го до хо да на ос но ве от чет нос ти о со во куп ном до
хо де, а так же оп ре де ле ны отк ло не ния. Да ны све де ния о внут рен них 
и внеш них фак то рах до хо да, ко то рые влияют на раз мер при бы ли и 
осо бен нос ти расп ре де ле ния чис той при бы ли. По ка за ны пу ти расп ре
де ле ния чис той при бы ли на це ле вые фон ды.

Клю че вые сло ва: при быль, на ло го об ла гае мая при быль, чис тая 
при быль, внут рен ние и внеш ние фак то ры при бы ли, це ле вые фон ды.
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Бү гін де бү кіл әлем жа ңа сын дар мен жә не қа тер лер мен бет-
пе-бет ке ліп отыр. Әлем дік эко но ми ка әлі де жа һан дық қар-
жы-эко но ми ка лық дағ да рыс сал да ры нан айыға қой ған жоқ. 
Қал пы на ке лу өте баяу жә не се нім сіз қа дам дар мен жү ру де, ал 
кей бір жер лер де әлі құл ды рау жал ға су да. Геосаяси дағ да рыс 
пен же тек ші дер жа ва лар дың санк ция лық саяса ты әлем дік эко-
но ми ка ны қал пы на кел ті ру де қо сым ша ке дер гі лер туын да ту да. 
Осын дай бел гі сіз дік жағ да йын да ша ру ашы лық суб ъек ті ле рі нің 
өз пай да ла рын тиім ді пай да ла нып, олар ды ұтым ды бө лу ма ңыз-
ды бо лып та бы ла ды. 

На рық тық эко но ми ка жағ да йын да ұйым ның қыз мет кер-
ле рі нің ма те ри ал дық жә не әлеу мет тік мұқ таж дық та рын қа на-
ғат тан ды ру жә не ұйым ның өн ді ріс тік да муы мақ са тын да ғы 
ұйым үшін не гіз бо лып та бы ла тын ком мер циялық қыз мет тің 
мә ні үл кен. На рық тық қа ты нас тар дың пай да бо луы мен дам-
уына бай ла ныс ты та быс ты лық ты өсі ру, пай да ны жо ғар ыла ту 
жә не шы ғын дар ды азайту кез-кел ген ұйым ның қыз ме ті нің не-
гіз гі мақ са ты бо лып та бы ла ды. Сон дық тан, ХҚЕС-да та быс қа 
ар найы стан дарт ар нал ған. На рық тық эко но ми ка ның бас ты мә-
се ле ле рі нің бі рі жет кі лік ті тө лем қа бі лет ті лік пен ұйым қыз ме-
ті нің жо ға ры та быс ты лық ара сын да ғы тиім ді ба ла нс ты қол дау 
бо лып та бы ла ды. Та быс ты лық көр сет кіш те рі суб ъект ша ру-
ашы лық қыз ме ті ба ры сын да ак тив тер ге са лын ған әр бір тең ге-
ден қан ша пай да ала ты нын ба ға лауға мүм кін дік бе ре ді.

Ұйым ның қар жы лық тұ рақ ты лы ғы мен та быс ты лы ғы ның 
көр сет кіш те рін анық тай оты рып, бі рін ші ден, же ке ле ген қар-
жы лық көз дер бап та ры ның кон сер ва ция сын, ре су рс тар ды жұ-
мыл ды ру ды жә не екін ші ден, ұйым ның на рық та ғы жағ да йын , 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гі мен оның та быс ты лы ғын ба ға лай ала мыз.

Бұл мә се ле лер ді ша ру ашы лық суб ъек ті сі дең ге йін де ше шу 
үшін эко но ми ка лық тал дау ға үл кен рөл бе ріл ген. Эко но ми ка-
лық тал дау ша ру ашы лық суб ъек ті сі нің ұзақ мер зім ді ак тив тер 
жө нін де ст ра те гия тү рін құ рас ты ру ға, ша ру ашы лық суб ъек ті сі-
нің да му ст ра те гиясы мен так ти ка сын да мы ту ға, өн ді ріс тиім-
ді лі гі нің өсу ре зе рв те рін анық тау ға жә не қыз ме ті нің нә ти же сін 
ба ға лауға мүм кін дік бе ре ді. Эко но ми ка лық тал дау дың көз де рі 
ре тін де бух гал тер лік есеп тің син те ти ка лық жә не ана ли ти ка лық 
бе ріл ген де рі мен қар жы лық есеп ті лік па да ла ны ла ды.

ҰЙЫМ ТҮ СІ МІН  
ҮЛЕС ТІ РУ ДІ ТАЛ ДАУ 

ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Ұйым тү сі мін үлес ті ру ді тал дау ерек ше лік те рі

Пай да бұ рын нан бел гі лі ка те го рия – қа зір гі 
за ман ғы мем ле кет тік эко но ми ка лық да му шарт-
та рын да ша ру ашы лық суб ъек ті лер дің нақ ты 
тәуел сіз ді гі нің құ ры лу жа ңа мә ні не ие бол ды. 
На рық тық эко но ми ка ның бас ты қоз ғаушы кү ші 
ре тін де ол мем ле кет тің, мен шік иеле рі нің жә не 
кә сі по рын қыз мет кер ле рі нің қа жет ті лік те рін қа-
на ғат тан ды ра ды.

Та быс тар дың шы ғын дар ға қа ра ған да, ар-
туы ұйым ның қой ған мақ сат та ры на же ту де гі 
жә не қыз ме ті нің тиім ді лі гін арт ты ру да ғы тал-
пы ны сын көр се те ді. Ұйым дар құ рыл ған кез де 
өз де рі нің ал да ры на ең жо ға ры дә ре же де гі та-
быс та бу мақ са тын қояды. Бұл кә сі по рын ның 
не гіз гі өн ді ріс тік жә не әлеу мет тік дам уын ың 
кө зі бо лып та бы ла ды. Бұл прин цип өнім ді өн-
ді ру де гі шы ғын дар дың ақ талуын  жә не кә сі п-
о рын ның өн ді ріс тік-тех ни ка лық ба за сы ның 
ке ңеюіне не гіз де ле ді. Бұл әр кә сі по рын өзі нің 
ағым да ғы жә не күр де лі шы ғын да рын өзі нің 
мен шік ті қар жы көз де рі нен жа ба тын ды ғын 
біл ді ре ді. Та быс есе бі нен, сон дай-ақ кә сі п - 
о рын ның бюд жет ал дын да ғы, банк тер мен бас-
қа да кә сі по рын дар, ұйым дар ал дын да ғы мін-
дет те ме ле рі орын да ла ды.

Со ны мен, пай да кә сі по рын ның өн ді ріс тік 
жә не қар жы лық қыз ме тін ба ға лауда ғы не гіз гі 
көр сет кі ші бо лып та бы ла ды. Ол оның іс кер лік 
бел сен ді лі гі мен қар жы лық тұ рақ ты лы ғын си-
пат тайды. Пай да бо йын ша аванс тал ған қар жы-
лар дың қайтарым ды лық дең гейі мен осы кә сі-
по рын ның ак тив те рі не са лын ған са лым дар дың 
та быс ты лы ғы анық та лы на ды.

Мем ле кет тің эко но ми ка сы на рық қа ты нас-
та ры на не гіз де ліп құ рыл ған жағ дайда пай да ның 
ма ғы на сы көп ас пек ті лі түр де кү шейе тү се ді. 
Ұйым ның ак ционер лік, жал дық, же ке жә не та ғы 
бас қа мен шік тү рі қар жы лық тәуел сіз дік ті ал ған-
нан ке йін , бюд жет ке са лық ты жә не та ғы бас қа 
мін дет ті тө лем дер ді тө ле ген нен ке йін  қал ған та-
быс ты қан дай мақ сат тар ға жә не қан дай кө лем де 
жұм сау жө нін де ше шім ді өзі ше шу ге құ қы лы. 
Қа зір гі жағ дай лар да та быс тұ ты ну ға емес, ұйым-
ның эко но ми ка лық өсі мі мен бә се ке лес тік ті қам-
та ма сыз ете тін ин вес ти циялық, ин но ва циялық 
мақ сат тар ға жұм са ла ды.

На рық тық эко но ми ка жағ да йын да қар жы-
лық нә ти же – пай да ның рө лі ат қа ра тын қыз мет-
те рі мен анық та ла ды. Егер ұйым дар та быс тап па-
са, эко но ми ка ның күй ре уіне әке ле тін ді гі бел гі лі. 
Өйт ке ні, пай да ар қы лы мем ле кет тің бюд же ті 
өсіп оты ра ды; ка пи тал дың айна лы мы өсе ді; өн-
ді ріс ұл ғаяды; құ рыл тайшы лар мен жұ мыс шы-
лар дың әлеу мет тік жә не ма те ри ал дық қа жет ті-

лік те рі қа на ғат тан ды ры ла ды; тө лем қа бі лет ті лік 
жо ғары лайды.

Пай да ның құ рылуын  тиім ді жә не са па лы 
бас қа ру – ұйым да осы бас қа ру дың сәй кес ұйым-
дас ты ру шы-әдіс те ме лік жүйесі нің, пай да ның 
құ рылуын ың не гіз гі ме ха ни зм де рін бі лу, оны 
тал дау дың жә не жос пар лаудың қа зір гі за ман ғы 
әдіс те рін пай да ла нуы. Пай да ның құ ры луымен 
қа тар, әр ұйым да пай да ны бө лу тиім ді бас қа ру 
қам та мас сыз еті луі ке рек. Со ны мен бір ге, бө лу-
дің есеп ті ке зең де гі әр цик лі бұл оның ал да ғы 
ке зең де гі жа ғым ды жағ дай лар дың қам та ма сыз 
еті луі мен ұйым дам уын ың ст ра те гиялық мақ-
сат та рын орын дау.

Кә сіп кер лік қыз мет тің мақ са ты – пай да та бу 
ға на емес, оның ша ру ашы лық қыз ме ті нің жо-
ға ры та быс ты лы ғын қам та ма сыз ету. Аб со лют-
ті көр сет кіш – пай да ға қа ра ған да, та быс ты лық 
қа тыс ты көр сет кіш жә не ұйым ның та быс ты лық 
дең ге йін  көр се те ді.

Өн ді ріс тиім ді лі гін кө те ру үшін пай да ны 
бө лу ке зін де мем ле кет тің, ұйым ның жә не жұ-
мыс шы лар дың мүд де ле рі нің қа на ғат тан ды ру-
да оң тай лы лық қа қол жет кі зі луі тиіс. Мем ле кет 
бюд жет ке не ғұр лым көп пай да ал ғы сы ке ле ді. 
Ұйым бас шы лы ғы пай да ның көп со ма сын өн ді-
ріс ті ке ңейтуге ба ғыт та ғы сы ке ле ді. Жұ мыс шы-
лар пай да ны қол да ну да ғы олар дың үле сі нің жо-
ғар ла ға ны на қы зы ғу шы лық та ны та ды. 

Егер де мем ле кет ұйым ға үл кен кө лем де са-
лық сал са, он да бұл өн ді ріс ті да мы ту ға ын та лан-
дыр май ды, со ның сал да ры нан өнім шы ға ры лы мы 
мен са ту кө ле мі қыс қа ра ды. Сол сияқ ты пай да ның 
бә рін ұйым ак ционер ле рі не ди ви денд ре тін де тө-
ле се де сон дай жағ дай орын алуы мүм кін. Бұл жағ-
дайда не гіз гі өн ді ріс тік қор лар жа ңа рып отыр мау 
се бе бі нен, өнім өн ді рі сі қыс қа руы жә не мен шік ті 
айна лым ка пи та лы қыс қа рып, ол ке зе гін де ұйым-
ның күй ре уіне алып ке луі мүм кін. Пай да ны қол-
да ну да ди ви де нд тік тө лем дер дің үле сі азая тын 
бол са, он да ұйым ның ин вес ти циялық тар тым ды-
лы ғы ның тө мен де уіне алып ке ле ді. Сон дық тан да 
әр бір ұйым да пай да ны бө лу дің оң тай лы нұс қа сы 
та бы луы қа жет. Мұн да ша ру ашы лық қыз ме тін 
тал дау үл кен рөл ат қа ра ды. 

Тал дау ба ры сын да са лық са лы на тын та быс 
кө ле мі нің өз ге ру фак тор ла рын, тө лен ген ди ви-
де нд тер со ма сын, пайыз дар ды, пай да ға са лы на-
тын са лық ты, та за пай да кө ле мін, ұйым қо ры на 
ауда рым дар ды зерт теу ке рек. 

Са лық ор ган да ры мен ұйым дар үшін са лық 
са лы на тын та быс қат ты қы зық ты ра ды, се бе бі, 
осы дан пай да ға са лық со ма сы, со ған сәй кес та за 
пай да со ма сы тәуел ді.
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Са лық са лы на тын та быс ты ай қын дау үшін 
есеп ті ке зең та бы сы нан са лық сал ған ға де йін  
мы на лар ды ше ге ру қа жет:

– са лық са лу қа жет ті лі гі не сәй кес тү зе ту нә-
ти же сін де пай да ша ма сы ның өз ге руі;

– ар найы мөл шер ле ме лер қол да ны ла тын 
жә не тө лем кө зі нен ұс та лы на тын ба ға лы қа ғаз-

дар дан, бі рік кен ұйым дар да үлес тік қа ты су дан 
жә не бас қа да қар жы лық опе ра циялар дан та-
быс ты;

– әре кет етіп жат қан заң на ма ға сәй кес 
ұйым ның са лық же ңіл дік те рі нен пай да.

«АГС» ЖШС ұйымы ның не гі зін де қыз мет 
нә ти же сін үлес ті ру ге мы сал дар кел ті рейік. 

1-кес те – «АГС» ЖШС ұйымы ның са лық са лы на тын та бы сын есеп теу

Көр сет кіш
Со ма сы, мың тг

t0 t1 Δ
Өнім өт кі зу ден тү сім 17900 19296 +1396
Ин вес ти циялық қыз мет тен пайыз дық кі ріс 780 970 +190
Өз ге опе ра циялық та быс тар мен шы ғыс тар саль до сы -180 -266 -86
 Пайыз дар мен са лық тар ды тө ле ген ге де йін  брут то та быс тың жал пы со ма сы 18500 20000 +1500
Тө ле ну ге пайыз дар -2748 -2950 -202
Са лық сал ған ға де йін гі пай да 15752 17050 +1298
Са лық са лу қа жет ті лі гі не бай ла ныс ты тү зе ту ден пай да со ма сын азайту, арт-
ты ру +120 +150 +30

Ба ға лы қа ғаз дар дан жә не са ту дан тыс опе ра циялар дан пай да 780 970 +190
 Пай да ға са лық тан же ңіл дік тер 292 210 -82
Са лық са лы на тын та быс (6+7-8-9) 14800 16020 +1220

Кес те мә лі мет те рі са лық са лы на тын та быс 
со ма сы ның 1220 мың тг арт қа нын көр се те ді. 
Оның со ма сы ның өз гер уіне брут то та быс тың қа-
лып тас уын ың фак тор ла ры әсер ете ді, оған қо са 
5, 7,8 жә не 9 көр сет кіш тер де ық пал ете ді. 

1-кес те ден кө рі ніп тұр ған дай, са лық са лы на-
тын та быс бо са ту ба ға сы ның жә не жал пы са ту 
кө ле мін де гі қым бат өнім дер дің үлес тік сал ма-
ғы ның арт уын ан кө бей ді. Өнім нің өзін дік құ ны-
ның өсуі, са ту кө ле мі нің азаюы, айып пұл дар ды 
тө леу, қа рыз дар ды есеп тен шы ға ру дан зиян, тө-
лен ген пайыз дар со ма сы ның ар туы са лық са лы-
на тын та быс со ма сы ның азаюына алып кел ді.

Та за пай да ұйым Жар ғы сы на сәй кес қол да-
ны ла ды. Со ның ар қа сын да өн ді ріс тік да му ды 
ин вес ти циялау, ұйым ак ционер ле рі не ди ви денд 
тө леу, ре зе рв тік жә не сақ тан ды ру қор ла ры жа са-
ла ды. Та за пай да ны бө лу ке зін де ка пи тал дан ды-
ры ла тын жә не қам та ма сыз ету мақ са тын да оның 
қол да ны ла тын со ма ла ры ның ара сын да ғы оң тай-
лы бө лік тер ге қол жет кі зу қа жет:

Өн ді ріс тік да му мақ са тын да қа жет ин вес ти-
ция кө ле мін;

Ұйым ның мен шік иеле ну ші ле рі не ин вес ти ция -
ла на тын ка пи тал ға қа жет ті та быс ты лық нор ма сы;

Пай да ның бө лін уіне әсер ете тін фак тор лар 
іш кі жә не сырт қы бо лып бө лі не ді.

Сырт қы фак тор лар ға мы на лар жа та ды:
– Құ қық тық шек теу лер (пай да ға са лы на тын 

са лық мөл шер ле ме сі, резерв тік қор ға пайыз дық 
ауда рым дар т.б. )

– Пай да ны қайта ин вес ти циялау ке зін де гі 
са лық же ңіл дік те рі жүйесі;

– Ин вес ти цияла на тын ка пи тал ға на рық тық 
пай да нор ма сы;

– Ин вес ти циялық ре су рс тар дың қа лып та - 
с уын ың сырт қы көз де рі нің құ ны.

Пай да ны бө лу про пор циясы на әсер ете тін 
іш кі фак тор лар ға мы на лар ды жат қы за мыз:

– Ұйым ның рен та бель ді лік дең гейі;
– Ұйым ның порт фе лін де бо ла шақ та ак-

ционер лер ге жо ға ры пай да ны қам та ма сыз ете тін 
ин вес ти циялық жо ба лар дың бо луы;

– Бас тал ған ин вес ти циялық жо ба лар ды тез-
де тіп аяқ тау қа жет ті лі гі;

– Тө мен ба ға да тар тыл ған ре су рс тар жағ да-
йын да мен шік ка пи тал дың ұл ғаюына алып ке ле-
тін қар жы лық тәуе кел мен фак тор лар дың ин ди-
ка то ры бо лып та бы ла тын қар жы лық ле ве ридж 
коэф фи циен ті нің дең гейі. Биз нес тің та быс ты-
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Ұйым тү сі мін үлес ті ру ді тал дау ерек ше лік те рі

лы ғы мен тар тыл ған ре су рс тар ба ға сы ның ара  
қа ты на сы на қа рап, ұйым ка пи тал дан ды рыл ған 
пай да ның үле сін кө бейт іп не ме се азайту ар қы лы 
оның дең ге йін  рет тей ала ды.

– Ин вес ти циялық ре су рс тар дың қа лып та - 
с уын ың аль тер на тив ті іш кі көз де рі нің бо луы;

– Ұйым ның ағым да ғы тө лем  қа бі лет ті лі гі.

Тал дау ба ры сын да та за пай да ны қол да ну ту-
ра лы мә лі мет тер ді зерт теп жә не пай да ны бө лу 
фак тор ла рын анық тау қа жет. 

Со ны мен, кес те мә лі мет те рі тал да нып отыр-
ған ұйым да ди ви денд тө леуге пай да ның 48%, 
ре зерв құ ру ға – 10, ин вес ти циялық бағ дар ла ма ға 
– 42% пай да ла ныл ған ды ғын көр се те ді. 

2-кес те – «АГС» ЖШС ұйымы ның са лық са лы на тын та бы сы ның өз ге ру фак тор ла ры

 Фак тор Са лық са лы на тын та быс тың өз ге руі
 Мың тг %

1.Са лық сал ған ға де йін гі та быс со ма сы ның өз ге руі
1.1 өнім ді са ту дан пай да
1.1.1 өнім ді са ту кө ле мі
1.1.2 са тыл ған өнім құ ры лы мы
1.1.3 са ту дың ор та ша ба ға сы
1.1.4 өнім нің өзін дік құ ны
Оның ішін де өсім әсе рі нен:
Ре су рс тар ба ға сы
Ре су рс  сыйым ды лы ғы 

+1298
+1396
-158
+536
+3335
-2317

-2118
-199

106,4
114,4
-13
44

273,4
-190

-173,7
-16,3

1.2 Өз ге опе ра циялық та быс тар мен шы ғыс тар саль до сы
1.2.1 алын ған айып пұл дар мен пе ня лар
1.2.2 тө лен ген айып пұл дар мен пе ня лар
1.2.3 де би тор лық бе ре шек ті есеп тен шы ға ру дан зиян
1.2.4 ма те ри ал дық құн ды лық тар дың же тіс пеуші лі гі нен жә не ар зан дауы нан 
жо ғал ту лар

-86
+80
-106
-20

-40

-7,1
6,5
-8,7
-1,6

-3,3
1.3 ин вес ти циялық қыз мет тен пайыз дық та быс тар +190 +15,6
1.4 тө ле ну ге пайыз дар -202 -16,6
2. са лық са лу мақ са тын да тү зе ту нә ти же сін де пай да со ма сы ның өз ге руі +30 +2,5
са лық са лу мақ са тын да тү зе ту нә ти же сін де пай да со ма сы ның өз ге руі -190 -15,6
3. ар найы мөл шер ле ме бо йын ша са лық са лы на тын пай да ның өз ге руі +82 +6,7
Жиыны +1220 100,0

3-кес те – «АГС» ЖШС ұйымы ның та за пай да сын бө лу ту ра лы мә лі мет тер, мың тг

Көр сет кіш тер t0 t1 +, -
1.Есеп ті ке зең нің та за пай да сы 11800 12650 +850
2.Пай да ны бө лу:
Ди ви де нд тік тө лем дер
Резрв тік қор ға
Ка пи тал дық са лым дар ға 

5900
1180
4720

6072
1265
5313

+172
+85
+593

3. Бө лі не тін пай да да ғы үлес:
Ди ви де нд тік тө лем
Ре зе рв тік қор ға ба ғыт тал ған пай да
Ка пи тал да на тын пай да

50
10
40

48
10
42

-2
-

+2

Ұйым да са лық тар мен ди ви де нд тер ді тө леп 
бол ған нан ке йін  қал ған пай да бө лі не ді. Пай да-
ның осы бө лі гін бө лу ұйым ның өн ді ріс тік жә не 
әлеу мет тік да му қа жет ті лік те рін қар жы лан ды ру 

мақ са тын да қор лар мен ре зе рв тер ді қа лып тас-
ты ру ды қа жет ете ді. Ұйым жар ғы сы на сәй кес, 
оның қар жы лық тұ рақ ты лы ғын қам та ма сыз ету 
жә не күт пе ген шы ғын дар ды қар жы лан ды ру 
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үшін жи нақ тау жә не тұ ты ну қор ла ры, со ны мен 
бір ге ре зе рв тік қор лар ды құ ру қа жет.

Та за пай да ны мақ сат тық қор лар ға бө лу:
1) Жи нақ тау қо ры: ғы лы ми-тех ни ка лық да-

му, әре кет етіп жат қан өн ді ріс ті қайта ұйым-
дас ты ру ға қол да ны ла ды; банк тің ұзақ мер зім ді 
қа рыз да ры мен пайыз да рын өтеу ге; айна лым қа-
ра жат та рын арт ты ру ға; бас қа ұйым дар дың жар-
ғы лық қор ла ры на са лым т.б.

2) Тұ ты ну қо ры: ма ңыз ды жұ мыс тар ат-
қар ға ны үшін қыз мет кер лер ді бір жол ғы ма ра-
пат тау ға; бір жол ғы кө мек көр се ту ге; тұр ғын 
үй лер ді, ба ла-бақ ша лар дың құ ры лы сы мен ка-
пи тал ды жөн де уіне; та мақ та ну ға де меу қар жы 
үшін; мә де ни-тұр мыс тық жә не өз ге де әлеу мет-

тік ба ғыт та ғы ша ра лар қыз ме тін жақ сар ту да 
қол да ны ла ды.

3) Ре зе рв тік қор: есеп ті ке зең де ұйым зия нын 
жа бу; не сие жә не қа рыз дар бо йын ша қыс қа жә-
не ұзақ мер зім ді бе ре шек тер ді өтеу, оның ішін де 
ак ционер лік қо ғам дар бо йын ша об ли га циялар-
ды өтеу.

Қо ры тын ды лай ке ле, са лық тар ды жә не ди ви-
де нд тер ді өтеп бол ған нан ке йін  қал ған пай да ны 
тиім ді бө лу үшін ұйым да қор лар мен ре зе рв тер 
құ ры луы тиіс. Пай да ның қал ған бө лі гі әр құ рыл-
ған қор лар мен ре зе рв тің мақ сат та ры на сәй кес 
жұм сал са, бұл тек сол ұйым ның ға на емес, со-
ны мен қа тар, бү кіл ел дің эко но ми ка лық өс уін  
қам та ма сыз ете ді.

Әде биет тер 
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Кон ку рен тос по соб ность  
рын ка цен ных бу маг  

Рес пуб ли ки Ка за хс тан

В дан ной статье расс мат ри вают ся кон ку рен тос по соб ность Ка за
хс танс кой фон до вой бир жи на дан ный мо мент, её  станов ле ние и раз
ви тие на про тя же нии пос лед них лет. Ос нов ны ми клю че вы ми фак то
ра ми и по ка за те ля ми, влияющи ми на рост и кон ку рен тос по соб ность 
бир жи, яв ляют ся: до ля на рын ке ком па ний, ко то рые про ве ли IPO, 
объемы тор гов, ка пи та ли за ция. В ст ра те гии раз ви тия Ка за хс танс кой 
фон до вой бир жи на 20112013 го ды осо бая роль от во дит ся реали
за ции прог рам мы «На род ное IPO», ре зуль та ты ко то рой зна чи тель но 
пов лияли на раз ви тие бир жи и рын ка цен ных бу маг в це лом. В статье 
проана ли зи ро ва ны та кие по ка за те ли Ка за хс танс кой фон до вой бир
жи, как чис ло сде лок, объемы тор гов, це ны и про це нт ная до ля на 
рын ке по наибо лее лик вид ным ак циям эми тен тов на ноябрь 2015 г. 
Про ве ден срав ни тель ный ана лиз объе мов тор гов за пос лед ние три 
го да по всем инс тру мен там Ка за хс танс кой фон до вой бир жи и срав
ни тель ный ана лиз ка пи та ли за ции рын ка ак ций Ка за хс танс кой фон
до вой бир жи и фон до вой бир жи Кыр гыз стана. В хо де исс ле до ва ния 
бы ли вы де ле ны за да чи для по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти Ка за
хс танс кой фон до вой бир жи в даль нейшем в рам ках Кон цеп ции раз
ви тия фи нан со во го сек то ра Рес пуб ли ки Ка за хс тан до 2030 го да, а 
так же бы ли предс тав ле ны вы во ды о кон ку рен тос по соб нос ти рын ка 
цен ных бу маг Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Клю че вые сло ва: «на род ное IPO», объемы тор гов, ст ра те гия раз
ви тия, ка пи та ли за ция, кон цеп ция раз ви тия.

Nurgazina A.M., Gapbarov R.A.

The Republic of Kazakhstan’s 
competitiveness of securities 

market

This article observes the formation, development and competitiveness 
of the modern Kazakhstan stock exchange market for the previous years. The 
major key factors and indicators influencing growth and competitiveness of 
the exchange are a share in the market of the companies, which carried out 
IPO, trading volumes and capitalization. The development strategy of the 
Kazakhstan stock exchange market for 20112013, assigns the special part 
to implementation of the National IPO program, which results considerably 
influenced on the development of the exchange and securities market in 
general. The article analyses such indicators of the Kazakhstan stock ex
change market as number of transactions, trading volumes, the prices and 
a percentage share in the market on the most liquid stocks of issuers for 
November, 2015. The comparative analysis of trading volumes for the last 
three years on all tools of the Kazakhstan stock exchange and the com
parative analysis of capitalization of stock market of the Kazakhstan stock 
exchange and stock exchange of Kyrgyzstan is carried out here. During the 
research, tasks for increase the competitiveness of the Kazakhstan stock ex
change market within the Development Concept of financial sector of the 
Republic of Kazakhstan until 2030 were allocated, and conclusions about 
competitiveness of securities market were presented. 

Key words: «national IPO», trading volumes, development strategy, 
capitalization, concept of development.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ба ға лы қа ғаз дар на ры ғы ның 

бә се ке лес ті гі

Бұл ма қа ла да Қа зақ стан ның осы таң да ғы қор бир жа сы ның бә се
ке лес ті гі, оның құ ры луы жә не соң ғы жыл дар да ғы да му ба ры сы қа рас
ты рыл ған. Бир жа ның өс уіне жә не бә се ке лес ті гі не әсер ете тін не гіз гі 
фак тор лар мен көр сет кіш тер ге: IPO өт кіз ген ком па ниялар дың на рық
та ғы үле сі, сау дасат тық кө ле мі, ка пи та ли за ция жа та ды. Қа зақ стан
ның 2011 – 2013 жыл дар ара лы ғын да ғы қор бир жа сы ның да му ст ра   
те гиясын да «Ха лық тық IPO» бағ дар ла ма сы ның жү зе ге асы рылуына 
ерек ше рөл бө лін ген. Бағ дар ла ма ның нә ти же ле рі бир жа мен ба ға лы 
қа ғаз дар на ры ғы ның дам уына айт ар лық тай әсер ет ті. Ма қа ла да Қа
зақ стан ның қор бир жа сы ның көр сет кіш те рі мә мі ле лер са ны ре тін де, 
сау дасат тық кө ле мі, эми те нт тер дің 2015 жыл дың қа ра ша айын да ғы 
ең өтім ді ак цияла ры ның ба ға ла ры мен пайыз дық мөл шер ле ме ле рі тал
дан ған. Қа зақ стан ның қор бир жа сы ның бар лық құ рал да ры бо йын ша 
соң ғы үш жыл ішін де гі сау дасат тық кө ле мі нің жә не Қа зақ стан дық 
қор бир жа сы мен Қыр ғызс тан дық қор бир жа сы ның ак циялар на ры ғы
ның ка пи та ли за циясы бо йын ша са лыс тыр ма лы тал дау өт кі зіл ген. 

Тү йін  сөз дер: «ха лық тық IPO», сау дасат тық кө ле мі, да му ст ра те
гиясы, ка пи та ли за ция, да му тұ жы рым да ма сы.
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
*E-mail: rus.mail90@mail.ru

В сов ре мен ной эко но ми ке осо бо важ ную роль иг рает ры нок 
цен ных бу маг, так как не пос редст вен но имен но че рез этот ры-
нок осу ще ст вляют ся сдел ки по куп ки и про да жи как го су да рст-
вен ных, так и не го су дарст вен ных цен ных бу маг. На циональ ный 
банк Рес пуб ли ки Ка за хс тан пу тем про да жи го су да рст вен ных об-
ли га ци он ных зай мов и нот на фон до вой бир же про во дит свою 
де неж но-кре дит ную по ли ти ку, прив ле кая средс тва фи нан со-
вых ор га ни за ций хо зяй ст вую щих субь ек тов и на се ле ния. Имен-
но дан ный ме ха низм яв ляет ся од ним из зна чи мых фак то ров 
для ста биль ности эко но ми чес ко го сос тоя ния ст ра ны. В свя зи с 
чем го су да рс тво пос тоян но усо вер шенс твует мо де ли раз ви тия 
фон до во го рын ка, про во дит его ре фор мы, вно сит из ме не ния в 
за ко но да тель ст во, а так же под дер жи вает и по вы шает уро вень 
кон ку рен тос по соб нос ти Ка за хс танс кой фон до вой бир жи пу тем 
раз ра бот ки и внед ре ния но вых прог рамм для её раз ви тия. 

В сов ре мен ных ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки при ни мает-
ся ряд мер по со дей ст вию раз ви тию рын ка цен ных бу маг, что 
поз во ляет сох ра нить оп ре де лен ный уро вень ка пи та ли за ции и 
под дер жи вать ор га ни зо ван ный ры нок в ус ло виях кри зи са.

На кон ку рен тос по соб ность фон до вой бир жи и на ее прог-
рес сив ное раз ви тие влияют са мые раз ные фак то ры. Пред ла гаем 
вы де лить сле дующие клю че вые фак то ры, та кие как: до ля на 
рын ке ком па ний, ко то рые про ве ли IPO, объемы тор гов, ка пи-
та ли за ция.

Фон до вый ры нок Рес пуб ли ки Ка за хс тан в те че ние двад ца ти 
лет раз ви вал ся при по мо щи раз ных мо де лей. В 2010 го ду ста ло 
яс но, что тре бует ся но вая ст ра те гия, но вый путь раз ви тия рын-
ка, пос кольку имен но фон до вый ры нок – од но из важ ней ших 
нап рав ле ний в эко но ми ке Рес пуб ли ки по пе ре ра сп ре де ле нию 
ин вес ти ци он ных по то ков.

В фев ра ле 2011 го да Бир же вым со ве том Ка за хс танс кой 
фон до вой бир жи бы ла ут ве рж де на ст ра те гия раз ви тия бир жи 
на 2011-2013 го ды (да лее – Ст ра те гия), ко то рая вк лю ча ла в се-
бя конк рет ные це ли, за да чи, ст ра те ги чес кие нап рав ле ния раз-
ви тия и мис сию бир жи.

Нап ри мер, од ни ми из глав ных за дач дан ной Ст ра те гии ста ли:
• вы вод Ка за хс танс ких ком па ний на «На род ное IPO»;
• рас ши ре ние ин вес торс кой ба зы;

КОН КУ РЕН ТОС ПО 
 СОБ НОСТЬ РЫН КА  

ЦЕН НЫХ БУ МАГ  
РЕС ПУБ ЛИ КИ  

КА ЗА ХС ТАН
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• уве ли че ние ко ли че ст ва тор гуе мых инс тру-
мен тов и по вы ше ние их лик вид нос ти;

• по вы ше ние проз рач нос ти;
• по вы ше ние уров ня за щи ты ин те ре сов ин-

вес то ров;
• тех но ло ги чес кое раз ви тие;
• меж ду на род ное сот руд ни чест во;
• со вер шенс тво ва ние уп рав ле ния и кор по ра-

тив ной ст рук ту ры.
Осенью то го же го да бы ла при ня та пра ви-

тель ст вен ная прог рам ма «На род ное IPO» в Ка за-
х стане, в ко то рой бы ли пос тав ле ны сле дующие 
ос нов ные нап рав ле ния:

• пре дос тав ле ние воз мож нос ти вла де ния ак-
циями круп ней ших предп рия тий ст ра ны граж да-
на ми рес пуб ли ки;

• приум но же ние сбе ре же ний на се ле ния и 
соз да ние но во го инс тру мен та ин вес ти ро ва ния;

• раз ви тие оте че ст вен но го рын ка цен ных 
бу маг;

• прив ле че ние Ка за хс танс ки ми ком па ниями 
до пол ни тель ных средс тв с целью реали за ции 
ин вес ти ци он ных прог рамм.

Од на из глав ных за дач дан ной прог рам мы 
– вы вод на IPO в Ка за х стане ком па ний груп пы 
АО «ФНБ «Сам рук-Ка зы на». В хо де реали за ции 
прог рам мы бы ла про ве де на про да жа ак ций двух 
Ка за хс танс ких ком па ний АО «Каз Транс Ойл» в 
2012 го ду и АО «KEGOC» в 2014 го ду [2]. 

Расс мот рим дей ст вие этой прог рам мы на 
при ме ре тех ком па ний, ко то рые бы ли вы ве де ны 
на «На род ное IPO» [1].
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Рисунок 1 – Про це нт ная до ля наибо лее лик вид ных ком па ний на рын ке

Ис точ ник: Ка за хс танс кая фон до вая бир жа

От ме тим, что ак ции ком па ний АО «Каз-
ТрансОйл» и АО «KEGOC» вхо дят в спи сок 
наибо лее лик вид ных ак ций за год. По объему 
тор гов ак ции этих ком па ний за ни мают пер вые 
мес та сре ди всех ос таль ных ак ций на фон до-
вом рын ке Рес пуб ли ки Ка за хс тан, к при ме-
ру, за пос лед ний год про це нт ная до ля тор гов 
ак циями ком па ний АО «KEGOC» сос тав ляет 
28,7%, а ком па нии АО «Каз ТрансОйл» – 19,2% 
(рисунок 1)

Как вид но из таб ли цы 1, ли ди рующие по зи-
ции ком па ний АО «Каз ТрансОйл» и АО «KEG-KEG-

OC» де мо нс три руют и дру гие по ка за те ли, та-
кие как об щее чис ло сде лок по этим ак циям за 
год, объемы тор гов как в на циональ ной, так и в 
иност ран ной ва лю те. Нап ри мер, об щее ко ли че-
ст во сде лок ком па ний с ак циями АО «KEGOC» 
и АО «Каз ТрансОйл» зна чи тель но пре вос хо дит 
ко ли че ст во сде лок с ак циями ос таль ных ком па-
нии (таб ли ца 1).

При ня тие дан ной прог рам мы да ло су ще ст-
вен ный тол чок и ока за ло ог ром ное влия ние как 
на раз ви тие фон до вой бир жи Ка за х стана, так и 
на её кон ку рен тос по соб ность.
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Таб ли ца 1 – Дан ные по наибо лее лик вид ным ак циям на ноябрь 2015 го да на Ка за хс танс кой фон до вой бир же

Наиме но ва ние ком па нии  Чис ло 
сде лок

Объем, 
тыс. USD

Объем, 
млн. KZT

Объем 
бу маг

Це на в 
тен ге

До ля рын ка 
в %

АО «KEGOC» 14 402 43 699,8 9 281,1 18018231 761,09 28,7
АО «Каз Транс Ойл» 8 128 30 662,1 6 212,1 7901609 844,71 19,2
АО «Каз Ми не ралс» 2 786 7 534,6 1 694,9 3 106 732 448,15 5,2
АО «На род ный сбе ре га тель ный банк Ка за х стана» 2 605 7 437,7 1 483,1 39862211 44,14 4,6
АО «Ка зах те ле ком» 1 483 8 728,3 1 729,3 171 661 9761,57 5,3
АО «Раз вед ка и до бы ча «Каз Му най Газ» прив. 1929 8 698,1 1 777,0 231 474 6 957,66 5,5
АО «Кселл» 1087 4 320,8 880,0 570 510 1320,75 2,7
АО «Раз вед ка и до бы ча «Каз Му най Газ» 689 5 688,9 1 196,6 91 967 14313,21 3,7
АО «Банк Центр Кре дит» 1618 5 779,1 1 136,0 6 706 691 152,03 3,5
АО «БАСТ» 2396 9 457,4 1 937,2 67 600 32736,42 6,0

Ис точ ник: Ка за хс танс кая фон до вая бир жа

Ос нов ны ми инс тру мен та ми тор гов ли на 
Ка за хс танс кой фон до вой бир же яв ляют ся сле-
дующие:

• иност ран ные ва лю ты;
• ак ции;
• го су да рст вен ные об ли га ции;
• кор по ра тив ные об ли га ции;
• опе ра ции ре по;
• де ри ва ти вы.
Од ним из важ ных по ка за те лей кон ку рен то- 

с по соб нос ти фон до во го рын ка яв ляют ся объемы 
тор гов, про ве ден ных на бир же в те че ние то го 

или ино го про ме жут ка вре ме ни. Эти по ка за те ли 
мо гут де мо нс три ро вать ди на ми ку рос та или сни-
же ния объе мов.

Расс мот рим объемы тор гов вы шеупо мя ну-
ты ми инс тру мен та ми на Ка за хс танс кой фон до-
вой бир же в те че ние пос лед них трех лет. Как мы 
ви дим из таб ли цы 2, из го да в год рас тут по ка за-
те ли прак ти чес ки по всем бир же вым тор го вым 
инс тру мен там. Ди на ми ку рос та имеют объемы 
тор гов, осо бен но та ки ми инс тру мен та ми, как 
иност ран ные ва лю ты, ак ции, кор по ра тив ные об-
ли га ции и опе ра ции ре по [3].

Таб ли ца 2 – Дан ные Ка за хс танс кой фон до вой бир жи по объе мам тор гов ли её ос нов ны ми инс тру мен та ми

Сек тор рын ка
В мл рд. тен ге

2015 год 2014 год 2013 год
Объем % Объем % Объем %

Иност ран ные ва лю ты 55 639,0 72,3 33 770,2 72,3 18 374,8 57,4
Го су да рст вен ные цен ные бу ма ги 426,8 0,6 1 027,9 2,2 1 173,9 3,7
Ак ции 879,1 1,1 174,1 0,4 117,5 0,4
 Кор по ра тив ные цен ные бу ма ги 1 036,1 1,3 448,6 1,0 392,2 1,2
Опе ра ции ре по 18 972,0 24,7 11 230,6 24,1 11 907,9 37,2
Об ли га ции МФО 0 0 40,1 0,1 33,1 0,1
Фью чер сы 0 0 1,3 <0,1 3,1 <0,1

Ис точ ник: Ка за хс танс кая фон до вая бир жа

Дан ные в таб ли це 2 сви де тель ст вуют об ус-
пеш ном про ве де нии ре форм на Ка за хс танс кой 
фон до вой бир же и вы пол не нии за дач, пос тав-

лен ных пе ред ней в Ст ра те гии. Это вы ра жает ся 
в уве ли че нии ко ли че ст ва тор гуе мых инс тру мен-
тов и по вы ше нии их лик вид нос ти. Кро ме то го, 
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наб лю дает ся рост объема тор гов эти ми инс тру-
мен та ми, осо бен но иност ран ны ми ва лю та ми, 
что, не сом нен но, де лает ор га ни зо ван ный ры-
нок раз ви вающим ся и кон ку рен тос по соб ным на 
рын ке.

Дру гим важ ным по ка за те лем, влияю щим на 
кон ку рен тос по соб ность фон до во го рын ка и де-
мо нс три рующим его ус той чи вос ть, яв ляет ся его 
ка пи та ли за ция.

Ры ноч ная ка пи та ли за ция предс тав ляет со-
бой фи нан со вый по ка за тель, ко то рый ис поль-
зует ся для оцен ки об щей стои мос ти инс тру мен-
тов рын ка.

Су ще ст вуют сле дующие ви ды ры ноч ных ка-
пи та ли за ций:

1. Ры ноч ная ка пи та ли за ция цен ной бу ма-
ги – это стои мос ть всех вы пу щен ных на ры нок 
цен ных бу маг в об ра ще ние, оп ре де лен но го ви да. 
Ка пи та ли за ция цен ной бу ма ги по чис лен нос ти 
рав на произ ве де нию ко ли че ст ва вы пу щен ных в 
об ра ще ние на ры нок цен ных бу маг оп ре де лен-
но го ви да на ры ноч ную стои мос ть дан ных цен-
ных бу маг.

2. Ры ноч ная ка пи та ли за ция ак ционер ных 
об ще ств – ры ноч ная стои мос ть цен ных бу маг 
ак ционер но го об ще ст ва вы пу щен ных в об ра ще-
ние на ры нок цен ных бу маг. Ка пи та ли за ция ак-
ционер ных об ще ств вы чис ляет ся как сум ма ры-
ноч ных ка пи та ли за ций всех ак ций ак ционер но го 
об ще ст ва.

3. Ка пи та ли за ция фон до во го рын ка – сум-
мар ная ры ноч ная стои мос ть цен ных бу маг, об-
ра щаю щих ся на дан ном рын ке цен ных бу маг [4].

Про ве дем срав ни тель ный ана лиз ка пи та ли-
за ции рын ка ак ций фон до вой бир жи Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан и Кыр гызс кой фон до вой бир жи.

По сос тоя нию на 01.12.2015 ка пи та ли за ция 
рын ка ак ций на Ка за хс танс кой фон до вой бир-
же сос та ви ла 12 452,7 мл рд. тен ге, или 40 мл рд.  
440,1 млн. дол ла ров США, что зна чи тель но 
пре вос хо дит ана ло гич ный по ка за тель за 2010 
год, ко то рый сос та вил око ло 23 мл рд. дол ла ров 
США.

О ве ли чи не по ка за те ля 2010 го да бы ло заяв-
ле но Ка за хс танс кой фон до вой бир жей на фо ру-
ме, пос вя щен ном раз ви тию фон до во го рын ка 
Ка за х стана и сос тоявшемся 24-25 нояб ря 2010 
го да в го ро де Ал ма ты.

За 5 лет ка пи та ли за ция рын ка ак ций уве ли-
чи лась бо лее чем на 17 мл рд. дол ла ров США, 
что ука зы вает на ус пеш ное про ве де ние ре форм 
на бир же, эф фек тив ную реали за цию прог рамм 
по ее раз ви тию и усо вер шенс тво ва нию её дея-
тель ности. Ка за хс танс кая фон до вая бир жа из го-
да в год на би рает обо ро ты на рын ке.

По дан но му по ка за те лю ка пи та ли за ции рын-
ка ак ций, рав но му 40,44 мл рд. дол ла ров США, 
Ка за хс танс кая фон до вая бир жа пре вос хо дит 
Кыр гызс кую фон до вую бир жу на 40,28 мл рд. 
дол ла ров США (таб ли ца 3).

Таб ли ца 3 – Ка пи та ли за ции фон до вых бирж Ка за х стана и Кыр гыз стана

 Бир жи ст ран Ка пи та ли за ция 01.12 2015 г. 
в нац. ва лю тах

Ка пи та ли за ция 01.12 2015 г. 
в дол ла рах США

Ка за хс танс кая фон до вая бир жа 12 452 700 000 000 тен ге 40 440 100 000
 Кыр гызс кая фон до вая бир жа 11 497 430 000 сом 151 817 129,06

Примечание: Сос тав ле на ав то ром на ос но ве дан ных Ка за хс танс кой фон до вой бир жи и фон до вой бир жи Кыр гыз стана

От ме тим, что пра ви тель ст во Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан и уп рав ляющие Ка за хс танс кой фон-
до вой бир жи предп ри ни мают мно го ша гов для 
раз ви тия как фи нан со во го сек то ра Рес пуб ли ки, 
так и рын ка цен ных бу маг.

В ап ре ле 2014 го да пра ви тель ст вом Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан бы ла ут ве рж де на Кон цеп ция по 
раз ви тию фи нан со во го сек то ра РК до 2030 го да, 
в за да чи ко то рой вош ло и раз ви тие рын ка цен-
ных бу маг.

В дан ной Кон цеп ции от но си тель но рын ка цен-
ных бу маг бы ли пос тав ле ны сле дующие за да чи:

• по вы ше ние ус той чи вос ти рын ка цен ных 
бу маг Ка за х стана;

• по вы ше ние его кон ку рен тос по соб нос ти;
• проведение ре фор м ст рук ту ры спис ка фон до-

вой бир жи и лис тин го вых тре бо ва ний к эми тен там;
• вы ведение на IPO ак ций эми тен тов, яв-

ляющих ся ин те рес ными для ин вес ти ро ва ния;
• проведение ре фор мы сис тем суб си ди ро ва-

ния и на ло го об ло же ния участ ни ков рын ка цен-
ных бу маг Ка за х стана. 

С уче том те мы исс ле до ва ния расс мот рим 
вто рую за да чу, ка сающуюся по вы ше ния кон ку-
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рен тос по соб нос ти рын ка цен ных бу маг Ка за х-
стана. Реали за ция этой за да чи в дан ной кон цеп-
ции пре дус мат ри вает та кие нап рав ле ния, как: 

1. Соз да ние ус ло вий для раз ви тия ин вес ти-
ци он но го бан кин га. Пред по ла гает ся, что ин вес-
ти ци он ный бан кинг бу дет осу ще ств лять ся раз-
лич ны ми фи нан со вы ми инс ти ту та ми, ко то рые 
бу дут ока зы вать ши ро кий спектр ус луг клиен-
там, вк лю чающих в се бя: кре ди то ва ние клиен-
тов цен ны ми бу ма га ми или для по куп ки цен ных 
бу маг, ока за ние бро ке рс ких ус луг, до ве ри тель-
ное уп рав ле ние цен ны ми бу ма га ми и дру гие ви-
ды бан ковс ких ус луг на рын ке цен ных бу маг. 
Это долж но обес пе чить уве ли че ние сбе ре же ний 
на се ле ния, вов ле чен ных в фон до вой ры нок.

2. Рас ши ре ние функ ций бро ке рс ких ор-
га ни за ций пред по ла гает внед ре ние ми ро вой 
прак ти ки кре ди то ва ния бро ке ра ми опе ра ций 
клиен тов, то есть клиен там не обя за тель но нуж-
но бу дет брать кре дит в бан ке для по куп ки тех 
или иных бу маг, а дос та точ но бу дет об ра тить-
ся с этим воп ро сом к своему бро ке ру. Это мо-
жет быть реали зо ва но пос редст вом вы да чи бро-
ке рам соот ве тс твую щих ли цен зий на ока за ние 
заем ных опе ра ций. В рас ши ре ние функ ций бро-
ке ров вой дет сти му ли ро ва ние ши ро ко го ис поль-
зо ва ния бро ке ра ми сис тем Direct Market Access, 
для то го что бы клиен ты име ли пря мой дос туп 
к рын ку для учас тия в тор гах. Для реали за ции 
дан но го нап рав ле ния бро ке рс ким ор га ни за циям 
пот ре бует ся усо вер шенс тво ва ние тре бо ва ний к 
своему прог рамм но тех ни чес ко му обес пе че нию.

3. Рас ши ре ние пе реч ня ус луг пред ла-
гаемых ор га ни за то ром тор гов пре дус мат ри вает: 
по пу ля ри за цию сер ви сов, раз ви тия уда лен но го 

членс тва, раз ви тие пря мо го дос ту па, внед ре ние 
сис те мы от лож ных ор де ров, а так же внед ре ние 
кли рин го вой и рас чет ной сис тем.

Вы пол не ние всех этих за дач ока жет ог ром-
ное влия ние на по вы ше ние кон ку рен тос по соб-
нос ти рын ка цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Ка за х- 
с тан, на его ус пеш ное даль нейшее раз ви тие [5].

Из все го вы ше из ло жен но го мож но сде лать 
сле дующие вы во ды: 

1. Ры нок цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Ка за х- 
с тан про шел мно го лет нюю ис то рию  станов ле ния. 
На чи ная с 1993 го да и до ны неш них дней ры нок 
и Ка за хс танс кая фон до вая бир жа прош ли мно-
же ст во ре форм, из ме не ний, реали зо вано мно го 
прог рамм и ст ра те гий по даль нейше му её раз ви-
тию для по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти как 
рын ка цен ных бу маг, так и фон до вой бир жи Ка-
за х стана.

2. Раз ви вает ся и рас ши ряет ся прог рам ма по 
вы во ду на «На род ное IPO» круп ных Ка за хс танс-
ких ком па ний, что соз дает по ло жи тель ный эф-
фект как для са мих ком па ний, так и для бир жи. 
Нель зя не от ме тить, что за пос лед ние го ды уве-
ли чи лись объемы тор гов на бир же ак циями ком-
па ний, ко то рые про ве ли IPO, а так же объемы 
тор гов инс тру мен та ми дру гих эми тен тов.

3. Уве ли чи вают ся объемы ка пи та ли за ции 
инс тру мен тов, об ра щаю щих ся на рын ке цен ных 
бу маг в Ка за х стане, что не сом нен но де лает его 
дос та точ но кон ку рен тос по соб ным.

4. Ры нок цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Ка за хс-
тан из го да в год преоб ра зо вы вает ся, раз ви вает-
ся и на ме рен раз ви вать ся в даль нейшем, для то го 
что бы де мо нс три ро вать пос тоян ный и ста биль-
ный рост эко но ми ки ст ра ны.
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Қа рымқа ты нас мар ке тин гін 
қол да ну дың ма ңыз ды лы ғы

Қа зір гі кез де гі на рық тық эко но ми ка да ғы бә се ке лік кү рес ті же
ңіп, на рық та та быс ты қыз мет ат қа ру үшін кә сі по рын ға ең ал ды мен, 
тау ар ды емес, тұ ты ну шы лар ды жә не бас қа да не гіз гі на рық суб ъек
ті ле рін зерт теуі қа жет. Кә сі по рын өз мақ сат ты ауди то риясы ның қа
жет ті лік те рін же тік қа на ғат тан ды руы ба ры сын да та быс қа қол жет
кі зе ді. Осы қыз мет ті жү зе ге асы ру ба ры сын да фир ма ның көз дейт ін 
не гіз гі мақ са ты – шы ғын дар ды азайту мақ са тын да, тұ рақ ты, яғ ни 
лоял ды тұ ты ну шы лар ды сақ тап қа лу жә не олар дың са нын арт ты ру. 
Қа зір гі кез де на рық та тауар лар стан дарт тал ған, ал қыз мет тер бі ре
гей бо лып ке ле ді. Сон дық тан да, тұ ты ну шы ны ұс тап қа лу дың жал ғыз 
дұ рыс ше ші мі – се рік тес тер мен ұзақ мер зім ді, се нім ді қа рымқа ты
нас, бай ла ныс ор на ту ар қы лы, тұ ты ну шы лар мен қа рымқа ты нас ты 
жақ сар ту, же ке лен ді ру бо лып ке ле ді. Жал пы қа рымқа ты нас – өза ра 
тиім ді бай ла ныс тың нә ти же сі нен шы ға тын құн ды лық. Қа рымқа ты
нас мар ке тин гі тұ ты ну шы ға ба ғыт тал ған мар ке ти нг тік амалтә сіл дер
ге не гіз дел ген биз нес ст ра те гиясы бо лып та бы ла ды. 

Тү йін  сөз дер: мар ке тинг, қа рымқа ты нас мар ке тин гі, лоял ды лық, 
се нім ді тұ ты ну шы лар, биз нес ст ра те гия, се рік тес тер мен ұзақ мер зім
ді қа ты нас ор на ту, тұ рақ ты тұ ты ну шы лар ды ұс тап қа лу, қа рымқа ты
нас мар ке тин гі нің не гіз гі қа ғи да ла ры, қа рымқа ты нас мар ке тин гі нің 
ше тел дік тә жі ри бе сі.

Beyzhanova A.T., Narbekova S.K.

The importance of the use of 
relationship marketing

Today, in order to overcome the competition and successfully oper
ate in the market, companies need to examine consumers and other key 
partners in the market. To achieve high returns in the market, companies 
are trying to fully meet the needs of its target audience. In order to achieve 
this main objective, the main task of the company in the market is to retain 
and increase the number of loyal customers. At this point, all the goods 
or services in the market of standardized, i.e almost identical and differ 
little from one another. So the only way to keep the consumer – it is the 
individualization of the relationship with him that it is possible through the 
development of longterm cooperation partners. Relationship as a result of 
effective interaction becomes one of the main values   of the company in 
the struggle for consumers. Relationship marketing – a business philoso
phy, strategic orientation, which focuses more on hold and «improvement» 
of current customers than to attract new ones. 

Key words: marketing, relationship marketing, loyalty, loyal custom
ers, business strategy, to build longterm relationships with key partners, to 
keep reliable customers, the basic principles of marketing relations, foreign 
experience of marketing relations.

Бей жа но ва А.Т., Нар бе ко ва С.К.

Важ нос ть ис поль зо ва ния  
мар ке тин га от но ше ний

На се год няш ний день для то го что бы преодо леть кон ку ре нт ную 
борь бу и ус пеш но ра бо тать на рын ке, ком па ниям нуж но исс ле до вать 
не то вар, а пот ре би те лей, а так же дру гих клю че вых парт не ров на 
рын ке. Для дос ти же ния вы со кой при бы ли на рын ке ком па нии ста
рают ся пол ностью удов лет во рить пот реб нос ти своей це ле вой ауди
то рии. В це лях дос ти же ния этой це ли глав ной за да чей ком па нии на 
рын ке яв ляет ся удер жание и уве ли чение ко ли че ст ва своих лояль ных 
клиен тов. На дан ный мо мент все то ва ры или ус лу ги на рын ке стан
дар ти зи ро ван ные, то есть поч ти оди на ко вые и ма ло чем от ли чают ся 
друг от дру га. Поэто му единст вен ный спо соб удер жать пот ре би те ля 
– это ин ди ви ду али за ция от но ше ний с ним, что воз мож но на ос но ве 
раз ви тия дол гос роч но го взаимо дей ст вия парт не ров. От но ше ния как 
ре зуль тат эф фек тив но го взаимо дей ст вия  стано вят ся од ним из глав
ных цен нос тей ком па нии в борь бе за пот ре би те лей. Мар ке тинг от
но ше ний – это фи ло со фия ве де ния биз не са, ст ра те ги чес кая ориен
та ция, ко то рая фо ку си рует ся, ско рее, на удер жа нии и «улуч ше нии» 
те ку щих пот ре би те лей, чем на прив ле че нии но вых. 

Клю че вые сло ва: мар ке тинг, мар ке тинг от но ше ний, лояль нос ть, 
лояльные пот ре би те ли, биз несст ра те гия, пост рое ние дол гос роч ных 
от но ше ний с клю че вы ми парт не ра ми, удер жание на деж ных клиен
тов, ос нов ные прин ци пы мар ке тин го вых от но ше ний, за ру беж ный 
опыт мар ке тин го вых от но ше ний.
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Жал пы қа зір гі кез де гі на рық тық эко но ми ка да ғы бә се ке лік 
кү рес ті же ңіп, на рық та та быс ты қыз мет ат қа ру үшін кә сі по рын-
ға ең ал ды мен, тау ар ды емес, тұ ты ну шы лар ды жә не бас қа да 
не гіз гі на рық суб ъек ті ле рін зерт теуі қа жет. Бә се ке лік на рық та-
ғы кез кел ген кә сі по рын ның не гіз гі қыз ме ті – пай да алу үшін 
на рық ты, на рық та бо лып жа та тын өз ге ріс тер ді зерт тей оты ра, 
мар ке ти нг тің құ рал да ры мен те тік те рін же тік пай да ла ну ба-
ры сын да мақ сат ты ауди то рияның қа жет ті лік те рін қа на ғат тан-
ды ру. Осы қыз мет ті жү зе ге асы ру ба ры сын да фир ма ның көз-
дейт ін не гіз гі мақ са ты – тұ рақ ты, яғ ни лоял ды тұ ты ну шы лар ды 
сақ тап қа лу жә не олар дың са нын арт ты ру. Қа зір гі кез де на рық-
та тауар лар стан дарт тал ған, ал қыз мет тер бі ре гей бо лып ке ле-
ді. Сон дық тан да, тұ ты ну шы ны ұс тап қа лу дың жал ғыз дұ рыс 
ше ші мі – се рік тес тер мен ұзақ мер зім ді бай ла ныс тар ды, қа ты-
нас тар ды ор на ту ар қы лы, тұ ты ну шы лар мен қа рым-қа ты нас ты 
жақ сар ту, же ке лен ді ру бо лып ке ле ді. Қа зір гі кез де қа рым-қа-
ты нас – фир ма қа ра ма ғын да ғы ма те ри ал дық, қар жы лық, ада-
ми жә не т.б ре су рс тар дың қа та рын да ең ма ңыз ды ре сурс бо лып 
са на ла ды. Қа рым-қа ты нас – өза ра тиім ді бай ла ныс тың нә ти же-
сі нен шы ға тын құн ды лық. Сон дық тан да фир ма қыз ме тін де гі 
қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің ала тын ор ны ерек ше.

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі – мар ке ти нг тің қа зір гі кез де гі 
жа ңа тұ жы рым да ма лар дың бі рі бо лып са на ла ды. Қа рым-қа ты-
нас мар ке тин гі тұ ты ну шы ның бел гі лі бір сау да таң ба сы на де-
ген се нім ді лі гін, яғ ни лоял ды лы ғын сақ тап қа лу ға кө мек те се тін 
бір ден бір құ рал ре тін де қа рас ты ры ла ды. 

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі (relationship marketing) – лоял ды 
тұ ты ну шы лар ды сақ тап қа лу жә не шы ғын дар ды азайту мақ са-
тын да на рық та қыз мет ат қа ра тын не гіз гі суб ъек ті лер мен (тұ ты-
ну шы лар, жаб дық таушы лар, дист рибьютор лар) ұзақ мер зім ді 
се нім ді қа рым-қа ты нас ор на ту. Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі ст-
ра те гиялық тұр ғы дан ұзақ мер зім ді қа ты нас тар ор на ту ға ба ғыт-
тал ған. Ұзақ мер зім ді қа ты нас тар бә се ке лес тік тің ше шу ші фак-
то ры бо лып та бы ла ды.

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гін тұ ты ну шы ға ба ғыт тал ған мар-
ке ти нг тік амал-тә сіл дер ге не гіз дел ген биз нес ст ра те гиясы ре-
тін де де қа рас ты ру ға бо ла ды. Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің 
не гіз гі мақ са ты – жа ңа клиент тер ді тар ту дың ор ны на, фир ма-

ҚА РЫМҚА ТЫ НАС 
МАР КЕ ТИН ГІН  

ҚОЛ ДА НУ ДЫҢ  
МА ҢЫЗ ДЫ ЛЫ ҒЫ
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Қа рым-қа ты нас мар ке тин гін қол да ну дың ма ңыз ды лы ғы

ның қол да бар, ес кі клиент те рін ұс тап қа лу. Өйт-
ке ні, бі рін ші ден, жа ңа тұ ты ну шы лар ды тар ту 
қо сым ша шы ғын дар ды та лап ете ді; екін ші ден, 
жа ңа тұ ты ну шы лар се нім сіз бо лып шы ғуы мүм-
кін. Қа рым-қа ты нас тұ жы рым да ма сы бо йын ша, 
на рық та кә сі по рын та ра пы нан тұ ты ну шы лар-
ға жа са лы на тын ұсы ныс тар көп, бі рақ олар дың 
көп ші лі гі бір-бі рі не ұқ сас, тұ ты ну шы ның кө ңі-
лі нен шы ға тын дай, бір-бі рі нен еш қан дай үл кен 
ар тық шы лы ғы жоқ. Ұзақ мер зім ді, се нім ді қа-
рым-қа ты нас тар тран сак циялық шы ғын дар ды 
тө мен де ту ге, қыз мет көр се ту уақы тын қыс қар-
ту ға мүм кін дік бе ре ді: бұл биз нес тиім ді лі гі нің 
арт уына, тұ ты ну шы лар мен се рік тес тер дің қа на-
ғат та ну дең гейі нің ұл ғаюына алып ке ле ді.

Әде биет тер де қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің 
тұ жы рым да ма сы әртүр лі тү сін ді рі ле ді. Ф. Кот-
лер, К. Кел лер жә не т.б ав тор лар қа рым-қа ты-
нас мар ке тин гін тұ ты ну шы ны сақ тап қа лу да ғы 
әдіс-тә сіл дер дің жиын ты ғы деп атап өт ті. Мар-
ке тинг са ла сын да ғы же тек ші ма ман дар дың бі рі 
Фи липп Кот лер дің пайым да уын ша, қа рым-қа-
ты нас мар ке тин гі – на рық та ғы не гіз гі се рік тес-
тер мен: тұ ты ну шы лар, жаб дық таушы лар жә не 
дист рибьютор лар мен өза ра тиім ді, ұзақ мер зім ді 
бай ла ныс ор на ту тә жі ри бе сі бо лып та бы ла ды.

Мар ке ти нг тік қа рым-қа ты нас жүйесі ке ле сі-
лер ден тұ ра ды:

– кә сі по рын;
– тұ ты ну шы лар;
– фир ма қыз мет кер ле рі;
– ши кі зат, ма те ри ал дар мен өнім дер ді жаб-

дық таушы лар;
– дист рибьютор лар, дил лер лер;
– мар ке ти нг тік агент тік тер;
– ком па ния ұзақ мер зім ді қа ты нас ор нат қан 

бар лық се рік тес тер.
Дұ рыс құ рыл ған мар ке ти нг тік қа рым-қа ты-

нас жүйесі не гі зін де фир ма бә се ке лес те рі мен 
бет пе-бет кү рес те жал ғыз қал майды, тұ рақ ты 
тұ ты ну шы лар ды сақ тап қа лу да әрбір се рік тес тің 
рө лі ерек ше ба ға ла на ды.

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің не гіз гі қа ғи-
да ла ры ке ле сі дей:

1. Ұсы ныс тың нақ ты ар тық шы лы ғын жа
сау. Тауар не ме се қыз мет мін дет ті түр де са па лы 
бо луы қа жет, бі рақ бұл бә се ке лес тер та ра пы нан 
нақ ты ар тық шы лық қа ие бо лу жет кі лік сіз. Қа-
жет ті ар тық шы лық – «ұсы ныс» үр ді сі нің өзін де 
бо луы тиіс, ол кә сі по рын ның өз тұ ты ну шы ла ры-
ның мі нез-құл қын үз дік сіз зерт теу нә ти же сін де 
орын да ла ды. Тұ ты ну шы ны күн де лік ті зерт теу 
нә ти же сін де «не ні ұсы на мыз» сұ ра ғы нан «қа лай 
ұсы на мыз» де ген сұ рақ қа кө бі рек на зар ауда ру 

қа жет, яғ ни ұсы ныс ат мос фе ра сын қа лып тас ты-
ру өте ма ңыз ды фак тор бо лып та бы ла ды.

2. Тұ ты ну шы лар дың шын ниет те рін жау
лап алу. Кә сі по рын тұ ты ну шы ла рын сақ тап қа-
лу үшін, «өмір бойы» олар дың кә сі по рын қыз-
ме ті не қа тыс ты құн ды лы ғын сақ тап қа луы үшін 
жұ мыс іс теуі ке рек. Тұ ты ну шы мен кә сі по рын 
ұзақ қа рым-қа ты нас та бол са: тұ ты ну шы мен 
ұйым ның сұ ра ныс та ры тез ұғы ны ла ды, өза ра тү-
сі ніс тік ор най ды, бір лес кен жо ба лар ға қа ты са-
ды, тұ ты ну шы та ра пы нан үшін ші жақ қа ұсы ну 
жү зе ге асы ры ла ды. Тұ ты ну шы лар дың ниет ті лі гі 
– оның қа на ғат тан уын ың нә ти же сі, тұ ты ну шы-
ның тау ар ға, қыз мет ке, пер со нал ға, фир ма да ғы 
жағ дайға де ген құш тар лық. Ниет ті лік тің жал ған 
жә не шын түр ле рі ажы ра ты ла ды. Шын ниет ті лік 
– ұзақ мер зім де тұ ты ну шы ның өз ер кі мен кә сі п - 
о рын ға құш тар лы ғы, ал жал ған ниет ті лік – тұ-
ты ну шы ның таң дауы ның жоқ ты ғы нан пай да бо-
ла ды, егер де лайық ты жа ңа кә сі по рын дар пай да 
бол са, мұн дай тұ ты ну шы лар дың жа ңа бә се ке-
лес тер ге ке тіп қа лу ық ти мал ды ғы жо ға ры. Қа-
рым-қа ты нас мар ке тин гі нің қа ғи да сы на сәй кес, 
ұйым ның мін де ті шын ниет ті лік тің өс уін  бас-
қа ру, со ны мен қа тар тұ ты ну шы лар мен ара да ғы 
қа рым-қа ты нас тың құн ды лы ғын ұл ғайту бо лып 
та бы ла ды.

3. Не гіз гі тұ ты ну шы лар ды анық тау, әр бір 
тұ ты ну шы ға қа тыс ты же ке амалтә сіл қа
лып тас ты ру. Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі кә сі п - 
о рын ның әр тұ ты ну шы мен өза ра қа ты на сы на 
ті ке лей бай ла ныс ты – бұл клас си ка лық өза ра 
тиім ді, яғ ни кә сі по рын тұ ты ну шы ның өмі рі не 
құн ды лық қо са ды, сәй ке сін ше, тұ ты ну шы лар-
дан ниет ті лік ті ала ды. Ұйым та ра пы нан әр бір 
тұ ты ну шы ға қа тыс ты же ке амал жа са луы қа жет. 
Әртүр лі тұ ты ну шы лар ком па ния үшін түр лі құн-
ды лық қа ие. Па ре то қа ғи да сы бо йын ша, 20% 
са тып алу шы лар 80% та быс алып ке ле ді не ме се 
10% клиент 90% пай да алып ке ле ді. Ұйым бар-
лық тұ ты ну шы лар мен жұ мыс іс теу қа жет, бі рақ 
«ерек ше қа рым-қа ты нас» ша ра ла ры тек не гіз гі 
тұ ты ну шы лар мен жүр гі зі луі ке рек [1].

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің бас ты мақ-
са ты – өза ра әре кет ету дің тиім ді мар ке ти нг тік 
жүйе сін құ ру. Көп ші лік қа рым-қа ты нас мар ке-
тин гін ті ке лей мар ке ти нг пен ша тас ты ра ды. Де-
ген мен, екі ұғым ды қа рас ты ра оты рып, олар дың 
әртүр лі еке ні не көз жет кі зу ге бо ла ды. Ті ке лей 
мар ке тинг қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің құ рал-
да ры ның құ рам дас бө лі гі бо лып та бы ла ды жә не 
те рең дең гейде, бас қа ша айт қан да, тұ ты ну шы 
ту ра лы ақ па рат бар кез де жә не оған қа жет мә лі-
мет тер бе ріл ген кез де тиім ді бо ла ды. 
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Ше тел дік тә жі ри бе ден кө ріп отыр ға ны мыз-
дай, кә сі по рын қыз ме тін де қа рым-қа ты нас мар-
ке тин гін қол да ну өте ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. 
Оны ке ле сі дей жағ дай лар дан кө ру ге бо ла ды:

– Скан ди на виялық зерт теу ші лер өн ді ріс тік  
тауар лар тұ ты ну шы ла ры ның тәр ті бі жаб дық тау- 
шы лар мен ұзақ мер зім ді қа рым-қа ты нас жүйесі-
мен бел гі ле не ді де ген қо ры тын ды шы ғар ды.

– АҚШ-та ака де миялық ғы лым өкіл де рі бір-
тін деп, мик роэко но ми ка жо ра мал да ры на не гіз-
дел ген, бә рі не бел гі лі мар ке ти нг те гі шы ғын дар-
ды қыс қар ту тә сі лі көп те ген кем ші лік тер ге то лы 
еке нін мо йын дай ды.

– Қыз мет са ла сы ның мар ке то лог та ры кә сі п - 
о рын ға жа ңа тұ ты ну шы лар ды тап қан нан гө рі, 
нақ ты тұ ты ну шы лар ды ұс тап қал ған оңай де ген 
ше шім ге кел ді. Coopers and Lybrand кә сі по рын-
да ры ның зерт теу ші ле рі, тап сы рыс тар дың ба-
сым бө лі гі тұ рақ ты тұ ты ну шы лар дан тү се ті нін 
көр сет ті. Тұ ты ну шы мен жұ мыс іс теу қа ғи да сы 
өз гер ді: бұ рын кә сі по рын дар на зар ла рын жа-
ңа тап сы рыс бе ру ші лер ге ау дар са, қа зір гі кез де 
олар нақ ты лар ды сақ тап қа лу мен айна лы са ды.

– Өт кі зу ар на ла рын бө лу, са ту шы мен тұ ты-
ну шы ара сын да дос тық қа рым-қа ты нас тар дың 
ма ңыз ды лы ғын көр сет ті.

– Эко но ми с тер кә сі по рын дар не ге кең на-
рық та қа лып тас қан се рік тес-фир ма лар ға қа ра-
ған да, өз де рі нің тұ рақ ты се рік тес те рі не (тіп ті 
олар ба ға ны кө тер се де) өз қа ла уын  бе ре ті нін 
тү сін ді ру ге ты рыс ты. О.Уильям сон көр сет уін-
ше, кез дей соқ се рік тес тер мен ке ліс сөз дер дің ар-
зан болуына қа ра мас тан, олар ды із деу мен сол 
ке ліс сөз дер ге да йын да лу үр ді сі нің шы ғын да ры 
тұ рақ ты тұ ты ну шы лар мен қа рым-қа ты нас ты 
сақ тап қа лу ға қа ра ған да, әл де қай да көп еке нін 
көр сет ті. Нә ти же сін де, соң ғы лар мен ке ліс сөз ге 
оты ру ал дын ғы лар ға қа ра ған да, тиім ді рек бо лып 
шы ға ды.

– Өн ді ру ші лер қой ма лық шы ғын дар мен ту-
ра жет кі зу ке зін де гі шы ғын дар ды қыс қар ту мақ-
са тын да, тап сы рыс бе ру жүйеле рін, ком пью тер-

лік же лі лер ді қол да ну ар қы лы тұ ты ну шы лар мен 
дос тық қа рым-қа ты нас та бо лу ға ұм ты ла ды. Зерт-
теу лер дің нә ти же сі бо йын ша, тиім ді жа уап  бе ру 
жүйесі АҚШ-та ғы өн ді ріс те жә не сау да да $ 30 
мл рд. үнем деу ге мүм кін дік бе ре ті нін көр сет ті.

– Де рек қор ды жүр гі зу мар ке то лог тар ға тұ-
ты ну шы лар дың жә не сау да таң ба сы ның жал пы 
ор тақ қы зы ғу шы лық та рын анық тау ға кө мек те-
се ді. Jeneral Motors ком па ниясы өзі нің тұ рақ-
ты жә не әлеует ті тұ ты ну шы ла ры на ар найы не-
сиелік кар точ ка лар шы ғар ды. Ford ком па ниясы 
өзі нің 650 мың да на лық же ке жур на лын (Ford 
Magazine) шы ға ру ға кі ріс ті. 

– Қы тай лық кә сі по рын дар қа рым-қа ты нас қа 
ерек ше кө ңіл бө ліп отыр ған. «Guanxi» (іс кер лік 
қа рым-қа ты нас) сө зі дағ ды ға жа қын да ға на кір се 
де, биз нес – дос тық қа рым-қа ты нас қа не гіз де лу 
ке рек де ген идея одан ер те рек пай да бол ған. Ал 
Ба тыс та дос тық та сау да жүр гі зіл мейді. Сон дық-
тан Еуро па лық адам биз нес те дос тық қа рым-қа-
ты нас та бол са өзін ың ғай сыз се зі не ді, ал қы тай-
лық тар ке рі сін ше өз де рін жай да ры се зі не ді [2].

Қо ры тын ды лай ке ле, қа рым-қа ты нас мар ке-
тин гі – кә сі по рын се рік тес те рі мен ұзақ мер зім-
ді се нім ді қа рым-қа ты нас ор на ту дан пай да та бу 
өне рі.

Қа рым-қа ты нас мар ке тин гі нің кә сі по рын 
қыз ме тін де гі ала тын рө лін айта ке ле, ке ле сі дей 
қо ры тын ды лар жа сауға бо ла ды:

– мақ сат ты ауди то рия тұ ты ну шы ла ры ның 
қа жет ті лік те рі бір тек ті тауар лар дың көп тү рі мен 
қа на ғат тан ды ры луы мүм кін;

– ұйым ның та быс ты лы ғы тран сак циялық 
шы ғын дар ды тө мен де ту мен, се рік тес тер мен қа-
рым-қа ты нас тың тұ рақ ты лы ғы на, лоял ды тұ ты-
ну шы лар дың кә сі по рын қыз ме ті не де ген құш-
тар лы ғы на бай ла ныс ты;

– тұ ты ну шы лар мен қа ты нас же ке қа жет ті-
лік тер дің қа на ғат тан ды рылуына жә не се рік тес-
тер мен бо ла тын қа ты нас әре кет те су шарт та ры-
на не гіз дел ген ұзақ мер зім ді қа рым-қа ты нас қа 
тәуел ді.
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Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің  
ар тық шы лық та ры мен  

кем ші лік те рі

Ма қа ла қа зір гі уа қыт та ғы қо ғам дық жә не эко но ми ка лық қа рымқа
ты нас тар дың элект рон дысан дық фор мат қа ауысу жағ да йын да ғы ин те
рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін қа рас ты ру
ға ар нал ған. Көп те ген ше тел дік жә не отан дық ға лым дар ин те рак тив ті 
мар ке тинг тү сі ні гін ұйым да ғы мар ке ти нг тік ком му ни ка ция жүйесі нің бір 
эле мен ті ре тін де жал пы ла ма қа рас тыр ған. Алай да, бү гін гі таң да ғы элек 
т рон дық жә не вир туал ды тех но ло гиялар дың да муы мен олар дың жиі 
қол да ны луы ин те рак тив ті мар ке ти нг ті ком му ни ка ция эле мен ті ре тін де 
емес, ком му ни ка ция құ ра лы ре тін де қа рас ты ру ды та лап ету де. Осы ған 
бай ла ныс ты ұйым мен тұ ты ну шы ара сын да екі жақ ты ком му ни ка ция ор на
ту уақы тын да ғы ин те рак тив ті мар ке ти нг ті жә не оның ар тық шы лық та ры 
мен кем ші лік те рін ғы лы митеория лық тұр ғы дан ба ға лау жә не те рең де тіп 
зерт теу жо ға ры ма ңыз ды лық қа ие. Жүр гі зіл ген зерт теу лер нә ти же сін де
гі ин те рак тив ті мар ке ти нг тің бас ты ар тық шы лық та ры ке ле сі дей си пат
та ла ды: са ту жә не са тып алу үр ді сі нің ың ғай лы лы ғы, тұ ты ну шы лар дың 
эко но ми ка лық қа ты нас тың бел сен ді мү ше сі не айна луы, са ту жә не са тып 
алу үр ді сін де гі сырт қы әсер дің ми ни мал ды лы ғы, ком му ни ка тив тік жә не 
ақ па рат тын ды ры лу үр ді сі нің же ңіл ді гі, ұйым ның жиын тық шы ғы нын тө
мен де ту (жал ға алу, дү кен ді ұс тау, сақ тан ды ру, ком му нал дық шы ғын дар), 
тұ ты ну шы лар дың нақ ты қа жет ті лік тер ба за сын қа лып тас ты ру. 

Тү йін  сөз дер: ин те рак тив ті мар ке тинг, ға лам тор, ком му ни ка ция, 
мар ке ти нг тік ком му ни ка ция, ин те рак тив ті мар ке тинг тиім ді лі гі, ин
тер нет мар ке тинг.

Kargabayeva S.T.,  
Muratkaliuly T.

Advantages and disadvantages of 
interactive marketing

Article is devoted to research of advantages and disadvantages of in
teractive marketing in the conditions of change public and economic com
munications on an electronic – digitalformat.Many domestic and foreign 
scientists considered concept of interactive marketing separately, as an el
ement of system marketing communications in the organization.However 
development of electronic and virtual technologies and their frequent use 
demands to consider interactive marketing not as an element of marketing 
communications and as the tool of system marketing communications. In 
this regard consideration of interactive marketing and its advantages and 
disadvantages from the scientifictheoretical side is of great importance in 
the conditions of establishment of communications between the organiza
tion and the consumer. According to results of research main advantages of 
interactive marketing following: convenience of buying and selling, activity 
of consumers in economic processes, minimality of external impact on pro
cess of purchase and sale, ease of process of communication and informing, 
decrease in expenses of the organizations (rent, providing shop, insurance, 
municipal expenses), drawing up database of accurate consumer needs. 

Key words: interactive marketing, internet, communication, marketing 
communication, efficiency of interactive marketing, internet marketing.

Кар га баева С.Т.,  
Му рат ка лиулы Т.

Преиму ще ст ва и не дос тат ки 
ин те рак тив но го мар ке тин га

Статья пос вя ще на изыс ка нию преиму ще ств и не дос тат ков ин те рак
тив но го мар ке тин га в ус ло виях из ме не ния об ще ст вен ных и эко но ми чес
ких ком му ни ка ций на элект рон ноциф ро вой фор мат. Мно гие оте че ст
вен ные и иност ран ные уче ные расс мат ри ва ли по ня тие «ин те рак тив ный 
мар ке тинг» обо соб лен но, как эле мент сис те мы мар ке тин го вых ком му
ни ка ций в ор га ни за ции. Од на ко раз ви тие элект рон ных и вир туаль ных 
тех но ло гий и их час тое ис поль зо ва ние тре бует расс мат ри вать ин те рак
тив ный мар ке тинг не как эле мент мар ке тин го вых ком му ни ка ций, а как 
инс тру мент сис те мы мар ке тин го вых ком му ни ка ций. В свя зи с этим рас
с мот ре ние ин те рак тив но го мар ке тин га и его приему ще ств и не дос тат
ков с науч нотеоре ти чес кой сто ро ны имеет боль шое зна че ние в ус ло
виях установ ле ния ком му ни ка ций меж ду ор га ни за цией и пот ре би те лем. 
Сог лас но ре зуль та там исс ле до ва ния, глав ные преиму ще ст ва ин те рак
тив но го мар ке тин га сле дующие: удобс тва про цес са по куп ки и про да жи, 
ак тив ность пот ре би те лей в эко но ми чес ких про цес сах, ми ни маль ность 
внеш не го воз дейст вия на про цесс по куп ки и про да жи, лег кость про цес
са ком му ни ка ции и ин фор ми ро ва ния, сни же ние об щих из дер жек ор
га ни за ций (арен да, обес пе че ние ма га зи на, ст ра хо ва ние, ком му наль ные 
из де рж ки), сос тав ле ние ба зы точ ных пот реб нос тей пот ре би те лей. 

Клю че вые сло ва: ин те рак тив ный мар ке тинг, ин тер нет, ком му ни
ка ция, мар ке тин го вая ком му ни ка ция, эф фек тив нос ть ин те рак тив но
го мар ке тин га, ин тер нетмар ке тинг.
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XXI ға сыр же ке тұл ға дан бас тап әлем дік масш таб қа де йін гі 
қа рым-қа ты нас тар дың вир туал дан ды ры луымен жә не тех ни ка-
лық жан да нуымен ерек ше ле не ді. Қа зір гі уа қыт та ғы әлеу мет тік 
жә не өн ді ріс тік қа ты нас тар дың элект рон ды – сан дық жүйеге 
асуы ның жо ға ры қар қы ны,ұйым ның қыз ме тін де ин те рак тив ті 
мар ке ти нг ті қол да ну өзек ті лі гін арт ты рып отыр. 

Ин те рак тив ті мар ке тинг – жа ңа элект рон дық жә не сан дық 
тех но ло гиялар ға не гіз дел ген мар ке ти нг тік ком му ни ка ция ке-
ше ні нің жа ңа жүйесі ре тін де си пат та ла ды. Ин те рак тив ті мар-
ке ти нг ке ин те рак тив ті қыз мет тер мен ин тер нет-мар ке тинг ар-
қы лы тұ ты ну шы лар дың қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ра тын 
ға лам тор ор та сын мар ке ти нг тік зерт теу қыз ме тін, ин тер нет 
ком му ни ка ция ның жар на ма лық құ рал да рын жә не вир туал ды 
сау да орын да рын (элект рон ды на рық) жат қы зу ға бо ла ды. 

Ста тис ти ка агент ті гі нің мә лі мет те рі не сай бү гін гі таң да 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ин те рак тив ті мар ке тинг қыз ме тін 
әлеует ті қол да ну мүм кін ші лі гі не ие ірі ұйым дар са ны 1700-ден 
аса ды. Ал бір күн ішін де ға лам тор же лі сі нен бел гі лі бір қыз мет-
ке бай ла ныс ты анық та ма лық не ме се са лыс ты ру шы ақ па рат ты 
із деуші тұ ты ну шы лар са ны ор та ша есеп пен ал ған да 500 мың-
нан асып жы ғы ла ды. Атал ған ста тис ти ка лық ақ па рат қа не гіз де-
ле тін бол сақ,отан дық өн ді ріс жә не тұ ты ну са ла сын да ин те рак-
тив ті мар ке ти нг тің тиім ді лік әлеуеті өте жо ға ры. 

Ин те рак тив ті мар ке тинг біз дің за ма ны мыз дың жә не бо ла-
шақ за ман ның тиім ді мар ке ти нг тік құ ра лы на айна лу мүм кін-
ші лі гі нің жо ға ры лы ғы на қа ра мас тан бұл құ бы лыс ты тиім ді лік 
тұр ғы сы нан зерт теу ші лер са ны ша ма дан тыс аз. Ин те рак тив ті 
мар ке ти нг ті ұйым да ғы мар ке ти нг тік ком му ни ка ция құ ра лы ре-
тін де зерт теу ші лер ре тін де ше тел дік ға лым дар дың, оның ішін-
де М. Бельс ких, В. Ви ног ра дов, Д. Дэй, Д. Козье жә не та ғы бас-
қа лар дың ең бек те рін қа рас тыр сақ бо ла ды. Осы ған қа ра мас тан 
ұйым да ғы ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ке шен ді түр де қол да ну 
мә се ле сі, оның тиім ді лі гі мен кем ші лік те рін зерт теу то лы ғы мен 
тал дан ба ған. Яғ ни, бұл мә се ле бо йын ша қа зір гі тех но ло гиялық 
іл ге рі леу жағ да йын да, ұйым мен тұ ты ну шы қа рым-қа ты на сын-
да ғы ин те рак тив ті мар ке ти нг тің тиім ді лі гін ғы лы ми-тә жі ри бе-
лік тұр ғы дан ба ға лау те рең де тіл ген жә не жан-жақ ты зерт теу-
лер ді та лап ете ді. Со ны мен бір ге, ин те рак тив ті мар ке ти нг тің 

ИН ТЕ РАК ТИВ ТІ  
МАР КЕ ТИ НГ ТІҢ  

АР ТЫҚ ШЫ ЛЫҚ ТА РЫ 
МЕН КЕМ ШІ ЛІК ТЕ РІ
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Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі

ұйым мен не ме се тұ ты ну шы мен қол да нылуын-
да ғы оның ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі 
отан дық ға лым дар та ра пы нан ма ңыз ды мә се-
ле ре тін де зерт те ліп қа рас ты рыл ма ған. Осы ған 
бай ла ныс ты ма қа ла ның не гіз гі мақ са ты ин те-
рак тив ті мар ке ти нг тің теория лық әдіс те ме сі не-
гі зін де, ұйым мен тұ ты ну шы үшін ин те рак тив ті 
мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те-
рін ай қын дай оты рып, ин те рак тив ті мар ке ти нг ті 
тиім ді лік тұр ғы сы нан те ре ңі рек зерт теу бо лып 
та бы ла ды. 

Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің қа лып тас уын-
да қа зір гі за ман ғы ин тер нет-тех но ло гиялар ма-
ңыз ды рөл ге ие. «Ин те рак тив ті лік» тү сі ні гі тұ-
ты ну шы ның реак циясы на бай ла ныс ты үн деудің 
өз гер гіш ті гі мен си пат та ла ды. Осы ерек ше лік ті 
ес ке ре оты рып көп те ген ға лым дар ин те рак тив ті 
мар ке тинг тү сі ні гі не өзін дік жал пы ла ма анық та-
ма ла рын бер ген. 

Ин те рак тив ті мар ке тинг тү сі ні гі не ал ғаш қы 
бо лып анық та ма бер ген дер дің бі рі Фи лип Кот-
лер бо лып са на ла ды. Ин те рак тив ті мар ке тинг 
–тұ ты ну шы мен са ту шы ара сын да екі жақ ты 
элет рон дық қа рым-қа ты нас ты ор та ну шы жүйе 
(ин те рак тив ті мар ке ти нг тік қыз мет тер) ар қы лы 
опе ра тив ті жағ дайда қыз мет тер ді ұсы на тын ті-
ке лей мар ке ти нг тің бір фор ма сы [1].

Ин те рак тив ті мар ке тинг – опе ра тив ті жағ-
дайда ком пью тер лік бай ла ныс тың ин те рак тив ті 
мар ке тинг қыз ме ті ар қы лы жү зе ге аса тын ті ке-
лей мар ке ти нг тің фор ма сы [2]. 

Ин те рак тив ті ком му ни ка ция лық жүйе 
(interactive communication system) – мар ке ти нг-
тік ком му ни ка тор ға үгіт теу ха бар ла ма сын жі-
бе ру мен бір ге, ха бар ла ма ны алу шы та ра пы нан 
ке рі жа уап тың қайт уына, ха бар ла ма ны өз гер ту-
ге жә не дәйек ре тін де қа был дай оты рып жа уап  
алу ға мүм кін ші лік бе ре тін ком пью тер лік тех но-
ло гиялар ды қол да ну әді сі [3]. 

Ин те рак тив ті мар ке тинг – тұ ты ну шы ға алы-
на тын ақ па рат тың си па ты мен кө ле мін бас қа ру-
ға мүм кін ші лік бе ре тін, са ту шы мен тұ ты ну шы 
ара сын да ғы ком пью тер лік же лі лер ар қы лы жү-
зе ге аса тын ком му ни ка ция жүйесі [4]. 

Жо ға ры да ғы бе ріл ген анық та ма лар ға 
сүйене тін бол сақ, әр бір ав тор ин те рак тив ті мар-
ке тинг тү сі ні гі не қа тыс ты өзін ше анық та ма бе ре 
оты рып пайым дау жа са ған. Бұл де ге ні міз, қа-
зір гі уа қыт та ин те рак тив ті мар ке ти нг тің та би-
ға тын, мә ні мен маз мұ нын аша тын нақ ты жә не 
бар лы ғы на ор тақ анық та ма қа лып тас па ған. Ин-
те рак тив ті мар ке тинг тү сі ні гін ком пью тер лік 
тех но ло гиялар не ме се же лі лер ар қы лы тұ ты-
ну шы мен ұйым ара сын да опе ра тив ті жағ дайда 

қа рым-қа ты нас ор на ту не ме се ақ па рат ал ма су ға 
ба ғыт тал ған ті ке лей мар ке ти нг тің бір фор ма сы 
ре тін де қа рас ты рып ға на қой май, қа зір гі за ман 
та лап та ры на сай ин те рак тив ті мар ке ти нг ті ин те-
рак тив ті ком мер циялық қыз мет тер мен ин тер нет 
мар ке тинг ар қы лы тұ ты ну шы лар дың қа жет ті лі-
гін тиім ді қа на ғат тан ды ру ға жә не қа рым-қа ты-
нас ор на ту ға ба ғыт тал ған ин те рак тив ті іс-әре-
кет тер ке ше ні ре тін де қа рас тыр сақ жөн бо ла ды. 
Осы ған бай ла ныс ты ұйым ның тұ ты ну шы мен 
қа рым-қа ты нас ор нат уын да жә не қа жет ті лі гін 
қа на ғат тан дыр уын да ин те рак тив ті мар ке ти нг тің 
тиім ді гін то лы ғы рақ қа рас ты ру мақ са тын да екі 
жақ қа ты су шы ла ры үшін ин те рак тив ті мар ке ти-
нг тің қан дайар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі 
бар екен ді гін қа тас ты руымыз қа жет.

Дәс түр лі мар ке тинг құ рал да ры на қа ра ған да 
ин те рак тив ті мар ке тинг өзі не ға на тән ерек ше-
лік те рі мен си па ты на қа рай тұ ты ну шы лар мен 
өн ді ру ші лер ге бір қа тар ар тық шы лық тар ды ұсы-
на ала ды. Алай да кез-кел ген жүйе не ме се әдіс 
мін сіз бо лып та был майды. Ин те рак тив ті мар ке-
тинг тұ ты ну шы лар мен ұйым дар үшін ар тық шы-
лық тар мен қо са бір қа тар ма ңыз ды кем ші лік тер-
ге ие. 

Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің бас ты ар тық шы-
лық та ры қа зір гі уа қыт та ғы жо ға ры қар қын мен 
да мып ке ле жат қан ға лам тор же лі сін пай да ла-
ну мен ті ке лей бай ла ныс ты. Ин те рак тив ті мар-
ке ти нг те гі ға лам тор же лі сі тұ ты ну шы лар дың 
ма ңыз ды лы ғын бір ден өз ге рт ті. Яғ ни, тұ ты ну-
шы лар дың рө лі бейтарап ба қы лаушы лар дан эко-
но ми ка лық қа ты нас тың то лық қан ды жә не бел-
сен ді қа ты су шы сы на ауыс ты. Ға лам тор же лі сі 
ар қы лы ин те рак тив ті мар ке ти нг тің тұ ты ну шы-
лар ға ұсы на тын ең бас ты ар тық шы лы ғы ың ғай-
лы лық тү сі ні гі мен бай ла ныс ты. Тұ ты ну шы лар 
не ме се са тып алу шы лар бел гі лі бір тау ар ды са-
тып алуы үшін ұзақ жол жү ріп қа ла ның не ме-
се ел дің екін ші бір ше ті не бар уын да қа жет ті лік 
жоқ, сау да за лын са ғат тап ара лап, тауар лар ды 
қа рас ты ру ға не ме се ба ға лауға де ген қа жет ті лік 
бол майды. Оның ор ны на тұ ты ну шы лар ға лам-
тор же лі сі ар қы лы әлем нің кез-кел ген же рін де-
гі тауар лар дың әр түр лі үл гі ле рін қа рас ты рып, 
олар дың ба ға ла рын жә не ерек ше лік те рін үйі нен 
шық пай ақ кү ні не жиыр ма төрт са ғат бойы са-
лыс ты рып таң дау жа сай ала ды. Бұл ың ғай лы-
лық элект рон дық сау да ның геог ра фия лық жә не 
уа қыт тық шек теу лер ге ие бол мауы мен тү сін ді-
рі ле ді. Ға лам тор ар қы лы тауар лар ды са тып алу-
дың ың ғай лы лы ғы же ке пси хо ло гия лық жай-
лы лық пен, яғ ни на зар ды ауда рып, са тып алу 
уақы тын да ма заң ды ала тын са ту шы лар дың не-
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ме се бас қа да пер со нал дың та ра пы нан пси хо ло-
гия лық қы сым ның бол мауы мен де си пат та ла ды. 

Ға лам тор ар қы лы тауар са тып алу да тұ ты ну-
шы лар қо сам ша ар тық шы лық тар ға ие бо ла ала-
ды. Ком мер ция лық ақ па рат тық қыз мет тер мен 
ға лам тор дың ақ па рат ре су рс та ры тұ ты ну шы лар-
ға ком па ния жай лы, тауар не ме се қыз мет жай лы, 
бә се ке лес тер жай лы жә не та ғы бас қа са лыс тар-
ма лы си пат та ғы ақ па рат тар ды ұсы на ды. Со ны-
мен бір ге тұ ты ну шы лар өн ді ру ші мен ға лам тор 
ар қы лы ті ке лей бел сен ді қа рым-қа ты нас қа тү се 
оты рып қа жет ті тауар не ме се қыз мет жай лы нақ-
ты ақ па рат қа қол жет кі зе оты рып, сол тау ар ға 
не ме се қыз мет ке он лайн тап сы рыс бе ру ар қы лы 
ор ны нан тұр май-ақ пай да ла на ала ды.Атал ған 
«элект рон дық са тып алу» үр ді сі бел сен ді түр-
де жү зе ге аса ды жә не дәс түр лі са тып алу лар мен 
са лыс тар ған да ми ни мум уа қыт ты та лап ете ді. 
Ға лам тор же лі сін де гі ин те рак тив ті мар ке тинг 
не гі зін де гі са тып алу дың ке ле сі ар тық шы лы ғы 
ком му ни ка тив тік жә не ақ па рат тан ды ры лу үр-
діс те рі нің же ңіл жү зе ге асуы. Яғ ни, ға лам тор 
же лі сін де тұ ты ну шы өзі не қа жет ті тауар не-
ме се қыз мет жай лы ақ па рат ты өн ді ру ші ұсын-
ған көз ден ға на емес, со ны мен бір ге бас қа тұ-
ты ну шы лар мен қа рым-қа ты нас қа тү су ар қы лы 
қа жет ті тауар дың са па сы, ба ға сы, ың ғай лы лы-
ғы жә не та ғы бас қа си пат та ма ла ры бо йын ша 
объек тив тіой-пі кір лер ді бі лу не гі зін де қа жет ті 
ақ па рат қа ие бо ла ала ды. Бұл әдіс дәс түр лі са-
ту орын да рын да жү зе ге асуы өте қиын, се бе бі 
тұ ты ну шы лар тауар не ме се қыз мет жай лы өз 
ойла рын са ту оры нын да қал ды ра ал май ды. Ин-
те рак тив ті мар ке ти нг тің ға лам тор же лі сі ар қы-
лы қол да ныс та бо луы тұ ты ну шы лар ға әлеу мет-
тік же лі лер (Вкон так те, Инс таг рам, Фейс бук, 
Твит тер), он лайн ар на лар (Rutube, Youtube, 
Kaztube), он лайн ха бар лан ды ру лар (Olx, Kolesa, 
Krisha)се кіл ді ға лам тор қыз мет те рін пай да ла-
ну ға мүм кін ші лік бе ре оты рып, олар дың элект-
рон дық не ме се вир туал ды на рық та ғы үр діс тер ге 
әсер ету бел сен ді лі гін арт ты ра ды.

Ин те рак тив ті мар ке тинг өзін дік ерек ше лік-
те рі не қа рай тау ар ды не ме се қыз мет ті са ту шы-
лар мен өн ді ру ші лер ге бір не ше ма ңыз ды ар тық-
шы лық тар ды пай да ла ну ға мүм кін ші лік бе ре ді. 
Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің өн ді ру ші лер не ме се 
са ту шы лар үшін бас ты ар тық шы лы ғы ға лам тор 
же лі сі нің геог ра фия лық жә не уа қыт тық шек теу-
лер ге ие емес ті гі мен бай ла ныс ты. Яғ ни, өн ді ру-
ші лер мен са ту шы лар ин те рак тив ті мар ке тинг 
не гі зін де мақ сат ты тұ ты ну шы лар ауди то риясы-
ның геог ра фия лық масш та бын бел гі лі бір ау-
мақ пен шек теп қой май, әлем дік масш таб та ғы 

тұ ты ну шы лар мен жұ мыс жа сауға мүм кін ші лік 
ала ды. Ин те рак тив ті лік өзі нің та би ғи ерек ше-
лік те рі не қа рай тұ ты ну шы мен са ту шы ны бай-
ла ныс ты ра оты рып, олар дың ара сын да се нім ді-
лік қа рым-қа ты на сы ның ор на уына мүм кін ші лік 
бе ре ді. Ұйым дар не ме се ком па ниялар тұ ты ну-
шы лар мен қа рым-қа ты нас ор на ту уақы тын да 
олар дың нақ ты қа жет ті лік те рі мен қа лаула рын 
ай қын дап, нақ ты қа жет ті лік тер ба за сын қа лып-
тас ты ра ды. Өз ке зе гін де ға лам тор тұ ты ну шы ла-
ры өн ді ру ші лер ге сұ рақ қою ар қы лы өз де рі нің 
ақ па рат тық қа жет ті лік те рін тез ара да жа уап  алу 
ар қы лы қа на ғат тан ды руы мүм кін. Осын дай екі-
жақ ты қа рым-қа ты нас не гі зін де ком па ния не ме-
се ұйым тұ ты ну шы лар дың өз гер ме лі қа жет ті-
лік те рі мен сұ ра ныс та ры на уақы ты лы икем де лу 
ар қы лы ұсы ны ла тын тауар лар мен қыз мет те рі-
нің са па сын жо ға ры ла ту не ме се олар дың тұ ты-
ну шы лық құн ды лы ғын жақ сар ту мүм кін ші лі гі не 
ие бо ла ды. 

Ин те рак тив ті мар ке тинг ком па ниялар ға 
мақ сат ты тұ ты ну шы ла ры мен тұ рақ ты екі жақ-
ты қа рым-қа ты нас ор на ту ға мүм кін ші лік бе ру-
мен шек тел мей ді. Со ны мен қо са ин те рак тив ті 
мар ке тинг ком па нияның жиын тық шы ғы ны ның 
тө мен де уіне жәр дем де се ді. Элект рон дық са-
ту шы лар са ту ор ны на, яғ ни дү кен ге бай ла ныс-
ты жал ға алу, дү кен ді қа жет ті дең гейде ұс тау, 
сақ тан ды ру, ком му нал дық жә не та ғы да бас қа 
шы ғын дар дан бо са ты ла ды. Се бе бі элект рон ды 
сау да жүр гі зу ке зін де элект рон дық дү кен дер, 
веб сайт тар, әлеу мет тік же лі лер пай да ла ны ла-
ды. Осы ған бай ла ныс ты ком па ния не гіз гі қар жы 
ағы нын өн ді ріс жә не сау да үр ді сі не ба ғыт тай 
оты рып, сау да рен та бель ді лі гін жо ға ры ла ту ға 
жә не ба ға лар ды тө мен де ту мүм кін ші лі гі не ие 
бо ла ды. Өз ке зе гін де мұн дай мүм кін ші лік ұйым-
ның на рық та ғы бә се ке лес тік ар тық шы лық та-
ры ның ны ғаюына жә дем де се ді. Ин те рак тив ті 
мар ке тинг не гі зін де тұ ты ну шы лар дың са ту шы-
лар мен не ме се өн ді ру ші лер мен ті ке лей қа рым-
қа ты нас қа тү суі олар дың ара сын да ғы ақ па рат-
тың бұр ма лан уын  ми ни мум ға алып ке ле ді. Ал 
ақ па рат тың нақ ты жә не анық бо луы тұ ты ну шы-
ның тап сы ры сын тір кеу, өң деу, қой ма дан қа жет-
ті тау ар ды шы ға ру, тұ ты ну шы ға жет кі зу жә не 
өт кі зу ді ын та лан ды ру се кіл ді та ра ту ке зең де рін-
де гі тиім ді лік тің жо ға ры ла уына алып ке ле ді. Са-
ту шы мен тұ ты ну шы ара сын да екі жақ ты се нім ді 
қа рым-қа ты нас тың бо луы жә не ақ па рат тың нақ-
ты жә не анық болуына бай ла ныс ты ин те рак тив-
ті мар ке тинг са ту шы қыз ме ті не тү зе ту лер ен гі зе 
оты рып, са лыс тыр ма лы түр де икем ді лік тің жо-
ға ры дең ге йіне же ту ге мүм кін ші лік бе ре ді. 
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Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі

Ин те рак тив ті мар ке ти нг ке не гіз дел ген он-
лайн-сау да ның дәс түр лі биз нес инф ра құ ры лы-
мы мен бір ле суі ұйым ның вир туал ды на рық та 
тиім ді қыз мет жа са уына сеп ті гін ти гі зе ді.

Ға лам тор же лі сін де гі ин те ратк тив ті мар ке-
тинг әлем нің екі ше тін де гі са ту шы мен тұ ты ну-
шы ны бір не ше се кунд ішін де бай ла ныс ты ра тын 
ға лам дық ор та бо лып есеп те ле ді. Ин те рак тив ті 
мар ке тинг бо ла шақ та жо ға ры әлеует ті лік ке ие. 
Зерт теу ші ға лым дар дың бол жам да ры бо йын ша 
бо ла шақ та ин те рак тив ті мар ке тинг не гі зін де ға-
лам тор мен элект рон дық сау да қа зір гі уа қыт та ғы 
жур нал дар мен га зет тер ді ақ па рат кө зі ре ті нен 
ығыс ты рып, дәс түр лі дү кен дер дің жә не дәс түр лі 
сау да ның жойыл уына алып ке луі мүм кін. Алай-
да ин те рак тив ті мар ке ти нг ке қа тыс ты айтылып 
жат қан әр түр лі бол жам дар мен ге по те за лар ға 
қа ра мас тан ин те рак тив ті мар ке ти нг тің то лық 
әлеуе тін кө те ру үшін ұзақ уа қыт та лап еті ле ді. 
Қа зір гі уа қыт та ин те рак тив ті мар ке тинг ал ғаш-
қы да му са ты сын да ор на лас қан жә не осы са ты-
да ғы оның бар лық ар тық шы лық та ры на қа ра мас-
тан, бұл әдіс бар лық ком па ниялар да жә не бар лық 
тауар лар ға қа тыс ты тиім ді бо лып та был майды. 
Мар ке ти нг тің «өн ді ріл ген тау ар ды сат па, са ты-
ла тын тау ар ды өн ді ру» қа ғи да ты на сәй кес әр бір 
жағ дайда ин те рак тив ті мар ке тинг әді сін қол да ну 
қа жет па не ме се мар ке ти нг тің бас қа да әдіс те рін 
қол да ну қа жет па екен ді гін анық тау ке рек. Егер 
ком па ния ин те рак тив ті мар ке ти нг ті өз қыз ме тін-
де қол да ну ту ра лы ше шім қа был дайт ын бол са, 
жо ға ры да қа рас ты рыл ған ин те рак тив ті мар ке ти-
нг тің ар тық шы лық та ры мен қо са, оның кем ші лік 
тұс та рын ес ке руі тиіс.

Ин те рак тив ті мар ке тинг әді сі не гі зі нен ға-
лам тор қыз ме ті мен бай ла ныс ты бол ған дық тан 
не гіз гі туын дайт ын мә се ле лер де ға лам тор же лі-
сі не қа тыс ты. Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің бі рін-
ші жә не бас ты кем ші лі гі бұл ға лам тор ды пай да-
ла на тын тұ ты ну шы лар са ны ның шек теу лі гі жә не 
ға лам тор ға қол жет кі зу мүм кін ші лі гі нің аз ды ғы. 
Өз ке зе гін де бұл кем ші лік са ту кө ле мі нің арт-
уына те ріс әсер ете ді. Ға лам тор дың геог ра фия-
лық ке ңіс тік бо йын ша өсу тем пі нің жо ға ры лы-
ғы на қа ра мас тан, ин те рак тив ті мар ке тинг қа зір гі 
уа қыт та жал пы на рық тың шек теу лі жә не ен сіз 
бө лі гі не қыз мет көр се ту мен шек те ле ді. Forbes 
жур на лы ның ста тис ти ка лық мә лі мет те рі бо йын-
ша Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы хал қы ның 20% ға на 
ға лам тор же лі сін бел сен ді пай да ла ну шы бо лып 
есеп те ле ді. 2015 жыл дың шіл де айына қа рас ты 

уа қыт та Қа зақ стан да ға лам тор же лі сін пай да ла-
ну шы ре тін де 3,47 мил лион адам тір кел ген [5]. 

Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ке ле сі кем ші лік 
тұ сы ға лам тор пай да ла ну шы ла ры ның жас ша-
ма сы бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның ста тис ти ка лық мә лі мет те рін бо йын ша 
ға лам тор пай да ла ну шы ла ры ның ор та ша жас ша-
ма сы 18-24 жас ара лы ғын да. Бұл жас ара лы ғын-
да ғы тұл ға лар дың тұ ты ну шы лық мі нез-құлы ғы 
тұ рақ ты емес, өз гер ме лі бо лып ке ле ді. Се бе бі, 
бұл жас та ғы тұл ға лар қо ғам ал дын да өз оры нын, 
рө лін то лық анық та ма ған жә не олар дың қа лаула-
ры мен тал ға мы жиі өз ге ріс те ге ұшы рауы мүм-
кін. Ал мұн дай жиі өз ге ріс тер ге ком па нияның 
икем де луі қа тер лі сал дар ға алып ке луі мүм кін.

Ға лам тор же лі сін де гі тұ ты ну шы лар мен са-
ту шы лар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас тың не гі зі-
нен вер бал ды си пат та орын алуыда ин те рак тив ті 
мар ке ти нг тің ке ле сі бір кем ші лі гі. Қа рым-қа-
ты нас та ғы бе рі ле тін ақ па рат тың 35% вер бал ды 
жол мен, 65% вер бал ды емес жол мен бе рі ле ді. 
Ға лам тор да ғы ақ па рат тың көп те ген жағ дайда 
вер бал ды жол мен бе рі луі тұ ты ну шы жә не ұйым 
жай лы пси хо ло гия лық ақ па рат тың бір жақ ты лық 
си па ты на жә не жет кі ліс зі ді гі не алып ке ле ді.

Ин те рак тив ті мар ке тинг қыз ме тін де гі же-
ке тұл ға ға не ме се ком па нияға тиесі лі ақ па рат-
тың се нім ді сақ та луы өте ма ңыз ды. Тұ ты ну-
шы лар элект рон дық не сие кар та сы ның но ме рін 
жә не оның ко ды жай лы құ пия ақ па рат ты бас қа 
адам дар дың бі ліп алу мүм кін ші лі гі бар екен ді-
гі не бай ла ныс ты уайым дай ды. Ал ком па ниялар 
олар дың ком пью тер ле рін боп са лау не ме се аң ду 
мақ са тын да элект рон дық қа рақ шы лар дың бұ зу 
мүм кін ші лі гі не бай ла ныс ты уайым дай ды. Яғ ни, 
бұл жер де гі ин те рак тив ті мар ке ти нг тің бас ты 
кем ші лі гі ға лам тор да ғы қа жет ті дең гейде гі сақ-
тан ды ру жүйесі нің бол мауы мен бай ла ныс ты ры-
ла ды. Қа уіп сіз дік мә се ле сі мен қо са ин те рак тив ті 
мар ке ти нг тің бір кем ші лі гі эти ка лық сұ рақ тар ға 
ке ліп ті ре ле ді. Көп те ген веб-сайт тар да тұ ты ну-
шы лар тір кел ген уа қыт та өзі жай лы көп те ген ақ-
па рат тар ды ен гі зе ді. Тұ ты ну шы лар жай лы осы 
ақ па рат ты ком па ниялар мар ке ти нг тік жар на ма-
ла ры үшін не ме се бас қа ком па нияның тұ ты ну-
шы лар ба за сы мен ал ма су мақ са тын да тұ ты ну-
шы ның ке лі сі мін сіз пай да ла нуы мүм кін. 

Жал пы лай ке ле ин те рак тив ті мар ке ти нг тің 
тұ ты ну шы лар мен ұйым дар үшін қан дай ар тық-
шы лық тар мен кем ші лік тер ге ие екен ді гі 1-кес-
те де көр се тіл ген.
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1-кес те – Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің тұ ты ну шы ла мен ұйым дар ға ұсы на тын ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі

Ин те рак тив ті мар ке тинг
Ар тық шы лы ғы  Кем ші лі гі

Тұ ты ну шы лар

Эко но ми ка лық қа ты нас тың бел сен ді мү ше сі Элект рон ды тұ ты ну шы лар дың же ке тұл ға лық жә не 
қар жы лық ақ па рат та ры ның қа уіп  ас тын да бо луы

Са тып алу үр ді сі нің ың ғай лы лы ғы 
Тұ ты ну шы лар жай лы же ке тұл ға лық ақ па рат тар ды 
тұ ты ну шы лар ға ес кер тей ком па нияның өз мақ са тын-
да пай да ла нуы 

Бә се ке лес тер, тауар, қыз мет, ком па ния жай лы 
ақ па рат алу же ңіл ді гі 
Са тып алу үр ді сін де сырт қы әсер лер дің тө мен-
ді гі 
«Элект рон дық са тып алу» үр ді сі нің бел сен ді лі-
гі мен са лыс тыр ма лы түр де ми ни мум уа қыт ты 
та лап етуі

Ға лам тор да ғы ақ па рат тың вер бал ды жол мен бе рі луі 
ұйым жай лы пси хо ло гия лық ақ па рат тың бір жақ ты-
лық жә не жет кі лік сіз дік си па ты на ие бо луы Ком му ни ка тив тік жә не ақ па рат тын ды ры лу үр ді-

сі нің же ңіл ді гі 
Тұ ты ну шы лар дың вир туал ды сау да на ры ғы на 
әлеу мет тік же лі лер, он лайн ар на лар жә не он-
лайн ха бар лан ды ру құ рал да ры ар қы лы әсер етуі

Ға лам тор же лі сін де гі ша ма дан тыс ақ па ра ты ағы ны 

Ұйым дар 

Ұйым мен тұ ты ну шы ны бай ла ныс ты ра оты рып, 
се нім ді лік қа рым-қа ты нас ты қа лып тас ты ру Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ға лам тор же лі ле рін 

бел сен ді пай да ла ну шы лар дың са ны ның тө мен ді гі Тұ ты ну шы лар дың нақ ты қа жет ті лік тер ба за сын 
қа лып тас ты ру
Тұ ты ну шы лар дың өз гер ме лі қа жет ті лік те рі не 
икем де ле оты рып, ұсы ны ла тын тауар лар мен 
қыз мет тер дің са па сын жо ға ры ла ту жә не тұ ты ну-
шы лық құн ды лы ғын жақ сар ту 

Ға лам тор же лі ле рі не қол жет кі зу мүм кін ші лі гі нің 
тө мен ді гі элект рон дық са ту кө ле мі нің тө мен де уіне 
алып ке ле ді 

Ұйым ның жиын тық шы ғы нын тө мен де ту (жал-
ға алу, дү кен ді ұс тау, сақ тан ды ру, ком му нал дық 
шы ғын дар)

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ға лам тор тұ ты ну-
шы ла ры ның жас ша ма сы на бай ла ныс ты, ұйым ның 
тұ ты ну шы лар дың жиі өз ге ре тін қа жет ті лік те рі мен 
тал ғам да ры на икем делуін ің те ріс сал да ры 

Ұйым мен са ту шы лар ара сын да ақ па рат тың бұр-
ма лан уын ың ми ни му мы

Ға лам тор да ғы ақ па рат тың вер бал ды жол мен бе рі луі 
са тып алу шы жай лы пси хо ло гия лық ақ па рат тың бір-
жақ ты лық жә не жет кі лік сіз дік си пат қа ие бо луы

Ин те рак тив ті мар ке ти нг ке не гіз дел ген вир туал-
ды сау да ның дәс түр лі биз нес инф ра құ ры лы мы-
мен бір ле суі

Ұйым жай лы ақ па рат қа элект рон дық қа рақ шы лар-
дың ша буылы

Ав тор мен құ рас ты рыл ған

Қо ры тын ды лай ке ле,ше тел дік жә не отан дық 
ға лым дар ин те рак тив ті мар ке ти нг ті ұйым ның 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гін мен қыз ме ті нің тиім ді-
лі гін арт ты ру шы құ рал ре тін де жүйелі түр де 
зерт теу лер жүр гіз бей тек оқ шау жағ дайда қа рас-
тыр ған. Бі рақ бү гін гі таң дат ин те рак тив ті мар ке-
ти нг ті оқ шаулау тұр ғы сы нан зерт теу дұ рыс нә-
ти же бер мейді. Се бе бі, ин те рак тив ті мар ке тинг 
тү сі ні гі қа зір гі уа қыт та ға лам тор да ғы мар ке ти-
нг тік зерт теу лер, ин тер нет-ком му ни ка циясы-
ның тех но ло гияла ры, те ле мар ке тинг, ин тер-
нет мар ке тинг, ті ке лей жа уап  бе ру жар на ма сы, 
элект рон дық сау да құ рал да ры мен бай ла ныс ты 

қа рас ты ры луы тиіс. Со ны мен қо са ин те рак тив-
ті мар ке ти нг тің ға лам тор тұ ты ну шы лар мен ті-
ке лей бай ла ны сын ұмыт пау қа жет. Өз ке зе гін де 
тұ ты ну шы лар дың қа жет ті лік те рін тиім ді түр де 
қа на ғат тан ды ру үшін ин те рак тив ті мар ке ти нг тің 
та би ға тын, жұ мыс жа сау қа ғи да сын тү сі не оты-
рып, оның ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін 
жал пы ла ма ай қын дай бі лу қа жет. Қа зір гі уа қыт-
та ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры 
ақ па рат алу же ңіл ді гі, қа рым-қа ты нас ор на ту 
жыл дам ды ғы, са ту жә не са тып алу ың ғай лы-
лы ғы, уа қыт ты үнем деу ші лік, ұйым шы ғы ны-
ның азаюы мен жо ға ры икем ді лік ке ие бо луы, 
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Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рі

тұ ты ну шы ның вир туал ды на рық тың бел сен-
ді мү ше сі не айна луы се кіл ді си пат та ма лар мен 
анық та ла ды. Ин те рак тив ті мар ке ти нг тің атал-
ған ар тық шы лық та рын тиім ді жә не уақы ты лы 
қол да ну ұйым ға тұ ты ну шы ла ры ал дын да, бә се-
ке лес те рі мен әріп тес те рі ал дын да жә не жал пы 
на рық та жо ға ры дә ре же де гі ұйыми мид жын, бә-
се ке лес тік ар тық шы лы ғын жә не қыз мет тік тиім-
ді лі гін қам та ма сыз ете ді. 

Ға лам тор же лі сі та ны мал ды лы ғы ның ар-
туы мен тех ни ка лық ре во лю ция лар дың қар-

қын дауы ин те рак тив ті мар ке ти нг тің ар тық шы-
лық та рын пай да ла ну ға ұм ты лу шы ұйым дар 
мен тұ ты ну шы лар дың са ны ның арт уына алып 
ке ле ді. Алай да кез-кел ген ме ха низм, жүйе, 
әдіс ар тық шы лық та ры мен қо са кем ші лік тер-
ге де ие бо ла ты ны бел гі лі. Сон дық тан ин те-
ра кив ті мар ке ти нг тің ар тық шы лық та ры мен 
бір ге оның кем ші лік те рін анық тау ұйым ның 
бо ла шақ та ғы қа уіп те рі нің ал дын алып, ин те-
рак тив ті мар ке ти нг тің әлеуе тін жо ға ры ла ту ға 
сеп ті гін ти гі зе ді. 
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Бей жа но ва А.Т., Па рым бек Г.Б. 

 Ин но ва циялық мар ке ти нг тің 
ерек ше лік те рі 

Ма қа ла да ин но ва циялық мар ке ти нг тің тү сі ні гі, мә ні, ерек ше лік те
рі, ин но ва ция са ла сын да ғы мар ке ти нг тің теория лық жә не әдіс те ме
лік не гіз де рі, ел дің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру да ин но ва циялық 
мар ке ти нг тің рө лі жә не ин но ва циялық мар ке тинг кә сі по рын ның ин
но ва циялық қыз ме ті нің ерек ше тү рі ре тін де қа рас ты ры ла ды, се бе бі 
қа зір гі за ман та ла бы на сай көп те ген кә сі по рын дар қыз ме тін де ин но
ва циялар ма ңыз ды рөл ат қа ру да. Көп те ген ірі кә сі по рын дар өз де рі
нің ин но ва циялық қыз ме тін жа ңа мар ке ти нг тік ст ра те гиялар ды қол
да ну ға, жа ңа на рық сег мен тін жау лап алу ға, тауар дың өмір лік ке зе ңін 
бір тін деп өз гер ту ге ба ғыт тайды.

Ин но ва циялық мар ке тинг елі міз ге ал дың ғы қа тар лы мем ле кет
тер мен бір қа тар да тұ ру, жо ға ры бә се ке ге қа бі лет ті ин но ва циялық 
өнім дер ді ұсы ну үшін жә не ха лық тың әлауқа ты ның жо ға ры дең ге
йіне қол жет кі зу үшін қа жет екен ді гі си пат та ла ды.

Ма қа ла ав тор ла ры әлем дік эко но ми ка ның дам уын ың за ма науи 
тен ден цияла рын ес ке ре оты рып, Қа зақ стан да ғы ин но ва циялық мар
ке ти нг тің бо ла шақ та бел сен ді да му жол да рын көр се ту ге тал пы ныс 
жа са ған. 

Тү йін  сөз дер: ин но ва ция, мар ке тинг, ме не дж мент, ғы лы митех
ни ка лық прог ресс, ин но ва циялық мар ке тинг, ин но ва циялық мар ке
тинг ерек ше лік те рі.

Beyzhanova A.T., Parymbek G.B

Рeculiarities innovative  
marketing

The article deals the concept of innovative marketing, significance, 
features and innovations in the field of theoretical and methodological 
foundations of marketing and Rolv innovation to increase the competitive
ness of the country. In accordance with the requirements of the market, 
innovation plays an important role in many enterprises. Many large com
panies use their innovative new marketing strategies in order to win new 
market segments.

Innovative marketing is needed to ensure that our country was odgim 
of the leading countries in the world, providing highly competitive and 
innovative products to bring a high level of blagosostayaniya population.

Taking into account the development of the modern trends of the 
world economy, the authors have tried to provide innovative ways of mar
keting in the future development of Kazakhstan.

Key words: innovation, marketing, management, scientific and techno
logical progress, innovative marketing, peculiarities innovative marketing.

Бей жа но ва А.Т., Па рым бек Г.Б. 

Осо бен нос ти ин но ва ци й  
в области мар ке тин га

В статье расс мат ри вает ся по ня тие ин но ва ци он но го мар ке тин га, 
зна че ние, осо бен нос ти ин но ва ции в об лас ти теоре ти чес ких и ме то
до ло ги чес ких ос нов мар ке тин га и роль ин но ва ций в по вы ше нии кон
ку рен тос по соб нос ти ст ра ны. В соот ве тс твии с тре бо ва ниями рын ка, 
ин но ва ция иг рает важ ную роль во мно гих предп риятиях. Мно гие 
круп ные ком па нии ис поль зуют свои ин но ва ци он ные мар ке тин го вые 
ст ра те гии для то го, что бы за воевать но вые сег мен ты рын ка. 

Ин но ва ци он ный мар ке тинг необ хо дим для то го, что бы на ша  
ст ра на бы ла однгим из ве ду щих го су да рс тв в ми ре, обес пе чи вая вы
со кую кон ку рен тос по соб ность и ин но ва ци он ные про дук ты, что бы 
повысить вы со кий уро вень бла го сос тоя ния на се ле ния. 

При ни мая во вни ма ние раз ви тие сов ре мен ных тен ден ций ми ро
вой эко но ми ки, ав то ры пос та ра лись пре дос та вить ин но ва ци он ные 
спо со бы мар ке тин га в бу ду щем раз ви тии Ка за х стана.

Клю че вые сло ва: ин но ва ция, мар ке тинг, ме не дж мент, науч но
тех ни чес кий прог ресс, ин но ва ци он ный мар ке тинг, осо бен нос ти ин
но ва ци он но го мар ке тин га
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Бү гін де на рық та тауар жә не қыз мет ті жыл жы ту дың бә се ке-
лес тік ст ра те гиясын құ ру ды жа ңа ин но ва циялық ен гі зу лер дің 
қа тыс уын сыз жүр гі зу мүм кін емес бо лып есеп те ле ді. Мар ке-
ти нг те ком па нияға пай да сын мүм кін ді гін ше арт ты ру ға жә не 
на рық ауқы мын ке ңейтуге мүм кін дік бе ре тін ин но ва циялық 
тех но ло гиялар ке ңі нен қол да ны лу да. Сон дай-ақ ин но ва циялық 
тех но ло гиялар кө ме гі мен ин но ва циялық өнім ді жыл жы ту ды 
жү зе ге асы рып жә не оны тиім ді жү зе ге асы ру да на рық та таң дау 
жүр гі зу ге бо ла ды.

Қа зір гі кез де ин но ва ция – бә се ке ге қа бі лет ті лік ті арт ты ру-
дың ең бел сен ді құ ра лы бо лып та бы ла ды. Ол жа ңа тауар жә не 
қыз мет тү рін шы ға ру ға, жа ңа на рық ба за сын құ ру ға, ин вес ти-
ция ағы мын жә не шы ғын дар ды тө мен де ту ге мүм кін дік бе ре-
ді. Нақ ты рақ айт қан да, ин но ва циялық да му үр ді сі кез кел ген 
дағ да рыс тық жағ дай дан оңай шы ғу ға жә не эко но ми ка лық көр-
сет кіш тер дің ұл ғаюына әсе рін ти гі зе ді. Жа ңа тауар жә не жа ңа 
мар ке ти нг тік ба ғыт ты же тіл ді ру ар қы лы ком па ния өзі нің на-
рық та ғы үле сін жо ға ры ла ту ға, сәй ке сін ше кі рі сін арт ты ру ға 
мүм кін ді гі бар. Сол се беп ті қа зір гі таң да елі міз дің эко но ми ка-
сы ның дам уына бір ден-бір әсер лі ық па лын ти гі зе тін құ рал – 
ин но ва циялық мар ке тинг бо лып отыр. 

Ин но ва циялық мар ке тинг – тауар, қыз мет жә не тех но ло-
гиялар ға қа тыс ты жа ңа идея лар ды қол да ну да сұ ра ныс ты жә не 
қа жет ті лік ті ба рын ша қа на ғат тан ды ру мақ са тын да сұ ра ныс ты 
қа лып тас ты ру жә не анық тау ға ба ғыт тал ған жа ңа ен гі зу лер на-
ры ғын да ғы қыз мет бо лып та бы ла ды. Сон дай-ақ ин но ва циялық 
мар ке тинг – өн ді ріс те гі үр діс тер ді да мы ту жә не ноу-хауға ай-
нал ды ру тү рін де ерек ше ле не ді [1]. Осы орай да ин но ва циялық 
мар ке тинг тү сі ні гі не бе ріл ген көп те ген анық та ма лар дың бі рі не 
сүйен сек, ин но ва циялық мар ке тинг тұ ты ну шы лар дың қа жет ті-
лік те рін қа на ғат тан ды ру ға ба ғыт тал ған, ин но ва циялық жо ба ны 
жа саудан оны тұ ты ну шы ға жет кі зу ге де йін гі мар ке ти нг тік құ-
рал дар ды тиім ді қол да ну іс-әре кет те рі нің жиын ты ғы [3]. Яғ ни, 
жа ңа бір ин но ва циялық өнім нің жо ба сын жос пар лап, оны жа-
сап шы ға рып, ары қа рай тұ ты ну шы ға жет кі зу ба ры сын да жа са-
ла тын ба ры сын да жа са ла тын мар ке ти нг тік іс-әре кет тер жиын-
ты ғы бо лып та бы ла ды. 

 ИН НО ВА ЦИЯЛЫҚ 
МАР КЕ ТИ НГ ТІҢ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ 
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 Ин но ва циялық мар ке ти нг тің ерек ше лік те рі 

Со ны мен қа тар та ғы бір анық та ма бо йын ша 
ин но ва циялық мар ке тинг кон цеп циясы жал пы 
мар ке ти нг тік қыз мет тің, на рық ты зерт теу жә не 
кез кел ген ұйым ның бә се ке лес тік ст ра те гиясын 
із деудің не гі зі бо лып та бы ла ды [2]. Қа зір гі кез-
де кез кел ген ұйым да ғы мар ке тинг бө лім де рі нің 
ин но ва циялар ды із деу ке зе ңін де гі не гіз гі мін дет-
те рі на рық ты зерт теу: сұ ра ныс, тұ ты ну шы лар-
дың мі нез-құл қы жә не қа лауы, бә се ке лес тік дең-
гейі жә не бә се ке ге қа бі лет ті өнім дер дің бо луы, 
на рық та жа ңа тау ар ды тиім ді ор на лас ты ру мүм-
кін дік те рі бо лып отыр. Жал пы ла ма айт қан да, 
ин но ва циялық мар ке тинг – жа ңа на рық ты жә не 
тұ ты ну шы лар дың жа ңа қа жет ті лік те рін қа лып-
тас ты ру бо лып та бы ла ды.

Жо ға ры да кел ті ріл ген анық та ма лар ға сәй-
кес, ин но ва циялық мар ке тинг бү гін де кез кел ген 
ком па нияның өмір сү ру цик лын да бас ты ба ғыт 
бо лып та бы ла ды жә не биз нес фи ло со фиясы ре-
тін де ин но ва циялық мар ке тинг кә сіп кер лік қыз-
мет тің не гі зін де ой лау жүйе сін жә не идеоло-
гиялық не гіз ді ұсы на ды.

Тал дау үр ді сі ре тін де ин но ва циялық мар-
ке тинг зерт теу мі нез-құл қы ны жү зе ге ас уын  
қа рас ты ра ды: на рық кон ъюнк ту ра сын зерт теу 
мақ са тын да мар ке ти нг тік зерт теу жүр гі зу, тұ-
ты ну шы лар дың тал ға мын анық тау, ин но ва цияға 
сұ ра ныс тың өс уін  бол жам дау, сег мент теу жә не 
мақ сат ты сег мент ті таң дау, ин но ва ция үшін мар-
ке тинг ст ра те гиясын ен гі зу жә не т.б

Бел сен ді үр діс ре тін де ин но ва циялық мар ке-
тинг на рық та ғы ин но ва цияны жыл жы ту мен жә-
не жай ғас ты ру мен бай ла ныс ты бір не ше мін дет-
тер ді ше шу ге мүм кін дік бе ре ді.

Ин но ва циялық ме не дж мент қыз ме ті ре тін де 
ин но ва циялық мар ке тинг тауар, қыз мет, тех но-
ло гияға қа тыс ты жа ңа идея лар ды із деу ке зе ңі нен 
бас та ла ды жә не тауар дың то лық өмір лік цик лы-
ның ке зе ңі мен аяқ та ла ды.

Бас қа ша айт кан да, ин но ва циялық мар ке тинг 
нақ ты бір мін дет ті құ ру да тиім ді ше шім қа был-
дау ды қам та ма сыз ете тін ғы лы ми-зерт теу, өн ді-
ріс тік, ұйым дық, ком мер циялық жә не қар жы лық 
ша ра лар дың ке ше нін құ раушы ин но ва циялық жо-
ба бо лып та бы ла ды. Бұл жер де ин но ва циялық жо-
ба ның бар лық мақ сат та рын тал дау ма ңыз ды: кә-
сі по рын өні мі нің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру, 
ком па нияның ұзақ мер зім ді өсу дең ге йін  тұ рақ ты 
ұс тап тұ ру үшін ин но ва циялық ба за ны құ ру жә не 
кә сі по рын ның эко но ми ка лық қа уіп сіз ді гін қам-
та ма сыз ету. Бұл мақ сат тар ды орын дау ар қы лы 
ком па нияның эко но ми ка лық өсу көр сет кіш те рі не 
алып ке ле тін ин но ва циялық мар ке ти нг тің мак си-
мал ды түр де нә ти же бе руімен си пат та ла ды.

Көп жағ дайда эко но ми ст тер ин но ва циялық 
мар ке тинг жә не мар ке тинг ин но ва циясы тү сі нік-
те рін бір-бі рі нен ажы ра та ал май қа лып жа та ды. 
Не гі зін де бұл екі түр лі ұғым емес,, бі рақ ин но-
ва циялық мар ке тинг мар ке тинг ин но ва циясы на 
қа ра ған да әл де қай да ке ңі рек тү сі нік жә не оның 
құ ра мы на ұйым мис сиясы, ой лау фи ло со фиясы, 
ғы лы ми зерт теу айма ғы, бас қа ру мә не рі жә не 
тәр ті бі кі ре ді. Бұл үн дес кен жа ңа шыл дық, қа-
рым-қа ты нас тың ерек ше тү рі жә не тәуе кел ді 
то лық қа был дау. Мар ке тинг ин но ва циясын да ғы 
бас ты нәр се – тұ ты ну шы ның жа ңа тау ар ды қа-
был дауы жә не тұ ты ну шы үшін ма ңыз ды са па 
көр сет кіш те рін мұ қият зерт теу ге не гіз дел ген жа-
ңа тау ар ға де ген сұ ра ныс ты зерт теу мен бол жау.

Ин но ва циялық мар ке ти нг тің не гіз гі қа ғи да-
ла ры: 

– кә сі по рын ды бас қа ру жүйе сін де зерт теу;
– өн ді ріс тік жә не мар ке ти нг тік қыз мет бі рі гуі;
–  мар ке ти нг тік зерт теу жүр гі зу ді та лап ете-

тін ұзақ мер зім ді бо ла шақ қа бағ дар лау жә не жо-
ға ры тиім ді ша ру ашы лық қыз мет ті қам та ма сыз 
ете тін ин но ва циялар ға қа тыс ты идея лар ды алу; 

– өза ра тәуел ді жә не өза ра ке лі сіл ген ст-
ра те гиялар мен әлеует ті бел сен ді тұ ты ну шы-
лар дың та лап та ры на сәй кес тә жі ри бе лер жә не 
олар дың қы зы ғу шы лық та ры на ба ғыт тал ған ин-
но ва циялар әре кет тер жүр гі зу ді қол да ну[2].

Кө бі не се, ин но ва циялық мар ке тинг на рық-
ты тал дау ға ба ғыт тал ған, тауар дың са ту кө ле-
мін арт ты ру ға мар ке ти нг тік ст ра те гия құ ру жә не 
оны тә жі ри бе лік тұр ғы да жү зе ге асы ру тә різ ді 
ша ра лар дың жиын ты ғын құ рай ды. Өнім ді жыл-
жы ту ды тиім ді жү зе ге асы ру үшін мақ са ты на-
рық қа жа ңа тау ар ды ен гі зу тех но ло гиясын құ ру 
бо лып та бы ла тын ст ра те гиялық ин но ва циялық 
мар ке тинг әдіс те рін үне мі қол дан ған жөн. 

Ин но ва циялық мар ке тинг ерек ше лік те рі не 
тауар дың на рық қа шы ғу ст ра те гиясын нақ ты ке-
зең дер ге бө ле оты рып, ол ке зең дер ді қа таң түр-
де рет ті лік бо йын ша жү ріп өтуі жат қы зы ла ды. 
Олар ды то лы ғы рақ қа рас тыр сақ:

– Ст ра те гиялық ин но ва циялық мар ке тинг 
ал ды мен ел де гі мак роэко но ми ка лық жағ дайды 
зерт теу ді бол жайды: инф ля ция дең гейі, ха лық тың 
тө лем қа бі лет ті лі гі, оның құ ра мы жә не өсу қар қы-
ны, саяси жағ дай лар, са лық тө леу заң ды лы ғын да-
ғы өз ге ріс тер, өнім өн ді ру кө ле мі жә не т.б.

– Так ти ка лық ин но ва циялық мар ке тинг тех-
но ло гиясын қол да ну тауар дың на рық тық тар-
тым ды лы ғын мұ қият тал дау дан бас та ла ды. Бұл 
уа қыт ара лы ғын да сол не ме се бас қа тау ар ға тұ-
ты ну шы лар дың сұ ра ны сы зерт те ле ді, яғ ни не 
үшін са ту нүк те ле рін де са тып алу шы лар ға сұ рау 
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жүр гі зі ле ді жә не т.б. Осы ақ па рат не гі зін де ин-
но ва циялық мар ке ти нг тің құ рал да рын пай да ла-
ну ар қы лы қан дай тауар тү рі, қан дай са па да жә-
не қан ша лық ты ба ға да бо ла тын ды ғы анық тал ған 
на рық тық сег мент те бел гі лі бо ла ды.

– Мар ке ти нг тің ин но ва циялық әдіс те рі-
не на рық та ғы тауар дың бә се ке ге қа бі лет ті лі гін 
зерт теу жә не оның ұқ сас тауар лар қа та ры нан по-
зи циясын анық тау жа та ды.

– Cоң ғы ке зең де кә сі по рын қыз ме ті нің ба-
ғыт та рын қа рас ты ру мен жә не оның ішін де ең 
тиім ді сін анық тау мен құ ры ла тын «порт фель ді» 
ана лиз жүр гі зі ле ді.[4] Бұл мар ке ти нг тің ин но ва-
циялық ст ра те гияла рын қол да ну ар қы лы бә се ге-
ке қа бі лет ті жә не са тып алу шы үшін тар тым ды 
тауар лар ды жыл жы ту мақ са тын да жүр гі зі ле ді. 
Де мек, таң дал ған ст ра те гия тә жі ри бе де мак си-
мал ды та быс алу үшін жә не тауар дың на рық-
та ғы үле сін ке ңейту мақ са тын да жү зе ге асы ры-
ла ды. Бұл ке зең де ин но ва циялық мар ке ти нг тің 
ерек ше лік те рі жү зе ге асы ры ла тын тауар лар дың 
анық тал ған нақ ты түр ле рі, жақ сы пай да алу 
үшін оған тиім ді ба ға ны қою бо лып та бы ла ды, 
бі рақ са тып алу шы үшін жү зе ге асы ру ор нын 
таң дау жә не жыл жы ту ст ра те гиясы (жар на ма-
лық ком па ния, өн ді ріс тік тех но ло гиялар ды же-
тіл ді ру т.б) айт ар лық тай тар тым ды бо ла ды.

Ин но ва циялық мар ке ти нг тің дәс түр лі мар ке-
ти нг тен бас ты айыр ма шы лы ғы, ин но ва циялық 
мар ке тинг нақ ты тауар мен емес, оның идеясы-
мен жә не жа ңа шыл ды ғы мен жұ мыс жа сай ды. 
Бұл жер де гі не гіз гі мін дет атал ған идея лар не ме-
се жа ңа шыл дық тар ин но ва цияны қол дау ға ке те-
тін шы ғын ды жа ба ала тын дай, та быс алып ке ле 
ала тын ды ғы на көз жет кі зу мен, яғ ни анық тау мен 
бай ла ныс ты. 

Со ны мен қо са, ин но ва циялық мар ке ти нг тің 
ерек ше лік те рі не ке ле сі лер жа та ды: бі рін ші ден, 
бұл ғы лы ми-тех ни ка лық жұ мыс нә ти же сі нің са-
ла ара лық ерек ше лік те рін есеп ке алу мін дет ті лі гі. 
Атал ған қа ғи да бір не ше са ла да нақ ты жа ңа шыл-
дық тар ды қол да ну қа жет ті лі гін зерт теу не гі зін-
де жү зе ге асы ры ла ды. Екін ші ден, ғы лы ми-тех-
ни ка лық өнім дер ді са ту ке зін де тә жі ри бе сі бар, 
көп жағ дайда ұжым дық тұ ты ну шы ға (фир ма 
аты нан са тып алу ко мис сиясы) ба ғыт та лу қа жет. 
Өнім нің осы тү рі нің са ты луы ұзақ уа қыт тық жә-
не қиын ке ліс сөз дер нә ти же сін де жү зе ге аса ды. 
Ин но ва циялық тауар лар тұ ты ну шы лық на рық-
та ал дын ала таң да ла тын тауар лар қа та ры на 
жат қы зы ла ды. Осы ның нә ти же сін де са тып алу 
үр ді сі от ба сын да ғы қайта-қайта са лыс ты ру жә-
не тал қы лау ар қы лы жү зе ге аса ды. Үшін ші ден, 
ғы лы ми-тех ни ка лық өнім дер мен ин но ва циялық 

тауар лар ды са ту жар на ма ның мін дет ті лі гін бол-
жайды, егер тұ ты ну шы ға ин но ва цияның ма ғы-
на сын нақ ты лы тү сін ді рме се, ол тау ар ды са тып 
ал май ды, се бе бі, ол тауар мен мүл де та ныс емес. 
Төр тін ші ден, ин но ва циялық өнім дер дің тех ни ка-
лық күр де лі болуына бай ла ныс ты өн ді ру ші ком-
па ния са ту дан ке йін гі қыз мет көр се туі мін дет-
ті. Бұл жер де қыс қа ша айтатын бол сақ, қыз мет 
бол ма са – жа ңа тауар дың ком мер циялық та быс-
ты лы ғы бол майды. Бе сін ші ден, ин но ва циялық, 
ғы лы ми-тех ни ка лық өнім дер дің өт кі зі луі тұ ты-
ну шы ның ин но ва циялық әлеуеті нің са па сы мен 
кө ле мі не тәуел ді бо луымен анық та ла ды. 

Ин но ва циялық мар ке тинг ұйым ның жұ мыс 
жа саушы бар лық са ла сын да шы ғар ма шы лық 
тә сіл дер ді қол да ну ды бол жай оты рып, бә се ке ге 
қа бі лет ті тау ар ды шы ға ру жә не ұйым ның тех-
но ло гиясын же тіл ді ру мақ са тын да әр қа шан жа-
ңа идея лар ды ен гі зу ге жә не із деуге ба ғыт тайды. 
Қа зір гі за ман ғы зерт теу ші лер дәс түр лі ой лау мен 
ерек ше ой лау шең бе рін де гі ин но ва циялық мар-
ке ти нг тің мүм кін ба ғыт та рын бө ліп көр се те ді. 
Егер бі рін ші ба ғыт, ұйым ның нақ ты мақ сат та ры, 
мақ сат ты на рық тар мен мүм кін ші лік тер не гі зін-
де өнім жа сауды көз де се, екін ші ба ғыт  шек тел-
ме ген ин но ва циялық идеяны із деу үр ді сін жә не 
идея ның ұйым ның бар лық мақ сат та ры нан бі-
рін ші тұр уын  бол жайды. Екін ші ба ғыт ірі ұйым-
да ин но ва циялық бө лім нің болуын  жә не жа ңа 
тауар лар мен тех но ло гиялар дың пай да болуына 
алып ке ле тін тәуеке лі жо ға ры жо ба лар ды жү зе ге 
асы ру ға ба ғыт тал ған вен чур лық фир ма лар дың 
болуын  ес кер те ді.

Қо ры та айт қан да, ин но ва циялық мар ке тинг 
тү сі ні гі нің мә ні мен ерек ше лік те рін зерт тей оты-
рып, мы на дай анық та ма бе ру ге бо ла ды: тұ ты ну-
шы лар дың қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ра оты-
рып, пай да та бу ға ба ғыт тал ған, ин но ва циялық 
жо ба лар ды бол жап, оны жа сап шы ға ру дан бас-
тап, тұ ты ну шы ға жет кі зу ге де йін гі мар ке ти нг тік 
құ рал дар ды қол да ну іс-ша ра ла ры ның жиын ты ғы 
бо лып та бы ла ды. Елі міз де гі ин но ва циялық мар-
ке ти нг тің дам уын да ғы бас ты ба ғыт тар: ин но ва-
цияға де ген сұ ра ныс ты қа лып тас ты ру, ин вес ти-
циялық, ұйым дас ты ру шы лық-құ қы лық, кадр лық 
сұ рақ тар ды ше шу – ин но ва циялық мар ке ти нг ті 
қол да ну дең ге йін  ке ңейтуде нақ ты рөл ге ие бо-
лып та бы ла ды. Осы ның ар қа сын да екі жақ та же-
ңіс ке же те ді: өн ді ру ші жә не тұ ты ну шы. Әртүр лі 
өнім дер дің топ та ма сы на қа тыс ты ин но ва циялық 
мар ке ти нг ті құ ру да, ин но ва ция на ры ғын да, ин-
но ва циялық қыз мет тің суб ъек ті ле рі, оны қол да-
ну дың шарт та ры мен мүм кін ді гін де әртүр лі лік 
бай қа ла ды. Сон дық тан ин но ва циялық мар ке  - 
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 Ин но ва циялық мар ке ти нг тің ерек ше лік те рі 

ти нг ті жү зе ге асы ру да жа ңа әдіс тер ді қол да ну қа-
жет. Сәй ке сін ше, мұн дай тұ жы рым эко но ми ка-
ның дам уын да жа ңа тер бе ліс бе ре ді жә не елі міз 

озық тех но ло гиялы көш бас шы лар мен бә се ке ге 
қа бі лет ті болуын да ин но ва циялық мар ке ти нг тің 
қо сар үле сі мол деп қо ры тын ды лауға бо ла ды.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да 
қа зір гі кез де гі ипо те ка лық  

не сиелен ді ру дің мә се ле ле рі 
мен да му перс пек ти ва ла ры

Ипо те ка лық не сиелеу ком мер циялық жә не ар найы ма ман дан ған 
банк тер мен, не сиеқар жы ме ке ме ле рі мен, жыл жы майт ын мү лік (жер, 
тұр ғын үй, өн ді ріс тік не ме се ком мер циялық айна лым да ғы жыл жы
майт ын мү лік) ке піл ді гі мен бе рі ле тін ұзақ мер зім ді қа рыз дар бо лып 
та бы ла ды. Мен шік құ қы не сиелеу ке зін де кре ди тор ға өте ді, бі рақ 
мү лік қа рыз алу шы ның пай да лан уын да бо ла ды. Қа зақ стан да ипо те
ка лық не сиелен ді ру 2000 жыл дар дың ор та сын да жо ға ры қар қын мен 
да мы ды. Де ген мен, 20072008 жыл дар да ғы әлем дік қар жы лық дағ
да рыс бұл не сие тү рі нің дам уына ке рі әсе рін ти гіз ді. Жыл жы майт ын 
мү лік на ры ғын да ғы сұ ра ныс күрт тө мен деп, қа зір гі кез де ипо те ка
ның не сие порт фе лін де гі үле сі тө мен дең гейде бо лып тұр. Ма қа ла да 
қазiргi кез де Қа зақ стан да ипо те ка лық не сие бе ру жүйесiнің жағ дайы, 
оны қа лып тас ты ру жә не да мы ту жол да ры қа рас ты рыл ған. Тал дан
ған ерек ше лік тер ді ес ке ре оты рып, Қа зақ стан да ғы ипо те ка лық не
сиелен ді ру дің да му перс пек ти ва ла рын ал дынала бол жауға бо ла ды. 

Тү йін  сөз дер: Ипо те ка лық не сиелен ді ру, банк жүйесі, не сие қор
жы ны, қар жы жүйесі, жыл жы майт ын мү лік.

Dauliyeva G.R., Seidaliyev M.M.

Current problems and prospects 
of development of mortgage 

lending in the Republic of 
Kazakhstan

Mortgage lending is the longterm loan, which is issued by commer
cial and specialized banks and financial institutions with the pledge of real 
estate (land, house, real estate in the production and commerce). Owner
ship passes to the creditor, but the property can have used by the buyer. In 
Kazakhstan, mortgage lending developed rapidly in the mid2000s. How
ever, the global financial crisis of 20072008 affected negatively on its 
development. The demand for the real estate market dropped sharply and 
the share of mortgages in the loan portfolio decreased significantly. The 
article discusses the current state of the mortgage lending system in Ka
zakhstan. Considering the analyzed features, we can predict the prospects 
of development of mortgage lending in Kazakhstan.

Key words: Mortgage lending, banking system, credit portfolio, finan
cial system, real estate.

Даулиева Г.Р., Сей да лиев М.М.

Те ку щие проб ле мы  
и перс пек ти вы раз ви тия  

ипо теч но го кре ди то ва ния  
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

Ипо теч ное кре ди то ва ние яв ляет ся одним из видов дол гос роч
ного зай ма, ко то рый вы дает ся ком мер чес ки ми и спе ци али зи ро ван ны
ми бан ка ми, кре дит нофи нан со вы ми уч реж де ниями под за лог в ви де 
нед ви жи мос ти (зем ля, жи лой дом, нед ви жи мос ть в сфе ре произ во д 
с тва и ком мер ции). При кре ди то ва нии пра во собст вен нос ти пе ре хо
дит кре ди то ру, но нед ви жи мос ть на хо дит ся в рас по ряже нии по ку
па те ля. В Ка за х стане ипо теч ное кре ди то ва ние в се ре ди не 2000х  гг. 
раз ви ва лось вы со ки ми тем па ми. Тем не ме нее, ми ро вой фи нан со вый 
кри зис 20072008 го дов от ри ца тель но пов лиял на ее раз ви тие. Сп рос 
на рын ке нед ви жи мос ти рез ко сни зил ся, и в дан ное вре мя до ля ипо
те ки в кре дит ном порт фе ле зна чи тель но умень ши лась. В статье рас 
с мат ри вает ся те ку щее по ло же ние сис те мы ипо теч но го кре ди то ва ния 
в Ка за х стане. Учи ты вая проана ли зи ро ван ные осо бен нос ти, мож но 
сп рог но зи ро вать перс пек ти вы раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния в 
Ка за х стане. 

Клю че вые сло ва: ипо теч ное кре ди то ва ние, бан ковс кая сис те ма, 
кре дит ный порт фель, фи нан со вая сис те ма, нед ви жи мос ть.
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Ипо те ка лық не сиелен ді ру дің көп те ген ел дер де ха лық ты 
бас па на мен қам та ма сыз ету де ат қа ра тын рөлі көп ші лік ке мә лім. 
Та быс та ры ша ғын бол ға ны мен, оны тұ рақ ты ала тын аза мат тар 
үшін тұр ғынүйді мен шік ке са тып алу ға жағ дай жа саумен қа-
тар, ипо те ка лық не сиелен ді ру жүйесі құ ры лыс са ла сы на ин вес-
ти циялар тар ту ға мүм кін дік бе ре ді. 

Көп те ген банк тер өз де рі нің ипо те ка лық не сиеле рін ұсы на-
ды, де ген мен олар ды алу көп ші лік үшін қолже тім ді емес. Өйт-
ке ні, банк тер өз де рі нің не сиелік тәуе кел де рін азайту үшін жо ға-
ры пайыз дық став ка лар ды (12-14%) бел гі ле ді, бас тап қы жар на 
со ма сы тұр ғынүй құ ны ның 15-50%-ын құ ра ды, ал не сиелер 
бо йын ша қыс қа мер зім дер – бар бол ға ны 5-10 жыл, көп ші лік 
үшін не сиені уақы ты лы тө леу мүм кін ді гін бір ден жоқ қа шы ғар-
ды. Ипо те ка лық не сиелер ді бе ру дің мұн дай шарт та ры ор та ша 
дең гейде гі кі рі сі бар, нақ ты қа рыз алу шы ны тұр ғынүйді са тып 
алу ға не сиені алу мүм кін ді гі нен айыра ды.

Ел эко но ми ка сы үшін ипо те ка ның мә ні мы на лар дан кө рі не ді:
– ке піл ме ха низ мі ар қы лы ша ру ашы лық айна лы мы на жыл-

жы майт ын мү лік тү рін де ка пи тал дың тар ты луы, са лын ған құн-
ды қа ғаз дар дың екін ші на ры ғы ар қы лы эко но ми ка ны сауық-
тан ды ру дың ма ңыз ды фак то ры;

– жыл жы майт ын мү лік на ры ғы ақ ша қа ра жат та ры ның ба-
сым бө лі гін бай ла ныс ты ра ды, сол ар қы лы ма ңыз ды ан ти инф-
ля циялық фак тор бо лып та бы ла ды. Мы са лы, АҚШ-та ор та ша 
аме ри кан дық тың 25% та бы сы жыл жы майт ын мү лік бо йын ша 
қа рыз дар ды тө леуге ке те ді [1].

– жыл жы майт ын мү лік ке қо сыл ған ха лық тың ақ ша қа ра-
жат та ры ауыл ды, қа ла ны, жер гі лік ті құ ры лыс комп лек сін са лу-
ға, жұ мыс орын да рын құ ру ға қо сы ла ды, олар да ла ға кет пейді. 
(Мы са лы, қым бат тұ ты на тын тауар лар ды са тып алу үшін ше тел 
өн ді ру ші ле рін қар жы лан ды ру ға).

– ке піл ге жыл жы майт ын мү лік бе ру ар қы лы не сиелен ді ру 
әлем де жал пы қа был дан ған не сиенің қайтарым ды лы ғын қам та-
ма сыз ету жүйе сін жол ашу ға мүм кін дік бе ре ді;

– ипо те ка лық не сиелеу дің да муы инф ля цияның жо ға ры қар-
қын ды жағ да йын да жә не ұзақ мер зім дік не сие ре су рс та ры ның 
тап шы лы ғы жағ да йын да ша ру ашы лық жүр гі зе тін суб ъек тер дің 
ин вес ти циялық бел сен ді лі гін үл кейтуге мүм кін дік бе ре ді [1].

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА 

ҚА ЗІР ГІ КЕЗ ДЕ ГІ  
ИПО ТЕ КА ЛЫҚ  

НЕ СИЕЛЕН ДІ РУ ДІҢ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ МЕН ДА МУ  

ПЕРС ПЕК ТИ ВА ЛА РЫ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі кез де гі ипо те ка лық не сиелен ді ру дің мә се ле ле рі мен да му перс пек ти ва ла ры

Қа зақ стан да ғы ипо те ка ны пай да ла ну дың кең 
та рал ған тү рі – не сиеге пә тер алу бо лып та бы ла-
ды. Ипо те ка лық не сиелен ді ру ха лық тың – тұр-
ғынүй жағ да йын  жақ сар ту да ғы, банк тің тиім ді 
жә не та быс ты жұ мыс та ғы, құ ры лыс ке ше ні нің 
өн ді ріс тің жә не ха лық ты ипо те ка лық не сиелен-
ді ру ді ке ңі мен та ра ту ға ық пал ете тін эко но ми ка-
лық өсу ге мүд де лі мем ле кет тің сер пін ді жұ мыс 
іс те уіне де ген мүд де лер ді ке лі су ге мүм кін дік 
бе ре ді. Ипо те ка лық не сиелер екін ші дең гейлі 
банк тер мен бе рі ле ді жә не әр қай сы сы ның не сие 
бе ру шарт та ры әртүр лі. Ипо те ка шарт та ры, бас-
қа не сиелер сияқ ты не сиелен ді ру мер зі мі жә не 
пайыз дық мөл ше рі мен си пат та ла ды. Со ны мен 
қа тар ипо те ка жағ да йын да не сие со ма сы алы-
на тын үй құ ны ның бір ша ма пайы зын құ рай ды. 
Құн ның қал ған бө лі гі, бас тап қы жар на бо лып 
есеп те ле ді жә не ипо те ка лық не сие алу үшін 
не сие алу шы да бо луы қа жет. Ипо те ка ның ма-
ңыз ды шарт та ры ның бі рі, өзі нің жа ңа үйі үшін 
ипо те ка лық банк ке бе ре тін тө лем дер ді жүр гі зу 
тәр ті бі бо лып та бы ла ды. Ипо те ка да ғы не сие ва-
лю та сы ұлт тық жә не ше тел дік бо луы мүм кін.

Қа зақ стан да ипо те ка лық не сиелен ді ру ді жә-
не жал пы ипо те ка на ры ғын рет теу Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның «Жыл жы майт ын мү лік ипо-
те ка сы ту ра лы» 1995 жыл ғы 23 жел тоқ сан да ғы 
№ 2723 За ңы ар қы лы жү зе ге асы ры ла ды. Осы 
Заң мен мiндет те ме лердi қам та ма сыз ету жо лы 
ретiнде мүлiк ипо те ка сын қол да ну кезiнде туын-
дайт ын қа ты нас тар рет те ледi. Осы Заң пен бас қа 
да заң актiлерi ара сын да мүлiк ипо те ка сын рет-
теу бөлiгiнде қай шы лық тар туын да ған жағ дайда 
осы Заң ның нор ма ла ры қол да ны ла ды [2]. Со ны-
мен қа тар та ғы да бір нор ма тив тік құ жат Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 2000 жыл ғы 28 
қа ра ша N 1774 қаулы сы «Тұр ғынүй құ ры лы сын 
ұзақ мерзiмдi қар жы лан ды ру дың жә не ипо те ка-
лық не сие бе ру жүйесiн да мы ту дың бағ дар ла-
ма сын бекiту ту ра лы» осы ипо те ка на ры ғы ның 
қыз ме тін ті ке лей рет тейді. 

Уәкі лет ті ор ган (ҚР Ұлт тық Банк) ипо те ка-
лық ұйым дар ға қа тыс ты мы на дай өкі лет тік тер ді 
жү зе ге асы ра ды:

1) ипо те ка лық ұйым дар ға Заң да көз дел ген 
банк опе ра цияла рын жү зе ге асы ру ға ли цен зия-
лар бе ре ді;

2) ипо те ка лық ұйым дар дың ті зі лі мін жүр-
гі зе ді;

3) пру ден ция лық нор ма тив тер ді жә не ипо те-
ка лық ұйым дар сақ тау ға мін дет ті бас қа нор ма-
лар мен ли мит тер ді бел гі лей ді;

4) ипо те ка лық ұйым дар орын дау ға мін дет ті 
нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер ді шы ға ра ды;

5) ипо те ка лық ұйым дар есеп ті лі гі нің тіз бе-
сін, ны сан да рын, та быс ету мер зім де рі мен тәр-
ті бін бел гі лей ді;

6) ипо те ка лық ұйым дар дың қыз ме ті не дер-
бес не бас қа ұйым дар ды тар та оты рып, тек се ру 
жүр гі зе ді [2]

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ипо те ка лық 
не сиелеу ді қол дау ша ра ла ры «Бәйтерек» ұлт-
тық бас қа ру шы хол дин гі нің ен ші лес ұйымы 
«Қа зақ стан Ипо те ка лық Ком па ниясы» ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Ком па нияның мін де ті – ипо те-
ка лық не сие бе ру дің екін ші на ры ғын да ғы қар-
жы опе ра то ры ре тін де ипо те ка лық не сие бе ру 
са ла сын да мем ле кет тік сая сат ты іс ке асы ру, 
әлеу мет ті-бағ дар лау тап сыр ма ла рын ше шу 
мақ са тын да жал ға бе рі ле тін тұр ғынүй лер ді 
тұр ғын дар дың ба сым көп ші лі гі не бе ру ар қы лы 
тұр ғын дар ды тұр ғын үй лер мен қам сыз дан ды-
ру ды арт ты ру, «Ст ра те гия – 2050» бағ дар ла-
ма сы мен ал ға қойыл ған эко но ми ка ның әлеу-
мет ті-тұр ғынүй са ла сын да ғы мақ сат тар ға қол 
жет кі зу. Бұл ұйым «Өңір лер ді да мы ту дың 2020 
жыл ға де йін гі бағ дар ла ма сын» іс ке асы рып жа-
тыр. Оның ерек ше лі гі:

– Жал ға бе ру мер зі мі өт кен нен ке йін  тұр ғын 
үй жал ға алу шы ның мен ші гі не өте ді;

– Са тып алу құ қы ғы мен жал ға бе ру мер зі мі 
20 жыл ға де йін ;

– Жал ға бе ріл ген тұр ғынүйді 5 жыл өт кен-
нен ке йін  са тып алу мүм кін ді гі;

– Та бы сы жет кі лік сіз бол ған да ке піл гер лер-
ді тар ту мүм кін ді гі.

Бағ дар ла ма ның не гіз гі ба ғыт та ры ның бі-
реуі қол же тім ді тұр ғынүй лер ді са лу, «Қа зақ стан 
Ипо те ка лық Ком па ниясы» ИҰ» АҚ (ҚИК) бағ-
дар ла ма опе ра тор ла ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. 
Бағ дар ла ма ның мақ са ты – ел дің ұтым ды ау мақ-
тық ұйым дас ты рылуын  қа лып тас ты ру, эко но ми-
ка лық өсу ор та лық та рын да ха лық тың жә не ка-
пи тал дың шо ғыр лан уын  ын та лан ды ру ар қы лы 
өңір лер дің әлеу мет тік-эко но ми ка лық әлеуе тін 
да мы ту үшін жағ дай лар жа сау [3]. 

ҚР-ның екін ші дең гейлі банк те рін де соң ғы 
жыл да ры ипо те ка лық қор жын ның өсуі бай қал-
ған (1-Су рет). Бі рақ 2014 жыл ғы де валь ва циядан 
ке йін  жә не жал пы әлем де гі қар жы лық тұ рақ-
сыз дық қа бай ла ныс ты бұл не сие тү рі нің үле сі 
ке міп жа тыр. Банк тер не сие пайы зын азай ған 
сұ ра ныс қа сәй кес тө мен дет кен жоқ, тиісі ні ше, 
клиент үшін ипо те ка лық не сиені алу тиім сіз бо-
ла ды. Со ны мен қо са ипо те ка лық не сие қор жы-
ны ның өсуі жыл жы майт ын мү лік ба ға сы на ті ке-
лей тәуел ді. Ал соң ғы жыл да ры бұл сек тор да тек 
ба ға ның тө мен деуі бай қа ла ды. 
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Қа зір гі кү ні банк тер клиент тер үшін қолже-
тім ді, не ғұр лым ашық бо ла оты рып, клиент тер-
ге ың ғай лы жағ дай лар жа сай бас та ды, бі рақ, 
проб ле ма лық ипо те ка лар мен жұ мыс бо йын ша 
банк тер дің тә жі ри бе сін, сон дай-ақ рет теуіш тер 
мен заң на ма та лап та ры ның кү шеюін ес ке ре оты-
рып, банк тер клиент тер дің тө лем қа бі лет ті лі гін 
ба ға лауға жә не не сиені ре сім деу үде ріс те рі не 
қойыла тын та лап тар ды кү шейт ті.

2012 жыл дың 1 қаң та рын да ғы ста тис ти ка-
лық мә лі мет тер ге сүйен сек (1-кес те), ха лық-

қа тұр ғынүй са лу ға жә не са тып алу ға бе ріл ген 
ипо те ка лық не сиенің жал пы со ма сы 678522 млн 
тең ге, ал, 2013 жыл дың 1 қаң та рын да 735020 
млн тең ге ні құ рап, ал дың ғы жыл мен са лыс тыр-
ған да 56498 млн тең ге не ме се 8,3%-ға өс кен [5].

2014 жыл дың бі рін ші жар ты жыл дық қо ры-
тын ды сы бо йын ша, БТА, Каз ком жә не Ха лық 
Банк те рін де бе ріл ген ипо те ка лық қа рыз дар кө-
ле мі 344,4 мл рд. тең ге ні құ ра ды. 2012 жыл дың 
бі рін ші жар ты жыл ды ғы мен са лыс тыр ған да, бұл 
көр сет кіш 24 мл рд. тең ге ге кем. 

1-су рет – ҚР ЕДБ ипо те ка лық не сиеле рі нің қор жы ны (мл рд.тг) [4]
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Не сие бе ру ші ірі үш тік үшін (ҚР ЕДБ-ін де-
гі қа рыз қор жы ны ның жар ты сы на жуығы) ипо-
те ка лық не сие бе ру ма ңыз ды лы ғы ба сым емес. 
БТА қор жы нын да 5%-ды ға на құ ра са, Каз ком 
мен Ха лық Банк қор жын да рын да бар-жо ғы 6%-
ды құ рай ды.

Ипо те ка лық не сиені ең көп бер ген Бан к  
Цент р  Кре дит (160 мл рд. тең ге ге). Атал мыш 
Банк жал пы банк тік ипо те ка на ры ғы ның 16,7%-
ын ба қы лай ды жә не ипо те ка лық ба ғыт БЦК 
қор жы ны ның 17%-ын құ рай ды. Са лыс ты ра тын 
бол сақ, ЕДБ-де гі ипо те ка лық қа рыз дар дың үле сі 
9%-ды ға на құ рай ды. 

Ірі не сие бе ру ші лер та ра пы нан бол ған тұр-
ғын мақ са тын да ғы қа рыз дар дың ке рі көр сет кіш-
те рін, екін ші эше лон да ғы банк тер сәл тү зе ді де-
сек бо ла ды. 2013 мау сым айы ара лы ғын да на рық 
9% қос ты (өсім 73 мл рд. тең ге). Оң көр сет кіш ті 
қам та ма сыз ет кен қар қын ды үш тік: Сбер банк, 
Еура зия жә не Цес на  банк. Бұл үш тік тің ипо те ка-
лық на рық та ғы жал пы үле сі 5%-ға өсіп, 12,7%-
ды құ ра ды. Сбер банк ипо те ка лық қор жы ның екі 
есе өсір се, Цес на  банк пен Еура зиялық Банк бір 
жа рым есе өсір ді. 

2013 бі рін ші жар ты жыл дық қа қар жы лық 
есеп бе ру ле рін де 14 банк ипо те ка ту ра лы ақ па-
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рат та рын мә лім ет ті. Бұл топ тың мә лі мет те рі ҚР 
ЕДБ-ін де гі ипо те ка лық қа рыз дар дың жал пы кө-
ле мі нің 88%-ын бе ре ді [6].

Жал пы соң ғы жы лы ипо те ка лық не сиеге де-
ген сұ ра ныс тың тө мен деуі орын ал са да, ва лю-
та лық үлес ке кел ген де тең ге мен алын ған ипо-
те ка лық не сиелер дің са ны өсіп жа тыр (2-су рет). 
Бұ ның бас ты се беп те рі не ше тел ва лю та сы ның 

(АҚШ дол ла ры) бе рік болуын  жат қы за мыз. Яғ ни, 
тең ге нің құн сыз да нуы ке рі сін ше сұ ра ныс ты арт-
ты ра ды. Өйт ке ні, не сие пайызы ұлт тық ва лю та-
да жо ға ры бол ға ны мен, тұ ты ну шы лар дың ойын-
ша инф ля циялық үде ріс ар қа сын да бұл пайыз дар 
шы ғын ға ай нал майды. Тиі сін ше, клиент тер үшін 
бұл тиім ді бо лып та бы ла ды жә не ше тел дік ва лю-
та ға қа ра ған да, пайыз дық шы ғын дар аз бо ла ды. 

Бү гін гі кү ні жа ңа құ ры лыс үшін на рық та 
ипо те ка бо йын ша ор та ша пайыз ша ма мен жыл-
дық 12,3% құ рай ды. Көп те ген банк тер жа ңа құ-
ры лыс қа не сие бе ру үшін бұ рын мін дет ті «қо-
сым ша қам та ма сыз ету» тар ма ғын алып тас та ды. 
То лы ғы мен ал ған да жағ дай дағ да рыс қа де йін гі 
дең гейге же тіп қал ды. Мұн да әри не мем ле кет 
үл кен рөл ат қар ды: әртүр лі бағ дар ла ма лар шы-
ғар ды жә не заң дар ға тү зе ту ен дір ді. Дағ да рыс-
қа бай ла ныс ты мем ле кет тұр ғынүй на ры ғы на 
жағ дай жа сай бас та ды жә не елі міз де ақы рын дап 
құ ры лыс қа үлес тік қа ты су мә се ле сі ше ші ле бас-
та ды. Бү гін гі кү ні тұр ғынүй жағ дайла рын жақ-
сар ту бо йын ша бір не ше мем ле кет тік бағ дар ла-
ма лар бар, бі рақ олар ға қа ты су үшін бел гі лен ген 
та лап тар ға сай бо лу ке рек.

Қа зір гі кез де са рап шы лар дың айт уын ша, 
ипо те ка лық не сиелеу жүйесі нің әрі қа рай да муы 
үшін ке ле сі мә се ле лер ді ше шу ке рек [8]: 

2-су рет – Ұлт тық ва лю та да ғы ипо те ка лық не сиелер дің үле сі [7]
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a) ипо те ка ме ха низ мін іс ке асы ру мен ал ғаш-
қы жә не екін ші қайтара на рық тың (тұр ғынүй), 
ипо те ка лық не сиенің тиім ді қыз мет ет уін  қам та-
ма сыз ету ші нор ма тив тік жә не заң шы ға ру ба за-
сын же тіл ді ру; 

ә) на рық тың бар лық қа ты су шы ла ры ның өза-
ра тиім ді әре кет тес уін  қам та ма сыз ету ші инф ра-
құ ры лым ды жа сау; 

б) ипо те ка лық не сие суб ъек ті ле рі ара сын да-
ғы ер кін бә се ке лес ті тең жағ дай лар жа сау; 

в) аза мат тар ға ипо те ка са ла сы бо йын ша мә-
лі мет бе ріп, қар жы лық сау ат ты лық ты арт ты ру.

Қо ры тын ды лай ке ле, қазiргi кез де Қа зақ стан-
да ипо те ка лық не сие бе ру жүйесiн қа лып тас ты-
ру жә не да мы ту ар найы ма ман дан ды рыл ған ме-
ке ме лер жүйесiн құ ру мен тiке лей бай ла ныс ты. 
Ал ипо те ка лық жүйе қа лып та суы үшiн кез кел-
ген мем ле кет те оның банк жүйесі нің тұ рақ ты лы-
ғы ал ғы шарт бо лып та бы ла ды. 
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Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті 
мем ле кет тік қол дау жүйесі

Мем ле кет бас шы сы ның Жол да уын да елі міз де гі кә сіп кер лер ді 
қол дау ға көп кө ңіл бө лін ген. Жұ мы сын жа ңа бас та ған кә сіп кер лер
ге мем ле кет та ра пы нан әдіс те ме лік кө мек бе ру қа рас ты рыл ған. Ел
ба сы ның сын дар лы саяса ты – өр ке ниет ті ел дер қа та ры на кі ру де гі 
жал пы ға ор тақ ба ғыт. Бү гін де ша ғын жә не ор та кәсiпкерлiк ин но ва
циялық эко но ми ка да өз ор нын же дел iздеу үшiн өзiнiң икемдiлiгiн, 
ұт қыр лы ғын, на рық тық объек тивтiлі гін пай да ла нуы қа жет жағ дайға 
жет ті. Мем ле кет өз ке зегiнде кәсiпкерлiк ор та ның бас та ма ла рын iске 
асы ру ға қо лай лы жағ дай жа сауы үшін өз кө мегiн ша ғын жә не ор та 
кәсiпкерлiктiң бә се ке ге қабiлеттiлiгiн арт ты ру ға, елдiң ғы лы митех
но ло гиялық әлеуетiн арт ты ру ға ба ғыт тауы тиiс. Осы ны ес ке ре оты
рып, бе ріл ген ма қа ла да елі міз де гі ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті 
қол дау ша ра ла ры жә не де мем ле кет тің қол дау құ рал да ры мен те тік
те рі қа рас ты рыл ды. Со ны мен қа тар, қа зір гі елі міз ді ң э ко но ми ка лық 
жағ да йын  ес ке ре оты рып, ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті да мы ту ма
ңыз ды лы ғы атап көр се тіл ді.

Тү йін  сөз дер: Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік, ин но ва ция, тех но
парк, биз несин ку ба тор, ха лы қа ра лық инс ти тут тар.

Turarov D.R., Nagymova A.A.

System of the state support of 
small and average business

In the message of the head of state much attention is paid to support of 
businessmen in the country. For the beginning businessmen from the state 
rendering the methodical help is provided. Constructive policy of the head 
of state is the general joint direction to accession to the civilized country. 
Today small and average business reached opportunity to use the flexibil
ity, mobility, market objectivity for fast search of the place in innovative 
economy. The state in turn to create conditions for realization of initiatives 
of the enterprise environment has to direct the help on increase of com
petitiveness of small and average business and on increase of scientific and 
technological capacity of the country. Taking into account it, in this article 
measures of support of small and average business in the country, and also 
mechanisms and tools state supports were considered. At the same time, 
taking into account the real economic conditions, importance of develop
ment of small and average business was emphasized.

Key words: Small and average business, innovation,technology park, 
business incubator, international institutes.

Ту ра ров Д.Р., На ги мо ва А.А.

Сис те ма го су да рст вен ной 
под держ ки ма ло го и сред не го 

предп ри ни ма тель ст ва

В пос ла нии Гла вы го су да рс тва уде ле но боль шое вни ма ние под
держ ке предп ри ни ма те лей в ст ра не. Для на чи нающих предп ри ни ма
те лей со сто ро ны го су да рс тва пре дус мат ри вает ся ока за ние ме то ди
чес кой по мо щи. Конст рук тив ная по ли ти ка Гла вы го су да рс тва – это 
об щее сов мест ное нап рав ле ние к при соеди не нию в ци ви ли зо ван ную 
ст ра ну. Се год ня ма лое и сред нее предп ри ни ма тель ст во дос тиг ло 
воз мож нос ти ис поль зо вать свою гиб кость, мо биль ность, ры ноч ную 
объек тив ность для быст ро го поис ка своего мес та в ин но ва ци он ной 
эко но ми ке. Го су да рс тво, в свою оче редь, что бы соз дать ус ло вия для 
реали за ции ини циатив предп ри ни ма тельс кой сре ды, долж но нап рав
лять свою по мощь на по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти ма ло го и 
сред не го предп ри ни ма тель ст ва и на по вы ше ние науч нотех но ло ги
чес ко го по тен циала ст ра ны. С уче том это го, в этой статье расс мат
ри ва лись ме ры под держ ки ма ло го и сред не го предп ри ни ма тель ст ва 
в ст ра не, а так же ме ха низ мы и инс тру мен ты го су да рст вен ный под
держ ки, бы ла под черк ну та важ ность раз ви тия ма ло го и сред не го 
предп ри ни ма тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ма лое и сред нее предп ри ни ма тель ст во, ин но
ва ция, тех но парк, биз несин ку ба тор, меж ду на род ные инс ти ту ты.
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Дү ниежү зі лік банк тің «Doing Business» рейт ин гін де Қа зақ-
стан кә сіп кер лік ті да мы ту бо йын ша 183 мем ле кет тің ішін де 49-
орын ала ды. Бұл елі міз де кә сіп кер лік тің да му дең гейі жо ға ры 
екен ді гін көр се те ді.

Қа зіргі кү ні елі міз дің бас ты мақ са ты ның бі рі бо лып да мы ған 
30 ел дің құ ра мы на кі ру бо лып та бы ла ды. Ел ба сы 2014 жыл дың 
11-қа ра ша сын да мә лім де ген «Нұр лы жол – бо ла шақ қа бас тар 
жол» жол да уын да «ша ғын жә не ор та биз нес 2050 жыл ға қа рай 
Қа зақ стан ның іш кі жал пы өні мі нің ке мін де 50 пайы зын өн ді-
ре тін бо ла ды. Ең бек өнім ді лі гін 5 есе ге – қа зір гі 24,5 мың нан 
126 мың дол лар ға де йін  арт ты ру ке рек» де ген тап сыр ма бер ді. 
Бұ дан кә сіп кер лік қыз мет тің мем ле кет үшін ма ңыз ды ба ғыт-
тар дың бі рі еке нін кө ре ала мыз. Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті 
қол дау дың бас ты мә се ле нің бі рі – ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік 
инф ра құ ры лы мы. Сон дық тан да ал ға қой ған мақ са ты мыз дың 
ең бас ты мә се ле сі инф ра құ ры лым инс ти тут та рын да мы ту мен 
оны жо ға ры дең гейге же тіл ді ру – осы мә се ле ша ғын жә не ор та 
кә сіп кер лік ті қол дау мен да мы ту да аса зор ма ңыз ға ие.

Эко но ми ка ның тұ рақ ты бо луы жә не оның бә се ке лік си па-
тын қа лып тас ты ру дың бас ты күш те рі нің бі рі кә сіп кер лік ті же-
тіл ді ру бо лып та бы ла ды. Жал пы кә сіп кер лік ті да мы ту үшін 
бір не ше бел гі лі шарт тар орын да луы қа жет:

– Кә сіп кер лік суб ъек ті нің бел гі лі бір дә ре же де ер кін ді гі 
мен құ қы ғы бо луы қа жет. Ол – ша ру ашы лық қыз ме ті нің ба ғы-
тын таң дау, өн ді ріс тік, сау да бағ дар ла ма ла рын анық тау, қар жы 
кө зін таң дау, өнім дер ді та сы мал дау, өнім ге ба ға бел гі леу, та-
быс ты өз мұқ та жы на жұм сау;

– Кә сіп кер лік қа был да на тын ше шім дер ге, одан туын дай - 
т ын нә ти же лер ге тәуе кел дік ті қа жет ете ді. 

– Кә сіп кер лік қыз мет тің бел гі лі ком мер циялық та быс қа же-
ту ге бағ дар ұс тауы, эко но ми ка да қа жет ті на рық тық құ ры лым 
ор на ту мен бай ла ныс ты. Яғ ни кә сіп кер лік да муы үшін оның құ-
қық тық ба за сы, әлеу мет тік-эко но ми ка лық шарт та ры қа ла нуы 
ке рек.

– Кә сіп кер лік – бел гі лі стиль жә не тәр тіп тің ти пі, жи нақ-
тап айт сақ: үл кен бас та ма, дәс түр ден тыс ше шім дер ді із дес ті ру, 
тәуе кел ге ба ру, іс кер лік қыз мет тің орын алар жер. 

ША ҒЫН ЖӘ НЕ ОР ТА 
КӘ СІП КЕР ЛІК ТІ  

МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК ҚОЛ ДАУ 
ЖҮЙЕСІ
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Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті мем ле кет тік қол дау жүйесі

Ша ғын кәсiпкерлiктiң өзiндiк ар тық шы лық-
та ры да бар. Олар ға:

• Сырт қы эко но ми ка лық фак тор лар дың өз-
ге руiне тез бейiмдiлiгi;

• Ша ғын ин но ва циялық кәсiпкерлiк бiр са-
ла да тоқ тап қал май, эко но ми ка ның бар лық сфе-
ра сын қам ти ды;

• Ша ғын кәсiпкерлiк iрi ком па ниялар ға қа-
ра ған да ғы лы ми – тех ни ка лық зерт теу лер нә-
ти же лерiн ин но ва циялар ды өнер кәсiпке жыл-
да мы рақ енгiзедi; Қазiргi уа қыт та кә сіп кер лік ті 
да мы ту мақ са тын да Қа зақ стан да 44 биз нес-ин-
ку ба тор мен ин но ва циялық ор та лық тар қыз мет 
етедi. Олар дың мүл дем бар лы ғы дер лі гі жер-
гілiктi ат қа ру шы ор ган дар дың бас та ма сы бо-
йын ша құ рыл ды жә не өз дерiнiң қа лып та су ке-
зеңiнде.

Биз нес-ин ку ба тор лар – өз алаң да ры на ар-
найы же ңілдiк жағ дайда iрік тел ген ша ғын 
кәсiпо рын дар ды ор на лас ты ра тын жә не олар ға 
кон сал ти нг тік, оқы ту, бух гал терлiк жә не офис-
тік қыз мет тер, оқы ту бо йын ша қыз мет көр се-
тетiн құ ры лым. Биз нес-ин ку ба тор лар дың негiзгi 
мақ са ты оның аума ғын да ор на лас қан ша ғын 
кәсiпо рын дар дың ор нық ты қыз мет етуiн қам та-
ма сыз ету бо лып та бы ла ды.

Ең көп биз нес-ин ку ба тор Ақ тө бе, Қы зы лор-
да, Оң түс тік Қа зақ стан об лыс та рын да құ рыл ған. 
Мұ ны ке ле сі кес те ден кө ру ге бо ла ды:

Тех но па рк тер – бұл жо ға ры оқу орын дар не-
гі зін де не ме се ғы лы ми – зерт теу инс ти тут тар не-
гі зін де бұл ЖОО ғы лы ми по тен циа лын өң дел ген 
тех но ло гиялар ар қы лы ша ғын ин но ва циялық кә-
сі по рын дар тер ри то риясын да ор на ла са тын тех-
но па рк тер ді да мы ту үшін ұйым дас ты ры ла тын 
құ ры лым дар тех но па рк тер үл кен уни вер сит тет ті 
ор та лық тар да жа са ла ды. 

Ха лы қа ра лық инс ти тут тар. Бүгiнгі күн де қа-
зақ стан дық ша ғын кәсiпкерлiк суб ъектiлерiне 
ре су рс тық, әдiстiк жә не ақ па рат тық қол дау көр-
се тетiн Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да 
150 ас там акк ре дит тел ген ше телдiк ха лы қа ра-
лық ұйым дар әре кет ету де.

Қа зақ стан да ха лы қа ра лық ұйым дар мен ше-
телдiк қор лар дың өкiлдiктерi іс ке асы ра тын 
жо ба лар мен бағ дар ла ма лар дың көп түр лі гі нен 
ха бар дар жә не тал дайт ын жә не Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның Үкiметi мен қол дау дың ше телдiк 
инс ти тут та ры ара сын да ғы тиiмдi керi бай ла ныс-
ты қол дайт ын бiрың ғай ор ган жоқ.

«Да му» Кә сіп кер лік ті да мы ту қо ры» АҚ 
– кә сіп кер лік ті қол дау ша ра ла ры ның не гіз гі 
опе ра то ры жә не ин тег ра то ры. Қор Бағ дар ла ма-
сы не гіз гі үш ба ғыт бо йын ша жү зе ге асу да: кә-

сіп кер лер үшін қар жы лан ды ру мөл ше рін жә не 
қол же тім ді лі гін арт ты ру; кә сіп кер лік сек то рын 
әр та рап тан ды ру ға жә не оның ин ду ст риал дық-
ин но ва циялық дам уына жәр дем де су; ШОБ суб-
ъек ті ле рі нің кә сі би лі гін жа ңа дан іс ті бас та ған 
кә сіп кер лер мен ШОБ кә сі по рын да ры ның топ-
ме не дж мен ті не гі зін де оқы ту, ше тел дік ста жи-
ров ка лар, сер вис тік жә не ақ па рат тық қол дау лар.

1-кес те – Қа зақ стан да ғы биз нес-ин ку ба тор лар са ны

№ Об лыс аты

К
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іп
 ке

р л
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 лы

қ т
а р

ы
 

Би
з н

ес
-и
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-
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р л
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1 Ақ тө бе об лы сы 3 8
2 Аты рау об лы сы 6 1
3 Ақ мо ла об лы сы - -
4 Ал ма ты об лы сы 1 1
5 Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы 1 2
6 Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 2 2
7 Жам был об лы сы 1 -
8 Қа ра ған ды об лы сы 2 2
9  Қо станай об лы сы 2 1
10 Қы зы лор да об лы сы 1 8
11 Маң ғыс тау об лы сы 1 1
12  Пав ло дар об лы сы 2 4
13 Сол түс тік Қа зақ стан об лы сы 2 1
14 Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы 1 8
15 Астана қа ла сы 1 1
16 Ал ма ты қа ла сы 1 1

 

Қор құ ры лы мын да Қа зақ стан ның бар лық 14 
об лыс та ры мен Астана жә не Ал ма ты қа ла ла-
рын да 16 өңір лік фи ли ал да ры бар. Бү гін гі кү ні 
Қор мен кә сіп кер лер ді қар жы лық жә не ақ па рат-
тық-кон сульта циялық қол дау дың 25-тен ас там 
бағ дар ла ма ла ры жү зе ге асу да.

Эко но ми ка лық бел сендi ха лық қа биз нес 
ашу жә не жүргiзу, мем ле кеттiк қол дау дың құ-
рал да ры мен шарт та ры бо йын ша ақ па рат жә не 
кон сульта ция алу ға мүмкiндiк бе ретiн бiрың ғай 
биз нес-инф ра құ ры лым құ ры ла тын бо ла ды. Ша-
ғын жә не ор та биз нес суб ъектiлерiн жә не он да 
жұ мыс пен қам тыл ған ха лық тың жыл дық са нын 
кө бейту мақ са тын да оқы ту бағ дар ла ма ла ры бо-
йын ша жұ мыс жан дан ды ры ла ды. Оның iшiнде, 
биз несiн жа ңа бас та ған кәсiпкер лер ге 2014 жыл-



ISSN 1563-0358                                    KazNU Bulletin. Economics series. №1/2 (113). 2016 169

Ту ра ров Д.Р., На ги мо ва А.А.

дың 14 ақ па ны нан бас тап, «Биз нес ке ңесшi» бағ-
дар ла ма сы нан бө лек, өз биз несiн жа ңа бас та ған 
суб ъектiлер ге «Биз нес өсiм» жо ба сы iске қо сыл-
ды. Әр об лыс та жүйелi түр де Жас кәсiпкер лер 
мек тебi жұ мыс iстейт iн бо ла ды.

Қа зақ стан да құ рыл ған кә сіп кер лік суб ъек-
ті ле рі нің ба сым бө лі гі сау да са ла сын да қыз мет 
жа сай ды. Өйт ке ні, сау да не ме се ком мер циялық 
биз нес бас қа биз нес түр ле рі не қа ра ған да жақ сы 
да мы ған. Бұ ның дә ле лі, Қа зақ стан қа ла ла рын-
да ғы әртүр лі дү кен дер мен ба зар лар са ны. Ұзақ 
мер зім де кә сі по рын дар тек сау да мен ға на емес, 
эко но ми ка ның әр са ла сын да жұ мыс іс теуі қа жет. 
Сол үшін мем ле кет тік ор ган дар кә сіп кер лік суб-
ъек ті ле рі не жан-жақ ты кө мек көр се туі қа жет. 

Жал пы кә сіп кер лік тің эко но ми ка лық бел-
сен ді лі гі мен әлеу мет тік бағ дар ұс тауы ның ке-
пі лі оның өз ді гі нен қо ғам ның ор та ша топ та ры на 
жа та тын ды ғы емес, оның дәуле ті мен тұр мы сы-
ның нақ ты шы найы мен шік ке не гіз де луі бо лып 
та бы ла ды. Қа зіргі уа қыт та ша ғын кә сі по рын дар 
жұ мыс іс теп тұр ған бар лық ша ру ашы лық жүр-
гі зу ші суб ъек ті лер дің 80 пайы зын құ рай ды. Со-
ны мен бір ге кә сіп кер лік ті да мы ту ға ба ғыт тал ған 
ше шім дер ді орын дау да ір кі ліс бай қа ла ды. Бұл 
жер де бас ты се беп – бю рок ра тиялық қы сым дар. 
Осын дай жә не бас қа да се беп тер ге бай ла ныс ты 
кә сіп кер лер бө лі гі жа сы рын са ла ға өтіп жа тыр. 
Осы жағ дайда ес ке ре тін жәйт , кә сіп кер лер дің 
құ қы ғын қор ғайт ын жүйе жа сау, тек се ру ші ор-
ган дар дың жә не рұқ сат бе ру ші құ жат тар дың 
са нын азайту. Кә сіп кер лер дің жет піс пайызы 
олар ды қол дайт ын ай мақ тық бағ дар ла ма ту ра лы 
ха ба ры жоқ. Кә сіп кер лік тің күр де лі мә се ле ле рі-
нің бі рі – не сиелік ре су рс тар ды алу дың қиын ды-
ғы. Се бе бі, не сие алу үшін ке піл ге қоя тын мү-
лік, биз нес-жос пар жоқ. Осы се беп тен банк тер де 

ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті қар жы лан ды ру ға 
асық пайды. 

Тұ рақ ты эко но ми ка лық жүйеде кә сіп кер лік: 
ди на ми ка лық түр де да муы мүм кін, тұ ты ну шы-
лар дың сұ ра ны сы ның өз гер уіне бейім де ле ді, 
бә се ке лес на рық тық қа ты нас тар ға ық пал ете ді, 
эко но ми ка ның құ ры лым дық қайта құ рылуына 
әсер ете ді, жа ңа жұ мыс орын да рын аша ды, жа-
ңа кә сіп кер лік топ пен мен шік иеле рі нің құ-
рылуына жағ дай жа сай ды, ел дің жал пы ұлт тық 
өні мін де үл кен үлес ке ие бо ла ала ды, мем ле кет-
тік бюд жет ке үл кен қар жы со ма ла рын бе ре ді. 
Заң дық құ жат тар да көр се тіл ген дей, кә сіп кер лік 
– өзі нің, қа рыз ға алын ған жә не де бас қа мү лік-
те рі мен құ рал дар есе бі нен қыз мет ке қа ты су шы 
тұл ға лар дың бә рі не бір дей жақ сы нә ти же мен 
та быс әке ле тін ын та лы ша ру ашы лық не ме се 
бас қа дай қыз мет тү рі. Кә сіп кер лер өз ын та сы 
бо йын ша өз иелі гін де гі мү лік тер ді пай да ла ну 
бо йын ша бар лық ше шім дер мен іс-әре кет тер ді 
жү зе ге асы ру ға құ қы ғы бар. Кә сіп кер лер қыз ме-
ті нің өрі сі, заң ға қай шы лық ет пе се шек тел мей ді. 
Рес пуб ли ка мыз да көп те ген кә сіп кер лік құ ры-
лым дар құ рыл ған. Олар: Кә сіп кер лер Конг ре сі, 
Қа зақ стан өнер кә сіп ші ле рі мен кә сіп кер ле рі нің 
Ода ғы, Ша ғын кә сі по рын дар Ода ғы, т.б. Кә сіп-
кер аза мат тар мен олар дың ең бе гін қол да ну шар-
тын бе кі те ала ды. Бұл кез де олар ды сәй кес ең бек 
жағ дайы мен, ең бекақы сы мен қам та ма сыз етуі 
тиіс, со ны мен қа тар бас қа әлеу мет тік-эко но ми-
ка лық ке піл дік тер ұсы нуы қа жет.

Егер елі міз де гі ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік 
қар қын ды түр де да мы са, бұл елі міз дің эко но ми-
ка сы ның ал ға бас уын ың бір ден-бір ке пі лі бо лып 
та бы ла ды. Осын дай эко но ми ка мыз дың қиын-
қыс тау ке зе ңін де біз бар лық мүм кін дік те рі міз ді 
оң тай лы пай да ла на бі луіміз ке рек. 

Әде биет тер 

1 ҚР Пре зи ден ті Н. На зар баев тың «Нұр лы жол – бо ла шақ қа бас тар жол» ат ты жол дауы / 11.11.2014 ж.
2 Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті қол дау / https://www.google.kz/#q=%D0%BA%D3%99%
3 Отан дық биз нес да му дың жа ңа ке зе ңін де: Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Өңір лік да му ми ни ст рлі гі / «Еге мен Қа зақ стан» 

га зе ті / http://minregion.gov.kz/
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Мо дер ни за ция фи нан со вых 
сти му лов по вы ше ния  

эф фек тив нос ти эко но ми ки 
Ка за х стана

Сов ре мен ный этап раз ви тия эко но ми ки Ка за х стана ха рак те ри зует
ся ана ли зом и ос мыс ле нием при чин и ре зуль та тов ми ро во го кри зи са и 
гло баль ных тен ден ций ми ро вой эко но ми ки.Теоре ти чес кий ана лиз раз
ви тия эко но ми ки в раз ви тых ст ра нах За па да и ЮгоВос точ ной Азии 
пос ле Вто рой ми ро вой вой ны по ка зал, что толь ко те ст ра ны, ко то рые 
со вер ши ли боль шой «ры вок» в своем эко но ми чес ком раз ви тии, выб
ра ли ст ра те гию не «до го няюще го раз ви тия», а ст ра те гию ус ко рен но го 
внед ре ния но вой сов ре мен ной тех ни ки и тех но ло гий, ин но ва ций в ст
ра те ги чес ки важ ных от рас лях, ко то рые и обес пе чи ли им ус ко рен ное 
раз ви тие, за воева ли в ре зуль та те клю че вые по зи ции на ми ро вом рын
ке. В рус ле реали за ции этих за дач боль шое зна че ние имеет мо дер
ни за ция фи нан со вых сти му лов по вы ше ния эф фек тив нос ти эко но ми ки 
Ка за х стана. В свя зи с этим в нас тоя щей статье раск ры вают ся че ты
ре осо бые ста дии кон ку рен тос по соб нос ти на циональ ной эко но ми ки, 
соот ве тс твующие че ты рем ос нов ным дви жу щим си лам или сти му лам, 
оп ре де ляющим ее раз ви тие в от дель ные пе ри оды вре ме ни, проана ли
зи ро ва ны три ва ри ан та ин ду ст риали за ции, за да чи и го су да рст вен ные 
прог рам мы мо дер ни за ции эко но ми ки ст ра ны. 

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, тех ни чес кое пе ре во ору же ние, 
прог рес сив ная ст рук тур ная пе ре ст рой ка ка за хс танс кой эко но ми ки, 
ин ду ст риальноин но ва ци он ное раз ви тие. 

Alieva B.M., Amangeldі B.B.

Modernization of financial 
incentives to increase the 

efficiency of the economy of 
Kazakhstan

The current stage of development of Kazakhstan’s economy is charac
terized by the analysis and interpretation of the causes and results of the 
global crisis and global trends in the world ekonomiki.Teoretichesky analy
sis of economic development in the developed countries of the West and 
Southeast Asia after World War II showed that only those countries that have 
made a big “breakthrough” in its economic development, the strategy cho
sen is not “catchup” and the strategy to accelerate the introduction of new 
and modern equipment and technology, innovation in strategically impor
tant sectors, which provided them with accelerated development, gained as 
a result of the key positions in the world market. The implementation of the 
strategic objectives of industrialinnovative development of Kazakhstan’s 
economy requires a substantial upgrade of its structure and material and 
technical base. Particular attention is paid to the modernization of sectors 
and industries, enhancing the stability of the national economy and its ex
port potentsial.S intensive expansion of world economic relations actualized 
the problem of their rationalization. In these conditions of developing mar
ket systems, which is Kazakhstan’s economy, it is important to approach the 
maximum of its industries and production to international standards, allow
ing to fully enter into the global market economy. In line with the implemen
tation of these tasks is very important modernization of financial incentives 
improve the efficiency of the economy of Kazakhstan. 

Key words:  modernization, technical reequipment, the progressive 
restructuring of the Kazakh economy, industrialinnovative development.

Алиева Б.М., Аман гел ді Б.Б. 

Қа зақ стан эко но ми ка сы ның 
тиім ді лі гін арт ты ру қар жы  
ын та лан дыр уын  жаң ғыр ту

Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс үл кен «сер пін ді» ел дер ға на жа са дық 
деп көр сет ті ке йін  Қа зақ стан эко но ми ка сы ның дам уын ың қа зір гі ке
зе ңі Ба тыс жә не Оң түс тікШы ғыс Азия да мы ған ел дер де эко но ми
ка лық да му дың әлем дік эко но мигі. Teoре ти ка лық тал дау жа һан дық 
дағ да рыс жә не әлем дік үр діс тер се беп те рі мен нә ти же ле рін тал дау 
жә не тү сін ді ру си пат та ла ды өзі нің эко но ми ка лық дам уын да ғы, таң
да ған ст ра те гия «қуып » жә не үде ме лі дам уына, олар ды қам та ма сыз 
етуге, жа ңа жә не қа зір гі за ман ғы жаб дық тар мен тех но ло гиялар
ды ен гі зу, ст ра те гиялық ма ңыз ды сек тор ла рын да ин но ва циялар ды, 
же дел де ту ст ра те гия емес, әлем дік на рық та не гіз гі лауа зым дар  нә
ти же сін де алын ған. Қа зақ стан эко но ми ка сы ның ин ду ст рия лықин
но ва циялық дам уын ың ст ра те гиялық мақ сат та ры н іс ке асы ру, оның 
құ ры лы мы мен ма те ри ал дықтех ни ка лық ба за сын елеу лі жа ңар ту ды 
қа жет ете тін ерек ше на зар әлем дік эко но ми ка лық қа рымқа ты нас
тар ды ке ңейту, олар дың ұтым ды мә се ле сін өзек ті ұлт тық эко но ми ка
ның тұ рақ ты лы ғын арт ты ру, сек тор ла ры мен өн ді ріс те рі нің жаң ғыр ту 
тө лен ген жә не оның экс порт тық по тен циалы қар қын ды дамып отыр.  

Тү йін  сөз дер: жаң ғыр ту, тех ни ка лық қайта жа рақ тан ды ру ға, қа
зақ стан дық эко но ми ка ның прог рес сив ті қайта құ ры лым дау, ин ду ст
рия лықин но ва циялық да му.
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 В нас тоящее вре мя ру ко во дст вом ст ра ны пос тав ле ны масш-
таб ные за да чи по мо дер ни за ции оте че ст вен ной эко но ми ки и 
пе ре хо да ее на ин но ва ци он ный путь раз ви тия. Мо дер ни за ция, 
тех ни чес кое пе ре во ору же ние и прог рес сив ная ст рук тур ная пе-
ре ст рой ка ка за хс танс кой эко но ми ки на ос но ве ис поль зо ва ния 
но вей ших тех но ло гий – важ нейшие ус ло вия эф фек тив но го ин-
но ва ци он но го раз ви тия ст ра ны и рос та кон ку рен тос по соб нос ти 
оте че ст вен ной про дук ции. Все это поз во лит умень шить за ви-
си мос ть уров ня и тем пов со ци ально-эко но ми чес ко го раз ви тия 
ст ра ны от по лу чаемых до хо дов вс ледс твие экс пор та сырьевых 
ре сур сов и осу ще ст вить ст рук тур ную пе ре ст рой ку эко но ми ки. 

 Од на ко реальные ре зуль та ты это го про цес са еще да ле ки 
от стан дар тов. Для осу ще ст вле ния ст рук тур ной пе ре ст рой ки 
и тех ни чес ко го пе ре во ору же ния эко но ми ки тре буют ся зна чи-
тель ные ре сур сы: фи нан со вые, ма те ри аль ные, ин но ва ци он ные, 
тру до вые. Опыт го су да рс тв, эф фек тив но мо дер ни зи ро вав ших 
свою эко но ми ку, сви де тель ст вует о том, что не ред ко важ ней-
шим ус ло вием ус пеш ной мо дер ни за ции яв ляют ся иност ран ные 
ин вес ти ции. Нап ри мер, в Ки тай уже не од но де ся ти ле тие вк ла-
ды вают ся зна чи тель ные средс тва из-за ру бе жа (толь ко из США 
в об щей слож нос ти ту да в пос лед нее вре мя пос ту пи ли де сят ки 
мил лиар дов дол ла ров). 

 Сле дует иметь в ви ду, что ис поль зо ва ние за ру беж ных ис-
точ ни ков как ос но вы мо дер ни за ции на род но хо зяй ст вен но го 
комп лек са на ря ду с оче вид ны ми по зи тив ны ми пос ледс твиями 
имеет и не га тив ные. Но вые ин ду ст риальные ст ра ны – Ар ген ти-
на, Бра зи лия и Мек си ка – для осу ще ст вле ния ин ду ст риали за-
ции и тех ни чес ко го пе ре во ору же ния своих эко но мик преиму-
ще ст вен но в 1970-е гг. взя ли зай мы ог ром ных фи нан со вых 
кре дит ных средс тв. В ито ге каж дая ст ра на в об щей слож нос-
ти долж на бо лее 100 мл рд. долл., а вмес те эти три го су да рс тва 
ока за лись долж ны раз ви тым ст ра нам бо лее 330 мл рд. долл., и 
на про тя же нии пос лед них де ся ти ле тий яв ля лись круп нейши ми 
в ми ре долж ни ка ми (а в не да ле ком прош лом по доб ная си ту-
ация име ла мес то и в Юж ной Ко рее), из-за че го в них не ред ко 
наб лю да лась вы со кая инф ля ция, зна чи тель ная де валь ва ция на-
циональ ной ва лю ты, со ци ально-эко но ми чес кая и по ли ти чес кая 
нес та биль ность.

МО ДЕР НИ ЗА ЦИЯ  
ФИ НАН СО ВЫХ  

СТИ МУ ЛОВ  
ПО ВЫ ШЕ НИЯ  

ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ 
ЭКО НО МИ КИ  
КА ЗА Х СТАНА



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №1/2 (113). 2016172

Мо дер ни за ция фи нан со вых сти му лов по вы ше ния эф фек тив нос ти эко но ми ки Ка за х стана

Вы де ляют че ты ре осо бые ста дии кон ку рен тос-
по соб нос ти на циональ ной эко но ми ки, соот ве т - 
с твующие че ты рем ос нов ным дви жу щим си лам 
или сти му лам, оп ре де ляющим ее раз ви тие в от-
дель ные пе ри оды вре ме ни: фак то ры произ во дс-
тва, ин вес ти ции, но вов ве де ния и на циональ ное 
бо га тс тво. Ни од на ст ра на, по су ще ст ву, не ми но-
ва ла пер вую из пе ре чис лен ных ста дий раз ви тия 
эко но ми ки – раз ви тие кон ку рен тос по соб нос ти 
на ос но ве фак то ров произ во дс тва. На этой ста-
дии на хо дят ся поч ти все раз ви вающиеся ст ра ны, 
а так же пост со ве тс кие го су да рс тва, в том чис ле и 
Ка за хс тан. То же са мое мож но ска зать о не ко то-
рых ст ра нах с вы со ким уров нем бла го сос тоя ния, 
об ла даю щих зна чи тель ны ми при род ны ми бо га-
тс тва ми (та ки ми как Ка на да и Авс тра лия).

На пер вой ста дии прак ти чес ки все на цио-
наль ные от рас ли, ус пеш но дей ст вующие на ми-
ро вом рын ке, дос ти гают своих преиму ще ств в 
кон ку ре нт ной борь бе бла го да ря ос нов ным фак-
то рам произ во дс тва: при род ным ре сур сам или 
из бы точ ной и де ше вой ра бо чей си ле. Эко но ми-
ка на этой ста дии весь ма чувс тви тель на к ми-
ро вым эко но ми чес ким кри зи сам и из ме не нию 
ва лют ных кур сов, ко то рые при во дят к ко ле ба-
ниям сп ро са и от но си тель ных цен. Она так же 
ока зы вает ся чрез вы чай но уяз ви мой в слу чае по-
те ри имею щих ся фак то ров и быст ро ме няюще-
го ся ли де рс тва от рас лей. Как сви де тель ст вует 
ми ро вой опыт, об ла да ние боль ши ми за па са ми 
при род ных бо га тс тв, хо тя и мо жет обес пе чить 
вы со кий до ход на ду шу на се ле ния в те че ние до-
воль но про дол жи тель но го пе ри ода, од на ко не 
яв ляет ся дос та точ ным ос но ва нием для ус той чи-
во го рос та эф фек тив нос ти эко но ми ки. Поэто му 
лишь нем но гие ст ра ны су ме ли преодо леть эту 
ста дию фак то ров произ во дс тва.

На вто рой ста дии кон ку ре нт ное преиму ще-
ст во эко но ми ки ба зи рует ся на го тов нос ти и спо-
соб нос ти на циональ ных фирм к «аг рес сив но му» 
ин вес ти ро ва нию. Фир мы вк ла ды вают средс тва 
в сов ре мен ное, эф фек тив ное обо ру до ва ние и 
тех но ло гии, ко то рые мож но приоб рес ти на ми-
ро вом рын ке. Ин вес ти ции так же нап рав ляют ся 
на по куп ку ли цен зий и соз да ние сов мест ных 
предп рия тий. Не ред ко приоб ре таемые тех ни ка 
и тех но ло гия на по ко ле ния отс тают от луч ших 
ми ро вых об раз цов, так как ли де ры меж ду на род-
ной кон ку рен ции ста рают ся не про да вать тех ни-
ку пос лед не го по ко ле ния. В пос ле воен ный пе ри-
од на вто рую ста дию уда лось пе рейти Япо нии 
и поз же – Юж ной Ко рее. В эко но ми ке Тай ва ня, 
Син га пу ра, Ис па нии и в мень шей ме ре Бра зи лии 
при су тс твуют лишь не ко то рые приз на ки дос ти-

же ния ста дии ин вес ти ций, при чем не все ст ра-
ны, раз ви вающиеся в этом нап рав ле нии, преус-
пе вают. Ка за хс тан то же по шел по это му пу ти, 
од на ко по ка боль ших ус пе хов до бить ся ему не 
уда лось. Так, пре дус мат ри ва лось ши ро кое соз-
да ние сов мест ных предп рия тий на тер ри то рии 
на шей ст ра ны, но их ока за лось от но си тель но 
нем но го. Нет и ожи даемо го при то ка иност ран-
ных ин вес ти ций. И де ло не толь ко в их не боль-
ших объе мах. Пос ту пающие из-за ру бе жа ин вес-
ти ции в ос нов ном вк ла ды вают ся не в клю че вые 
от рас ли эко но ми ки (ма ши но ст рое ние, сель ское 
хо зяй ст во, от рас ли произ во дст вен ной инф раст-
рук ту ры) и да же не в от рас ли, яв ляющиеся «по-
лю са ми» рос та, а преиму ще ст вен но в сырьевые. 
В этой свя зи воз ни кает воп рос: а так ли ну жен 
был этот ва ри ант раз ви тия? Тем бо лее что на ря-
ду с оп ре де лен ны ми плю са ми ему при су щи и су-
ще ст вен ные не дос тат ки. Преж де все го, это вы-
со кая внеш няя го су да рст вен ная за дол жен нос ть  
ст ра ны. В этой свя зи от ме тим, что Ар ген ти-
на, Бра зи лия и Мек си ка (а в не дав нем прош лом 
Юж ная Ко рея) – но вые ин ду ст риальные ст ра ны 
– яв ляют ся круп нейши ми в ми ре долж ни ка ми. 

На наш взг ляд, для Ка за х стана го раз до эф-
фек тив нее иной путь – пе рейти с пер вой сра зу 
на третью ста дию, тем бо лее что та кой опыт в 
ми ро вой прак ти ке уже имеет ся. Хо ро ший то му 
при мер – Ита лия, где по тер пе ли неу да чу все по-
пыт ки сле до вать ин вес ти ци он ной мо де ли раз ви-
тия. В пос ле воен ный пе ри од Ита лия со вер ши ла 
ска чок от пер вой ста дии фак то ров сра зу к треть-
ей ста дии но вов ве де ний. По тем пам рос та эко но-
ми ки она ус ту па ла толь ко Япо нии. В этой свя зи 
бо лее пред поч ти те лен путь пе ре хо да от пер вой 
ста дии фак то ров сра зу к треть ей ста дии но вов-
ве де ний.

В Ка за хс тан в обоз ри мом бу ду щем из-за ру-
бе жа вряд ли по те кут зна чи тель ные ин вес ти ции. 
Еще мень ше на деж ды на то, что при дут ка че ст-
вен ные ин вес ти ции в ви де но вых тех но ло гий и 
ин но ва ций. Внут рен ние ре сур сы для осу ще ст-
вле ния мо дер ни за ции оте че ст вен ной эко но ми-
ки сле дует ис кать, на наш взг ляд, в боль шем 
ис поль зо ва нии по лу чаемых до хо дов в сырье-
вых сек то рах на об щеэко но ми чес кие це ли за 
счет уве ли че ния рент ных пла те жей и вве де ния 
прог рес сив ной шка лы на ло го об ло же ния на эти 
до хо ды, а так же во все мер ной эко но мии го су-
да рст вен ных средс тв, в бо лее ак тив ном прив-
ле че нии в реальные сек то ра эко но ми ки фи нан-
со вых ре сур сов, имею щих ся у на се ле ния. Все 
это пот ре бует ра ди каль но го из ме не ния сис те мы 
хо зяй ст вен но го пра ва, на ло го об ло же ния, а так-
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же вве де ния уси лен но го го су да рст вен но го ре гу-
ли ро ва ния об ще ст вен но го раз ви тия. Важ но так-
же уве ли чить го су да рст вен ное фи нан си ро ва ние 
фун да мен таль ных и прик лад ных научных исс ле-
до ва ний, а так же опыт но-конст рук торс ких раз-
ра бо ток. Од нов ре мен но сле дует учи ты вать, что 
нау коем кие тех но ло гии и произ во дс тва, так же, 
как и вся сфе ра НТП, пос тоян но до ро жают, что 
яв ляет ся объек тив ной ми ро вой тен ден цией.

Ве ду щие в тех но ло ги чес ком пла не сов ре-
мен ные го су да рс тва, та кие как Япо ния и Юж-
ная Ко рея, еще в се ре ди не ХХ ве ка бы ли весь ма 
отс та лы ми. Юж но-ко рей ская эко но ми ка вооб-
ще бы ла раз ру ше на пос ле окон ча ния ко рейс кой 
вой ны и раз де ла еди ной Ко реи на два го су да рс-
тва – Се вер ную и Юж ную Ко реи. А ВВП Япо-
нии в 1950 г. был мень ше ВВП США бо лее чем 
в 30 раз, тог да как уже в се ре ди не 1980-х гг. отс-
та ва ние бы ло все го в 2 ра за. Ус пе хи и Япо нии, 
и Юж ной Ко реи (на чи ная с 1980-х гг. эта ст ра-
на де мо нс три ро ва ла са мые вы со кие тем пы рос та 
ВВП в ми ре) в зна чи тель ной ме ре свя за ны с вы-
со кой нор мой на коп ле ния ка пи та ла – и осо бен но 
на чи ная с 1960-х гг. (эта нор ма дос ти га ла 25% 
объема на циональ но го до хо да). Та кая вы со кая 
нор ма на коп ле ния ка пи та ла в зна чи тель ной ме-
ре бы ла обус лов ле на по ли ти кой все мер ной эко-
но мии, ко то рая про во ди лась пра ви тель ст ва ми 
этих ст ран в тот пе ри од. Рос та нор мы на коп ле-
ния ка пи та ла, необ хо ди мой для осу ще ст вле ния 
мо дер ни за ции и тех ни чес ко го пе ре во ору же ния 
эко но ми ки, мож но дос тиг нуть так же пу тем соз-
да ния раз ветв лен ной сис те мы го су да рст вен но го 
сти му ли ро ва ния сис те мы НИОКР, в том чис ле 
на ос но ве вве де ния на предп риятиях обя за тель-
ных нор ма ти вов внед ре ния но вых и но вей ших 
тех но ло гий: на пом ним, что в пос лед нее вре мя 
коэф фи циен ты вы бы тия и об нов ле ния ос нов ных 
фон дов су ще ст вен но сни зи лись по срав не нию с 
со ве тс ким пе риодом. При оп ре де ле нии фак то ров 
и ус ло вий осу ще ст вле ния мо дер ни за ции сле дует 
учес ть ее мно го ва риант ный ха рак тер. Так, ва ри-
ан ты тех ни чес ко го пе ре во ору же ния эко но ми ки 
мо гут от ли чать ся сро ком, вре ме нем реали за ции. 
В этой свя зи мож но вс пом нить раз ные ва ри ан ты 
тех ни чес ко го пе ре во ору же ния, свя зан ные с про-
цес сом ин ду ст риали за ции. 

Как из ве ст но, вы де ляют три ва ри ан та ин-
ду ст риали за ции: раз ви тие лег кой и пи ще вой 
про мыш лен нос ти (так на зы ваемый ка пи та лис-
ти чес кий ва ри ант ин ду ст риали за ции); преиму-
ще ст вен ное раз ви тие тя же лой про мыш лен нос ти 
(со ве тс кий ва ри ант ин ду ст риали за ции); ин ду ст-
риали за ция, ког да нет чет кой нап рав лен нос ти на 

раз ви тие ка кой-то од ной груп пы от рас лей про-
мыш лен нос ти.

Вы бор то го или ино го ва ри ан та мо дер ни-
за ции эко но ми ки за ви сит от мно гих фак то ров: 
по тен циала ст ра ны, сте пе ни ее тех но ло ги чес-
ко го раз ви тия, внеш неэко но ми чес кой си ту ации 
и мно гих дру гих. Учи ты вая, что в нас тоящее 
вре мя Ка за хс тан от но сит ся к груп пе так на зы-
ваемых «до го няющих» ст ран, це ле со об раз но 
так же выб рать мо дель мо дер ни за ции со срав ни-
тель но не боль шим сро ком ее осу ще ст вле ния, так 
как в про тив ном слу чае раз ви тые ст ра ны в своем 
тех ни ко-эко но ми чес ком раз ви тии сно ва уй дут 
да ле ко впе ред, а Ка за хс тан вновь ока жет ся на 
пе ри фе рии раз ви то го ми ра. При чем, пос кольку 
осо бых ин вес ти ций из-за ру бе жа в бли жай шее 
вре мя ждать не при хо дит ся, став ку при дет ся 
сде лать преиму ще ст вен но на внут рен ние ре зер-
вы и фак то ры. В этих ус ло виях ин ду ст риаль ный 
сек тор дол жен сыг рать роль то чек рос та, яд ра, 
ло ко мо ти ва раз ви тия всей эко но ми ки. Вы бо ру 
оп ти маль ной мо де ли мо дер ни за ции ка за хс танс-
кой эко но ми ки мо жет так же по мочь раз ра бот-
ка об щей теории мо дер ни за ции эко но ми ки, в 
ко то рой на ос но ве изу че ния меж ду на род но го и 
оте че ст вен но го опы та осу ще ст вле ния тех ни чес-
ко го пе ре во ору же ния и ст рук тур ной пе ре ст рой-
ки эко но ми ки бу дут выяв ле ны ти пы и мо де ли 
мо дер ни за ции, пред ло же ны под хо ды к клас си-
фи ка ции раз лич ных ин но ва ций (в част нос ти, це-
ле со об раз но вы де лять ин но ва ции экс тен сив но-
го и ин тен сив но го ти пов), а так же оп ре де ле ны 
ус ло вия, осо бен нос ти и фак то ры вы бо ра оп ти-
маль ной мо де ли мо дер ни за ции в раз ных ст ра-
нах. Ско рей шее раз ви тие ос нов ных по ло же ний 
и за ко но мер нос тей об щей теории мо дер ни за ции 
поз во лит соз дать ме то до ло ги чес кую ос но ву для 
раз ра бот ки эф фек тив но го ва ри ан та тех ни чес ко-
го пе ре во ору же ния и ст рук тур ной пе ре ст рой ки 
оте че ст вен ной эко но ми ки.

За да чи мо дер ни за ции эко но ми ки ст ра ны на 
2010-2014 гг. бы ли оп ре де ле ны в «Го су да рст-
вен ной Прог рам ме по фор ми ро ва нию ин ду ст-
риально-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан на 2010-2014 го ды» (ут ве рж де на Ука-
зом Пре зи ден та РК от 19 мар та 2010 г. №958) 
[2]. В рам ках Ме жот рас ле во го пла на бу дет ока-
зы вать ся необ хо ди мая го су да рст вен ная под-
держ ка (гран ты, ин жи ни ринг, сер вис, биз нес 
– ин ку би ро ва ние и т.д.), в ка че ст ве ис пол ни те-
лей тех но ло ги чес ких за дач выс ту пят инс ти ту ты 
ин но ва ци он но го раз ви тия, НИИ, ву зы, оте че ст-
вен ные предп рия тия, ин вес то ры и т.д. Ин но ва-
ци он ная по ли ти ка бу дет ст роиться на со че та нии 
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двух под хо дов, ориен ти рую щих на внеш ние и 
внут рен ние ис точ ни ки ин но ва ций. В бли жай-
шие 2-3 го да ос нов ной ак цент в ин но ва ци он ной 
по ли ти ке бу дет сде лан на сти му ли ро ва нии эко-
но ми чес кой эф фек тив нос ти предп рия тий че рез 
транс ферт тех но ло гий, тех ни чес кую мо дер ни-
за цию, со вер шенс тво ва ние биз нес-про цес сов, 
внед ре ние уп рав лен чес ких тех но ло гий. А уже в 
даль нейшем пред по ла гает ся сме ще ние век то ра 
под держ ки в сто ро ну сти му ли ро ва ния ка че ст-
вен но го улуч ше ния ха рак те рис тик вы пус кае мой 
про дук ции, раз ра бот ки но вых кон ку рен тос по-
соб ных про дук тов и тех но ло ги чес ких про цес-
сов по их из го тов ле нию. Ра ди дос ти же ния ме ж - 
от рас ле вой коор ди на ции в этой об лас ти бу дет 
сфор ми ро ван Со вет по тех но ло ги чес кой по ли ти-
ке, глав ной целью ко то ро го  станет ор га ни за ция 
и осу ще ст вле ние ин но ва ци он ной ст ра те гии го-
су да рс тва. Каж дый год бу дут вес тись изыс ка ния 
по науч но му и тех но ло ги чес ко му прог но зи ро ва-
нию, исс ле до ва нию ми ро во го и эт но ло каль ных 
ин но ва ци он ных рын ков и бу ду ще го тех но ло-
ги чес ко го раз ви тия дей ст вен нос ти ин но ва ци-
он ной ст ра те гии (с приг ла ше нием са мых вы со-
коп ро фес сио наль ных ми ро вых и на циональ ных 
экс пер тов), да ны раз но го ро да ре ко мен да ции 
Пра ви тель ст ву, в том чис ле – по соз да нию нор-
ма тив ных пра во вых ак тов.

В до пол не ние к дей ст вующе му За ко ну 
«О  го су да рст вен ной под держ ке ин но ва ци он ной 
дея тель ности» пред по ла гает ся вве де ние но вых 
мер под держ ки ин но ва ци он ной дея тель ности:

– вы де ле ние ин но ва ци он ных гран тов, в том 
чис ле на ус ло виях со фи нан си ро ва ния;

– проект ное фи нан си ро ва ние, в том чис ле 
нап рав лен ное на соз да ние СП с якор ны ми (брен-
до вы ми) ин вес то ра ми в приори тет ных от рас лях;

– реали за ция комп лекс ной про па ган дистс-
кой ра бо ты, вк лю чающей в се бя про ве де ние PR-
ст ра те гии; кон кур сов сре ди мо ло де жи и ра бот-
ни ков предп рия тий, биз нес ме нов; се ми на ров, 
выс та вок, конг рес сов и дру гих ме роп рия тий, 
фор ми рующих у на се ле ния бла гоп рият ное мне-
ние об ин но ва циях и ин но ва то рах.

Важ ным нап рав ле нием ин но ва ци он ной по-
ли ти ки яв ляет ся фор ми ро ва ние спе ци али зи ро-
ван ной инф раст рук ту ры. В 2010-2012 гг. бу дут 
соз да ны тех но пар ки в Вос точ но-Ка за хс танс кой, 
Юж но-Ка за хс танс кой и Се ве ро-Ка за хс танс кой 
об лас тях и г. Астане, Центр ком мер ци али за ции 
тех но ло гий, ос нов ной за да чей ко то ро го  станет 
внед ре ние и прод ви же ние на рын ки оте че ст-
вен ных ин но ва ци он ных раз ра бо ток, а так же 
соз да ние и под дер жа ние ба зы дан ных пот реб-

нос тей про мыш лен ных предп рия тий в ре ше нии 
реаль ных тех ни чес ких и тех но ло ги чес ких за дач 
и имею щих ся науч но-тех ни чес ких раз ра бо ток, 
пред ла гаемых для внед ре ния оте че ст вен ны ми 
исс ле до ва те ля ми. Дру гим све жим ком по нен-
том инф раст рук ту ры бу дут от рас ле вые конст-
рук торс кие бю ро. От рас ле вые конст рук торс кие 
бю ро  станут за ни мать ся улуч ше нием ка че ст ва 
при ме няемо го обо ру до ва ния и вы пус кае мой 
про дук ции, тех ни чес кой под держ кой в произ во-
дс тве опыт но-про мыш лен ных об раз цов. Пред - 
 по ла гает ся, что все оте че ст вен ные предп риятия 
бу дут иметь воз мож нос ть поль зо вать ся ус лу-
га ми опыт но-конст рук торс ких бю ро на оди на-
ко вых ус ло виях. Го су да рст вен ная под держ ка 
бу дет пре дос тав лять ся че рез инс ти ту ты ин но-
ва ци он но го раз ви тия в рам ках го су да рст вен но-
го за да ния. Эти же инс ти ту ты бу дут прив ле кать 
средс тва меж ду на род ных инс ти ту тов раз ви тия 
для реали за ции ин но ва ци он ных проек тов.

Боль шая роль в реали за ции ин но ва ци он ной 
по ли ти ки от во дит ся биз не су. Пред по ла гает-
ся под пи са ние тех но ло ги чес ких сог ла ше ний с 
круп ны ми на циональ ны ми ком па ниями и нед-
ро поль зо ва те ля ми, с опи са нием тех но ло ги чес-
ких ориен ти ров на сред нес роч ную перс пек ти ву 
(5 лет). Эти сог ла ше ния мож но бу дет расс мат ри-
вать как сог ла со ван ное го су да рст вом и биз не сом 
ви де ние перс пек тив тех но ло ги чес ко го раз ви тия, 
что яв ляет ся од ним из прин ци пов тех но ло ги-
чес ко го Фор сайта. Это поз во лит эф фек тив но 
про во дить це ле нап рав лен ную го су да рст вен-
ную тех но ло ги чес кую по ли ти ку с вов ле че нием 
в ре ше ние этих за дач оте че ст вен но го ма ло го и 
сред не го биз не са. Ра нее от дель ные по ло же ния 
тех но ло ги чес кой по ли ти ки бы ли от ра же ны в 
«Прог рам ме фор ми ро ва ния и раз ви тия НИС до 
2010 г.» и «Прог рам ме тех но ло ги чес ко го раз ви-
тия Рес пуб ли ки Ка за хс тан до 2015 г.» В 2010 г. 
вза мен этих до ку мен тов раз ра бо та на «Прог рам-
ма раз ви тия ин но ва ций и со дей ст вия тех но ло ги-
чес кой мо дер ни за ции». В Прог рам ме про пи са но 
уве ли че ние фи нан си ро ва ния нау ки в Ка за х стане 
до 1% от ВВП к 2014 г. и до 2% от ВВП к 2020 г. 
Для вы пол не ния это го тре буют ся серь ез ные уси-
лия по прив ле че нию част ных фи нан со вых вло-
же ний в нау ку.

Нуж но так же уг луб ле ние ин но ва ци он ных 
тен ден ций в научном сек то ре, что обус ло вит пе-
ре ак цен ти ров ку и на фи наль ные эта пы ин но ва-
ци он но го цик ла. Од на ко, для ск ла ды вающей ся 
в Ка за х стане ин но ва ци он ной ст ра те гии при су-
ще сти му ли ро ва ние раз ви тия нау ки в гос сек то-
ре и сек то ре выс ше го об ра зо ва ния, где в ос нов-
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ном скон цент ри ро ва на нау ка фун да мен таль ная, 
а про мыш лен ные изыс ка ния и раз ра бот ки как 
пред мет ин но ва ци он ной ст ра те гии до сих пор 
фи гу ри руют на зад нем фо не. Тре бует ся скон-
цент ри ро вать ин те рес и на про мыш лен ных ин-
но ва циях. Пра ви тель ст вен ная ин но ва ци он ная 
по ли ти ка долж на быть пе ре нап рав ле на и на 
изыс ка ния и раз ра бот ки в част ном сек то ре, пос-
кольку там ра бо тает толь ко чет верть все го кад-
ро во го по тен циала сфе ры ИР. 

Осо бое зна че ние имеет раз ви тие та ко го 
нап рав ле ния ин но ва ци он ной дея тель ности, 
как исс ле до ва ния и раз ра бот ки не пос редст-
вен но на предп риятиях. По ка это наибо лее 
сла бое зве но фор ми рующей ся в ст ра не ин но-
ва ци он ной сис те мы. Исс ле до ва ния и раз ра бот-

ки про во дят ся все го на 11-ти про мыш лен ных 
предп риятиях. Важ ным ас пек том уси ле ния 
ин но ва ци он ной ориен та ции нау ки яв ляет ся 
рас ши ре ние ее фи нан си ро ва ния. Без уси ле ния 
вк ла да част но го биз не са, толь ко си ла ми го су-
да рс тва, проб ле мы фи нан со во го обес пе че ния 
нау ки не ре шить. Опыт раз ви тых ст ран по ка-
зы вает, что для это го нуж но, что бы пря мая фи-
нан со вая под держ ка го су да рс тва до пол ня лась 
силь ны ми на ло го вы ми сти му ла ми и льго та ми 
для ин вес ти ций част но го биз не са в эту сфе ру. 
Поэто му Прог рам ма долж на пре дус мат ри вать 
на ло го вые льго ты не толь ко на ввоз тех но ло-
гий, но и на про ве де ние научных исс ле до ва-
ний, опыт но-конст рук торс ких ра бот, внед ре-
ние оте че ст вен ных тех но ло гий. 
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Projеct Mаnаgеmеnt of 
Construction Industry

Thе аrticlе is dеdicаtеd to thе idеntificаtion аnd invеstigаtion of 
thе concеpt Projеct Mаnаgеmеnt of Construction Industry. Projеct 
mаnаgеmеnt is incrеаsing in importаncе аs compаniеs strivе to gаin 
compеtitivе аdvаntаgе in todаy’s tough businеss еnvironmеnt. Projеct 
implеmеntаtion hаs bеcomе а criticаl аspеct of mаnаging аssеts аnd 
rеsourcеs еffеctivеly. А smаll dropoff in еffеctivеnеss cаn put а compаny 
аt а distinct compеtitivе disаdvаntаgе. It cаn nеgаtivеly аffеct mаrkеt shаrе 
аnd thе bottom linе. Construction project planning is a process of docu
menting action based plans for completion of project in time. Construc
tion project planning includes defining the work task, sequence of work, 
construction methods, roles and responsibilities and planning of resources 
to complete the work as per schedule. Compаniеs in Construction industry 
аrе looking for wаys to improvе thе rеliаbility of thеir systеms аnd thosе of 
thеir businеss pаrtnеrs. 

Kеy words: Projеct Mаnаgеmеnt, construction compаniеs, construc
tion industry.

Нұр сейтова Г.Б.,  
Ак зам бек қы зы А. 

Құ ры лыс са ла сын да ғы  
жо ба ны бас қа ру

Ма қа ла құ ры лыс са ла сын да ғы жо ба лық ме не дж мент тү сі ні гін 
анық тап, құ ры лыс жо ба сын бас қа ру да ғы ерек ше лік тер ді қа рас тыр
ған. За ма науи на рық тық за ман да жо ба лық ме не дж мент ком па нияның 
бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру дың кіл ті бо лып та бы ла ды. Сол се беп
ті, бә се ке ге қа бі лет ті лік ті арт ты ру да жо ба лар ды бас қа ру ерек ше си
пат қа ие бо лу да. Нaрық тық қaтынaстaрдың да муы нә ти же сін де кә
сі по рындaр бә се ке ге қaбі лет ті лі гін aрт ты ру дың бaрлық жолдaрын 
бел сен ді түр де із деуде. Кә сі по рын бас шы лы ғы бә се ке лес тер ді 
бaқылaп, тұ ты ну шы ның қaжет ті лік те рін жә не болaшaқ тaлaптaрын 
бaсқa кә сі по рындaрғa қaрaғaндa ер те рек бі лу ге ты ры су да. Көп ком
па ниялар дың тә жі ри бе ле рі не сәй кес, жо ба лар ды сәт ті жү зе ге асы ру 
бә се ке ге қа бі лет ті лік ті жо ға ры ла та ты ны анық тал ды. Ал, жо ба лар ды 
бас қа ру дың отан дық ма ман да ры ғы лы миме то до ло гиялық дә ре же де 
жо ба лар ды ұйым дас ты ру дың ст ра те гиялық бас қар уына жә не бә се
ке ге қа бі лет ті лік ке әсе рі не жет кі лік сіз кө ңіл бө ле ді. Со ны мен қа тар, 
жо ба лар ды сәт ті жү зе ге асы ру ком па ния қыз ме ті нің тиім ді лі гін арт
ты ра ды. Сол се беп ті, ком па нияның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін жо ға ры ла
ту да жо ба лар ды бас қа ру ды қол да ну ма ңыз ды си пат қа ие бо лу да. Ол 
құ ры лыс са ла сын да да өз ма ңыз ды лы ғын жо ғал тар емес. Құ ры лыс 
жо ба ла рын жү зе ге асы ру да жә не бас қа ру да жо ба лар ды бас қа ру дың 
өзін дік ерек ше лік те рі бар.

Тү йін  сөз дер: жо ба лық ме не дж мент, құ ры лыс ком па нияла ры, құ
ры лыс ин ду ст риясы.

Нур сейтова Г.Б.,  
Ак зам бек қы зы А. 

Уп рав ле ние проек том  
ст рои тель ной  

про мыш лен нос ти

Статья пос вя ще на оп ре де ле нию и исс ле до ва нию по ня тия проект
но го ме не дж мен та в ст рои тель ной ин ду ст рии. В сов ре мен ных ры
ноч ных ус ло виях проект ный ме не дж мент яв ляет ся важ ным эле
мен том для по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти ком па ний во всех 
сек то рах, так же и в ст рои тель ной ин ду ст рии. Од ним из пу тей по вы
ше ния эф фек тив нос ти уп рав ле ния сро ка ми и стои мос тью ст рои тель
ст ва в ми ро вой прак ти ке яв ляет ся внед ре ние под хо да уп рав ле ние 
проек та ми (project management). От ли чи тель ны ми чер та ми дан но го 
под хо да яв ляют ся: кон цент ра ция от ве тст вен нос ти за вы пол не ние 
проек та в од ном ор га не; па рал лельное проек ти ро ва ние и ст рои тель
ст во; ис поль зо ва ние ма те ма ти чес ких ме то дов и ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий для ана ли за ва ри ан тов реали за ции и оп ти ми за ции сро ков 
и стои мос ти проек тов.  Уп рав ле ние проек том ст рои тель ст ва объек
тов нед ви жи мос ти – это комп лекс взаи мос вя зан ных ме роп рия тий и 
уп рав лен чес ких ре ше ний по соз да нию жи ло го комп лек са с раз ви той 
инф раст рук ту рой, в наи выс шей сте пе ни от ве чающе го пот ре би тельс
ким пред поч те ниям, в рам ках установ лен ных ог ра ни че ний по сро кам, 
бюд же ту и ка че ст ву. Проект ный ме не дж мент и его сос тав ляющие 
имеют не ко то рые осо бен нос ти в ком па нии ст рои тель ной ин ду ст рии. 

Клю че вые сло ва: проект ный ме не дж мент, ст рои тель ные ком па
нии, ст рои тель ная ин ду ст рия.
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Project Mаnаgеmеnt is thе art оf оrgаnіzіng thе components of 
a project, whеthеr the project іѕ thе launch of a nеw рrоduсt, оr a 
birthday раrtу. It’ѕ аll аbоut саrеfullу оrgаnіzіng аnd рlаnnіng fоr 
a ѕре сіfіеd objective. The methods used fоr dеfіnіng goals, рlаn 
аnd mоnіtоr tаѕk for a раrtісulаr рrоjесt. PM іnсludеѕ developing 
a project plan, whісh includes dеfіnіng and confirming the project 
goals аnd оbjесtіvеѕ, іdеntіfуіng tаѕkѕ аnd hоw gоаlѕ wіll bе 
achieved, ԛuаntіfуіng the rеѕоurсеѕ nееdеd, and dеtеrmіnіng 
budgеtѕ аnd tіmе-lіnеѕ fоr соmрlеtіоn. 

PM hеlрѕ a lot in business especially in keeping their documents 
and рrоjесtѕ wеll-оrgаnіzеd. Even іn hіѕtоrу, people in 1900 аrе 
already рrасtісіng project management – dеvеlореd frоm ѕеvеrаl 
fіеldѕ of application іnсludіng сіvіl construction, еngіnееrіng, and 
heavy dеfеnѕе асtіvіtу. Aѕіdе оf buѕіnеѕѕ, wе саn also uѕе Project 
Mаnаgеmеnt іn different fіеldѕ and surely bесаuѕе оf іt, wе аrе аblе 
tо finish a рrоjесt orderly аnd well-organized, lеѕѕ problems wіll 
оссur аnd wе саn even fіnіѕh оur tаѕkѕ in a mаttеr оf tіmе. 

Thrоugh PM, we аrе able tо оrgаnіzе our рrоjесtѕ easier than 
mаnuаllу kееріng іt in оrdеr. It wіll just gіvе uѕ hеаdасhе! It hаd a 
big соntrіbutіоn tо оur есоnоmу and business world. Lоtѕ of plans 
fоr a рrоjесt hаvе bееn strategically rеаlіzеd wіth thе help оf рrоjесt 
management. 

Yеt, іn оur society оf mоdеrn аgе, rеаlіzаtіоn оf оur оbjесtіvеѕ 
(рrоjесtѕ) іѕ ԛuіtе сru сіаl аnd hard to achieve. Lоtѕ of соmреtіtоrѕ 
are in thе mаrkеt, соѕt рrеѕѕurеѕ аnd tесhnоlоgу is gеttіng more аnd 
mоrе аdvаnсеd. 

Thе tеrm «projеct mаnаgеmеnt» hаs bееn аppliеd widеly 
in vаrious industriеs for sеvеrаl dеcаdеs. Projеct Mаnаgеmеnt 
Institutе (PMI) in Unitеd States claims that the five processes 
are specially еmphаsizеd in project mаnаgеmеnt. Thеy аrе аlso 
nеcеssаrily аppliеd with thе ninе grеаt knowlеdgе аspеcts of projеct 
mаnаgеmеnt, intеgrаtion, quаlity, timе schеdulе, scopе, cost, 
communicаtion, humаn rеsourcеs,risk, аnd procurеmеnt. Projеct 
Mаnаgеmеnt Аssociаtion (IPMА) undеr Еuropеаn systеm indicаtеs 
thаt mеthod аpplicаtion is а kеy аspеct to аchiеvе еfficiеntly thе 
plаnning schеdulе, cost, quаlity, аnd scopе. 

Not surprisingly, finаncе plаys а cеntrаl rolе in thе аchiеvеmеnt 
of projеct mаnаgеmеnt goаls. Thеsе initiаtivеs involvе not only thе 
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obvious dirеct costs, but аlso аn аrrаy of indirеct 
finаnciаl issuеs, such аs dеcisions аbout how 
monеy flows through thе orgаnizаtion аnd whеthеr 
thе compаny should chаngе schеduling, pаymеnt 
procеssеs or othеr аctivitiеs to improvе cаsh flow. 
It’s еssеntiаl for compаniеs to mаximizе working 
cаpitаl аnd аssеss risk аnd dеtеrminе which projеct 
mаnаgеrs аnd tеаms аrе thе bеst fit for а pаrticulаr 
projеct [1]. 

Thеsе fivе strаtеgiеs cаn hеlp tаkе projеct 
mаnаgеmеnt to а highеr lеvеl: 

1. Usе softwаrе thаt mеаsurеs projеct rеsults. By 
dеfinition, а projеct is а tеmporаry аctivity dеsignеd 
to аchiеvе spеcific objеctivеs. Projеct lеаdеrs must 
mаnаgе pеoplеаnd rеsourcеs еffеctivеly to rеаch 
thosе goаls. In todаy’s fаst-chаnging businеss 
еnvironmеnt, this cаn bе pаrticulаrly chаllеnging, 
аs projеcts oftеn cross dеpаrtmеntаl аnd somеtimеs 
corporаtе boundаriеs. 

 Mаnаging smаll projеcts аt smаll compаniеs 
might rеquirе only а sprеаdshееt, but most 
orgаnizаtions rеquirе morе sophisticаtеd tools. 
Whеn you hаvе hundrеds or thousаnds of pеoplе 
involvеd in а projеct, it’s importаnt to coordinаtе 
rеsourcеs аnd prioritizе tаsks within а spеcific timе 
frаmе. Unfortunаtеly, most compаniеs аrеаt аn 
еаrly stаgе of mаnаging high-еnd projеcts. Thеy’rе 
focusеd morе on invеntory аnd schеduling thаn thе 
spеctrum of issuеs rеlаtеd to projеct mаnаgеmеnt.

Somе compаniеs еxаminе construction cyclе 
timеs, lаbor costs, mаtеriаls costs аnd thе timе 
rеquirеd to complеtе spеcific tаsks. Gаthеring 
this dаtа for projеcts compаny widееnаblеs Intеl 
to implеmеnt bеst prаcticеs globаlly – еvеn whеn 
contrаctors, subcontrаctors аnd outsidе consultаnts 
аrе involvеd. Thеy cаn еxаminе а spеcific tаsk 
аnd how long it tаkеs to аccomplish it аt diffеrеnt 
construction sitеs. Oncеthеy know thе bеst mеthods, 
thеy cаn аdopt thе procеss throughout thе world [2].

 2. Tiе togеthеr еmployееs аcross thе еntеrprisе. 
It’s importаnt for pеoplе to collаborаtе аnd 
communicаtе on а rеаl-timе bаsis. Lеаding-еdgе 
projеcts includеа widе аrrаy of tеchnologiеs, 
including onlinе chаts, instаnt mеssаging, е-mаil, 
fаxеs, intеrаctivе pаging, portаls аnd dеsign-
collаborаtion softwаrе. Thе lаttеr cаn provе 
еspеciаlly vаluаblе for joint rеviеw of plаns by 
gеogrаphicаlly dispеrsеd pеoplе. Onlinе disputе 
rеsolution is аnothеr option thаt’s аttrаcting growing 
аttеntion. Thеsе аpplicаtions -- oftеn pаrt of а corе 
projеct-mаnаgеmеnt suitе – cаn аutomаtе аnd 
simplify аn oftеn frustrаting procеss. 

Аt Bаrton Mаlow, а Southfiеld, Mich.-bаsеd 
аrchitеcturе аnd construction firm, tеchnology hаs 

plаyеd а hugе rolе in boosting projеct mаnаgеmеnt 
cаpаbilitiеs. Using IP tеlеphony, unifiеd mеssаging, 
IP vidеo confеrеncing аnd wirеlеss nеtworking, 
thе compаny hаs put dаtа -- including kеy finаnciаl 
indicаtors – in thе hаnds of thosе who nееd it, 
whеn thеy nееd it. In аddition, projеct mаnаgеmеnt 
softwаrе hаs hеlpеd thе compаny rеducе thе timе 
rеquirеd for disputе rеsolution by аs much аs 66 
pеrcеnt. «Thаt’s significаnt bеcаusе thееаrliеr 
wе cаn gеt а projеct donе, thе grеаtеr thе profit,» 
еxplаins thеir projеct mаnаgеr. 

3. Put dаtа to work quickly. А projеct 
mаnаgеmеnt solution is only аs good аs thе dаtа it 
providеs. Finаncе аnd othеr dеpаrtmеnts must gеt 
thеir hаnds on kеy indicаtors аs quickly аs possiblе. 
Thе longеr а compаny wаits to mаkе chаngеs to а 
projеct thаt’s vееring off coursе, thе morе costly it 
will bе. If you cаtch а problеm right аwаy, it might 
rеsult in а slight cost ovеrrun; if you wаit longеr, it 
cаn lеаd to а problеm thаt’s 10 timеs morееxpеnsivе, 
еvеn 100 timеs morе еxpеnsivе.

4. Аlign businеss procеssеs with softwаrе. 
Аlthough а pаrticulаr dеpаrtmеnt might ovеr sее 
mаny of thе аctivitiеs rеlаtеd to а projеct, еffеctivе 
projеct mаnаgеmеnt must bе collаborаtivе. It 
rеquirеs thе input аnd ovеrsight of а vаriеty of 
functions, including finаncе, HR, opеrаtions, 
sаlеs аnd mаrkеting. Thеsе dеpаrtmеnts should bе 
involvеd in projеct mаnаgеmеnt initiаtivеs from thе 
stаrt, аnd finаncе should bе intimаtеly involvеd in 
dеsigning thе businеss procеssеs аnd systеms thаt 
will support projеcts. 

5. Usе systеms for morе thаn cost control. Fiscаl 
rеsponsibility is clеаrly thе foundаtion for еffеctivе 
projеct mаnаgеmеnt. By wringing out еxcеss 
costs, compаniеs cаn еnsurе thе succеss of аll thеir 
еndеаvors. Projеct cost ovеrruns, chаngе ordеrs аnd 
othеr fаctors dirеctly аffеct thе bottom linе. Thе 
bеttеr dеfinеd а projеct is аnd thе bеttеr еquippеd 
аn orgаnizаtion is to mаkе chаngеs quickly, thе 
morе likеly it is to mееt finаnciаl goаls. Onе study 
by Аbеrdееn Group found thаt projеct mаnаgеmеnt 
аpplicаtions cаn rеducе billing cyclеs by аs much аs 
four wееks [3]. 

Construction project planning is a process of 
documenting action based plans for completion 
of project in time. Construction project planning 
includes defining the work task, sequence of work, 
construction methods, roles and responsibilities and 
planning of resources to complete the work as per 
schedule [4].

Construction Project Management is project 
management that applies to the construction 
sector. Construction Project Management includes 
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the overall planning, coordination and control 
of a project from inception to completion aimed 
at meeting a client’s requirements in order to 
produce a functionally and financially viable 
project. Construction managers plan, coordinate, 
budget, and supervise construction projects from 
early development to completion. Construction 
Management includes the leadership activities 
designed to provide a quality project, on schedule, on 
budget. Planning and design phase activities include 
support toward value engineering, constructability 
and commissioning. Construction phase activities 
include the management of project scope, schedule, 
budget, risk, quality, safety, staffing procurement 
and communication. 

The documents for construction planning 
includes designs and drawings, quantity estimates, 
construction methods to be adopted, contract 
documents, site conditions, market survey, local 
resources, project environment and the client’s 
requirements.

The objectives of a construction project planning 
should be:

1. Planning of each activity: The construction 
project planning should identify and include every 
activity of the project in a sequential order. Every 
activity should be scheduled in a timeline for 
tracking of construction project.

2. Construction Methods: Plans should include 
construction methods to be adopted for different 
construction activities and tools and planning for 
tools and tackles for each activity so that they can be 
made available whenever required.

3. Planning for Construction Equipments and 
Machinery: Cost of a construction varies greatly 
with the use of construction equipments and heavy 
machinery as their renting cost could be very high 
per day. So, planning and scheduling for such 
equipments and machinery should be done in 
advance so that project activities goes on smoothly 
without keeping these equipments in waiting. 
Project should be planned in such a way that the use 
of these machinery can be made to maximum during 
the given period to make it cost effective.

4. Procurement of materials: Project planning 
should also include procurement planning for 
materials. It is not advisable to keep the material 
unused for site for long time. This can degrade 
the material as well as much of the cost is spent 
on such materials. So, proper planning of material 
procurement also helps to complete the project 
within budget.

5. Planning for employee skills: Some of the 
construction activities requires availability of skilled 

person to execute that work. It is not necessary to 
employ such person throughout the project, so 
proper planning of such work can reduce the cost of 
operation for that activity.

6. Planning for required documents and 
drawings: Construction projects are executed based 
on the drawings and specifications. It is necessary 
to track and make available these drawings at site 
on time so that the construction activities are not 
stopped. Thus construction project planning should 
also include the schedules of drawings, specifications 
and other documents to be made available at site for 
review and execution without delaying the project.

7. Financial Planning: Financial planning 
of construction is the most important aspects. 
Different amounts are required at different stages of 
construction project. Proper planning of funds for 
construction helps the project proceed smoothly. 
There is no point in investing all the budgeted 
amount on the construction project during start of 
the project. This can be done in phases as and when 
required.

Compаniеs thаt succееd аt projеct mаnаgеmеnt 
mаintаin tight control ovеr projеcts. Thеy аssеss 
еаch projеct’s vаluеаnd minimizе its risks, conduct 
аudits of its pеrformаncе, cаrеfully mаnаgе thе 
lаbor аnd othеr rеsourcеs dеdicаtеd to thе projеct, 
dеvеlop highly quаlifiеd projеct mаnаgеrs, аnd 
monitor projеcts on аn ongoing bаsis to еnsurе thеy 
stаy within еstаblishеd guidеlinеs.

Construction software is an umbrella term that 
refers to a class of applications that help firms 
manage everything from materials takeoff and 
estimating to job costing and project management.

Whilе it’s nеvеr еаsy to bаlаncе competing 
dеmаnds rеlаtеd to timе, quаlity, cost аnd risk, а 
growing numbеr of compаniеs аrе rеcognizing thаt 
projеct mаnаgеmеnt is а building block of succеss. 
With thе right softwаrе аnd businеss procеssеs, 
аn orgаnizаtion cаn bеcomе morе еfficiеnt аnd 
compеtitivе. Еffеctivе projеct mаnаgеmеnt аllows 
compаniеs to prioritizе rеsourcеs bаsеd on kеy 
businеss issuеs. If а compаny usеs it thе right wаy, 
it cаn providе еnormous bеnеfits [5].

The scope in mаnаgеmеnt is not rеspеctеd 
enough in construction industry. Thе main scopе is 
not usuаlly аdjustеd, yеt thе contеnt is somе how 
аdjustеd for dеsign аnd budgеts. Thаt аffеcts thе 
еfficiеncy of thе projеct еxеcution. Thеrеforе, thе 
prior аppropriаtеnеss of thе contеnt аnd thе budgеt 
control аnd modificаtion during thе projеct should 
bе еxаminеd cаrеfully in ordеr to аvoid thе chаngе of 
thе еxpеctеd scopе.Outsourcing is highly conductеd 
in construction industry, which bеcomеs thе rеаson 
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for еducаting аnd dеvеloping thе tаlеnts аrе not 
tаkеn sеriously. It аlso influеncеs thееxеcution of 
Humаn rеsourcеs. Thе only wаy to chаngе is to 
modify еntirеly thе wholе construction tеаm аnd thе 
wаy of running [6].

Timе, costs, аnd quаlity аrе thе kеy corеs in 
projеct mаnаgеmеnt. Thus, thrее xеcutors should 
considеr аll thеаspеcts in knowlеdgеаrеаs, аnd 
control thеsе thrееаspеcts prеcisеly to rеаch 
thееxpеctеd plаn.
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The paper discusses the current problems of the transition to interna
tional standards of quality based incentive programs, which aim to ensure 
sustainable development of the competitiveness of Kazakh enterprises 
both domestically and abroad. The international standardization is one of 
the most important elements of modern mechanism of quality control. The 
motivation system in the Republic of Kazakhstan companies should be 
harmonized with international, regional and national systems and incen
tives to ensure the interests of the staff in terms of quality and range of 
products, services and processes, their safety for human life and health, 
and so on.
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Джу лаева А.М., Джам бул А.

Са па лы жұ мыс үшін  
қыз мет кер лер ді ын та лан ды ру 

ар қы лы кә сі по рын дар да  
cапа ме не дж мен ті 

Ма қа ла ше тел де жә не отан дық кә сі по рын дар дың бә се ке ге қа
бі лет ті лі гін тұр лау лы қам та ма сыз ету ге ба ғыт тал ған ын та лан ды ру 
бағ дар ла ма лар дың не гі зін де ха лы қа ра лық са па стан дарт та ры на кө
шу ағым да ғы проб ле ма лар ды тал қы лай ды. Ха лы қа ра лық стан дарт
тау са па сын ба қы лаудың қа зір гі за ман ғы те ті гінің ең ма ңыз ды эле
ме нт те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан дық ком па ниялар дың 
Рес пуб ли ка лық ын та лан ды ру жүйе сін, сон дық тан адам ның өмі рі 
мен ден сау лы ғы үшін, олар дың қа уіп сіз ді гін, өнім дер, қыз мет тер 
мен про цес тер дің са па сы мен ауқы мы тұр ғы сы нан қыз мет кер ле рі нің 
мүд де ле рін қам та ма сыз ету үшін ха лы қа ра лық, өңір лік жә не ұлт тық 
жүйеле рі мен ын та лан ды рудың үй лес ті рі луі.

Тү йін  сөз дер: са па ме не дж мен ті жүйесі, ха лы қа ра лық стан дарт
тау, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның стан дарт тау жүйесі, мо ти ва ция, ын
та лан ды ру, пер со нал.

Джу лаева А.М., Джам бул А.

Уп рав ле ние ка че ст вом  
про дук ции предп риятия  
пос редст вом мо ти ва ции  

сот руд ни ков к ка че ст вен но му 
тру ду

В ра бо те расс мот ре ны ак ту альные проб ле мы пе ре хо да на меж ду
на род ные стан дар ты ка че ст ва про дук ции на ос но ве мо ти ва цион ных 
прог рамм, целью ко то рых яв ляет ся обес пе че ние ус той чи во го раз
ви тия кон ку рен тос по соб нос ти ка за хс танс ких предп рия тий как внут
ри ст ра ны, так и за ее пре де ла ми. Меж ду на род ная стан дар ти за ция 
яв ляет ся од ним из важ ней ших эле мен тов сов ре мен но го ме ха низ ма 
уп рав ле ния ка че ст вом про дук ции. Сис те ма мо ти ва ции в ком па ниях 
Рес пуб ли ки Ка за хс тан долж на быть гар мо ни зи ро ва на с меж ду на род
ны ми, ре гиональ ны ми и на циональ ны ми сис те ма ми и обес пе чи вать 
сти му ли ро ва ние ин те ре сов пер со на ла в воп ро сах ка че ст ва и но ме нк
ла ту ры про дук ции, ус луг и про цес сов, их бе зо пас ность для жиз ни и 
здо ровья лю дей и так да лее.

Клю че вые сло ва: сис те ма ме не дж мен та ка че ст ва, меж ду на род
ная стан дар ти за ция, сис те ма стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Ка за хс тан, 
мо ти ва ция, сти му ли ро ва ние, пер со нал.
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In today’s world, the motivation is the leader, and comes to the 
fore in the work of any company to achieve its goals.

Human activity is sent to a variety of reasons, the totality and 
the internal process of interaction which is called motivation. 
Motivation is closely associated with a variety of human needs, it 
manifests itself as the need arises, the lack of anything.

Motivation – is the urge toward totality of activities of various 
reasons, the creation of a specific status of the person that determines 
how active and how oriented person acts in a certain situation.

Motivation is closely linked to the quality system. A quality 
management processes directly aimed at the implementation of the 
function of staff motivation to carry out qualitatively their work in 
stimulating activity of the individual worker, team and organization 
as a whole.

The processes of motivation can have a different focus – to 
achieve or avoid a goal, exercise activity or to refrain from it, which 
is accompanied by feelings, positive or negative emotions. The 
system distinguishes between two forms of motivation – external 
and internal.

Extrinsic motivation – a means to an end, for example, earn 
money, get recognition, to take a higher position. At the same time 
it can be used in two ways: as an incentive while waiting for benefits 
– the principle of hope; as a means of pressure in anticipation of the 
shortcomings – the principle of fear.

Extrinsic motivation directly influences behavior, but the 
effectiveness of its action is limited as long as it is perceived as an 
incentive or pressure.

Intrinsic motivation is understanding of the meaning, belief. 
It occurs if the idea, goals and objectives, the activity is perceived 
as decent and reasonable. This creates a particular condition, 
determines the direction of action, and the behavior will be the result 
of a corresponding internal installation. Many organizations are 
beginning to create a system of quality due to external motivation: 
hopes for a competitive edge and strengthening the market position, 
the fear of future non-compliance product quality standards and the 
loss of market formed its basis.

Other businesses hesitant to implement quality philosophy based 
on the belief that the prevention of the phenomenon of defective 

PRODUCT QUALITY 
MANAGEMENT IN THE 

ENTERPRISES BY THE 
INSTRUMENTALITY OF 

EMPLOYEE MOTIVATION 
TO QUALITY WORK
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items must be their principal position in the world 
production. Such a position is true for many areas 
of life. In this case, we are talking about internal 
motivation.

Intrinsic motivation in today’s world production 
is becoming more and more important. It is 
important because of the long-term impact on the 
results of work and attitude to work. Her influence is 
stronger, higher and more diverse requirements for 
the content of the work, the more it corresponds to 
the inner state of a person.

Extrinsic motivation is to perform at the initial 
stage as a support for the creation of effective 
work. It can also be seen as an additional incentive 
to support a period of consolidation. However, 
long-term motivation and effective changes in 
the behavior of employees achieved only if the 
creation of internal motivation. The introduction 
of quality systems in the enterprise is often focused 
solely on the certificate, which is an incentive for 
employees. After this task is reduced interest in 
and commitment to the maintenance of the quality 
system in the enterprise. A similar situation arises 
in the reduction of the expected benefits, such as 
a short-term increase in costs or decrease in the 
number of orders. There is a weakening of the effort 
and behavior, focused on improving the quality of 
products or services, changes.

Extrinsic motivation can therefore act only 
briefly and intermittently as encouraging or aid. The 
real benefit to the quality system may bring only 
the creation of internal motivation in the company. 
Creation of internal motivation is largely due to the 
process of understanding and empathy.

There are some general principles for the 
creation and content of intrinsic motivation:

– constant motivation generated by the work, 
which should be attractive to have a creative nature, 
require the executor of responsibility;

– should be clearly defined formulation and 
evaluation purposes, as well as the results of the 
work;

– reinforce the motivation of recognition and 
gratitude for the results achieved;

– good motivators are the promotion, future 
plans and professional growth;

– a significant motivator is the use in the manu-
facture of personal development of staff.

Motivation in management is primarily con-
cerned with a skillful combination of management 
techniques, the formation of the most effective lead-
ership style. It is realized in the process and forms of 
employment, terms of the contract, payment system 

and incentives, professional development, and is the 
foundation of any organization is largely determined 
by its competitiveness.

The purpose of cost-effective operating organi-
zation – to make a small miracle: to help ordinary 
people to surpass themselves, to perform extraordi-
nary. Effective management specifies that should be 
encouraged to use human resources best.

Douglas McGregor analyzed activity artist at 
work and found that the manager can control the 
following parameters that define the actions of the 
performer: the job that gets slave; the quality of the 
job; while getting the job; expected time of task; 
funds available to complete the task; team, which 
employs a subordinate; Instructions received by 
subordinates; belief in the subordinate feasible task; 
subordinate belief in reward for good performance; 
remuneration for the work carried out; The level of 
involvement in the slave range of issues related to 
the work.

A variety of personal goals and aspirations of 
the workers, their level of education and culture de-
fine the different needs and require different meth-
ods of motivation, including motivation and qualita-
tive performance of the work. Given the above, it is 
necessary to build a model to ensure the quality of 
products, taking into account the possible risks and 
the motivation of employees, which includes the 
value of the planned enterprise performance, turn-
around time, the full cost of the project, bonuses to 
employees, the degree of involvement of each em-
ployee to the project.

The system of quality management should be 
organized in such a way as to take into account the 
influence of factors on the quality of individual proj-
ects. All this will allow the company’s management 
to pay attention not only on quantitative indicators 
(duration of the project), but also on the quality of 
the work done by employees (costs, profit)

In modern conditions, quality-built incentive 
system is an important component of ensuring the 
effective operation of the QMS (Quality Manage-
ment System) enterprise, especially for fast-grow-
ing and dynamic businesses. The motivation system 
within the QMS is a set of tangible and intangible 
incentives and motivational effects used by enter-
prises to ensure quality and performance, as well 
as employee loyalty, get them to high labor within 
the company implemented a quality management 
system. All the incentive system, the existing enter-
prises that have implemented QMS can be divided 
into three types, the main contents of each of which 
is disclosed in Table 1.
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Table 1

The system of direct financial 
motivation

The system of indirect financial 
motivation The system of non-motivation

Essence of 
motivation
system

It consists of a base salary and 
bonus. The system of direct
Material motivation actually is 
none other than the remuneration 
system

It is a compensation package 
(social package) provided to the 
employee, depending on the level 
of his office, professionalism, pres-
tige and so on

It is a set of external incentives 
for non-monetary nature, which 
are used in the company for the 
promotion of effective employee

Technology of con-
struction of the moti-
vation system in the 
company

Achieved by making
the following steps:
1. Analysis of the job.
2. Monitoring research organiza-
tions with similar characteristics 
and indicators.
3. Development of the principles 
of ranking positions.
4. Create a tariff-qualifying grid.
5. Drawing up / optimization of 
staffing companies.
6.Sostavlenie / Optimization
the premium position of the com-
pany.
7. The immediate implementation 
of the remuneration system

It consists in determining the non-
cash compensation to employees, 
which can be divided into two 
blocks:
1) binding of benefits: payment 
of sick leave; Payment of annual 
leave; compulsory health insur-
ance; contributions for compulsory 
pension insurance;
2) Voluntary of benefits: health 
insurance; health care workers, 
retired; retirement savings ar-
rangements; payment time disease; 
life insurance of employees and 
/ or their families; payment of 
additional days off; payment of 
additional leave days; tuition, ad-
ditional education of employees; 
the acquisition of shares by share-
holders of the company; payment 
of cellular communication services 
and so forth.

It consists in determining the fol-
lowing incentives:
1) traditional methods of non-
financial incentives: ensuring ca-
reer development; flexible work-
ing hours; priority when planning 
a holiday company staff; regular 
«horizontal» staff rotation; refer-
ences to the name of the employ-
ee in the realized their project 
/ service / product; providing a 
place to park the car, etc .;
2) non-traditional ways of non-
financial incentives: giving em-
ployees extra days of rest; gifts 
for employees on various holi-
days, based on their interests and 
hobbies, and so on.

Terms of application 
and examples of use

With the growth of the company 
and pass it different cycles of the 
role of the wage system as part of 
the management of the company 
increases. To form an effective 
system of payment is necessary 
in the early stages of business 
development

Kazakhstan’s practice of this sys-
tem is small and widely used only 
in a vertically integrated company 
with foreign management. In small 
companies, the system of benefits 
limited to the types of mandatory 
payments regulated by labor leg-
islation

This incentive system is under-
estimated: not used fully, or not 
used at all. However, due to staff 
shortages, many companies will 
be forced to use it to provide 
highly skilled workers and reduce 
staff turnover

Thus, enterprises of Kazakhstan, introduced in 
his work QMS in accordance with ISO 9001: 2008, 
there are three main systems of motivation:

1. The system of direct financial motivation, 
which is to motivate employees through base salary 
and bonus.

2. The system of indirect material motivation in 
addition to the salary includes the so-called social 
package, t. E. Non-monetary incentives for workers 
depending on the experience, professionalism and 
so forth.

3. The system of non-material incentives – 
in addition to providing earnings extra days of 
rest, convenient for the employee vacation time, 
providing opportunities for advancement through 
the ranks.

Table 2 shows the SWOT-analysis of each of 
these systems.

Analysis revealed that each of the systems, 
and deficient motivation used under strictly 
defined conditions. It was found that the use of 
these systems in combination for performing tasks 
employees enhances the quality of work processes 
and, consequently, the quality of products and 
enterprise. In most of the major enterprises of the 
industry continues to play a leading role is a material 
component of motivation. Currently, however, young 
professionals and working hard to encourage quality 
performance of tasks only the material component, 
which is why more and more development of the 
system will have an indirect material motivation and 
non-motivation.
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Table 2 

The system of direct financial motivation

Strengths Weaknesses

The clarity and ease of understanding of ordinary employees.
Routine conduct of training, retraining and certification of 
personnel.
The close relationship between the quality of output and wages 
of workers of enterprises

Strong differentiation of wages of employees of various profes-
sions, as well as employees who are at different levels of the 
hierarchy.
Lack of innovation and continuous improvement of management 
practices.
Outdated labor standards, staffing, lack of flexibility in person-
nel management.
Low staff loyalty

Opportunities Threats
Inefficient incentives competitors.
The growing influence of the enterprise on the markets, the 
growth of the company’s image and, as a consequence, the 
growth of salaries and interest premiums.
High unemployment

Active (aggressive) actions by competitors poaching staff.
The increase in the average age (aging) of managers and profes-
sionals, insufficient inflow of young people.
The tightening of the labor legislation

The system of indirect financial motivation

Strengths Weaknesses
Extensive experience of experts in the major force
high staff turnover.
A high level of motivation and, as a consequence, a large com-
mitment of staff.
The high level of productivity and product quality

The existing remuneration system is no different, «transparen-
cy» for employees.
Social benefits are allocated on the principle of «egalitarianism», 
weakly dependent on the personal performance of workers.
Low staff loyalty

Opportunities Threats
Providing enterprises greater independence in matters of wage 
and its valuation by the state.
State support of employees.
The lack of jobs in other sectors of the economy

Luring professionals from competitors.
Small influx of young workers and specialists.
The tightening of the labor legislation

The system of non-motivation

Strengths Weaknesses
The high level of loyalty and employee satisfaction.
The consistent policy development and training.
The high level of education, job skills, abilities and qualifica-
tions of personnel.
Readiness to introduce new equipment and technology to 
achieve a competitive advantage.
The high level of productivity and product quality

The existing remuneration system is no different, «transparen-
cy» for employees.
A large number of employees.
Luring professionals from competitors

Opportunities Threats
A strong corporate brand (reputation and stability of the com-
pany) and attractive compensation package.
A strong social policy.
Support for the state technical colleges, whose graduates are em-
ployed in enterprises

The unfavorable demographic changes.
Active (aggressive) actions by competitors poaching staff.
The tightening of the labor legislation

In our view, the structure of the incentive system 
formed under the QMS need to lay an information 
component, which will be not only in communicating 
to staff information about the mission and goals of 
the enterprise, but also to inform the workers on new 

job descriptions, rules of delivery of products and 
transmission control procedure.

The technology of building a system of 
motivation within the QMS, achieved by performing 
the following steps:
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1. Builds a clear understanding of the desires, 
needs and demands of staff, on the one hand, and 
requirements management to product quality, im-
plementation of the instructions in the production of 
quality products – on the other.

2. Constructed incentive system, ie. E. Pre-Constructed incentive system, ie. E. Pre-
scribed salary and developed the position on bo-
nuses in accordance with the requirements of labor 
legislation and taking into account the requirements 
of the standards of the enterprise, to the quality of 
work and products.

3. Determine a set of non-cash compensation to 
employees, which are also linked with the result of 
the staff (with the level of quality produced) with the 
help of integrated performance indicators.

4. Determines the method of non-financial in-
centives that will be used in the enterprise.

5. Develop a list of information required for 
high-quality employees perform tasks and opportu-
nities for disclosure.

6. Define the persons responsible for the ac-
curacy, timeliness, relevance and accessibility of 

the information that will come the staff of the en-
terprise, as well as management of the information 
base during the production process.

7. Prescribe a set of specific incentives, meth-
ods, techniques of motivation of employees to qual-
ity work.

8. To monitor staff satisfaction the existing 
system of motivation, as well as track the changes 
(improvement, worsening) the quality of the final 
products of the enterprise. Produced corrective 
action.

As a result, the material component of the 
incentive system makes it possible to ensure stable 
earnings of employees subject to work at a high 
level of quality. Indirect tangible and intangible 
components of the motivation system help to reduce 
turnover and attract qualified professionals interested 
in quality work. Information component creates 
staff loyalty to the company and also helps keep 
track of the newly emerging needs of employees and 
changes in the level of quality of the final products 
of the enterprise.
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Analysis of the theoretical 
foundations of the formation of 

the labor market

The article analyzes the main theoretical and methodological ap
proaches to the study of the labor market in works of representatives of 
different economic schools, reveals the features of the existing concepts 
of the formation of the labor market, it is emphasized that, in general, 
they complement each other, marked by both continuity and inconsisten
cy. Theoretical models with multiple sectors and segments and empirical 
analysis using different kinds of data are then reviewed. A brief concluding 
section addresses some priority research needs. The article discusses the 
various theories of the labor market: classical, Keynesian, neoclassical. The 
labor market is seen as a broad and a narrow sense. 

Key words: labor market, labor force, theory of labor value, labor val
ue, unemployment, employment, labor demand, labor supply, theories of 
labor market. 

Ере же по ва А. А., Са быр Н.С.

Ең бек на ры ғы ның  
теорияа ралық не гіз де рін  

тал дау

Ма қа ла да әр түр лі эко но ми ка лық мек теп өкіл де рі нің жұ мыс та ры
ның не гі зін де ең бек на ры ғы ның теория лықәдіс на ма лық тә сіл де рі 
зерт те ле ді. Қол да ныс та ғы ең бек на ры ғы ның тұ жы рым да ма ла ры ның 
ерек ше лік те рі ашы лып, бі рінбі рі то лық ты рып оты ра ды. Сон дайақ, 
теория лық мо дел дер де эм пи ри ка лық тал дау дың сек тор лар мен сег
мент те рі түр лі мә лі мет тер мен пай да ла ны ла ды. Қо ры тын ды бө лім де, 
кей бір ба сым қа жет ті лік те рі зерт те лі не ді. Ма қа ла да ең бек на ры ғын
да ғы әртүр лі теория лар қа рас ты ры ла ды: клас си ка лық, кей нсиан дық, 
неок лас си ка лық. Ең бек на ры ғын кең жә не тар ма ғы на да қа рас ты ру ға 
бо ла ды.

Тү йін  сөз дер: ең бек на ры ғы, жұ мыс кү ші, ең бек құ ны теориясы, 
ба ға, ең бек, жұ мыс сыз дық, жұ мыс пен қам ту, сұ ра ныс ең бек ке де ген, 
ұсы ныс ең бек теориясы, ең бек на ры ғы.

Ере же по ва А. А., Са быр Н.С.

Ана лиз теоре ти чес ких ос нов 
фор ми ро ва ния рын ка тру да

В статье ана ли зи руют ся ос нов ные теоре ти коме то до ло ги чес кие 
под хо ды к исс ле до ва нию рын ка тру да в ра бо тах предс та ви те лей раз
лич ных эко но ми чес ких школ, раск ры вают ся осо бен нос ти су ще ст
вую щих кон цеп ций фор ми ро ва ния рын ка тру да, под чер ки вает ся, что 
в це лом они до пол няют друг дру га, ха рак те ри зуясь од нов ре мен но 
преемст вен ностью и про ти во ре чи вос тью. Так же расс мат ри вают ся 
теоре ти чес кие мо де ли с нес кольки ми сек то ра ми и сег мен та ми эм пи
ри чес ко го ана ли за с ис поль зо ва нием раз лич ных ви дов дан ных. Зак
лю чи тель ный раз дел расс мат ри вает не ко то рые приори тет ные пот
реб нос ти исс ле до ва ний. В статье ана ли зи руют ся раз лич ные теории 
на рын ке тру да: клас си чес кая, кей нсианс кая, неок лас си чес кая. Ры нок 
тру да мо жет расс мат ри вать ся как в ши ро ком, так и уз ком смыс ле.

Клю че вые сло ва: ры нок тру да, ра бо чая си ла, теория тру до вой 
стои мос ти, це на тру да, без ра бо ти ца, за ня тос ть, сп рос на труд, пред
ло же ние тру да, теории на рын ке тру да.
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This paper analyses main theoretical and methodological ap-
proaches towards labor market research in the works by various 
economic schools representatives. It also reveals peculiarities of 
modern conceptions of labor market formation. It has been stated 
that these peculiarities are mutually complementary and character-
ized both by succession and antipathy. 

The term «labor market» will be used in this paper to refer to 
the place where labor services are bought and sold. In some labor 
markets, people are paid employees, selling their labor services to 
an employer in exchange for a wage or salary. In other labor mar-
kets, people are self-employed (also called own-account workers), 
in which they sell their labor services to themselves. As used here, 
«labor market» is a comprehensive term including both paid em-
ployment and self-employment.

The theory of the labor market and labor relations associated 
with the names of the founders and creators of the labor theory of 
value – William Petty, A. Smith, D. Ricardo, JB Say, Karl Marx. 
Scientific views of the founders of classical economics were formed 
at a time when there were free competition and the market system is 
not experiencing a deep economic crisis. The classical economists 
were convinced of the omnipotence market regulators and defend-
ing this idea, believed that full employment is provided because 
the supply and demand in the labor market is always balanced. The 
equilibrium state of the demand and labor supply in the market is 
ensured by its cost.

Model of the labor market proposed by Adam Smith (1723-
1790) reflects the relationship between the demand for workers and 
the funds intended for the payment of wages. For example, he said: 
«Demand forpeople living wage can be increased in proportion to 
the funds for the payment of wages «(Smith, 1993). Smith is the cre-
ator and developer of the labor theory of value theory of labor mar-
ket (the provisions of which, and its basic ideasrelevant to current 
conditions), the theory of a living wage, employment, unemploy-
ment. Noting that the salary varies depending on the performance of 
labor, Smith had anticipated some of the provisions and the conclu-
sions of the modern theory of equalizing wage differentials.

Continuing to develop the ideas of the classics, a prominent 
theorist Karl Marx (1818-1883) completed labor theory of value, 

ANALYSIS OF THE 
THEORETICAL 

FOUNDATIONS OF THE 
FORMATION OF THE 

LABOR MARKET
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made a number of concepts that are relevant to the 
study of the labor market. Marx`s Labor theory 
of value is based on the assumption that the labor 
market workers do not sell the work, and his ability 
to work – labor – in the commodity market the owner 
of the money is not opposed to the work itself, and 
working.

It is his labor (Marx, Engels, 1954-1981). The 
process of consumption of labor is at the same time, 
the production of goods and surplus value. Marx for 
the first time introduced the concept of «market labor 
«,» labor «, developed the theory of surplus value, 
formulated the dual character of labor, created the 
theory of relative surplus population, justifying the 
inevitability of capitalism formation of the reserve 
army of labor (unemployment).

In contrast to the classical school, in the 
framework of neoclassical economics directions 
(A. Marshall, J.. B. Clark, A. Pigou, L. Walras, A. 
Laffer, R. Hall, A. Rees, M. Feldstein et al.) , work 
is not recognized as the creator of the cost of goods, 
and the value of a commodity is determined by its 
marginal utility. If the classical theory of the labor 
market is stated that all types of income generated by 
labor alone, the neoclassical – the income generated 
by all the factors of production. Market work at 
neoclassical theory treated as a single market, only 
factor of production, labor is a commodity of the 
market traded. The price of labor is determined 
by the interaction of supply and demandproposal, 
and the work has a homogeneous and indivisible. 
Neoclassical theory emphasizes great importance of 
investment in human capital, considering them as 
the foundation of economic growth.

The founder of the neoclassical school English 
economist Marshall (1842-1924), seeking to 
combine the theory of marginal utility and the 
theory of production costs concluded that neither the 
demand nor the offer are not a priority in determining 
the price, has developed a framework of analysis of 
labor demand and supply, put forward the concept 
derived demand revealed the dependence of trade 
unions on the elasticity of demand for labor, noted 
the uncertainty in the labor market, determined by 
a non-competitive nature of the market, has proved 
inadequate labor market (Marshall, 1993). Like the 
classic Marshall believed that the market system 
provides full use of resources, including labor, he did 
not see the need for state regulation of employment. 
This view prevailed among economists until the 30-
ies of XX century. 

However, in the 30s, this picture of harmony in 
the economy has become increasingly questioned. 
The volume of production in developed Western 

countries has fallen by half, unemployment rose 
up to 25%, while real incomes have fallen by 60%. 
Against the background of mass unemployment, 
the claim that this problem can be resolved by itself 
at the expense of wages, become insolvent. All 
contributions are becoming increasingly advanced 
J..Keynes (1883-1946) theory of the need for state 
intervention in the regulation of the economy to 
achieve full employment.

Representatives of the Keynesian view 
understand the labor market as an inert, static system 
in which the price of labor is rigidly fixed. The 
presence of involuntary unemployment caused by a 
lack of aggregate demand, which can be eliminated 
using a proactive fiscal policy, including measures 
of budgetary and monetary regulation. J. Keynes and 
his followers argue that in a market economy there 
is no mechanism to guarantee full employment and 
reasons for unemployment is the lack of synchrony 
in the adoption of major economic decisions on 
savings and investments (Keynes, 1993).

An effective means of ensuring employment 
in the framework of the Keynesian concept is the 
expansion of the investment activities of the state. 
However, it should be noted that the Keynesian 
methods of the middle of the XX century proved 
insufficient against unemployment. For example, 
if in the middle of 60-ies of XX century, the 
unemployment rate in developed countries ranged 
from 3-4% in 80-90 years it reached 6-8% (Pavlenko, 
2004). Public methods of economic regulation, 
proposed by Keynes, have not worked. The search 
for ways out of the crisis has led to increased interest 
in the monetarist concept proposed in the 50-s by M. 
Friedman and his supporters.

Nobel laureates like a Milton Friedman (1912-
2006), E. Phelps (1933) argued that in a market 
economy the price mechanism itself defines a 
rational level of employment, as it is a self-adjusting 
system. Monetarists proceed from rigid price 
structure for labor and unidirectional upward trend 
in wage rates (Friedman, Hayek, 1990). According 
to the monetarists, the labor market is able to come 
to equilibrium in the presence of the natural rate 
of unemployment, which corresponds to a level 
compatible with the actual conditions of the labor 
market.

In order to balance the market monetarists 
propose to use the tools of monetary policy to 
stimulate investment and business activity and an 
increase in such way employment. In the labor market 
model natural rate of unemployment reflects the 
structural characteristics of commodity markets and 
the labor market. According to monetarists, public 
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policy, Ultimately, it should be aimed at achieving 
the natural rate of unemployment, reflecting the 
structural imbalances in the labor market and non-
cyclical market conditions in the economy.

In economics, the end of the 40s attempts 
were made to adapt the Keynesian theory in the 
framework of the neoclassical synthesis, which 
Keynesian economics is regarded as a special case of 
the neoclassical theory, dedicated to a specific state 
of the economy with underemployment. In general, 
representatives of the «neoclassical synthesis» (J. 
Lampert, Paul Samuelson (1915-2009), D. Hicks 
(1904-1989) believed that the economy is a system 
in equilibrium, except for special cases, which 
describes the Keynesian theory (Samuelson, 1997; 
Lampert, 1994). The essence of the neoclassical 
synthesis is the synthesis of macro-economic ideas 
of the classics and the macroeconomic analysis of 
Keynesianism, combined with fiscal and monetary 
policy, allowing the economy to restore the balance 
at the level of high employment even in the case of 
reducing the demand for labor. The main objective 
of neoclassical synthesis is to find the optimal 
combination of market self-regulation to the stability 
of state influence on the economy, which builds and 
improves the conditions of market mechanisms.

Starting in 1960-1970 years, the problem of 
the labor market actively investigated from the 
standpoint of institutional economics, an economic 
system through the prism of the category «Institute». 
According to institutionalists (Veblen (1857-1929), 
George. Dunlop (1840-1921)

J. Commons (1862-1945), George. Galbraith 
(1908-2006)), the labor market is an area of   
negotiation between employers and employees and 
the rules describe the behavior of the subjects on 
this site. A key place in the research institutionalists 
take issues of mutual coercion of workers and 
employers, including by means of collective 
agreements, with the participation of trade unions. 
This area is characterized by a departure from the 
macroeconomic analysis and the desire to explain 
the existing discrepancies in the labor market 
characteristics of the dynamics of the individual 
sectors, social, occupational and demographic 
groups.

Particular attention is paid to research 
institutionalist analysis of the impact of social 
and political institutions to the labor market, the 
analysis of occupational and sectoral differences 
in the labor force and, consequently, in the level 
of wages. The main idea of   this theory is the need 
to strengthen social control over the economy. 
It becomes particularly acute problem of social 

guarantees of employment. Institutionalists believe 
that the employment issues can be solved with the 
help of various kinds of institutional reforms, which 
determine the behavior of subjects in many ways in 
the labor market (Veblen 1984).

Representatives of the institutionalist approach, 
questioned the existence of a competitive labor 
market, rational behavior of the individual, 
automatic achieving an optimal state of the economic 
system. They are critical of the extended classical 
economic school provision for uniformity of the 
labor market and opening up employment relations. 
Institutionalists (Dunlop, Derenger Gordon, Payor, 
Leadbeater, Granovetter, Atkinson et al.) Have 
introduced the concept of the economic theory of 
clusters of jobs, we laid the foundation for the theory 
of labor market segmentation.

The cluster concept of the labor market is 
characterized by the association of homogeneous 
Dunlop jobs in intra- and inter-firm levels in the 
clusters. Each cluster is made up their level of pay 
and unique to his specific production relations. This 
theory denies the existence of a single labor market 
with a free flow of labor and a single payment; 
It shows that between professions, enterprises, 
industries and regions remain stable differences in 
pay, and control of labor behavior is not only wages, 
but also the conditions and content of the work; 
trade unions and the state have a significant impact 
on the development of the labor market.

These provisions in the early 70s have been 
further developed in the concept of P. and M. 
DeringerPiora (Doeringer, Piore, 1971), according 
to which, together with the external labor market, 
such a competitive market, large enterprises have 
set up their domestic labor markets. The authors 
of this theory believe that internal labor markets 
are largely relatively autonomous and independent 
of the fluctuations of the external competitive 
market, since the conditions of work and pay them 
are regulated sufficiently robust administrative 
regulations, customs, norms, standards. The 
appearance of such relatively independent domestic 
labor markets due to the specifics of qualifications 
required for the production and the need for training 
in the workplace.

Development of the theory of the segmented 
labor market has Deringer and Piora to the concept 
of the dual labor market. The essence of this 
concept lies in the allocation of «primary» and 
«secondary» segments separating employees into 
two groups. The first group consists of workers 
employed on a permanent work full-time and full-
time with virtually guaranteed workplace, wages 
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above the equilibrium level and a high level of 
social protection. The second group are employed 
on short-term contracts, work part-time at a lower 
wage, without guarantees preservation of places 
in times of economic downturn, the lack of social 
benefits provided by the enterprise core group of 
employees. These two groups form, respectively, 
the primary and secondary labor markets, among 
which there are strict institutional barriers that 
prevent the penetration of outsiders to the primary 
labor market.

It should be noted in the contract theory of 
institutionalism Employment M. Bailey, D. and 
K. Gordon Azariadis (Bailey, 1971), became 
widespread in the mid-1970s. The basis of this 
theory is the position that employers and employees 
enter into a long-term contractual relationships of 
implicit contracts (implicit, not legally formalized). 
Employees with specialized training, and employers 
interested in the fact that their relationship was quite 
stable and lasting.

Therefore, employers in the downturn of 
production don’t reduce labor costs, but in the period 
of its rise don’t increase. This provides a more 
uniform and smooth change in the level of wages 
within certain limits. Thus, the fixed salary and the 
long-term work in one place is due to optimally 
structured and rational employers and employees. 
As a result, long-term and sustainable contractual 
relationships between employers and employees can 
not only keep the skilled workers in times of crisis, 
but also greatly reduce the risks of the market.

At the end of the 70s in developed economies 
started to happen fundamental structural changes 
related to scientific and technical progress, the 
use of computer and information technology, 
manufacturing, information and customized 
goods, the development of productive forces and 
production relations. New trends in the world 
economy have come into conflict with strict 
regulation of working conditions, job security and 
social protection, hindered the freedom of choice of 
both workers and employers. At this time, received 
extensive development and dissemination of the 
concept of flexible market (R. Buae G. standings), 
the basis of which made provision for the need for 
deregulation of the market, the transition to a more 

flexible, individualized and non-standard forms of 
employment.

The concept of labor market flexibility by G. 
standings defined as the ability to respond adequately 
to changes in prices, demand and supply of labor, 
which manifests itself in changing the quantity, 
quality and price of labor (Standing, 1986). Flexible 
labor market involves the formation of various 
forms of relationships between the state, employers, 
unions and employees, designed to provide the 
necessary conditions for the free expression of 
market regulators and the free choice of alternative 
models of development dictated by the natural 
economic expediency.

In modern conditions for solving the problems 
of the labor market and employment in a country 
used different theories, and sometimes certain 
provisions of several theories. However, the 
negative effects of the reforms in the economy 
and social and labor issues in the country with the 
use of monetarist prescriptions theoretically have 
not been substantiated. This is confirmed by many 
researchers, noting that the modern world live in 
conditions of constant economic and financial war, 
smashing weapon which began importing economic 
theories and knowledge, do not comply with the 
problems of transition economies or economies 
burdened by external debt.

But given the global experience and building 
on the achievements of modern Western economic 
theory and practice, domestic science will develop 
new theoretical concepts of the labor market, taking 
into account the specifics of Russian reality and 
conditions for the formation of a civilized labor 
market in Kazakhstan.

We believe that the analysis in this paper 
suggests the applicability of models to a wide variety 
of problems in labor market.

They can contribute to the understanding of 
many phenomena that are difficult to account for in 
other ways. And they have very different normative 
implications than do other labor market models. 
Taking account of the effort-elicitation problem 
calls into question the general proposition that 
private labor market arrangements are efficient. 
It also complicates the analysis of various labor 
market policies.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ин но ва циялық қыз мет са ла сын 

қар жы лан ды ру

Ғы лы ми күшқуат ты өсі ру жә не ин но ва циялық да му дең ге йін  арт
ты ру үшін не гіз жа сау тек да му шы ел дер үшін ға на емес, со ны мен 
қа тар, өсіп ке ле жат қан дү ниежү зі лік ғы лы миин но ва циялық да му 
дең гейі нің қар қы нын сақ тап қа лу ма ңыз ды бо лып та бы ла тын мем ле
кет тер үшін де бі рін ші орын да ғы мін дет бо лып та бы ла ды. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті ин но ва циялық грант тар ды бө лу ар
қы лы ке ле ше гі бар ғы лы ми зерт теу лер ді қар жы лан ды ру ға ар нал ған 
бюд жет тік шы ғыс тар ды ұл ғайтуға ба са на зар ау дар ды. Ма қа ла да ғы
лы ми жә не ин но ва циялық қар жы лан ды ру жол да ры мен мем ле кет тік 
қол дау лар ту ра лы жанжақ ты тал қы ла на ды. Қар жы лан ды ру жол да
ры: ба за лық, грант тық жә не бағ дар ла ма лықны са на лы бо лып та бы
ла ды. Бұл тә сіл дер ана ғұр лым оң тай лы бо лып та бы ла ды, се бе бі, ол 
елі міз дің мем ле кет тік бюд же ті не қо сым ша жүк тү сір меуге жә не ғы
лым са ла сын да ғы ма ңыз ды жо ба лар ды жү зе ге асы ру үшін биз нес тің 
қар жы лық жә не тех но ло гиялық мүм кін дік те рін пай да ла ну ға мүм кін
дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: ба за лық қар жы лан ды ру, грант тық қар жы лан ды
ру, бағ дар ла ма лықны са на лы қар жы лан ды ру, ин ду ст рия лықин но ва
циялық қыз мет ті мем ле кет тік қол дау. 

Tajieva S.K., Tynabekova G.N.

Financings of innovative activity 
in the Republic of Kazakhstan

Justifications for increase of scientific force and level of innovative 
development is paramount not only for the developing countries, but also 
preservation of rates of scientific and innovative development is important 
for those countries in which. The President of Kazakhstan paid special 
attention to increase in the budgetary expenses for financing of scientific 
researches by means of allocation of innovative grants. In article analysed 
scientific and innovative ways of financing and state regulation. Ways of fi
nancing is: basic, grant and program and target. These methods is the most 
optimum because they allow not to load state the budget and allow to use 
financial and technological capabilities of business for implementation of 
important projects in the field of science.

Key words: basic financing, grant financing, program and target fi
nancing, State support of industrial and innovative activity.

Та жиева С.К., Ты на бе ко ва Г.Н.

Фи нан си ро ва ние  
ин но ва ци он ной дея тель ности  

в Рес пуб ли ке Ка за хс тан

По вы ше ние научной си лы и уров ня ин но ва ци он но го раз ви тия яв
ляет ся пер вос те пен ной задачей не толь ко для раз ви вающих ст ран, 
но и для тех ст ран в ко то рых важ но сох ра не ние тем пов науч ноин
но ва ци он но го раз ви тия. Пре зи дент РК об ра тил осо бое вни ма ние на 
уве ли че ние бюд жет ных рас хо дов для фи нан си ро ва ния научных исс
ле до ва ний пос редст вом вы де ле ния ин но ва ци он ных гран тов. В статье 
проана ли зи ро ваны науч ные и ин но ва ци он ные пу ти фи нан си ро ва ния 
и го су да рст вен ное ре гу ли ро ва ние. Пу тя ми фи нан си ро ва ния яв ляют
ся: ба зо вые, гран то вые и прог рамм ноце ле вые. Эти ме то ды яв ляют
ся наибо лее оп ти маль ны ми, по то му что они поз во ляют не заг ру жать 
го су да рст вен ный бюд жет, а ис поль зо вать фи нан со вые и тех но ло ги
чес кие воз мож нос ти биз не са для реали за ции важ ных проек тов в об
лас ти нау ки. 

Клю че вые сло ва: ба зо вое фи нан си ро ва ние, гран то вое фи нан
си ро ва ние, прог рамм ноце ле вое фи нан си ро ва ние, го су да рст вен ная 
под держ ка ин ду ст риальноин но ва ци он ной дея тель ности.
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XXI ға сыр жүз жыл дық ға лам дық ин но ва цияның өр кен-
деу ға сы ры на айна ла ты нын қа зір гі әлем ел де рі нің тә жі ри бе сі 
көр се тіп отыр. Эко но ми ка лық қа ты нас тар жүйесі нен ин но-
ва цияның ала тын ор ны зор, се бе бі, ин но ва циялық тә жі ри бе-
ні өн ді ріс ке қол дан бас тан, бә се ке ге қа бі лет ті өнім алу мүм кін 
емес ті гін да мы ған ел дер ер те рек тү сі ніп, бар күш ті осы са ла-
ға жұм сап ке ле ді. Осы ған бай ла ныс ты на рық тық эко но ми ка 
ке зе ңін де гі бә се ке лес тік кү рес те ин но ва ция өні мі нің өзін дік 
құ нын азайту, ин вес ти циялар ағы нын арт ты ру, өнім өн ді ру ші-
нің имид жін қа лып тас ты ру жә не жа ңа на рық тар ды, оның ішін-
де сырт қы на рық тар ды ба ғын ды ру да ғы аса тиім ді тап тыр мас 
құ рал ға айна лу да. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ин но ва циялық 
қыз мет ті қар жы лан ды ру дың көз де рі ре тін де кә сі по рын дар дың 
өз қар жы сы, рес пуб ли ка лық жә не жер гі лік ті бюд жет қа ра жат-
та ры, ин но ва циялық қор лар қа ра жа ты, мем ле кет тік грант тар 
жә не заң ға қай шы емес қар жы лан ды ру дың бас қа да түр ле рі жа-
та ды. Қар жы лан ды ру инф ра құ ры лы мы ре тін де да му ин си тут-
та ры, вен чур лік қор лар, кә сі по рын дар мен же ке кә сіп кер лер, 
екін ші дең гейлі банк тер жә не т.б. жа та ды. 

Бү гін гі таң да ин но ва циялық қыз мет ті қар жы лан ды ру жол-
да ры:

– рес пуб ли ка лық жә не өз ге де ин но ва циялық қор лар қа ра-
жа ты ның; 

– ин но ва циялық қыз мет суб ъектiлерiнiң же ке өз қа ра жа-
ты ның; 

– сырт қы көз дер ден ин но ва циялық қыз мет суб ъектiлерi 
тар та тын қа ра жат тың; 

– Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң да ры на сәй кес, рес пуб-
ли ка лық жә не жергiлiктi бюд жет қа ра жа ты ның; 

– ха лы қа ра лық қар жы ұйым да ры мен қор лар қа ра жа ты ның;
– Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң да ры мен тыйым са лын-

ба ған өз ге де көз дер қа ра жа ты ның есебiнен жү зе ге асы ры ла 
ала ды;

– ин но ва циялық қыз мет пен ин но ва циялық инф ра құ ры-
лым ның мем ле кеттiк суб ъектiлерiнiң қыз метi ин но ва циялық 
қыз меттi мем ле кеттiк қол дау ға жыл са йын  көз де летiн қар жы-
ның, сон дай-ақ Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ала тын мақ сат ты қа-
рыз дың, мем ле кеттiк зат тай грант тар дың шегiнде рес пуб ли ка-

ҚА ЗАҚ СТАН РЕС
ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 

ИН НО ВА ЦИЯЛЫҚ 
ҚЫЗ МЕТ СА ЛА СЫН 

ҚАР ЖЫ ЛАН ДЫ РУ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ин но ва циялық қыз мет са ла сын қар жы лан ды ру

лық жә не жергiлiктi бюд жет қа ра жа ты есебiнен 
қар жы лан ды ры ла ды [1].

Ғы лы ми жә не (не ме се) ғы лы ми-тех ни ка лық 
қыз мет ті мем ле кет тік бюд жет тен қар жы лан ды-
ру ба за лық, грант тық жә не бағ дар ла ма лық-ны-
са на лы қар жы лан ды ру тү рін де іс ке асы ры ла ды. 
Ба за лық қар жы лан ды ру ғы лы ми инф ра құ ры-
лым ды жә не мү лік ті, оның ішін де ғи ма рат тар ды, 
жаб дық тар мен ма те ри ал дар ды ағым да ғы қам-
та ма сыз ету ге, әкім ші лік жә не қыз мет көр се ту 
пер со на лы ның ең бе ка қы сын тө леуге, сон дай-ақ 
мем ле кет тік ғы лы ми ұйым дар дың, мем ле кет тік 
ұйым дар ға те ңес ті ріл ген ғы лы ми ұйым дар дың, 
мем ле кет тік жо ға ры оқу орын да ры ның, дауыс 
бе ре тін ак цияла ры ның (жар ғы лық ка пи тал ға қа-
ты су үлес те рі нің) елу жә не одан да көп пайызы 
мем ле кет ке тиесі лі жо ға ры оқу орын да ры ның, 
сон дай-ақ дауыс бе ре тін ак цияла ры ның (жар ғы-
лық ка пи тал ға қа ты су үлес те рі нің) елу жә не одан 
да көп пайызы мем ле кет ке тиесі лі заң ды тұл ға-
лар ға дауыс бе ре тін ак цияла ры ның (жар ғы лық 
ка пи тал ға қа ты су үлес те рі нің) елу жә не одан 
да көп пайызы ті ке лей не жа на ма түр де тиесі лі 
жо ға ры оқу орын да ры ның ғы лы ми-тех ни ка лық 
қыз ме тін ақ па рат тық сүйе мел деу ге ар нал ған ба-
за лық қар жы лан ды ру нор ма ла ры бо йын ша шы-
ғыс тар ды қам ти ды.

Ба за лық қар жы лан ды ру субь ек ті ле рі бо лып 
та бы ла тын ұйым дар тіз бе сін уәкі лет ті ор ган – 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бі лім жә не ғы лым 
ми ни ст рлі гі са ла лық уәкі лет ті ор ган дар дың ұсы-
ныс та ры не гі зін де қа лып тас ты ра ды жә не Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Үкі ме ті бе кі те ді.

Грант тық қар жы лан ды ру ғы лы ми-зерт теу 
жұ мыс та ры ның дең ге йін , ғы лы ми ұйым дар мен 
олар дың ұжым да ры ның, сон дай-ақ ға лым дар-
дың ғы лы ми-тех ни ка лық әлеуеті мен бә се ке ге 
қа бі лет ті лі гін арт ты ру мақ са тын да ғы лы ми зерт-
теу лер жүр гі зу ге бө лі не ді.

Грант тық қар жы лан ды ру дың не гіз гі ба ғыт-
та ры мен кө ле мін ұлт тық ғы лы ми ке ңес тер дің 
ұсы ным да ры не гі зін де Жо ға ры ғы лы ми-тех ни-
ка лық ко мис сия Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ғы лы мын да мы ту дың ба сым ба ғыт та ры на сәй-
кес бе кі те ді жә не олар бел гі лен ген тәр тіп пен 
Рес пуб ли ка лық бюд жет ко мис сиясы ның қа ра-
уына жа та ды.

Грант тық қар жы лан ды ру ға ар нал ған кон-
курс қа ғы лы ми жә не (не ме се) ғы лы ми-тех ни-
ка лық қыз мет тің акк ре дит тел ген субь ек ті ле рі 
жә не дер бес бі лім бе ру ұйым да ры мен олар дың 
ұйым да ры тең шарт тар мен қа ты су ға құ қы лы. 
Грант тық қар жы лан ды ру ға ар нал ған кон курс ты 
уәкі лет ті ор ган не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган 

мер зім ді бас па сөз ба сы лы мы ар қы лы жа риялай-
ды жә не ол кон курс жа рияла ған уәкі лет ті ор ган-
ның не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган ның ин тер-
нет-ре су рс та рын да ор на лас ты ры лу ға тиіс.

Бағ дар ла ма лық-ны са на лы қар жы лан ды ру 
ст ра те гиялық ма ңыз ды мем ле кет тік мін дет тер-
ді ше шу ге ба ғыт тал ған жә не кон курс тық не гіз де 
не ме се Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің ше-
ші мі бо йын ша кон курс тан тыс рә сім дер ар қы лы 
жү зе ге асы ры ла ды. Бағ дар ла ма лық-ны са на лы 
қар жы лан ды ру ға ар нал ған кон курс қа ғы лы ми 
жә не (не ме се) ғы лы ми-тех ни ка лық қыз мет тің 
акк ре дит тел ген субь ек ті ле рі, сон дай-ақ дер бес 
бі лім бе ру ұйым да ры мен олар дың ұйым да ры 
қа ты су ға, оның ішін де қо са ат қа ру шы ре тін де 
қа ты су ға құ қы лы.

Ны са на лы ғы лы ми, ғы лы ми-тех ни ка лық 
бағ дар ла ма ны іс ке асы ру ға ар нал ған кон курс ты 
уәкі лет ті ор ган не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган 
мер зім ді бас па сөз ба сы лым да рын да жа риялай ды 
жә не ол кон курс жа рияла ған уәкі лет ті ор ган ның 
не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган ның ин тер нет-
ре су рс та рын да ор на лас ты ры лу ға тиіс. Ғы лы ми, 
ғы лы ми-тех ни ка лық бағ дар ла ма лар ды іс ке асы-
ру ға өті нім дер ді уәкі лет ті ор ган не ме се са ла лық 
уәкі лет ті ор ган дар тиіс ті ұлт тық ғы лы ми ке ңес-
тің қа рауы үшін Мем ле кет тік ұлт тық ғы лы ми-
тех ни ка лық са рап та ма ор та лы ғы на жол дайды.

Бағ дар ла ма лық-ны са на лы қар жы лан ды ру ға 
кон курс жа рияла ған уәкі лет ті ор ган не ме се са-
ла лық уәкі лет ті ор ган ғы лы ми, ғы лы ми-тех ни-
ка лық бағ дар ла ма лар ды іс ке асы ру ға өті нім дер-
ді ұлт тық ғы лы ми ке ңес тер дің ше шім де рі мен 
бір ге Жо ға ры ғы лы ми-тех ни ка лық ко мис сияға 
жол дайды. Жо ға ры ғы лы ми-тех ни ка лық ко мис-
сия ма құл да ған ғы лы ми, ғы лы ми-тех ни ка лық 
бағ дар ла ма лар ға өті нім дер бел гі лен ген тәр тіп-
пен Рес пуб ли ка лық бюд жет ко мис сиясы ның 
қа ра уына жа та ды. Ны са на лы ғы лы ми, ғы лы-
ми-тех ни ка лық бағ дар ла ма ны іс ке асы ру ға ар-
нал ған кон курс же ңім паз да ры ұлт тық ғы лы ми 
ке ңес тер дің ше ші мі не гі зін де ай қын да ла ды жә-
не олар ды кон курс жа рияла ған уәкі лет ті ор ган 
не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган бе кі те ді. Бағ-
дар ла ма лық-ны са на лы қар жы лан ды ру ды кон-
курс жа рияла ған уәкі лет ті ор ган не ме се са ла лық 
уәкі лет ті ор ган не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
Үкі ме ті ғы лы ми жә не (не ме се) ғы лы ми-тех ни ка-
лық қыз мет ті қар жы лан ды ру ды жү зе ге асы ру ға 
уәкі лет тік бер ген өз ге де тұл ға (ор ган) жү зе ге 
асы ра ды. Кон курс нә ти же ле рі бо йын ша уәкі лет-
ті ор ган не ме се са ла лық уәкі лет ті ор ган ғы лы ми, 
ғы лы ми-тех ни ка лық бағ дар ла ма бо йын ша бас 
ұйым ды ай қын дай ала ды [2].
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Со ны мен қа тар, ИИҚМҚ ту ра лы Заң мен ин-
ду ст рия лық-ин но ва циялық қыз мет суб ъек ті ле-
рін мем ле кет тік қол дау көз дел ген.

Мы са лы, ИИҚМҚ ту ра лы Заң ның 13-ба бы-
на сәй кес, ин ду ст рия лық-ин но ва циялық қыз мет 
суб ъек ті ле рін мем ле кет тік қол дау ша ра ла ры на:

– қо са қар жы лан ды ру ды қо са ал ған да, жо ба-
лар ды қар жы лан ды ру, ли зи нг тік қар жы лан ды ру;

– қа рыз дар бо йын ша ке піл дік мін дет те ме-
лер мен ке піл ді ме лер бе ру;

– қар жы инс ти тут та ры ар қы лы кре дит теу;
– қар жы инс ти тут та ры на бе рі ле тін кре дит-

тер бо йын ша сый ақы жә не об ли га циялар бо йын-
ша ку пон дық сый ақы став ка ла рын суб си диялау;

– жар ғы лық ка пи тал дар ға ин вес ти циялар ды 
жү зе ге асы ру;

– ке піл ден ді ріл ген тап сы рыс;
– ин но ва циялық грант тар бе ру;
– бі лік ті кадр ре су рс та ры мен қам та ма сыз ету;
– ин же нер лік-ком му ни ка ция лық инф ра құ-

ры лым мен қам та ма сыз ету;
– жер учас ке ле рі мен жер қой на уын  пай да-

ла ну құ қық та рын бе ру;
– іш кі на рық та қол дау;
– ше тел дік ин вес ти циялар ды тар ту;
– отан дық өң дел ген тауар лар дың, көр се-

ті ле тін қыз мет тер дің экс пор тын да мы ту жә не 
жыл жы ту жа та ды.

Осы рет те, Ин ду ст рия лық-ин но ва циялық 
қыз мет ті мем ле кет тік қол дау са ла сын да ғы уәкі-
лет ті ор ган (ИЖТМ), өз ге де мем ле кет тік ор ган-
дар, сон дай-ақ об лыс тар дың, рес пуб ли ка лық 
ма ңы зы бар қа ла ның, астана ның жер гі лік ті ат қа-
ру шы ор ган да ры ин ду ст рия лық-ин но ва циялық 
қыз мет суб ъек ті ле рін мем ле кет тік қол дау ша-
ра ла рын қа рау, ке лі су жә не ұсы ну ке зін де мы на 
кри те рий лер дің бі рін:

– ин но ва циялық – эко ло гиялық қа уіп сіз дік-
ті қам та ма сыз ету ді ес ке ре оты рып, жа ңа не ме-
се же тіл ді ріл ген өн ді ріс тер ді, тех но ло гиялар ды, 
тауар лар ды, жұ мыс тар мен қыз мет тер ді жа сау 
жо лы мен қыз мет тің эко но ми ка лық тиім ді лі гін 
арт ты ру ға ба ғыт ты лық ты;

– бә се ке ге қа бі лет ті лік – қол жет кі зі ле тін 
нә ти же нің оны алу ға кет кен шы ғын дар ға қа-
ты сы ре тін де ай қын да ла тын, қол жет кі зі ле тін 
эко но ми ка лық жә не әлеу мет тік тиім ді лік дең-
ге йін де кө рі не тін ұқ сас ин ду ст рия лық-ин но ва-
циялық жо ба лар мен са лыс тыр ған да ғы ар тық-
шы лық ты;

– ау қым ды лық – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын 
ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да мы ту үшін ин-
ду ст рия лық-ин но ва циялық жо ба ны іс ке асы ру-
дың ма ңыз ды лы ғын бас шы лық қа алу ға мін дет ті.

ИИҚМҚ ту ра лы Заң ға сәй кес, қо са қар жы-
лан ды ру ды қо са ал ған да, қар жы лан ды ру жа ңа 
ин ду ст рия лық-ин но ва циялық жо ба лар ды, сон-
дай-ақ жұ мыс іс теп тұр ған өн ді ріс тер ді жаң ғыр-
ту ға (тех ни ка лық қайта жа рақ тан ды ру ға) жә не 
ке ңейтуге ба ғыт тал ған ин ду ст рия лық-ин но ва-
циялық жо ба лар ды жа сау үшін жү зе ге асы ры ла-
ды. Ли зи нг тік қар жы лан ды ру ин ду ст рия лық-ин-
но ва циялық қыз мет суб ъек ті ле рі не он жыл дан 
ас пайт ын мер зім ге бе рі ле ді

Осы лай ша, жо ға ры да атал ған қаулы ға сәй-
кес, ин ду ст рия лық-ин но ва циялық жо ба лар ды 
қар жы лан ды ру/қо са қар жы лан ды ру дың, ин ду ст-
рия лық-ин но ва циялық қыз мет суб ъек ті ле рін ли-
зи нг тік қар жы лан ды ру дың шарт та ры мы на лар 
бо лып та бы ла ды:

– ҚДБ мен ұлт тық да му инс ти тут та ры ның 
ин ду ст рия лық-ин но ва циялық жо ба лар ды қар-
жы лан ды ру ға қа ты су үле сі жо ба сме та сы со ма-
сы ның 80%-нан ас пауы тиіс;

– жо ба сме та сы шең бе рін де гі ин ду ст рия-
лық-ин но ва циялық қыз мет суб ъек ті сі нің жә не 
(не ме се) бас қа үшін ші тұл ға лар дың қар жы лан-
ды ру үле сі ақ ша лай қа ра жат пен жү зе ге асы ры-
ла ды;

– жо ба ны іс ке асы ру бо йын ша тәуе кел дер 
то лық кө лем де жа был ған, оның ішін де қам та ма-
сыз етіл ген;

– қар жы лан ды ру/қо са қар жы лан ды ру жиыр  - 
ма жыл дан ас пайт ын мер зім ге ұсы ны ла ды;

– жо ба лық ше шім дер дің тех но ло гиялық жә-
не тех ни ка лық не гіз де луі.

Қо са қар жы лан ды ру ке зін де қар жы лан ды ру-
шы ұйым нан бас қа жо ба ның бір бө лі гін қа жет ті 
қар жы лық ре су рс тар мен (ақ ша мен) қам та ма сыз 
ету ді іс ке асы ра тын та рап тың бо луы қо сым ша 
шарт бо лып та бы ла ды. Ли зи нг тік қар жы лан ды-
ру ұлт тық ва лю та да іс ке асы ры ла ды жә не ин ду-
ст рия лық- ин но ва циялық қыз мет суб ъек ті ле рі не 
3 жыл дан 10 жыл ға де йін гі мер зім ге бе рі ле ді.

Жо ба лар ды қар жы лан ды ру/қо са қар жы лан-
ды ру ба ры сын да ке ле сі те тік тер қол да ны ла ды:

– суб ъек ті лер ге тө лем ді лік, жыл дам ды лық 
жә не қайтарым ды лық (қа рыз) шарт та ры мен ақ-
ша лай түр де не сие бе ру;

– жо ба ны да йын дау мен жү зе ге асы ру ды 
қам та ма сыз ету мақ са тын да жо ба ны қар жы лан-
ды ру (ара лық қар жы лан ды ру);

– ак цияға не ме се суб ъек ті нің жар ғы лық ка-
пи та лы на қа ты су үле сі не айыр бас тау құ қы ғы-
мен қа рыз бе ру (ме зо нин дік қар жы лан ды ру);

– мү лік ті құ ру мен тап сы ру, сон дай-ақ қыз-
мет тер ді көр се ту жә не (не ме се) тауар лар ды өн-
ді ру жә не (не ме се) құ рыл ған мү лік ті пай да ла ну 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ин но ва циялық қыз мет са ла сын қар жы лан ды ру

ба ры сын да жұ мыс тар ды орын дау үшін кү ті ле тін 
жүйелі ақ ша лай тө лем дер қам та ма сыз етуі бо-
лып та бы ла тын та лап құ қы ғы на жо ба ны қар жы-
лан ды ру (жо ба лық қар жы лан ды ру).

Ли зинг бе ру ші са ту шы дан өз мен ші гі не са-
тып ал ған жә не ли зинг шар тын да көр се тіл ген 
ли зинг за тын бел гі лі тө лем үшін жә не бел гі лі 
жағ дай лар да суб ъек ті лер ге кә сіп кер лік мақ сат-
тар үшін ке мін де үш жыл мер зім ге уа қыт ша ие-
лік ету ге жә не пай да ла ну ға тап сы ру ға мін дет те-
не тін жо ба лар ды қа жет ті қар жы ре су рс та ры мен 
(ақ ша мен) қам та ма сыз ету суб ъек ті лер ді ли зи нг-
тік қар жы лан ды ру те ті гі бо лып та бы ла ды.

Қа рыз дар бо йын ша ке піл дік мін дет те ме лер-
ді жә не ке піл де ме лер ді ұсы ну ды ин ду ст рия-
лық-ин но ва циялық жо ба лар ды іс ке асы ру үшін 
ин ду ст рия лық-ин но ва циялық қыз мет суб ъек ті-
ле рі не бе рі ле тін екін ші дең гейде гі банк тер дің 
қа рыз да ры бо йын ша Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның Үкі ме ті ай қын дайт ын қар жы аген ті жү зе ге 
асы ра ды. Қа рыз дар бо йын ша ке піл дік мін дет те-
ме лер ді жә не ке піл де ме лер ді ұсы ну шарт та ры 
мен те тік те рі мы на лар жа та ды:

– қар жы аген ті нің ке піл дік мін дет те ме лер-
ді жә не ке піл де ме лер ді ұсы ну ға қа ты су мөл ше-
рі жо ба сме та сы со ма сы ның 80 %-ынан (сек сен 
пайызы нан) ас пауы тиіс;

– жо ба сме та сы шең бе рін де гі суб ъек ті нің 
жә не (не ме се) өз ге үшін ші тұл ға ның қар жы лан-
ды ру үле сі ақ ша лай қа ра жат пен жү зе ге асы ры-
ла ды;

– жо ба ны іс ке асы ру бо йын ша тәуе кел дер 
то лық кө лем де жа был ған, оның ішін де қам та ма-
сыз етіл ген;

– ке піл дік мін дет те ме лер жә не ке піл де ме-
лер жиыр ма жыл дан ас пайт ын мер зім ге ұсы-
ны ла ды;

– жо ба лық ше шім дер дің тех но ло гиялық жә-
не тех ни ка лық не гіз де луі. 

Ин ду ст рия лық-ин но ва циялық жо ба мы на дай 
шарт тар ға:

– ең бек өнім ді лі гін арт ты ру ға жә не эко но-
ми ка ның ба сым сек тор ла рын да мы ту дың ын та-
лан ды рылуын  қам та ма сыз ету ге;

– мә ні ин ду ст рия лық-ин но ва циялық қыз-
мет ті мем ле кет тік қол дау ды жү зе ге асы ра тын 
ұлт тық да му инс ти тут та ры ның ин вес ти циялық 
саяса тын рег ла ме нт тейт ін іш кі құ жат та рын да 

ай қын да ла тын бол жам дық эко но ми ка лық жә не 
қар жы лық па ра ме тр лер бо йын ша тар тым ды-
лық қа;

– тех но ло гиялық әлеуе тін арт ты ру ға ба ғыт-
ты лы ғы на, өн ді ріс жә не көр се ті ле тін қыз мет са-
па сын арт ты ру ға жә не кө ле мін ұл ғайтуға, ши кі-
зат тар мен ма те ри ал дар ды өң деуді те рең де ту ге, 
жо ға ры тех но ло гиялық өнім дер ді шы ға ру ға сәй-
кес кел ген кез де, ин ду ст рия лық-ин но ва циялық 
қыз мет суб ъек ті ле рі нің жар ғы лық ка пи та лы на 
тар ты ла тын ин вес ти циялар ды ин ду ст рия лық-
ин но ва циялық қыз мет ті мем ле кет тік қол дау ды 
жү зе ге асы ра тын ұлт тық да му инс ти тут та ры 
жә не об лыс тар дың, рес пуб ли ка лық ма ңы зы бар 
қа ла лар дың, астана ның жер гі лік ті ат қа ру шы ор-
ган да ры жү зе ге асы ра ды.

Ин ду ст рия лық-ин но ва циялық қыз мет ті мем-
ле кет тік қол дау ды жү зе ге асы ра тын ұлт тық 
да му инс ти тут та ры ның ин вес ти циялық қыз-
ме ті нің нә ти же ле рі бар лық ин ду ст рия лық-ин-
но ва циялық жо ба лар бо йын ша ин вес ти циялық 
та быс не гі зін де ай қын да ла ды [3].

Да мы ған ел дер дің тә жі ри бе сі нен бай-
қайтыны мыз, бү гін гі таң да ин но ва циялық қыз-
мет әлем дік же тек ші ел дер дің мем ле кет тік эко-
но ми ка лық саяса ты ның ба сым ба ғыт та ры ның 
бі рі ре тін де анық тал ған. Ел эко но ми ка сы ның 
қар қын ды өсуі нің қа жет ті шар ты ғы лы ми-тех-
ни ка лық, өн ді ріс тік, қар жы лық жә не инс ти ту-
ционал дық са ла ның өза ра бай ла ныс ты қа лып-
тас уына ық пал ете тін ин но ва циялық жол ға өту 
бо лып та бы ла ды. Мұ ны мен бір ге бас ты мін дет 
ғы лым ның дам уын , жа ңа лық тар дың қоз ға лы сы, 
озық өн ді ріс тік тех но ло гиялар ды әзір леу жә не 
ен гі зу ге ын та лан ды ру ға ша қы ра тын ғы лы ми-
ин но ва циялық сая сат ты қа лып тас ты ру бо лып 
та бы ла ды. Эко но ми ка лық қа ты нас тың жал пы 
жүйе сін де ин но ва циялық қыз мет ке не гіз гі роль 
бе ріл ген, се бе бі оның соң ғы нә ти же ле рі: өн ді ріс 
тиім ді лі гін арт ты ру, ең бек пен ка пи тал өнім ді-
лі гі нің өсуі, жо ға ры тех но ло гиялық өнім дер дің 
кө ле мі, яғ ни ел дің эко но ми ка лық қуа тын анық-
тайт ын фак тор лар бо лып та бы ла ды. 

Ин но ва циялар қа зір гі уа қыт та – тек эко но-
ми ка лық өсу ді, да му ды, жыл жу ды анық тайт ын 
құ бы лыс қа на емес, Ин но ва циялар эко но ми ка-
ның бар лық са ла ла рын да за ма науи да му дың мә-
ні бо лып отыр.
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Жоғaры бі лім бе ру жүйесі нің 
бә се ке ге қaбі лет ті лік  

көр сет кіш те рін тaлдaу

Қaзaқстaн aлдындa тұрғaн мaңыз ды мін дет тер дің бі рі – эко но
микaдa күш ті ғы лы мибі лім дік фундaмент қaлыптaсты рып, жоғaры 
бі лім сaлaсындaғы бaрлық кем ші лік тер ді жою бо лып тaбылaды. Осы 
тұстa, жоғaры бі лім сaлaсын хaлықaрaлық ке ңіс тік те гі бә се ке ге қaбі
лет ті лік ті жоғaрылaтудaғы бaсты құрaл ре тін де қaрaсты ру ке рек. 

Елі міз дің әлем де гі 30 бә се ке ге қaбі лет ті мем ле кет тер қaтaрынa 
қо сы луы тек ғы лым ды қaжет сі не тін бі лім ге ие, жоғaры кә сі би 
мaмaндaрдың бо луымен ғaнa жү зе ге aсы ры луы мүм кін. Бұл өз ке
зе гін де нaрық тық эко но микaның шaрттaрынa жaуaп бе ре aлaтын 
тиім ді бі лім жүйе сін қaжет сі не ді. Жоғaры бі лім – ұлт тық кaпитaлды 
қaлыптaсты ру дың мaңыз ды кө зі не ие жә не мем ле кет қыз ме ті нің 
бaсым ды лы ғы – бі лім бө лі гін де гі aдaми кaпитaлғa үлес қо су бо лып 
тaбылaды. Әлем дік рейт инг тер де гі жоғaры бі лім нің бaғaлaну дә ре
же сі жә не олaрдың Қaзaқстaнның бә се ке ге қaбі лет ті лі гі не әсер етуі 
мем ле кет тің бaстaмaлaрын тaңдaудa үл кен мән ге ие. 

Тү йін  сөз дер: Бі лім сaлaсы, бә се ке ге қaбі лет ті лік, көр сет кіш тер, 
aдaми кaпитaл, хaлықaрaлық рейт инг тер, кә сі би дaяр лық дең гейі.

Smagulova G.S.,  
Sermagambet U.M.

Analysis of the factors of 
competitiveness of the higher 

education system

One of the main problems facing the economy, the formation of a 
strong scientific and educational foundation, to remove all deficiencies in 
the area of   higher education. At the same time, higher education must be 
seen as a key tool in enhancing the competitiveness in the international 
space. The list of the 30 most competitive countries of the world hightech 
knowledge can be carried out only in the presence of highly qualified spe
cialists. This, in turn, be able to meet the conditions of a market economy 
requires an effective education system. Higher education is an important 
source of domestic capital and the priority of the government to contribute 
to education in terms of human capital. Measured in the world ranking of 
higher education and their impact on the competitiveness of the country is 
of great importance in the selection of initiatives.

Key words: Education, competitiveness, productivity, human capital, 
international ratings, the level of training.

Смaғұ ловa Г.С.,  
Сермaғaмбет Ү.М.

Aнaлиз фaкто ров  
кон ку рен тос по соб нос ти  

сис те мы выс ше го обрaзовa ния

Од ним из ос нов ных проб лем, стоя щих пе ред эко но ми кой – 
фор ми ровa ние силь ного нaуч нообрaзовaтельно го фондa для 
искоренения не достaтков в облaсти выс ше го обрaзовa ния. В то же 
вре мя, выс шее обрaзовa ние долж но рaссмaтривaться кaк клю че вой 
инс тру мент в по вы ше нии кон ку рен тос по соб нос ти в меж дунaрод
ном прострaнс тве. Хaйтек знa ний мо жет осу ще ств лять ся толь ко в 
при су тс твии вы со коквaли фи ци ровaнных спе циaлис тов. Это, в свою 
оче редь, сос тоя ние удов лет во рить ус ло вия ры ноч ной эко но ми ки 
тре бует эф фек тив ной сис те мы обрaзовa ния. Выс шее обрaзовa ние яв
ляет ся вaжным ис точ ни ком фор ми ровa ния оте че ст вен но го кaпитaлa, 
a приори тет прaви тель ствa – внес ти свой вклaд в обрaзовa ние с точ
ки зре ния че ло ве чес ко го кaпитaлa. Из ме ряет ся в ми ро вом рейт ин ге 
выс ше го обрaзовa ния и сте пень их влия ния нa кон ку рен тос по соб
ность стрaны, что имеет боль шое знaче ние в вы бо ре ини циaтив.

Клю че вые словa: обрaзовa ние, кон ку рен тос по соб ность, произ
во ди тель ность, че ло ве чес кий кaпитaл, меж дунaрод ные рейт ин ги, 
уро вень про фес сионaль ной под го тов ки.
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Ел дің эко но микaлық дaмyынa жә не оның бә се ке ге қaбі-
лет ті лі гі не әсер ете тін фaкторлaрғa: ұлт тық эко но микaны 
мaкроэко но микaлық бaғaлay, ғы лы ми-тех никaлық әлеyет, ел-
де гі компa ниялaрдың бaсқaрылyы, ең бек ресyрстaры ның жет-
кі лік ті жә не кә сі би дең гейде болyы, мем ле кет тік сaясaттың бә-
се ке ге қaбі лет ті лік ке ықпaлы, кaпитaл нaры ғы ның сипaттaмaсы 
жә не қaржы жүйесі нің тиім ді лі гі мен сaпaлы лы ғы, инфрaқұры-
лым жaғдaйы, биз нес тің бaсты қaжет ті лік те рін ресyрстaрмен 
қaмтaмaсыз етy, ел ішін де гі сaяси жә не әлеyмет тік-эко но-
микaлық жaғдaйлaр жaтaды. Осы aтaлғaн фaкторлaрдың бaрлы-
ғы ел де гі aдaм кaпитaлы ның дaмyы мен жaғдa йынa ке ліп ті ре-
ле ді. Ел де гі aдaм кaпитaлы ның дaмyы төрт топқa бі рік ті ріл ген 
елyден aстaм көр сет кіш тер мен сипaттaлaды. Олaр: 

1. Бі лім берy (жоғaры, ортa, бaстayыш) жә не кә сі би дa йын дық. 
2. Денсayлық, фи зикaлық жә не пси хо ло гия лық жaғдaй 
3. Жұ мысбaсты лық пен жұ мысқa орнaлaсy.
4. Инфрaқұ ры лым, құ қық тық қорғaлy, әлеyмет тік ұт қыр лық.
Ұлт тық эко но микa үшін жоғaры бі лім нің бә се ке ге қaбі лет-

ті лік ке әсер ету дең ге йін  aнықтaу үшін көп те ген хaлықaрaлық 
рейт инг тер дің нә ти же сін қолдaнуғa болaды. Қaзір гі тaңдa, әлем-
де бә се ке ге қaбі лет ті лік тің мaңыз ды жә не көп ші лік тaнығaн бә-
се ке ге қaбі лет ті лік рейт инг те рі бо лып ке ле сі лер тaбылaды:

1. Ғaлaмдық бә се ке ге қaбі лет ті лік ин дек сі (Бү кі лә лем дік 
эко но микaлық фо рум);

2. Ғaлaмдық бә се ке ге қaбі лет ті лік рейт ин гі (Ме не дж мент 
дaмуы ның хaлықaрaлық инс ти ту ты);

3. Aдaмзaт дaмуы ның ин дек сі (БҰҰ дaму бaғдaрлaмaсы);
4. Ин новaциялaрдың ғaлaмдық ин дек сі (хaлықaрaлық биз-

нес мек теп INSEAD, Фрaнция);
5. Бі лім эко но микaсы ның ин дек сі (Дү ниежү зі лік бaнк).
Бү кі лә лем дік эко но микaлық фо рум бә се ке ге қaбі лет ті лік ті 

мем ле кет тің өнім ді лік дең ге йін  aнықтaйт ын жә не өз ке зе гін-
де хaлық тың өмір сү ру дең гейі нің тұрaқты лы ғынa әсер ете-
тін, эко но микaлық жә не қоғaмдық-сaяси инс ти туттaр, стрaте-
гиялaр мен фaкторлaрдың жиын ты ғы ре тін де қaрaстырaды. 
Бaсқa сөз бен aйт қaндa, бә се ке қaбі лет ті лі гі жоғaры эко но микa 
өзі нің aзaмaттaрынa не ғұр лым жоғaры тaбыс үшін жaғдaй 
жaсaуғa ты рысaды. Со ны мен қaтaр, өнім ді лік дең гейі эко-

ЖОҒAРЫ БІ ЛІМ БЕ РУ 
ЖҮЙЕСІ НІҢ БӘ СЕ КЕ ГЕ 

ҚAБІ ЛЕТ ТІ ЛІК  
КӨР СЕТ КІШ ТЕ РІН 

ТAЛДAУ
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Жоғaры бі лім бе ру жүйесі нің бә се ке ге қaбі лет ті лік көр сет кіш те рін тaлдaу

но микaдaғы ин вес ти циялaр тaбыс ты лы ғын 
aнықтaйды.

Көп те ген дaму шы ел дер инфрaқұ ры лымғa 
құйылғaн үл кен ин вес ти циялaрғa қaрaмaстaн, 
эко но микaлық өсу ге қол жет кі зе aлмaды. Бұл 
жaғдaй жaлпы хaлық тың әл-aуқaтын жоғaрылaту 
үшін қaрaжaттaрды фи зикaлық кaпитaлғa сaлу 
жет кі лік сіз екен ді гін көр сет ті. Со ңындa, мем-
ле кет бә се ке ге қaбі лет ті лі гі не әсер ете тін бaсқa 
мехa низм дер тaбыл ды: бі лім бе ру жә не оқы ту 
(не ме се қaзір гі эко но мис тер дің aйт уын шa aдaми 
кaпитaл), тех но ло гиялық озық ты лық, мaкроэко-
но микaлық тұрaқты лық, бaсқaру дың жоғaры дә-
ре же сі, aшық жә не жaқсы қыз мет ету ші инс ти-
туттaр, нaрыққa бaғыттaушы лық жә не т.б. 

Сaпaлы жоғaры бі лім қaрaпaйым өн ді-
ріс тік про це сс тер жә не өнім дер мен шек те ліп 
қaлмaй, ір ге лі жү ру ге бaғыттaлғaн эко но микaны 
ұстaнaтын мем ле кет тер үшін мaңыз ды мән ге ие. 
Қaзір гі әлем дік эко но микaдaғы жaһaндық үде-
ріс тер ұлт тық эко но микaлaрдa бо лып жaтқaн өз-
ге ріс тер ге тез бейім де ле aлaтын жоғaры бі лім ді 
мaмaндaрды тaлaп ете ді. Ол үшін жоғaры оқу 
орындaрынa тү су дең гейі, жә не бі лім сaпaсы ның 
әлем дік стaндaрттaрғa сәй кес ке лу дә ре же сі жә-
не т.б. бaғaлaнaды. 

Бү кі лә лем дік эко но микaлық фо рум ның 
(БЭФ) нә ти же сі бо йын шa 2013-2014 жә не 2014-
2015 жылдaры Қaзaқстaн екі жыл қaтaрынaн 
4,4 ортaшa бaлл мен 50 орындa орнaлaсты [1]. 
Со ны мен қaтaр, елі міз жоғaры дaму шы мем ле-

кет тер дің қaтaрынa қо сыл ды, мұндaй aуысу-
дың бaсты се бе бі ел де бә се ке ге қaбі лет ті-
лік көр сет кіш те рін де мaңыз ды рөл ойнaйт ын 
құрaушылaр кө ле мі нің өс уін де. Жaһaндық бә-
се ке ге қaбі лет ті лік ин дек сі – үш сyб-ин де кс-
тер ге жә не 9-12 топшaлaрғa бө лін ген жүз де ген 
aйнымaлылaрдын құрaлaды. Осы ин де кс тер бо-
йын шa 2014 жы лы Қaзaқстaн ке ле сі дей нә ти же-
лер көр сет ті [2]:

1. Не гіз гі қaжет ті лік тер (қоғaмдық инс-
титyттaр, инфрaқұр лым, мaкроэко но микa, 
денсayлық сaқтay, бaстayыш бі лім берy) – 39,3%;

2. Тиім ді лік ті кү шейт кіш тер (жоғaры бі-
лім берy мен тех никaлық дa йын дық, нaрық тық 
мехa низм дер дің тиім ді лі гі, тех но ло гиялық дaяр-
лық) – 50%;

3. Ин новaция жә не мо дер низaция (биз нес тің 
күр де лі жә не новaторлық стрaте гиялaрды жү зе-
ге aсырy қaбі лет ті лі гі) – 10,7%.

Мем ле кет тің бә се ке ге қaбі лет ті лік көр сет-
кі ші нің тaғы бір рейт ин гі сі бо лып Ме не дж-
мент дaмуы ның хaлықaрaлық инс ти ту ты (IMD, 
Швейцa рия, Лозaннa қaлaсы) тaбылaды [3]. 
Бұл рейт инг тек әлеу мет тік-эко но микaлық ре-
формaлaр бел сен ді жүр гі зі ле тін жә не бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гін жоғaрылaту бо йын шa мaқсaттaр 
қойылғaн мем ле кет тер ғaнa ірік те лі не ді. ТМД 
ел де рі ішін де Лозaнн инс ти ту ты ның рейт ин гі-
сін де тек үш мем ле кет қaтысaды – Қaзaқстaн, 
Ре сей жә не Укрaинa. Бұл үш мем ле кет ішін де 
Қaзaқстaн aлғaшқы орындaрдa орнaлaсудa. 

 
1-су рет – Қaзaқстaнның жоғaры бі лім берy жә не 
кә сі би дaяр лық дең гейі бо йын шa БЭФ рейт ин гі сі
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IMD мaмaндaры бә се ке ге қaбі лет ті лік-
ті «мем ле кет тің ер кін жә не әді лет ті нaрық тық 
қaрым-қaтынaстaр шaрттaрындa хaлықaрaлық 
нaрықтaрдың тaлaптaрынa жaуaп бе ре тін 
тaуaрлaр мен қыз мет тер ді өн ді ре оты рып, өз 
aзaмaттaры ның ұзaқ мер зім ді болaшaқтaғы 
тaбыстaрын aтты ру жә не қолдaу көр се те бі лу 
қaбі лет ті лі гі» деп aнықтaйды. Жә не бұл рей - 
т инг те де, ғы лы ми инфрaқұ ры лым жә не бі лім 
се кіл ді фaкторлaр мaңыз ды орынғa ие. 

IMD 60 мем ле кет тер дің зерт теу ші лік ұйым-
дaры мен се рік те се оты рып, әр бір мем ле кет тің  
бә се ке ге қaбі лет ті лі гін 329 көр сет кіш тер бо йын - 
шa бaғaлaйды. Олaр 20 субфaкторлaрғa топтaс-
ты ры лып, 4 фaкторлaрғa бі рік ті рі ле ді: «Эко но-
микaлық қыз мет», «Үкі мет тиім ді лі гі», «Биз нес  
тиім ді лі гі», «Инфрaқұ ры лым». Ғы лы ми инфрa- 
құ  ры лым жә не бі лім соң ғы фaкторғa қо сылaды. 

«Бі лім бе ру» – инфрaқұ ры лым ұғы мынa қо-
сылғaн соң ғы субфaктор жә не ұзaқмер зім ді 
бaстaмaлaрды aйқындaйт ын бір ден бір мaңыз-
ды фaктор бо лып тaбылaды. Aдaми кaпитaлғa 
ин вес ти ция – мем ле кет тің ин новaция лық кү ші-

не әсер ету ші бaсты фaктор болa оты рып, aдaми 
дaму мен бі лім нің же тілуін  қaмтaмaсыз ете ді. 
2013 жы лы Қaзaқстaн жaлпы бі лім ді бaғaлaу 
көр сет кі шін де 56 мем ле кет тер дің ішін де 40 
орынғa тұрaқтaлғaн, бірaқ кри те рий лер бо йын-
шa елі міз дің нә ти же се әр кел кі aуыт қу шы лық ты 
көр сет ті.

Сaрaпшылaрдың aйт уын шa, 32 орын, Қaзaқ-
стaнның әлем дік рейт инг те гі тұрaқты по зи-
циялaрдa тұрғaнын рaстaйды.

Мем ле кет тің уни вер си тет тік бі лі мін бaғaлaу 
бо йын шa елі міз 50 орындa, бі лім ме не дж мен-
ті бо йын шa 48 орын, эко но микaлық сaуaтты-
лық жә не хaлық тың бі лім дең гейі бо йын шa 38 
орынғa, ше тел де оқы ту көр сет кі ші бо йын шa 
12 орынғa жaйғaсты [4]. Мем ле ке ті міз сту де нт - 
 тер дің ше тел де жоғaры бі лім aлу бо йын шa 
бaғдaрлaмaлaрынa то лы ғы мен жәр дем көр се-
те ді. Мұндaй жәр дем нің ең тaнымaл формaсы 
«Болaшaқ» сти пен диясы бо лып тaбылaды. 2013 
жыл ғы нә ти же бо йын шa ең көп тaғы лымдaмaлaр: 
Ұлыб ритa ния (112), Швейцaрия (51), Ре сей (56), 
AҚШ (31) мем ле кет те рі не бaғыттaлды. 

2-су рет – Қaзaқстaн IMD бә се ке ге қaбі лет ті лік рейт ин гі сін де
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Осылaйшa, жоғaры бі лім жүйесі нің қaзір-
гі жaғдaйы мен оның эко но микaлық өсу ге әсер 
ету дең ге йіне жүр гі зіл ген aнaлиз, Қaзaқстaн үшін 
бә се ке ге қaбі лет ті лік те гі aртық шы лық бо лып 
жоғaры бі лім жә не кә сі би дa йын дық тaбылaты-
нынa көз жет кі зу ге болaды. Әлем дік рейт инг тер-
де гі елі міз дің жaқсы көр сет кіш те рі не қaрaмaстaн, 
соң ғы кез де рі өз по зи циясы ның жоғaлуынa әсер 

ете тін мә се ле лер туын дaп отыр. Бі рін ші ден, бі лім 
жүйесі нің сaпaсы бо йын шa Қaзaқстaн aлғaшқы 
100 мем ле кет қaтaрынa кі ре aлмaй жaтыр. Жоғaры 
оқу орындaры тү лек те рі нің дa йын дық дең гейі 
әлеует ті жұ мыс бе ру ші лер дің болжaмдaрынa сәй-
кес кел меуі, бел гі лі бір кә сіп тер де мaмaндaрдың 
же тіс пеуі бaйқaлып, бaсқaлaрындa тү лек тер-
дің aртық шы лы ғы орын aлуы, тү лек тер кө ле мі-
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Жоғaры бі лім бе ру жүйесі нің бә се ке ге қaбі лет ті лік көр сет кіш те рін тaлдaу

нің эко но микa жә не ең бек нaры ғы ның қaжет ті-
лік те рі не сәй кес кел меуі бұл жaғдaйдың бaсты 
се беп те рі бо лып тaбылaды. Бі лім ге бө лін ген 
қaрaжaттaр тиім сіз пaйдaлaнылaды: бюд жет тен 
бө лі не тін қaрaжaттың көп бө лі гі ең бек жә не ком-
мунaлдық тө лем дер ге жaрaтылсa, мaте риaлдық-
тех никa лық бaзaны жaқсaрту жә не ин новaцияғa 
ин вес ти ция құю қaлдық прин ци пі бо йын шa жү-
зе ге aсы рылaды. 

Жоғaрыдa көр се тіл ген бaрлық мә се ле-
лер бі лім нің ин новaция лық дaмуынa әсер ету-
ші фaкторлaрды aнықтaуғa, сaпaлы бі лім бе ру 
бaғыттaры ның тиім ді жұ мыс жaсa уынa кө мек те-

се тін жaңa мо дель дің қaлыптaсты ру қaжет ті лі гін 
ту дырaды.

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
жоғaры оқу орындaры мен биз нес aрaсындaғы 
стрaте гиялық се рік тес тік тер ді кө бейт іп, олaрдың 
тиім ді жұ мыс жaсa уынa мем ле кет тaрaпынaн 
бaқылaу орнaту қaжет. Жә не бұл се рік тес тік тер-
дің бaсты мaқсaттaры: aдaми кaпитaлды дaмы-
ту, ең бек нaры ғындa бә се ке ге қaбі лет ті, бі лік ті 
мaмaндaрдың кө беюіне aлғышaрттaр жaсaу жә-
не мем ле кет тің бү кіл тех никaлық жә не гумa-
нитaрлық сaлaлaрын тиім ді жоғaры дең гейге кө-
те ру бо луы тиіс. 

Әде биет тер 

1 ҚР ин новaциялaрды дaмы ту жә не тех но ло гиялық жaңғыр туғa жәр дем де су жө нін де гі 2010 – 2014 жылдaрғa aрнaлғaн 
бaғдaрлaмaны бе кі ту турaлы. ҚР Үкі ме ті нің 2010 жыл ғы 30 қaрaшaдaғы № 1308 Қaулы сы

2 Aдaми әлеует тің дaму ин дек сі – зерт теу турaлы aқпaрaт. – 2014 // http://gtmarket.ru/rating/human-development-index/
3 «ҚР бі лім бе ру жүйесі нің стaтис тикaсы» Ұлт тық жинaқ. – 2014 // http//: edu.gov.kz/analytics
4 The World Competitiveness Yearbook. International Institute for Management Development. – 2015 // http://www.imd.org/

wcc/news-wcy/ranking/

References

1 KR innovatsialardy damytu zhane technologialik zhangyrtuga zhardemdesu zhonindegi 2010 – 2014 zhyldarga arnalgan 
bagdarlamany bekitu turaly. KR Ukimetining 2010 zhylgy 30 karashadagy № 1308 Kaulysy

2 Adami aleuetting damu indeksi – zertteu turaly akparat. – 2014 // http://gtmarket.ru/rating/human-development-index/
3 «KR bilim beru zhuiesining statistikasy» Ulttyk zhinak. – 2014 // http//: edu.gov.kz/analytics
4  The World Competitiveness Yearbook. International Institute for Management Development. – 2015 // http://www.imd.

org/wcc/news-wcy/ranking/





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Нур сейтова Г.Б.,  
Ны сан баева Ж.Д.,  

Жу ма кан Д.С.

Ме тод ос воен но го объема  
и осо бен нос ти  

его ис поль зо ва ния  
для конт ро ля стои мос ти  

проек та 

В нас тоящее вре мя тер мин «проект» расс мат ри вает ся как не кая 
за да ча с за ра нее оп ре де лен ны ми ис ход ны ми дан ны ми конк рет ными 
це лями, подт верж ден ными имеющи ми ся у собст вен ни ка ре сур са ми. 
От сю да сущ ность уп рав ле ния проек том – обес пе чить кор рект ное 
вы пол не ние пос тав лен ных це лей с ми ни маль ны ми из де рж ка ми, не 
пре вы шая уро вень имею щих ся ре сур сов, и над ле жа щим уров нем ка
че ст ва го то вой про дук ции. Ши ро кое оп ре де ле ние проек та дает воз
мож нос ть ши ро ко му при ме не нию ме то дик уп рав ле ния проек та ми. В 
уп рав ле нии проек та ми тер мин «уп рав ле ние стои мос тью» фи гу ри рует 
из на чаль но, как Project Cost Management (дос лов но «уп рав ле ние зат
ра та ми проек та»). Це лью сис те мы уп рав ле ния стои мос тью на ос но ве 
зат рат яв ляет ся раз ра бот ка по ли ти ки, про це дур и ме то дов, поз во
ляющих осу ще ст вить пла ни ро ва ние и своев ре мен ный конт роль зат
рат. В дан ной статье расс мат ри вают ся ме то ды конт ро ля стои мос ти 
на ос но ве зат рат, вк лю чающие в се бя про цес сы, обес пе чи вающие ис
пол не ние и за вер ше ние проек та в рам ках ут ве рж ден но го бюд же та, 
и изу чают ся осо бен нос ти ис поль зо ва ния ме то да ос воен но го объема 
для ана ли за ста ту са проек та.

 Клю че вые сло ва: ме тод ос воен но го объема, конт роль стои мос ти 
проек та, ме то ды конт ро ля стои мос ти, бюд жет проек та, ста тус проек
та, зат ра ты проек та. 

Nurseitova G.B.,  
Nyssanbayeva Zh.D.,  

Zhumakan D.S

Earned value method and specific 
features application for project 

cost control

Nowadays the term of «project» is considered as a kind of task with 
predefined initial data and has specific issues, confirmed by resources 
available to the owner. Hereof the essence of project management is – to 
ensure the correct implementation of the set goals with a minimum costs, 
without exceeding the level of available resources, and the appropriate 
level of product quality. The broad definition of the project gives advan
tages to the wide application of the project management methods. In proj
ect management, the term «cost management» appears initially as a Project 
Cost Management. The aims of the system of cost management based on 
expenses is the development of policies, procedures and methods allow
ing to carry out planning and timely cost control. The following article 
describes the methods of cost control based on expenses, comprising the 
processes ensuring the execution and completion of the project within the 
frames of approved budget and features of using the earned value method 
explored for the assay of the project.

Key words: earned value method, Project cost control, methods of 
cost control, budget of the project, assay of the project, project costs.

Нур сейтова Г.Б.,  
Ны сан баева Ж.Д.,  

Жу ма кан Д.С.

Жо ба құ нын ба қы лау үшін иге
ріл ген кө лем әді сі мен оның 

қол да ну ерек ше лік те рі 

Қа зір гі уа қыт та «жо ба» ұғы мы, мен шік те ну ші нің қо ры мен рас тал
ған, ал дынала бел гі лен ген бас тап қы де рек тер мен нақ ты мақ са ты 
бар бел гі лі бір мә се ле ре тін де қа рас ты ры ла ды. Осы дан жо ба ны бас
қа ру дың мә ні бел гі лен ген қор дың ше гі нен ас пай жә не да йын  өнім
нің тиіс ті  са па  дең гейімен, ең аз шы ғын мен қойыл ған мақ са ттар дың 
дұ рыс орын далуын  қам та ма сыз ету. Жо ба ның кең анық та ма сы жо
ба ны бас қа ру дың әдіс те рін кең пай да ла ну ға мүм кін дік бе ре ді. Жо
ба ны бас қа ру да «құн ды бас қа ру» тер ми ні – Project Cost Management 
( сөз бесөз «Жо ба ның шы ғы ның бас қа ру» ) деп бас тап қы дан кө рі не ді. 
Шы ғын не гі зін де гі құн ды бас қа ру  жүйесі нің мақ са ты – жос пар лауға 
жә не уақы тын да шы ғын ба қы лауға мүм кін дік бе ре тің сая сат ты, рә
сім дер ді жә не әдіс тер ді әзір леу бо лып та бы ла ды. Бе ріл ген ма қа ла да 
құн ды ба қы лау әді сі шы ғын не гі зін де көр се тіл ген, бе кі тіл ген бюд жет 
ше гін де жо ба ның орын далуын  жә не аяқ талуын  қам та ма сыз ете тін 
үде ріс тер ді жә не жо ба ның мәр те бе сін тал дау үшін иге ріл ген кө лем 
әді сі нің ерек ше лік те рі қа рас ты ры ла ды. 

Тү йін  сөз дер: иге ріл ген кө лем әді сі, жо ба ның құ ның ба қы лау, 
құн ды бас қа ру әдіс те рі, жо ба ның бюд же ті, жо ба ның мәр те бе сі, жо
ба ның шы ғы ны.
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Как по ка за ли ре зуль та ты гло баль но го исс ле до ва ния 
PriceWaterhouseCooper в уп рав ле нии проек та ми и прог рам ма-
ми, уп рав ле ние ос воен ным объе мом дос та точ но по пу ляр но у 
ру ко во ди те лей проек тов по все му ми ру. В част нос ти, 62% рес-
пон ден тов счи тают, что конт роль стои мос ти по ме то ду ос воен-
но го объема иг рает важ ную роль в ус пеш нос ти проек та.

Ме тод ос воен но го объема (англ. Earned Value 
Management) – серь ез ная ана ли ти чес кая ме то до ло гия, поз во-
ляющая оце нить вы пол не ние проект ных ра бот по трем ос нов-
ным об лас тям: со дер жа ние, сро ки, стои мос ть. Вс по мо га тель-
ным инс тру мен том для ре ше ния за да чи мо ни то рин га ста ту са 
проек та яв ляет ся диаг рам ма Гант та. Идеоло гия EVA (ме тод ос-
воен но го объема) ос но ва на на вы чис ле нии и срав не нии меж ду 
со бой на не ко то рую да ту конт ро ля трех стоимост ных ха рак те-
рис тик проек та.

– Пла но вый объем (Planned Value, PV) – пла но вая стои-
мос ть зап ла ни ро ван ных ра бот (Budget Cost of Work Scheduled), 
бюд жет ная стои мос ть ра бо ты, ко то рая сог лас но рас пи са нию 
долж на быть вы пол не на в ре зуль та те опе ра ции или эле мен та 
ие рар хи чес кой ст рук ту ры ра бот к оп ре де лен но му сро ку.

– Ос воен ный объем (Earned Value, EV) – пла но вая стои-
мос ть вы пол нен ных ра бот (Budget Cost of Work Performed), ука-
зан ный в бюд же те объем ра бо ты, дей ст ви тель но вы пол нен ный 
в ре зуль та те пла но вой опе ра ции или эле мен та ие рар хи чес кой 
ст рук ту ры ра бот в те че ние оп ре де лен но го от рез ка вре ме ни.

– Фак ти чес кая стои мос ть (Actual Cost, AC) – фак ти-
чес кая стои мос ть вы пол нен ных ра бот (Actual Cost of Work 
Performed), об щая стои мос ть вы пол не ния ра бо ты в ре зуль та те 
пла но вой опе ра ции или эле мен та ие рар хи чес кой ст рук ту ры ра-
бот в те че ние оп ре де лен но го пе ри ода вре ме ни.

Сле дует сра зу сде лать две ого вор ки:
1. При ме не ние ме то да ос воен но го объема воз мож но лишь 

тог да, ког да Ба зо вый план пост роен по ти пу PMB (Performance 
Measurement Baseline), то есть, как ми ни мум, дол жен быть про-
пи сан вре мен ной гра фик осу ще ст вле ния зат рат по проек ту.

2. Как из ве ст но, зат ра ты по проек ту мо гут быть раз де ле ны 
на пря мые, оце ни ваемые ме то дом «сни зу-вверх» при по мо щи 
наз на че ния и стоимост ной оцен ки ре сур сов, необ хо ди мых для 

МЕ ТОД ОС ВОЕН НО ГО 
ОБЪЕМА И  

ОСО БЕН НОС ТИ  
ЕГО ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ 

ДЛЯ КОНТ РО ЛЯ  
СТОИ МОС ТИ ПРОЕК ТА 
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вы пол не ния ра бот из ие рар хи чес кой ст рук ту ры 
ра бот и нак лад ные, ко то рые не мо гут быть соот-
не се ны с тем или иным эле мен том ие рар хи чес-
кой ст рук ту ры ра бот, эко но ми чес ки це ле со об-
раз ным спо со бом и от но сят ся на проект в це лом 
по не ко то ро му пра ви лу. 

По ми мо трех ос нов ных стоимост ных ха рак те-
рис тик (PV, EV, AC), вво дят ся две произ вод ные:

– Отк ло не ние по стои мос ти (Cost Variance, 
CV) – раз ность ос воен но го объема EV и фак ти-
чес кой стои мос ти АС

CV = EV – AC;                        (1)

– Отк ло не ние по сро кам (ScheduleVariance, 
SV) – раз ность меж ду ос воен ным объе мом EV и 
пла но вым объе мом PV

SV = EV – PV;                         (2)

Для оп ре де лен ных за дач так же вы чис ляют ся 
два ин дек са

– Ин декс вы пол не ния стои мос ти (Cost 
Performance Index, CPI) – от но ше ние ос воен но го 
объема EV к фак ти чес ким зат ра там АС

CPI = EV / AC;                       (3)

– Ин декс вы пол не ния сро ков (Schedule 
Performance Index, SPI) – ра вен от но ше нию ос-
воен но го объема EV к пла но во му объему PV.

SPI = EV / PV             (4)

Ме тод ос воен но го объема ба зи рует ся на сле-
дующих пра ви лах:

Пра ви ло 1. Ес ли ос воен ный объем пре вы-
шает фак ти чес кие зат ра ты, т.е. EV > AC, CV >  0, 
CPI > 1, то имеет мес то эко но мия бюд же та. Ес ли 
же наобо рот, фак ти чес кие зат ра ты пре вы шают 
ос воен ный объем, EV < AC, CV < 0, CPI < 1, то 
имеет мес то пе ре рас ход бюд же та.

Пра ви ло 2. Ес ли ос воен ный объем пре вы-
шает пла но вый, т.е. EV > PV, SV > 0, SPI >  1, 
то имеет мес то опе ре же ние гра фи ка. Ес ли же 
наобо рот, пла но вый объем пре вы шает ос воен-
ный, EV < PV, SV < 0, SPI < 1, то имеет мес то 
отс та ва ние от гра фи ка.

Как оце нить ста тус проек та, ес ли, нап ри мер, 
имеет мес то отс та ва ние от гра фи ка, но при этом 
эко но мит ся бюд жет? Или, наобо рот, проис хо дит 
опе ре же ние гра фи ка за счет пе ре рас хо да бюд же та?

Для ре ше ния дан ной за да чи обыч но вы-
чис ляют: кри ти чес кий коэф фи циент (Critical 
Ratio, CR), рав ный произ ве де нию ин дек са вы-
пол не ния сро ков и ин дек са вы пол не ния стои-
мос ти:

CR = SPI x CPI.                       (5)

Ис поль зо ва ние кри ти чес ко го коэф фи циен та 
ос но ва но на сле дующем пра ви ле:

Пра ви ло 3. Ес ли кри ти чес кий коэф фи циент 
пре вы шает еди ни цу, т.е. CR > 1, то ста тус проек-
та сле дует приз нать удов лет во ри тель ным, и неу-
дов лет во ри тель ным, ес ли имеет мес то об рат ное 
не ра ве нс тво CR < 1.

Для ил лю ст ра ции ме то да EVA расс мот рим 
прос той при мер проек та. Так, вы ка пы ва ние ко-
лод ца сос тоит все го из од ной ра бо ты. Пус ть эта 
ра бо та, для прос то ты, длит ся 100 дней, стоит 
100 000 тен ге и вы ра же на в ку би чес ких мет рах, 
т.е. за все вре мя вы пол не ния ра бо ты необ хо ди мо 
вы ко пать 100 м3.

Оче вид но, что по пла ну ко ло дец мы долж-
ны вы ка пы вать с ин тен сив нос тью 1 м3/день 
зат ра чи вая при этом 1000 на каж дый ку бо метр. 
Ес ли че рез 10 дней вы пол не ния ра бо ты все бу-
дет ид ти по пла ну, то ко ман да проек та долж на 
бу дет вы ко пать 10 м3 грун та, а зат ра тить на это 
10 000 т.

Од на ко, че рез 10 дней мы ви дим, что на те-
ку щий мо мент фак ти чес кие зат ра ты по проек ту 
сос та ви ли 12 000 т. при зап ла ни ро ван ных 10 000. 
Воп рос, ко то рый за даст ру ко во ди тель проек та в 
этом слу чае: С чем свя за на та кая пе реп ла та? С 
тем, что средс тва рас хо дуют ся неэф фек тив но 
(т.е. зат ра че но боль ше, чем пла ни ро ва лось) или 
с тем, что вы пол не ние проек та опе ре жает гра-
фик?

В слу чае с од ной ра бо той выяс нить это сов-
сем не слож но – дос та точ но пос мот реть на фи-
зи чес ки вы пол нен ный объем ра бо ты. Ес ли он 
сос та вит зап ла ни ро ван ные 10 м3, то на ли цо пе-
реп ла та де неж ных средс тв, а ес ли 12 м3, то оче-
вид но, что на мо мент сос тав ле ния от че та имеет 
мес то опе ре же ние гра фи ка. Но ес ли вы пол нен-
ный объем бу дет мень ше зап ла ни ро ван ных 
10  м3 (нап ри мер, 9), тог да это оз на чает не толь ко 
пе реп ла ту, но и отс та ва ние от гра фи ка. И наобо-
рот: ес ли вы пол нен ный объем боль ше 12 м3, то 
это оз на чает не толь ко опе ре же ние гра фи ка, но и 
эко но мию средс тв.

Предс та вим эти ва ри ан ты в таб лич ной фор ме:
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Таб ли ца 1 – При мер, фак ти чес ки вы пол нен но го объема 
ра бот и его стои мос ти в за ви си мос ти от зап ла ни ро ван но го 
гра фи ка 
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Отс та ва ние от гра фи ка и пе-
ре рас ход 9 м3 12 000

Отс та ва ние от гра фи ка 9 м3 9 000
Все по пла ну 10 м3 10 000
Пе ре рас ход де неж ных средс тв 10 м3 12 000
Опе ре же ние гра фи ка 12 м3 12 000
Опе ре же ние гра фи ка и эко но-
мия де неж ных средс тв 13 м3 12 000

Но ес ли в проек те ты ся чи ра бот, вы ра жен-
ных в раз ных еди ни цах (м3, шт., %), имею щих 
раз ные дли тель ности и стои мос ти, и мно гие из 
ко то рых в каж дый мо мент вре ме ни мо гут вы-
пол няться од нов ре мен но? Ка кие-то ра бо ты в 
оп ре де лен ный мо мент мо гут опе ре жать гра фик, 
а ка кие-то, наобо рот, отс та вать. Об ра тить ся к 
ка ко му-то од но му фи зи чес ко му объему в этом 
слу чае нель зя и срав нить фак ти чес кие зат ра ты 
(12 000) с пла но вы ми (10 000) нап ря мую не по-
лу чит ся.

Здесь-то в пол ной ме ре прояв ляет ся осо-
бен ность ме то да ос воен но го объема. Ос воен-
ный объем – это своего ро да «про ме жу точ ный 
агент», поз во ляющий «че рез се бя» срав нить 
меж ду со бой эти две ве ли чи ны.

Дру ги ми сло ва ми, ос воен ный объем – это 
фак ти чес ки вы пол нен ные ра бо ты в пла но вых 
рас цен ках. При ве дем ил лю ст ра цию дан но го оп-
ре де ле ния (рис. 1). 

Рисунок 1 – Иллюстрация понятия освоенного объема

чает, что на мо мент сос тав ле ния от че та ко ман да 
проек та вы пол ни ла боль шее ко ли че ст во ра бот, 
чем бы ло зап ла ни ро ва но, т.е. имеет мес то опе ре-
же ние гра фи ка. Ес ли ос воен ный объем мень ше 
пла но вой стои мос ти зап ла ни ро ван ных ра бот, то, 
оче вид но, что проект отс тает от гра фи ка.

Ана ло гич но с фак ти чес кой стои мос тью:
Ес ли ос воен ный объем пре вы шает фак ти чес-

ки зат ра чен ные средс тва, т.е. пла но вая стои мос-
ть фак ти чес ки вы пол нен ных ра бот боль ше, чем 
фак ти чес кая стои мос ть тех же ра бот, то на ли цо 
эко но мия средс тв, т.к., вы пол нив од ни и те же 
ра бо ты, ко ман да проек та по фак ту зат ра ти ла 
мень ше средс тв, чем пла ни ро ва лось из на чаль-
но. И наобо рот – ес ли ос воен ный объем мень-
ше фак ти чес кой стои мос ти, то ко ман да проек та 
пе реп ла ти ла, т.к. од ни и те же ра бо ты обош лись 
до ро же, чем пла ни ро ва лось.

Пос мот рим, как это бу дет выг ля деть в на шем 
при ме ре (пла но вая рас цен ка 1 еди ни цы фи зи чес-
ко го объема рав на 1000). Расс чи таем ос воен ный 
объем по сос тоя нию на де ся тый день вы пол не-
ния проек та для предс тав лен ных ра нее ва ри ан-
тов раз ви тия со бы тий (Табл. 2.):

Как ви дим, рас чет ос воен но го объема поз-
во ляет по нять, нас колько эф фек тив но (в час ти 
сро ков и стои мос ти) ко ман да проек та ос ва ивает 
пла но вые ка пи таль ные вло же ния в проект, и ес-
ли эта эф фек тив нос ть ос тав ляет же лать луч ше-
го, то своев ре мен но при ни мать ре ше ние о кор-
рек ти рую щих ме роп риятиях в проек те.

Расс чи тав ос воен ный объем, мы знаем «где 
мы на хо дим ся» в проек те. Сле дующие воп ро-
сы, ко то рые дол жен за дать ру ко во ди тель проек-
та – это нас колько вы пол не ние проек та опе ре-
жает/отс тает или эко но мит/пе ре рас хо дует? Как 
приш ли к это му сос тоя нию? Как мо гут раз ви-
вать ся со бы тия в даль нейшем, ес ли про дол жить 
вы пол нять проект в рам ках су ще ст вую щих тен-
ден ций? И как долж ны ра бо тать, для то го, что бы 
за вер шить проект в срок и в рам ках бюд же та? 
Для от ве та на все эти воп ро сы и бо лее де таль но-
го ана ли за проек та необ хо ди мо вы чис лить сле-
дующие произ вод ные по ка за те ли: 

– по ка за тель отк ло не ния по сро кам (CV),
– по ка за тель отк ло не ния по стои мос ти (SV),
– ин декс вы пол не ния сро ков (SPI),
– ин декс вы пол не ния стои мос ти (CPI),
– кри ти чес кий коэф фи циент (CR).
Расс мот рим дан ные по ка за те ли на при ме ре 

на ше го проек та, расс чи тав их по вы шеука зан-
ным фор му лам 1 – 5 (табл. 3).

Срав нить ос воен ный объем с пла но вой и фак-
ти чес кой стои мос тя ми уже не сос тав ляет тру да:

Ес ли ос воен ный объем пре вы шает пла но вый 
(вы ра жен ный в тех же рас цен ках), то это оз на-
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Ме тод ос воен но го объема и осо бен нос ти его ис поль зо ва ния для конт ро ля стои мос ти проек та 

Таб ли ца 2 – При мер, ос воен ный объем по сос тоя нию на де ся тый день вы пол не ния проек та в за ви си мос ти от зап ла ни ро-
ван но го гра фи ка 

 Пла но вый объем  Ос воен ный объем   Фак ти чес кие зат ра ты 
Отс та ва ние от гра фи ка и пе ре-
рас ход

 10 000

> 9 000 < 12 000

Отс та ва ние от гра фи ка > 9 000 = 9 000
Все по пла ну = 10 000 = 10 000
Пе ре рас ход де неж ных средс тв = 10 000 < 12 000
Опе ре же ние гра фи ка < 12 000 = 12 000
Опе ре же ние гра фи ка и эко но мия 
де неж ных средс тв < 13 000 > 12 000

Таб ли ца 3 – При мер, рас чет произ вод ных по ка за те лей ос воен но го объема 

 Ос воен ный объем CV SV SPI CPI CR
Отс та ва ние от гра фи ка и пе ре рас ход 9 000 -1 000 -3 000 0,9 0,75 0,675
Отс та ва ние от гра фи ка 9 000 -1 000 0 0,9 1 0,9
Все по пла ну 10 000 0 0 1 1 1
Пе ре рас ход де неж ных средс тв 10 000 0 -2 000 1 0,8 0,8
Опе ре же ние гра фи ка 12 000 2 000 0 1,2 1 1,2
Опе ре же ние гра фи ка и эко но мия де-
неж ных средс тв 13 000 3 000 1 000 1,3 1,08 1,404

 

Каж дая ст ро ка при ве ден ной таб ли цы, по су-
ти, предс тав ляет со бой «ми ни-от чет» о сос тоя-
нии проек та для раз лич ных сце на риев раз ви тия 
со бы тий. Для ана ли за ста ту са проек та, смот рим 
кри ти чес кий коэф фи циент, ес ли он пре вы шает 
еди ни цу, т.е. CR > 1, то ста тус проек та сле дует 
приз нать удов лет во ри тель ным, и неу дов лет во-
ри тель ным, ес ли имеет мес то об рат ное не ра ве-
нс тво CR < 1.

Итак, для то го что бы оце нить си ту ацию с 
проек том в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни, нам 
дос та точ но иметь три по ка за те ля: стои мос ть ра-
бот, зап ла ни ро ван ных к вы пол не нию на дан ный 

мо мент, ос воен ный объем и средс тва, фак ти чес-
ки зат ра чен ные к это му мо мен ту. Все го три по-
ка за те ля поз во ляют ска зать о сос тоя нии проек та 
очень мно гое.

Уп рав ле ние проек та ми с по мощью ме то ди-
ки ос воен но го объема не долж но быть слож ным 
для при ме не ния, лю бая ком па ния мо жет изв лечь 
вы го ду от при ме не ния ме то ди ки ос воен но го объ-
ема, раз и нав сег да до ка зав, что эта ме то ди ка на 
са мом де ле зас лу жи вает мас со во го при ме не ния. 
По ни мая осо бен нос ти его ис поль зо ва ния, мож но 
эф фек тив но уп рав лять из ме не ниями в бюд же те и 
реали зо вать проект фи нан со во ус пеш ным.
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Ко жам ку ло ва Ж.Т.,  
Бай гал ти но ва М.Э.

Ст ра те гии по зи циони ро ва ния 
сов ре мен ных гос ти нич ных 

предп рия тий

Сов ре мен ный этап раз ви тия ха рак те ри зует ся стан дар ти зи ро
ван ностью про дук тов и уни фи ци ро ван ностью ус луг. Эф фек тив ный 
спо соб прив лечь вни ма ние, удер жать при вер жен нос ть и лояль нос ть  
клиен та – это ин ди ви ду али за ция про дук тов и предп риятия в его 
соз на нии, что воз мож но на ос но ве пра виль но го по зи циони ро ва ния. 
По зи циони ро ва ние как ре зуль тат эф фек тив но го взаимо дей ст вия 
 стано вит ся од ним из глав ных фак то ров неп ре рыв нос ти су ще ст во ва
ния предп риятия на рын ке. По то му пе ре до вые предп риятия гос ти
нич ных ус луг ус пех в кон ку ре нт ной борь бе не в пос лед нюю оче редь 
свя зы вают с внед ре нием ст ра те гий по зи циони ро ва ния. В этом кон
текс те в нас тоя щей статье расс мат ри вают ся воп ро сы зна чи мос ти по
зи циони ро ва ния гос ти нич ных предп рия тий, спо со бы диф фе рен циа
ции, про цесс раз ра бот ки ст ра те гий. Про ве ден ана лиз кон ку ре нт ных 
преиму ще ств и спо со бов по зи циони ро ва ния не ко то рых ка за хс танс
ких гос ти нич ных предп рия тий в сов ре мен ных ус ло виях.

Клю че вые сло ва: по зи циони ро ва ние, спо соб по зи циони ро ва ния, 
гос ти нич ное предп рия тие, гос ти нич ный про дукт, диф фе рен циа ция, 
ст ра те гии по зи циони ро ва ния.

Kozhamkulova Zh.T.,  
Baigaltinova M.E.

The strategies of modern hotel 
enterprise’s positioning

The present stage of development is characterized by standardizing 
products and services commonality. An effective way to attract attention, 
to keep the commitment and loyalty of client – is the individualization of 
products and companies in his mind, it is possible on the basis of correct 
positioning. Positioning as a result of effective collaboration becomes a 
major factor in the continuity of the company’s existence in the market. For 
advanced enterprise hotel services success in the competition, not least as
sociated with the implementation of positioning strategies. In this context, 
this article deals with the importance of the positioning of the hotel enter
prises, methods of differentiation, the process of strategies development. It 
was carried out the analysis of the competitive advantages and positioning 
of some Kazakhstan’s hotel enterprises in modern conditions.

Key words: positioning, the positioning method, hotel enterprise, ho
tel product, differentiation, positioning strategies.
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За ма науи қо нақ жайлы лық 
кә сі по рын да рын жай ғас ты ру 

ст ра те гияла ры

За ма науи да му ке зе ңі стан дарт тал ған өнім жә не жүйе лен ген 
қыз мет тү рі нің ны ғайуы мен си пат та ла ды. На зар ау дар ту дың тиім ді 
тә сі лі, клиент тер дің тұ рақ ты лы ғы мен бейім ді лі гін ұс тап қа лу – бұл 
жай ғас ты ру дың дұ рыс не гі зі ре тін де гі кә сі по рын өні мі нің да ра лы
ғы, же ке ше лі гі. На рық та кә сі по рын дар дың үз дік сіз пай да болуын ың 
бас ты фак то ры ның бі рі тиім ді қа рымқа ты нас тың нә ти же сі ре тін де гі 
жай ғас ты ру бо лып та бы ла ды. Осы ған бай ла ныс ты қо нақ жайлы лық 
са ла сын да ғы озық кә сі по рын дар бә се ке лес тік кү рес те гі та быс ты лық
ты бі рін ші рет те жай ғас ты ру ст ра те гияла рын ен гі зу мен бай ла ныс
ты ра ды. Атал ған ма қа ла да қо нақ жайлы лық кә сі по рын да рын жай
ғас ты ру, диф фе рен циация әдіс те рі, ст ра те гиялар ды қа лып тас ты ру 
әдіс те рі не бай ла ныс ты сұ рақ тар қа рас ты ры ла ды. Со ны мен бір ге қа
зір гі жағ дайда ғы кей бір қа зақ стан дық қо нақ жайлы лық кә сі по рын да
рын жай ғас ты ру әдіс те рі жә не бә се ке лес тік ар тық шы лық та ры на қа
тыс ты тал дау жүр гі зіл ген.

 Тү йін  сөз дер: жай ғас ты ру, жай ғас ты ру тә сі лі, қо нақ жайлы лық кә
сі пор ны, қо нақ жайлы лық өні мі, диф фе рен циа ция, жай ғас ты ру ст ра 
 те гияла ры. 
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Вы би рая то или иное гос ти нич ное предп рия тие, клиент 
мыс лен но предс тав ляет весь спи сок па ра мет ров, ко то рые яв-
ляют ся для не го приори тет ны ми. Пот ре би тель мо жет проана-
ли зи ро вать имеющиеся пред ло же ния на рын ке в соот ве тс твии с 
пред поч те ниями, срав ни вая их, сде лать свой вы бор. Но луч ше, 
ес ли предп риятие са мо по пы тает ся соз дать не кую вы го ду в гла-
зах пот ре би те ля и «про ник нет» в его соз на ние. И мне ние Дже ка 
Траута, что «cиль ной ком па нию де лает не ее про дукт или ус лу-
га, а то по ло же ние, ко то рое она за ни мает в соз на нии пот ре би те-
лей» [1], яв ляет ся как ни ког да ак ту аль ным.

Это подт верж дают и сов ре мен ные спе циалис ты, ко то рые 
счи тают, «что по ня тие брен да нель зя расс мат ри вать в от ры-
ве от по зи циони ро ва ния. По зи циони ро ва ние – од на из клю че-
вых мар ке тин го вых тех но ло гий, поз во ляющая со пос та вить и 
оце нить кон ку ри рующие то ва ры, сег мен ты рын ка и по ло же-
ние фир мы в срав не нии с кон ку рен та ми» [2, c.153]. Раз ра бот ка  
ст ра те гий по зи циони ро ва ния гос ти ни цы нап ря мую бу дет свя-
за на с об щей мар ке тин го вой дея тель ностью все го предп рия тия, 
то есть с про ве де нием мар ке тин го вых исс ле до ва ний, ас сор ти-
ме нт ным пе реч нем стан дар тов обс лу жи ва ния, це но вой и ком-
му ни ка цион ной по ли ти кой. И все эти дей ст вия долж ны соот но-
сить ся с кон ку рен та ми.

Ос но во по лож ни ки теории по зи циони ро ва ния оп ре де ля ли 
его как «соз да ние для то ва ра оп ре де лен ной по зи ции сре ди кон-
ку ри рующих то ва ров, своеоб раз ной ни ши, ко то рая наш ла бы 
от ра же ние в ие рар хии цен нос тей, соз дан ной в соз на нии по тен-
циально го по ку па те ля. Раз ра бот ка та ко го имид жа то ва ра, что бы 
он за нял в соз на нии по ку па те ля дос тойное мес то, от ли чающееся 
от по ло же ния то ва ров-кон ку рен тов» [3]. Схо жее оп ре де ле ние вс-
тре чает ся и в сов ре мен ной эко но ми чес кой ли те ра ту ре, где под 
по зи циони ро ва нием по ни мают «про цесс дея тель ности, в ре зуль-
та те ко то ро го про дукт дол жен за нять оп ре де лен ную, же лаемую 
для фир мы по зи цию в соз на нии пот ре би те лей» [4, с.113]. Дан ное 
оп ре де ле ние уточ няет, что по зи циони ро ва ние – это оп ре де лен-
ный про цесс дея тель ности. Ес ли это про цесс, зна чит он дол жен 
сос тоять из оп ре де лен ных эта пов, ка ко вы ми яв ляют ся: вы бор це-
ле вых сег мен тов; оп ре де ле ние цен нос тей, ас со циируе мых с то-
ва ром; раз ра бот ка про дук та, удов лет во ряюще го этим цен нос тям; 

СТ РА ТЕ ГИИ ПО ЗИ
ЦИОНИ РО ВА НИЯ  

СОВ РЕ МЕН НЫХ  
ГОС ТИ НИЧ НЫХ 
ПРЕДП РИЯ ТИЙ
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оцен ка по зи циони ро ва ния кон ку ри рующих ма рок 
в це ле вых сег мен тах; вы бор имид жа, от ли чающе-
го мар ку от кон ку ри рующих ма рок; осу ще ст вле-
ние ком му ни ка тив ной функ ции и раз ра бот ка дру-
гих эле мен тов комп лек са мар ке тин га.

Как мы ви дим, эле мен ты собст вен но по зи-
циони ро ва ния за ни мают как бы се ре дин ное по-
ло же ние, яв ляют ся ло ги чес ким про дол же нием 
сег мен та ции рын ка и необ хо ди мым ус ло вием 
ус пеш ной раз ра бот ки комп лек са мар ке тин га, яв-
ляюще го ся ос но вой лю бой мар ке тин го вой дея-
тель ности. Поэто му роль по зи циони ро ва ния в дея-
тель ности предп рия тия, осо бен но при соз да нии 
брен дов и ма роч ных то ва ров, яв ляет ся важ ной. 

Оп ре де ляющим в по зи циони ро ва нии то ва-
ров яв ляет ся спо соб их диф фе рен циации (оп-
ре де ле ние их цен нос ти). Так, Джон Винд [5] 
вы де ляет шес ть аль тер на тив ных спо со бов по-
зи циони ро ва ния мар ки: по зи циони ро ва ние, ос-
но ван ное на от ли чи тель ном ка че ст ве то ва ра; 
по зи циони ро ва ние, ос но ван ное на вы го дах или 
на ре ше нии проб ле мы; по зи циони ро ва ние, ос но-
ван ное на осо бом спо со бе ис поль зо ва ния; по зи-
циони ро ва ние, ориен ти ро ван ное на оп ре де лен-
ную ка те го рию по ку па те лей; по зи циони ро ва ние 
по от но ше нию к кон ку ри рующей мар ке; по зи-
циони ро ва ние, ос но ван ное на раз ры ве с оп ре де-
лен ной ка те го рией то ва ров. 

Дан ные спо со бы при ме ни мы и к гос ти нич но-
му про дук ту. Как и лю бой то вар с точ ки зре ния 
мар ке тин га, гос ти нич ный про дукт имеет уров не-
вую ст рук ту ру. На по ве рх нос ти яв ле ний про дает-
ся но мер для про жи ва ния. Но соп ро вож даю щими 
эту про да жу яв ляют ся сер вис, обс лу жи ва ние, ат-
мос фе ра и так да лее. И в ко неч ном сче те клиент 
по лу чает твор чес кую сос тав ляющую гос ти нич-
но го про дук та – идеаль ный прооб раз то ва ра в ви-
де ком форт нос ти, хо ро ше го наст рое ния, оп ре де-
лен но го со бы тия, ощу ще ния празд ни ка. По ка зать 
эту уров не вую ст рук ту ру гос ти нич но го про дук та 
и приз ва но по зи циони ро ва ние.

Но су ще ст вует и своя спе ци фи ка по зи циони-
ро ва ния в дан ной от рас ли. Осо бен ность по зи-
циони ро ва ния гос ти нич ных предп рия тий в пер-
вую оче редь свя за на с гос ти нич ным про дук том, 
от но ся щимся к сфе ре не ма те риально го произ во-
дс тва. Имен но это обс тоя тель ст во и де лает по-
зи циони ро ва ние ус луг бо лее слож ным. Мож но 
ре ко мен до вать сле дующие кри те рии по зи циони-
ро ва ния гос ти нич ных предп рия тий:

1. Фи зи чес кие ат ри бу ты про дук та и предп-
рия тия.

В ка че ст ве оп ре де лен ных ат ри бу тов мо гут 
выс ту пать конк рет ные ха рак те рис ти ки предп-

рия тия. Нап ри мер, по мес то по ло же нию мож но 
расс мат ри вать в ка че ст ве оп ре де ляющих па ра-
мет ров: центр го ро да, не пос редст вен ную бли-
зос ть от ос нов ных дос топ ри ме ча тель ностей. 
По кри те рию «ат мос фе ра за ве де ния» на ли чие: 
собст вен но го ки но за ла, са мо го вкус но го блю да в 
оп ре де лен ном спект ре об ще ст вен но го пи та ния, 
собст вен ных ра бо чих ка би не тов для де ло вых пе-
ре го во ров, осо бен но го оформ ле ния по ме ще ния в 
соот ве тс твии с тра ди циями.

2. Уни каль ность ус лу ги.
Предп риятие мо жет по зи циони ро вать се бя, 

как наибо лее под хо дя щее для осо бых слу чаев, 
нап ри мер, как са мое вы год ное для про жи ва ния с 
точ ки зре ния ве де ния де ло вых поез док, при этом 
рас по ла гает все ми необ хо ди мы ми ус ло виями 
для это го: от дель ные ка би не ты для пе ре го во-
ров, пре дос тав ле ние ком пью тер ной и ко пи ро-
валь ной тех ни ки и дру гое. Мож но по зи циони-
ро вать гос ти ни цу как круп ный конг ресс-отель, 
пре дос тав ляя ус лу ги конг ресс-за лов и биз нес-
ус лу ги. Гос ти ни ца, прив ле кая клиен тов, мо жет 
по зи циони ро вать се бя, как за ве де ние, где мож но 
уви деть и про жи вать вб ли зи звезд, зна ме ни тых 
лич нос тей. Предп рия тия, ко то рые расс чи ты вают 
прив лечь для про жи ва ния семьи с деть ми, долж-
ны соз дать все необ хо ди мые ус ло вия для это го: 
детс кое ме ню, иг ро вые пло щад ки, прог рам мы 
ани ма то ров, уют ную се мей ную ат мос фе ру и т.д.

3. Осо бен нос ти оп ре де лен но го сег мен та 
поль зо ва те лей. 

Не ко то рые гос ти ни цы по зи циони руют ся на 
удов лет во ре нии пред поч те ний оп ре де лен но го 
сег мен та пот ре би те лей, учи ты вая их стиль жиз-
ни. Нап ри мер, мож но в этой по зи ции вы де лить 
гос ти ни цы для спорт сме нов. Что бы преус петь 
в этой по зи ции, гос ти ни цам необ хо ди мо пред-
ло жить клиен там все необ хо ди мые ус ло вия для 
за ня тия спор том: тре на жер ные за лы, бас сейны и 
так да лее.

4. Кон ку ре нт ные преиму ще ст ва. 
Дан ное по зи циони ро ва ние пред по ла гает вы-

де ле ние осо бых ха рак те рис тик, по ко то рым гос-
ти ни ца пре вос хо дит кон ку рен тов. При этом на до 
найти ус той чи вые кон ку ре нт ные преиму ще ст ва, 
ко то рые  станут за ло гом ус пе ха на дол гое вре мя. 
Ос но вой та ко го по зи циони ро ва ния час то выс ту-
пают це но вой кри те рий и кри те рий ка че ст ва ус-
луг. Они долж ны об ла дать вы со ким кон ку ре нт-
ным ве сом в гла зах пот ре би те лей в срав не нии с 
со пер ни ка ми.

5. Имидж и по пу ляр ность.
Из ве ст ные на рын ке гос ти ни цы пред по чи-

тают дан ный вид по зи циони ро ва ния. Соот ве тст-
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вен но их вы би рают ка те го рии клиен тов, имею-
щих оп ре де лен ный ста тус. 

Мож но ис поль зо вать гиб рид ные под хо ды по-
зи циони ро ва ния, со че тающие в се бе нес колько 
спо со бов. 

Да лее при раз ра бот ке ст ра те гии по зи циони-
ро ва ния необ хо ди мо соз дать про дукт, удов лет-
во ряю щий выяв лен ным цен нос тям. И в дан ном 
кон текс те сов ре мен ные гос ти нич ные предп-
риятия долж ны в своей дея тель ности опи рать ся 
на важ ные прин ци пы соз да ния уни каль ных ус-
луг, раз ра бо тан ные в эко но ми чес кой ли те ра ту ре 
[6, с. 17-20]:

1. Необ хо ди мо быть не луч ше дру гих, а дру гим.
Преж де все го, це нит ся ка че ст во пре дос тав-

ляемых ус луг. Это объяс няет ся дву мя при чи-
на ми. Во-пер вых, на се год няш ний день мно гие 
оте ли по зи циони руют се бя как луч шие. Но это 
не так. Ведь клиент, осо бен но ес ли он но ви-
чок, не мо жет от ли чить, го во рят ли ему прав-
ду. Поэто му он отп ра вит ся в тот отель, ко то рый 
при дер жи вает ся ос но во по ла гающе го прин ци па: 
не луч ший, а дру гой. Во-вто рых, отель, ко то рый 
на зы вает се бя луч шим, не прив ле кает этим ут ве-
рж де нием вни ма ния к се бе. Это зву чит слиш ком 
обы ден но. Ка че ст во пред по ла гает ся са мо со бой. 

2. Не дос та точ но быть луч ше дру гих, нуж но 
быть иск лю чи тель ным. 

Клиен тов ин те ре суют толь ко иск лю чи тель-
ные ве щи. Клиент вы нуж ден от филь тро вать все 
обыч ное и не важ ное, что не яв ляет ся по-нас-
тояще му сен са ци он ным. Же лая прив лечь к се бе 
вни ма ние, отель дол жен стать та ко вым. Необ хо-
ди мо найти спо соб вы де лять ся из чис ла кон ку-
рен тов. 

3. Быть пер вым.
Сле дует найти имен но та кую ни шу в своей 

от рас ли, где мож но стать пер вым. Здесь при ме-
ним ос но во по ла гаю щий прин цип: чем мень ше 
соот ве тс твующая ни ша, тем лег че в ней быть 
пер вым. Ина че: луч ше быть пер вым в бо лее уз-
кой ни ше, чем од ним из мно гих в це лой от рас ли.

4. Не в сос тоя нии стать пер вым, то изоб рес-
ти но вую ка те го рию. 

Изоб ре тая но вые то ва ры и со пу тс твующие 
им ка те го рии, мож но стать пер вым на ка кое-то 
вре мя. По то му но ва то ры, как пер воп ро ход цы, 
всег да идут на опе ре же ние. Но на до пом нить, 
что это тре бует пос тоян ных но вых мар ке тин го-
вых уси лий.

5. Луч ше су жать ни шу, чем рас ти в ши ри ну. 
Не нуж но вы хо дить на ши ро кий ры нок. Чем 

ши ре рек ла ми руемое пред ло же ние, тем слож нее 
прив лечь к се бе вни ма ние. Чем конк рет нее оп-

ре де ле на сфе ра дея тель ности, тем быст рее бу дет 
рас ти ры ноч ная до ля. И наобо рот: чем ши ре по зи-
циони рует ся гос ти нич ный про дукт, тем слож нее 
до бить ся ус пе ха. По воз мож нос ти сле дует ста-
рать ся прив лечь к се бе вни ма ние од ной или нес-
кольки ми конк рет ны ми ка че ст вен ны ми ус лу га ми. 

6. Выб рать ба зо вые пот реб нос ти клиен та, а 
не осо бые зап ро сы.

Бесс пор но, спе ци али за ция необ хо ди ма; но 
спе ци али за ция не на осо бых зап ро сах, а на ба-
зо вых пот реб нос тях клиен та. Оте лю необ хо ди-
мо найти сфе ру, в ко то рой он хо чет стать экс-
пер том, а за тем ис поль зо вать все дос туп ные 
тех ни чес кие воз мож нос ти. Тем са мым это по-
мо жет соз дать у клиен тов ощу ще ние, что они 
не толь ко по ку пают про дукт или поль зуют ся 
оп ре де лен ной гос ти нич ной ус лу гой, но и удов-
лет во ряют свои пот реб нос ти с по мощью луч-
ших вс по мо га тель ных средс тв. Этот мо мент 
по ло жи тель но ска зы вает ся на са мом оте ле, 
клиен ты са ми зво нят и хо тят по пас ть ту да, в то 
вре мя как дру гим гос ти нич ным предп риятиям 
при хо дит ся ис кать своих клиен тов. 

7. Уме ние выб рать не боль шую це ле вую 
груп пу.

Оте лю необ хо ди мо пост роить биз нес не вок-
руг клиен тов, ко то рые у них есть, а прив лечь с 
его по мощью тех клиен тов, ко то рые им нра вят-
ся. Се год ня оте ли уже мо гут вы би рать гос тей. 
Су ще ст вуют две оп ре де ляющие при чи ны, по 
ко то рым необ хо ди мо су зить свою це ле вую груп-
пу: во-пер вых, гос ти хо тят, что бы их при ни ма-
ли та ки ми, ка кие они есть, со все ми их осо бы ми 
пот реб нос тя ми и же ла ниями. Гос ти оте лей все 
ча ще от ка зы вают ся от уни вер саль ных ре ше ний, 
счи тая их не серь ез ны ми. Зная спе ци фи ку конк-
рет ных клиен тов, мож но соз дать уни каль ный и 
неп рев зой ден ный про дукт. 

8. Ре шать проб ле мы за дру гих.
Как выяс нить, что боль ше все го ин те ре-

сует це ле вую ауди то рию? Под дер жи вать с ней 
кон такт. Как мож но ча ще бе се до вать со свои-
ми ос нов ны ми клиен та ми. Уз на вать, чем они 
за ни мают ся, пред ло жить им ре ше ние воз мож-
ной проб ле мы. Поз воль те дру гим сде лать для 
вас то, что вы де лаете за дру гих – ре шить ва ши 
проб ле мы. 

9. Зая вить о се бе. 
Необ хо ди мо об ра тить на се бя вни ма ние дру-

гих лю дей. Отель дол жен быть не прос то пер-
вым, а са мым пер вым, кто опо вес тил об этом 
об ще ст вен ность. Толь ко из ве ст нос ть яв ляет ся 
ре шающим кри те рием эко но ми чес кой цен нос ти 
по зи циони ро ва ния. 
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10. Наз на чить це ну. 
Ес ли отель от ли чает ся от ос таль ных и пред-

ла гает преиму ще ст во, ко то рое клиент не смо жет 
по лу чить ни в од ном дру гом, то соот ве тст вен но 
он мо жет наз на чить собст вен ную це ну. Ес ли же 
он ни чем не вы де ляет ся из об щей мас сы, це ну 
устанав ли вает кон ку рен ция. Отель ли бо от ли-
чает ся от дру гих, ли бо вы нуж ден участ во вать в 
бес по щад ной це но вой кон ку рен ции. При чем все 
кон ку рен ты, же лающие ос та вать ся кон ку рен тос-
по соб ны ми по це не, не сут оди на ко вые по те ри. 
Оте лю при дет ся про да вать свои ус лу ги зна чи-
тель но ни же их ры ноч ной стои мос ти. 

Пос ле про ве де ния те ку ще го ана ли за по зи-
циони ро ва ния гос ти нич ное предп риятие мо жет 
выб рать в своей дея тель ности конк рет ные ст ра-
те гии: диф фе рен циа ции, це но во го ли де ра, фо ку-
си ро ва ния на оп ре де лен ном па ра мет ре, ук реп ле-
ния су ще ст вую щих по зи ций и дру гие.

Да лее расс мот рим прак ти ку по зи циони ро ва ния 
ка за хс танс ких гос ти нич ных предп рия тий. Ана лиз 
про цес са по зи циони ро ва ния в соот ве тс твии с его 

эта па ми по ка зал, что важ ным це ле вым сег мен том 
гос ти нич но го биз не са в Рес пуб ли ке Ка за хс тан яв-
ляют ся в ос нов ном ту рис ты, приез жающие на от-
дых. Дан ный сег мент рын ка пос тоян но растёт, что 
подт верж дает перс пек тив нос ть дан но го нап рав ле-
ния. В 2014 го ду Ка за хс тан по се ти ли 5 млн. ту рис-
тов [7]. Дру гим це ле вым сег мен том яв ляют ся биз-
нес-клиен ты. В ап ре ле 2015 го да бы ло про ве де но 
исс ле до ва ние в рам ках 15-ой Ка за хс танс кой меж-
ду на род ной выс тав ки «Ту ризм и Пу те ше ст вия» 
(KITF 2015). Его целью был ана лиз мне ния иност-
ран ных и оте че ст вен ных экс пер тов ин ду ст рии ту-
риз ма и оцен ки те ку ще го сос тоя ния, перс пек тив 
раз ви тия ту ри стс кой от рас ли ст ра ны. В исс ле до-
ва нии при ня ли учас тие предс та ви те ли 94 оте че-
ст вен ных и иност ран ных ком па ний. Ре зуль та ты 
оп ро са по ка за ли, что 27% рес пон ден тов од ним из 
наибо лее перс пек тив ных сег мен тов в Ка за х стане 
счи тают ин ду ст рию де ло во го ту риз ма [8]. Так же 
ожи дает ся при ток ту рис тов на ЭКСПО-2017, что 
то же яв ляет ся по ло жи тель ной тен ден цией для раз-
ви тия ту ри ст ско го рын ка Рес пуб ли ки Ка за хс тан.

Таб ли ца 1 – Спо со бы по зи циони ро ва ния гос ти нич ных предп рия тий Рес пуб ли ки Ка за хс тан

 Наз ва ние гос ти ни цы  Кон ку ре нт ные преиму ще ст ва Спо соб по зи циони ро ва ния

Rixos Almaty
Центр го ро да, жи во пис ный фа сад, кра соч ный и стиль ный ин-
терь ер, ин но ва ци он ный под ход и про фес сио наль ный сер вис, 
прием ле мые це ны.

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за, имидж, ат мос-
фе ра, спектр ус луг

Ра хат Па лас Отель Центр го ро да, но ме ра с па но рам ным ви дом, спа-центр, с кры-
тым по дог ре ваемым бас сей ном, ин тер на циональ ная кух ня

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за 

Отель Ritz-Carlton 
Ал ма-Ата

У под но жия гор Ала тау, ря дом гор но лыж ный ку рорт Чим бу-
лак, рос кош ные спа-цент ры, ком фор та бель ные но ме ра, изыс-
кан ная кух ня, спе ци альные зо ны от ды ха.

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за, имидж

 Дос тык
В серд це юж ной сто ли цы, ком фор та бель ные но ме ра, го ло со-
вая поч та, ста биль ная це но вая по ли ти ка, фран цузс кая кух ня, 
ком на ты для пе ре го во ров, кон фе ренц-зал.

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за, имидж, спектр 
ус луг

Rixos Hotel Borovoe
В ре ги оне Бо ро вое, ко то рый из вес тен как «ка за хс танс кая 
Швей ца рия», рес то ра ны, ка зи но, бас сейн, фит нес- и спа-зо на, 
зал для приема гос тей, кон фе ренц-за лы.

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за, спектр ус луг

Golden Tulip Hotels
В пред горьях Тянь-Ша ня, рес то ран с меж ду на род ной кух ней, 
кон фе ренц-за лы, баль ный зал с фойе, миль ная прог рам ма 
лояль нос ти, вк лю чающая де вять прог рамм frequent flyer.

 Мес то по ло же ние, имидж

Ка за хс тан
Центр го ро да, по пу ти на спор тив но-разв ле ка тель ные комп-
лек сы; уни каль ный ис то ри чес кий па мят ник ме га по ли са Ал ма-
ты; ар хи тек тур ная ин ди ви ду аль нос ть, ши ро кий спектр ус луг.

 Мес то по ло же ние, ис то ри чес кая 
цен ность зда ния, спектр ус луг

Grand Tien-Shan Hotel
Центр го ро да, ря дом дос топ ри ме ча тель ности го ро да, ком фор-
та бель ные но ме ра, каж дое ут ро – аме ри ка нс кий завт рак, спа-
центр, фит нес-центр.

 Мес то по ло же ние, ма те ри ально-
тех ни чес кая ба за, имидж, спектр 
ус луг

Ал ма ты
В цент ре го ро да Ал ма ты. Нап ро тив гос ти ни цы рас по ло жен 
театр Опе ры и Ба ле та, фон та ны и кра си вый ск вер, ши ро кий 
спектр ус луг.

 Мес то по ло же ние

*Ин фор ма ция пре дос тав ле на по офи ци аль ным сайт ам гос ти ниц, [9] 
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Ко жам ку ло ва Ж.Т., Бай гал ти но ва М.Э.

Наибо лее расп рост ра нен ны ми под хо да ми 
по зи циони ро ва ния на исс ле дуемой тер ри то рии 
яв ляют ся: мес то по ло же ние гос ти ни цы; ис то ри-
чес кая цен ность зда ния; сос тоя ние ма те ри ально-
тех ни чес кой ба зы оте ля; класс обс лу жи ва ния и 
спектр ус луг; пер со нал; ка че ст во пи та ния; прог-
рам ма поощ ре ния пос тоян ных гос тей; тор го вая 
мар ка или имидж.

Так, дан ные таб ли цы 1 сви де тель ст вуют о 
том, что мно гие гос ти ни цы, в ка че ст ве кон ку ре-
нт но го преиму ще ст ва вы де ляют мес то по ло же-
ние. Биз нес-клиен ты це нят по это му па ра мет ру 
– удоб ное геог ра фи чес кое по ло же ние и раз ви-
тую инф раст рук ту ру: цент раль ную час ть го ро да, 
бли зос ть и дос туп нос ть транс порт ных раз вя зок 
во все нап рав ле ния по го ро ду; пе ре се че ние глав-
ных го ро дс ких ма ги ст ра лей, что обес пе чи вает 
удоб ный и быст рый проезд в лю бую час ть го-
ро да, к аэро пор ту, же лез но до рож ным вок за лам, 
ав то вок за лам, меж ду го род ним ав тот рас сам, 
биз нес-цент рам. От но си тель но это го под хо да 
мож но вы де лить сле дующие гос ти ни цы: Rixos 
Almaty, Дос тык, Ка за хс тан и дру гие. 

Для ту ри ст ско го сек то ра приори тет ны ми 
па ра мет ра ми яв ляют ся бли зос ть дос топ ри ме-
ча тель ностей, ис то ри чес ко го цен та и спор тив-
но-оз до ро ви тель ные объек ты. Дан ная по зи ция 
предс тав ле на гос ти ни ца ми Golden Tulip Hotels, 
Rixos Hotel Borovoe, Ал ма ты, Ка за хс тан. Оте-
ли Ritz-Carlton Ал ма-Ата, Golden Tulip Hotels, 
Дос тык, Grand Tien-Shan Hotel де лают уда ре-
ние на спе ци альные зо ны от ды ха, баль ный зал 
с фойе, го ло со вую поч ту, аме ри ка нс кий завт рак, 
соз да вая этим са мым оп ре де лен ный имидж. Не-
ко то рые оте ли от но сят ся к из ве ст ным меж ду на-

род ным гос ти нич ным се тям, под дер жи вающие 
оп ре де лен ные стан дар ты обс лу жи ва ния. Это 
боль шое кон ку ре нт ное преиму ще ст во. К та-
ким оте лям от но сят ся Rixos Almaty, Rixos Hotel 
Borovoe, Golden Tulip Hotels.

Мно гие оте ли диф фе рен ци руют свои предп-
риятия по сос тоя нию ма те ри ально-тех ни чес-
кой ба зы, соз да ваемой ат мос фе ре гос ти нич но го 
фон да. И здесь важ ным яв ляет ся мно гое: ко-
ли че ст во но ме ров, заг ру жен ность, ин терь ер и 
пло щадь ком нат, до пол ни тель ные ус лу ги. Из ве-
ст но, что мно гие клиен ты гос ти ниц об ра щают 
вни ма ние и на имеющиеся в гос ти ни це ус лу ги 
рес то ра нов и ба ров. При этом ва жен собст вен-
но имидж са мо го рес то ра на, ко то рый соз дает до-
пол ни тель ное преиму ще ст во оте лю и в дан ном 
слу чае речь идет о по зи циони ро ва нии по ка че-
ст ву ус луг пи та ния. В сис те му диф фе рен циации 
вхо дят так же и раз лич ные сис те мы и прог рам-
мы поощ ре ния, ски док, лояль нос ти. По дан но-
му па ра мет ру вы де ляют ся мно гие гос ти ни цы, 
сре ди ко то рых мож но вы де лить Golden Tulip 
Hotels, раз ра ба ты вающая и внед ряющая в свою 
дея тель ность осо бую прог рам му лояль нос ти 
клиен тов. По зи циони ро ва ние по ис то ри чес кой 
цен нос ти зда ния при су ще гос ти ни це Ка за хс тан, 
яв ляющей ся па мят ни ком ар хи тек ту ры рес пуб ли-
ки. По зи циони ро ва ние по спект ру ус луг так же 
яв ляет ся кон ку ре нт ным преиму ще ст вом мно гих 
оте лей, нап ри мер, Rixos Almaty, Дос тык, Rixos 
Hotel Borovoe и дру гие.

Та ким об ра зом, мы ви дим, что гос ти ни цы 
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан ис поль зуют в своей 
дея тель ности гиб рид ные спо со бы по зи циони-
ро ва ния.
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За ру беж ный опыт  
мо ти ва ции пер со на ла

Мо ти ва ция тру да яв ляет ся свя зующим зве ном меж ду ра бо то да
те лем, ра бот ни ком и ре зуль та том ра бо ты. В пос лед нее вре мя воп ро
са ми сог ла со ва ния це лей и за дач предп риятия с воз мож нос тя ми пер
со на ла, по вы ше нием сте пе ни вов ле че ния сот руд ни ков в улуч ше ние 
ре зуль та тов дея тель ности за ни мают ся мно гие уче ные и спе циалис ты 
за ру беж ных ком па ний. В сов ре мен ном ми ре ус пех лю бой ор га ни за
ции оп ре де ляют че ло ве чес кие ре сур сы. Уп рав ле ние че ло ве чес ки
ми ре сур са ми, пос тоян ное по вы ше ние произ во ди тель ности тру да и 
заин те ре со ван нос ти ра бот ни ков в ко неч ных ре зуль та тах приоб ре
тают осо бую зна чи мос ть и ак ту аль нос ть. Целью дан но го исс ле до ва
ния ста ло изу че ние и обоб ще ние за ру беж но го опы та ис поль зо ва ния 
тра ди ци он ных и ин но ва ци он ных ме то дов мо ти ва ции пер со на ла. В 
ми ре су ще ст вуют раз лич ные мо де ли мо ти ва ции пер со на ла, учи ты
вающие на циональ ную спе ци фи ку той или иной ст ра ны. В статье 
опи са ны осо бен нос ти мо ти ва ции тру да в раз лич ных за ру беж ных  
ст ра нах. Про во дит ся об зор сов ре мен ных тех но ло гий уп рав ле ния мо
ти ва цией пер со на ла. Пред ло же ны воз мож ные пу ти пост рое ния оте
че ст вен ной мо де ли мо ти ва цион но го уп рав ле ния тру да.

Клю че вые сло ва: мо ти ва ция тру да, кон цеп ция мо ти ва ции, произ
во ди тель ность тру да, мо ти ва цион ное уп рав ле ние, оп ла та тру да, мо
ти ви рующие фак то ры. 

Zhangirova R.N.,  
Konysbaeva G.A.

Foreign experience of staff 
motivation

Work motivation is a link between the employer, employee and the 
result of the work. Recently, the issue of agreeing goals and objectives of 
the enterprise with the capabilities of staff, an increase in the degree of in
volvement of employees in the improvement of the performance involved 
many scientists and specialists of foreign companies. In today’s world, 
the success of any organization define human resources. Human resource 
management, continuous improvement of productivity and employees’ 
interest in the final results are of particular importance and urgency. The 
aim of this study was to study and generalization of foreign experience in 
the use of traditional and innovative methods of motivation. In the world 
there are different models of motivation of staff, taking into account na
tional specifics of a particular country. The article describes the features of 
motivation in various foreign countries. A review of modern management 
techniques motivation. Possible ways of building the national model of 
motivational management of labor.

Key words: labor motivation, the concept of motivation, productivity, 
motivation management, remuneration, motivating factors.

Жан ғы ро ва Р.Н.,  
Қо ныс баева Г.А.

Қыз мет кер лер ді  
ын та лан ды рудың  

ше тел дік тә жі ри бе сі

Мо ти ва ция жұ мыс бе рушi, қыз мет кер жә не жұ мыс нә ти же сі 
ара сын да ғы бай ла ныс ты ру шы буын  бо лып та бы ла ды. Жа қын да кә
сі по рын ның мақ сат та ры мен мін дет те рін қыз мет кер лер дің мүм кін
дік те рі мен ке лі су мә се ле сі не, оның қыз ме тін же тіл ді ру үшін қыз
мет кер лер ді тар ту дә ре же сін ұл ғайтуға ше тел дік ком па ниялар дың 
көп те ген ға лым да ры мен ма ман да ры тар тыл ған. Бү гін гі әлем де кез 
кел ген ұйым ның та бы сы адам ре су рс та ры мен анық та ла ды. Адам ре
су рс та рын бас қа ру, ең бек өнім ді лі гін үз дік сіз же тіл ді ру жә не қо ры
тын ды нә ти же ле рі не қыз мет кер лер дің қы зы ғу шы лы ғы, атап айт қан
да ма ңыз ды жә не шұ ғыл бо лып та бы ла ды. Осы зерт теу дің мақ са ты 
ын та лан ды ру дың дәс түр лі жә не ин но ва циялық әдіс те рін қол да ну 
ше тел дік тә жі ри бе ні қа рас ты ру жә не қо ры ту бол ды. Әлем де қыз
мет кер ле рі нің уәж де ме сі нің нақ ты ел дің ұлт тық ерек ше лі гін ес ке ре 
оты рып, түр лі мо дель де рі бар. Ма қа ла әртүрлі шетел дер де мо ти ва
ция мүм кін дік те рін си пат тайды. Қа зір гі за ман ғы ын та лан ды ру ды бас
қа ру әдіс те рі не шо лу кел ті ріл ген. Ең бек мо ти ва ция сын бас қа ру дың 
ұлт тық мо де лін құ ру мүм кін жол да ры ұсы ныл ған.

Тү йін  сөз дер: ең бек мо ти ва циясы, мо ти ва ция тұ жы рым да ма сы, 
ең бек өнім ді лі гі, мо ти ва цияны бас қа ру, ең бекақы, ын та лан ды ру фак
тор ла ры.
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В Ка за х стане и за ру бе жом под хо ды к мо ти ва ции пер со на ла 
зна чи тель но от ли чают ся, нес мот ря на ис поль зо ва ние оди на ко-
вых тео рий мо ти ва ции тру да, ко то рые бы ли соз да ны в ос нов-
ном за ру беж ны ми уче ны ми. Наибо лее зна чи тель ные ус пе хи в 
уп рав ле нии мо ти ва цией тру да дос тиг ну ты в Япо нии и США. 
Поэто му про ве дем срав ни тель ный ана лиз мо ти ва цион ных под-
хо дов в этих ст ра нах.

Расс мот рим японс кую кон цеп цию мо ти ва ции. В японс кой 
эко но ми ке за срав ни тель но не боль шой пе ри од вре ме ни прои-
зош ли зна чи тель ные пе ре ме ны, ко то рые в се ре ди не 60-х гг. 
ХХ ве ка по лу чи ли наз ва ние «японс кое эко но ми чес кое чу до». 
Своих ус пе хов в эко но ми чес ких преоб ра зо ва ниях Япо ния 
дос тиг ла бла го да ря трем прин ци пам: по жиз нен но му най му 
пер со на ла; ис поль зо ва нию сис те мы стар шинс тва при оп ре де-
ле нии за ра бот ной пла ты и слу жеб но го по вы ше ния; вве де нию 
внут ри фир мен ных проф сою зов. С ис поль зо ва нием этих прин-
ци пов Япо ния ста ла об ла дать боль шей произ во ди тель ностью, 
те рять мень ше вре ме ни в раз лич ных за бас тов ках, про тес-
тах, прос тоях, лег че внед рять но вые тех но ло гии, об ла дать 
боль ши ми воз мож нос тя ми в конт ро ле ка че ст ва про дук ции и 
произ во дить быст рее и боль ше вы со ко ка че ст вен ной про дук-
ции, чем дру гие ст ра ны. Имен но японс кие ме то ды уп рав ле ния 
счи тают од ной из важ ней ших сос тав ляющих «японс ко го эко-
но ми чес ко го чу да».

В США и cтра нах За пад ной Ев ро пы счи тает ся, что глав ные 
преиму ще ст ва японс ких ком па ний зак лю чают ся в сис те мах и 
ме то дах уп рав ле ния пер со на лом, в реали зо ван ном на прак ти ке 
по ни ма нии осо бой важ нос ти для ус пеш ной дея тель ности фирм 
их че ло ве чес ких ре сур сов. 

На японс ких предп риятиях ра бо тают груп пы от 4–6 че ло-
век и бо лее, а наибо лее оп ти маль ной счи тает ся груп па в 10–20 
че ло век. Счи тает ся, что в та ких груп пах обес пе чи вает ся раз но-
п ла но вос ть участ ни ков и их взаимо дей ст вие при вы пол не нии 
тру до вых опе ра ций. Прин ци пы, по ло жен ные в ос но ву сис те мы 
уп рав ле ния, яв ляют ся фак то ра ми мо ти ва ции. В ка че ст ве при ме-
ра мож но при вес ти «Та но ко сэй до» – сис те ма мно го ас пе кт ной 
ква ли фи ка ции, при ко то рой клас си фи ка ция ра бо чих за да ний 
сот руд ни ков бу дет как мож но бо лее гиб кой, и один сот руд-

ЗА РУ БЕЖ НЫЙ ОПЫТ 
МО ТИ ВА ЦИИ  

ПЕР СО НА ЛА
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ник смо жет вы пол нять раз нооб раз ные за да ния. 
Этот прин цип ак тив но ис поль зует ся на сов мест-
ном предп риятии «Той ота–Дже не рал мо торс» 
в США. Дру гим при ме ром яв ляет ся по ли ти ка 
«Нэн ко дзер цу» – ре гу ляр ное по вы ше ние за ра-
бот ной пла ты в за ви си мос ти от тру до во го ста жа 
и пре дос тав ле ния жилья за счет фир мы – до мов, 
пост роен ных по оди на ко во му об раз цу. Су ще ст-
вуют и мно гие дру гие ви ды конк рет ной по ли ти-
ки фирм [1].

Японс кие предп риятия от ли чают ся при ме-
не нием па тер на ли ст ско го от но ше ния к своим 
слу жа щим, их жиз ни и жиз ни чле нов их се мей. 
Ис поль зо ва ние та ких от но ше ний поз во ляет вре-
мен но сок ра тить ве ли чи ну вып лат по за ра бот ной 
пла те, но в бу ду щем пред по ла гает ся вып ла та по-
тен циально боль ших сумм для пок ры тия зат рат, 
ко то рые ра бот ник осу ще ств лял ра ди ин те ре сов 
своего предп рия тия. Тем не ме нее, сис те ма по-
жиз нен но го най ма на се год няш ний мо мент яв-
ляет ся ос нов ным фак то ром мо ти ва ции тру да в 
Япо нии. Она имеет неос по ри мые преиму ще ст-
ва – ста биль ность за ня тос ти, вы год ная и ра бот-
ни кам и предп рия тию, и японс ко му об ще ст ву в 
це лом. Ведь низ кий уро вень без ра бо ти цы – это 
ос но ва ста биль ности со ци ально-по ли ти чес кой 
си ту ации в лю бой ст ра не.

В США дей ст вуют в нас тоящее вре мя од нов-
ре мен но две ст ра те гии в при ме не нии ра бо чей 
си лы. Од на ст ра те гия зак лю чает ся в ст рем ле нии 
предп рия тий пол ностью обес пе чить пот реб нос-
ти собст вен но го произ во дс тва ра бо чей си лой 
вы со ко го ка че ст ва и за счет это го до бить ся кон-
ку ре нт ных преиму ще ств. Дру гая пред по ла гает 
до пол ни тель ные вло же ния в под го тов ку и раз-
ви тие пер со на ла, а так же в соз да ние необ хо ди-
мых ус ло вий для ее пол но го ис поль зо ва ния. Это, 
ко неч но же, соз дает заин те ре со ван ность в сок ра-
ще нии те ку чес ти кад ров и зак реп ле нии ра бот ни-
ков за предп риятием.

Сис те ма оп ла ты тру да в США пре дус мат ри-
вает сле дующее: 

● ра бо чие по лу чают пов ре мен ную оп ла ту, 
что свя за но с вы со ким уров нем ор га ни за ции 
тру да, где вы ра бот ка от ра бо че го прак ти чес ки 
не за ви сит;

● ми ни маль ная оп ла та тру да (как и по ча со-
вые став ки) ре гу ли рует ся за ко ном, при оп ре де-
ле нии сред не го уров ня оп ла ты фир мы сле дят, 
что бы она не бы ла ни же, чем у дру гих фирм в 
дан ном рай оне; 

● аб со лют ные раз ме ры за ра бот ка за ви сят от 
ква ли фи ка ции ра бот ни ка и стои мос ти про жи ва-
ния в дан ной мест нос ти; 

● по вы ше ние за ра бот ка обыч но произ во дит-
ся еже год но для всех ра бот ни ков, труд ко то рых 
оце ни вает ся по ло жи тель но.

Ат тес та ция ра бот ни ков произ во дит ся еже-
год но. Оце ни вает ра бо ту ру ко во ди тель на ос но-
ве све де ний, предс тав лен ных не пос редст вен ным 
на чальни ком; раз ме ры за ра бот ков ин же нер-
но-тех ни чес ких ра бот ни ков и ру ко во дс тва не 
ог ла шают ся. Они устанав ли вают ся на ос но ве 
ин ди ви ду ально го сог ла ше ния меж ду ад ми нист-
ра цией и соот ве тс твую щим ра бот ни ком.

Боль шинс тво аме ри ка нс ких предп рия тий от-
ли чают ся сис те мой оп ла ты тру да, об ла даю щей 
хо ро шей мо ти ва цией и сти му ли рую щей к по-
вы ше нию произ во ди тель ности тру да. Сис те ма 
оп ла ты тру да в США пост роена так, что бы фик-
си ро ван ная за ра бот ная пла та мог ла лишь рас ти 
и поч ти ни ког да не умень шалась. Здесь при ме-
няет ся гиб кая сис те ма оп ла ты тру да, ко то рая от-
ли чает ся тем, что оп ре де лен ная час ть за ра бот ка 
за ви сит от об щей эф фек тив нос ти ра бо ты. Это 
по мо гает из бе гать уволь не ний или ра зо вых сок-
ра ще ний ба зо вой за ра бот ной пла ты и по вы шать 
произ во ди тель ность тру да.

В США ис поль зуют ся гиб кие сис те мы оп-
ла ты тру да, ос но ван ные на учас тии ра бот ни ков 
в при бы лях фир мы или в расп ре де ле нии до хо-
дов. При этом имеют ся раз лич ные прог рам мы 
учас тия ра бот ни ков в при бы лях. Расп ре де ле ние 
до хо дов пред по ла гает поощ ре ние от при бы ли, 
по лу чаемой в ре зуль та те рос та произ во ди тель-
ности тру да, по вы ше ния ка че ст ва про дук ции, 
эко но мии ма те риалов, удов лет во ре ния тре бо ва-
ний пот ре би те лей. Каж дый ра бот ник по лу чает 
пре ми альные вып ла ты, од на ко их уро вень за-
ви сит от ре зуль та тов дея тель ности под раз де ле-
ния, в ко то ром он ра бо тает. При дан ной сис те ме 
вид на тес ная взаи мос вязь меж ду ре зуль та та ми 
ра бо ты и ве ли чи ной пре мии каж до го ра бот ни ка, 
в ней за ло жен но вый под ход к по вы ше нию эф-
фек тив нос ти ра бо ты каж до го ра бот ни ка, уве ли-
че нию произ во ди тель ности тру да, ка че ст ва про-
дук ции и сок ра ще нию из дер жек произ во дс тва. 

Иног да круп ные аме ри ка нс кие предп рия тия, 
ко то рые пе реш ли на гиб кую сис те му оп ла ты, 
поль зуют ся обеими сис те ма ми од нов ре мен но: 
на уров не фир мы или произ во дст вен но го от де-
ле ния при ме няют сис те му учас тия в при бы лях, а 
на уров не за во дов и от де лов – сис те му расп ре де-
ле ния до хо дов [2].

В це лом мож но ут ве рж дать, что во мно гих 
ком па ниях США идет про цесс пе ре хо да от жест-
кой мо де ли уп рав ле ния тру дом, ос но ван ной на 
кон цеп ции Тэй ло ра, к мо де ли соу час тия, ба зи-
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рующей ся на сов ре мен ных кон цеп циях мо ти ва-
ции – ка че ст ва тру до вой жиз ни, обо га ще ния и 
гу ма ни за ции тру да.

В за ру беж ных раз ви тых ст ра нах на коп лен 
боль шой опыт при ме не ния са мых раз нооб раз-
ных сис тем за ра бот ной пла ты. Сис те мы от дель-
ных ст ран ха рак те ри зуют ся сле дующи ми чер та-
ми: в Шве ции – со ли дар ной за ра бот ной пла той, 
Япо нии – оп ла той за стаж и ра ци она ли за торс тво, 
Гер ма нии – сти му ли ро ва нием рос та произ во ди-
тель ности, США – оп ла той за ква ли фи ка цию, 
Ве ли коб ри та нии – оп ла той по ин ди ви ду аль ным 
конт рак там, во Фран ции – ин ди ви ду али за цией 
за ра бот ной пла ты, в Ита лии – вып ла той кол-
лек тив ных и ин ди ви ду аль ных над ба вок к от-
рас ле вой та риф ной став ке и над бав ка ми в свя-
зи с рос том стои мос ти жиз ни. Од нов ре мен но во 
всех сис те мах оп ла ты тру да наб лю дает ся об щая 
на це лен ность на по вы ше ние эф фек тив нос ти 
произ во дс тва.

Ст ра ны с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой ис-
поль зуют два нап рав ле ния в сис те мах сти му ли-
ро ва ния: сти му ли ро ва ние рос та произ во дст вен-
ных по ка за те лей и сти му ли ро ва ние по вы ше ния 
ка че ст ва ра бо чей си лы. Нап ри мер, в Ве ли коб ри-
та нии вве де на прак ти ка зак лю че ния до го во ров 
о произ во ди тель ности меж ду ад ми нист ра цией 
предп риятия и проф союза ми, предс тав ляющи ми 
ин те ре сы ра бот ни ков. Суть этих до го во ров сос-
тоит в том, что до хо ды от рос та произ во ди тель-
ности тру да де лят ся в соот ве тс твую щей про пор-
ции меж ду предп ри ни ма те ля ми и ра бот ни ка ми, 
что поз во ляет по вы сить оп ла ту тру да, при этом, 
не уве ли чи вая пря мых произ во дст вен ных из дер-
жек. А в Гер ма нии при зак лю че нии кол лек тив-
ных до го во ров о по вы ше нии та риф ных ста вок 
ос но вы вают ся на прог но зах по вы ше ния произ-
во ди тель ности тру да и цен. 

Ка пи та лис ти чес кие ст ра ны пос те пен но от ка-
зы вают ся от тра ди ци он ных форм оп ла ты тру да 
в за ви си мос ти от ин ди ви ду аль ной на ра бот ки. 
При чи на зак лю чает ся в слож нос ти из ме ре ния 
лич но го вк ла да от дель но го ра бо че го в об щий 
произ во дст вен ный про цесс, с од ной сто ро ны, а 
с дру гой – на пер вый план выд ви гают ся за да чи 
сти му ли ро ва ния сот руд ни чест ва внут ри тру до-
во го кол лек ти ва, спо соб нос тей их чле нов к пе-
ре ст рой ке, чувс тву от ве тст вен нос ти за ка че ст во 
про дук ции.

В нес та биль ных ус ло виях рын ка необ хо ди мо 
иметь дей ст вен ную сис те му уп рав ле ния пер со на-
лом, ко то рая от ве ча ла бы сов ре мен но му со дер-
жа нию ор га ни за ции и мо ти ва ции тру да. В этом 
ас пек те необ хо ди мо пе рес мат ри вать кон цеп цию 
кад ро во го ме не дж мен та в кон текс те при ме не ния 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, сис тем ав то ма ти-
за ции с целью внед ре ния со ци аль ных ин но ва ций, 
ин вес ти ций в че ло ве чес кие ре сур сы пу тем обу че-
ния ра бот ни ков пе ре до вым тех но ло гиям, раз ви-
тия средс тв ком му ни ка ций [3]. 

В прин ци пе, воп рос о том, ка кой ме не дж мент 
луч ше: японс кий, аме ри ка нс кий или ев ро пейс-
кий, не сов сем пра во ме рен. Поис ки оп ти маль ной 
мо де ли мо гут ид ти толь ко по пу ти взаим ной адап-
та ции и взаим но го обо га ще ния. Ком па нии, спо-
соб ные восп ри ни мать но вые фор мы и идеи, от ка-
зать ся от че го-то тра ди ци он но го, но ме шающе го 
раз ви тию, по лу чают преиму ще ст ва.

Та ким об ра зом, Рес пуб ли ка Ка за хс тан, ко то-
рая на хо дит ся на сты ке За па да и Вос то ка и воб-
ра ла в се бя цен нос ти и вос точ но го и за пад но го 
ми ра, поэто му необ хо ди мо выб рать наибо лее 
под хо дя щую для нее мо дель мо ти ва цион но го 
уп рав ле ния, не ко пи руя, а раз ра ба ты вая ее на ос-
но ве собст вен но го опы та теории и прак ти ки уп-
рав ле ния. 
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Кә сі по рын дар дың  
ин но ва циялық дам уын   
бас қа ру жә не бә се ке ге  
қа бі лет ті лік мә се ле ле рі 

На рық тық эко но ми ка жағ да йын да ин но ва циялар бә се ке лес
тік кү рес тің тиім ді құ ра лы ре тін де – жа ңа тұ ты ну шы лар дың пай да 
болуына, ин вес ти циялар дың тар тылуына, жа ңа на рық тар ды жау лап 
алу ға мүм кін дік бе ре ді. Көп те ген кә сі по рын дар өнім дік жә не тех
но ло гиялық ин но ва циялар са ла сын да зерт теу лер ді жүр гі зу ге ерек
ше кө ңіл бөл ге ні мен, бел гі лі бір же тіс тік тер ге қол жет кі зе ал май ды. 
Осы ған бай ла ныс ты, ма қа ла да кә сі по рын дар дың бә се ке ге қа бі лет ті
лі гі мен тиім ді лі гін арт ты ру бо йын ша жа ңа тех но ло гиялар ды әзір леу 
мә се ле сі си пат тал ған. Со ны мен қа тар, бә се ке лес тік тің не гіз гі көр сет
кіш те рі мен бай ла ныс ты ен ді ріл ген тех но ло гия не гі зін де кә сі по рын
ның ин но ва циялық қыз ме тін бас қа ру үде рі сі ұсы ныл ған. Кә сі по рын
ның бә се ке ге қа бі лет ті лік жә не ин но ва циялық әлеуе тін жо ға ры ла ту 
бо йын ша құ рал дар дың ерек ше лі гі қа рас ты рыл ған. Жа ңа тех ни ка жә
не тех но ло гияны ен ді ру ді жо ба лау, да йын дау жә не на рық қа ен ді ру 
әдіс те рі си пат тал ған.

Тү йін  сөз дер: ин но ва циялық қыз мет, ин но ва циялық да му, бә се
ке ге қа бі лет ті лік, эко но ми ка лық тиім ді лік, кә сі по рын эко но ми ка сы.

 

Smagulova G.S., Nurgali A.A.

Management of the enterprises’ 
innovative development and 
problems of competitiveness

In the conditions of market economy, innovation as the effective rem
edy of competitive fight – promotes formation of new consumers, inflow 
investments and gives the chance to seize the new markets. In spite of 
the fact that many enterprises pay special attention to development in the 
grocery and technological innovations sphere, it is difficult to achieve any 
success. In this regard, in article need of development new technologies 
of increasing competitiveness and effectiveness of enterprises performance 
were considered. Process of enterprise’s innovative development manage
ment on the basis of the introduced technology in the connection with 
major factors of competitiveness is presented. The tool kit of increasing 
competitiveness and innovative capacity of the enterprise is considered. 
Approaches to design, development and deployment of new equipment 
and technology are offered.

Key words: innovative activity, innovative development, competitive
ness, economic efficiency, economy of the enterprise.

Сма гу ло ва Г.С., Нур га ли А.А. 

Упрaвлe ниe ин новaцион ным 
рaзви тиeм прeдп рия тий  

и проблeмы  
кон курeнтос по соб нос ти

В ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки ин новaции кaк эффeктив
ноe срeдс тво кон курeнт ной борь бы спо со бс твуют фор ми ровa нию 
но вых потрeбитeлeй, при то ку инвeсти ций и дaют воз мож нос ть 
зaхвaтить но выe рын ки. Нeсмот ря нa то, что мно гиe прeдп риятия 
удeляют осо боe внимa ниe рaзра боткaм в сфeрe про дук то вых и 
тeхно ло гичeских ин новaций, дос тичь кaкихли бо успeхов достaточ
но слож но. В свя зи с этим, в стaтьe рaссмaтривaeтся нeоб хо ди мос ть  
рaзрaбот ки но вых тeхно ло гий по вышe ния кон курeнтос по соб нос
ти и эффeктив нос ти рaбо ты прeдп рия тия. Прeдстaвлeн процeсс 
упрaвлe ния ин новaцион ным рaзви тиeм прeдп риятия нa ос новe 
внeдряeмой тeхно ло гии во взaимос вя зи с ос нов ны ми фaкторaми 
кон курeнтос по соб нос ти. Рaсс мотрeн нaбор инст румeнтов по вышe
ния кон курeнтос по соб нос ти и ин новaцион но го потeнциaлa прeд 
п рия тий. Прeдлaгaют ся под хо ды к проeкти ровa нию, рaзрaботкe и 
внeдрe нию но вой тeхни ки и тeхно ло гии.

Ключeвыe словa: ин новaционнaя дeятeль нос ть, ин новaцион ноe 
рaзви тиe, кон курeнтос по соб ность, эко но мичeскaя эффeктив ность, 
эко но микa прeдп рия тия.
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Соң ғы уа қыт та ша ру ашы лық тың на рық тық жүйесі не бел-
сен ді түр де ин но ва циялық қыз мет ен ді рі лу де. Мем ле кет эко но-
ми ка сы ның ин но ва циялық да му жо лы на кө шуі, кә сі по рын дар-
дың са ла ара лық жә не әлем дік ша ру ашы лық та ғы эко но ми ка лық 
өсу жә не бә се ке ге қа бі лет ті лік ди на ми ка сын ай қын дайды. Кә-
сі по рын қан ша лық ты сәт ті қыз мет етіп, бә се ке ге қа бі лет ті лі гі 
жо ға ры бол ға ны мен, дағ да рыс ты жағ дай лар ға ұшы ра мау үшін 
тө мен шы ғын дар мен са па лы жа ңа өнім түр ле рін шы ға ру ға мүм-
кін дік бе ре тін жа ңа тех но ло гиялар ды иге ру ге мақ сат та луы ке-
рек. Сон дық тан, кә сі по рын дар дың ба сым ды мә се ле ле рі нің бі рі 
бо лып қа зір гі кү ні ин но ва циялық да му қа бі лет ті лі гін арт ты ру 
бо лып та бы ла ды. Дә лі рек айт қан да, ұйым дар дың жа ңа өнім не-
ме се бар өнім ді же тіл ді ру ар қы лы на рық тың өз ге ріс те рі не тез 
жә не нақ ты жа уап  бе ру ге қа бі лет ті лік ті қа лып тас ты ру, өн ді-
ру жә не өт кі зу са ла сын да жа ңа тех но ло гиялар ды ен ді ру, іш кі 
ұйым дық бас қа ру жүйе сін же тіл ді ру мен мар ке ти нг тік ст ра те-
гиялар дың жа ңа түр ле рін пай да ла ну жә не т.б. Ин но ва циялық 
қыз мет бә се ке ге қа бі лет ті лік ті арт ты ру ға мүм кін дік бе ре тін да-
му дың ең ма ңыз ды кө зі не айна лу да, ал ин но ва циялар – жа ғым-
ды ин вес ти циялық жә не ин но ва циялық кли мат жағ да йын да тез 
да му шы перс пек ти ва лық са ла лар ды анық тай оты рып, іс кер лік 
бел сен ді лік тің ерек ше ин ди ка то ры ре тін де кө рі ніс та ба ды. Жа-
ңа лық тар ды жүйелі түр де ен ді ру кә сі по рын ның бә се ке ге қа бі-
лет ті лі гі мен ин но ва циялық дам уын ың бас ты фак то ры на айна-
лу да. 

Бә се ке ге қа бі лет ті лік тү сі ні гі күр де лі жә не көп дең гейлі бо-
лып та бы ла ды жә не оны тал дау мен ба ға лауды бә се ке лес тік ке-
ңіс тік тің тү рі мен геог ра фия лық масш та бы мен бай ла ныс ты ру 
ке рек. Сон дық тан, кә сі по рын бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру 
фак тор ла ры ның жүйе сін қа лып тас ты рып, жә не әрі қа рай ин-
но ва циялық да му дың функ цио нал дық үлі гі сін құ рас ты ру үшін, 
зерт теу ді ме зо- жә не мик ро дең гей лер ден бас та ған дұ рыс. Ме-
зо дең гейде са ла лар дың ин но ва циялық да му бо ла ша ғы қа лып-
тас ты ры ла ды, ұзақ мер зім ді ғы лы ми, тех но ло гиялық жә не 
өн ді ріс тік ше шім дер дің ба сым ды лы ғы орын ала ды. Ке ле сі де, 
кә сі по рын бә се ке ге қа бі лет ті лі гін қам та ма сыз ету дің мик ро-
дең гейі ба ға ла на ды. Дәс түр лі түр де, кә сі по рын ның бә се ке ге 
қа бі літ ті лі гі нің өсу мүм кін дік те рін анық тау да ғы іш кі фак тор-

КӘ СІ ПО РЫН ДАР ДЫҢ 
ИН НО ВА ЦИЯЛЫҚ 

ДАМ УЫН  БАС ҚА РУ 
ЖӘ НЕ БӘ СЕ КЕ ГЕ  

ҚА БІ ЛЕТ ТІ ЛІК  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №1/2 (113). 2016226

Кә сі по рын дар дың ин но ва циялық дам уын  бас қа ру жә не бә се ке ге қа бі лет ті лік мә се ле ле рі

лар ға: бас қа ру са па сы; өнім ді өн ді ру са па сы; кә-
сі по рын ның өн ді ріс тік әлеуеті; кә сі по рын ның 
қар жы лық жағ дайы; пер со нал бі лік ті лі гі; қыз мет 
бо йын ша тәуе кел дер жә не т.б. жат қы зы ла ды [1]. 

Жал пы ал ған да, ме зо дең гейде гі фак тор лар 
са ла лар дың ғы лы ми-өн ді ріс тік ре су рс та рын 
қол да ну да ғы тиім ді лік көр сет кіш те рі нің тұ рақ-
ты жақ сар уын  қам та ма сыз ету ге ба ғыт тыл ған. 
Мик ро дең гей лік іш кі фак тор лар кә сі по рын ның 
не гіз гі жә не қо сал қы биз нес-үде ріс те рі нің ұйым-
дас ты ры лу ерек ше лік те рін бей не лей ді. Ал ай-
мақ жә не са ла дең ге йін де гі кә сі по рын бә се ке ге 
қа бі лет ті лі гін арт ты ру ды анық тайт ын фак тор лар 
сырт қы бо лып та бы ла ты ны анық. Кә сі по рын-
ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ды анық-
тау шы көр сет кіш тер дің түр ле рі мен фак тор лар 
то бын қа лып тас ты ру үде рі сін де бас қа ру са ла-
сы ның функ цио нал дық ерек ше лік те рін (мар-
ке тинг, өн ді ріс, эко но ми ка, қар жы, пер со нал 
жә не ақ па рат тық тех но ло гия) жә не кә сі по рын 
құ нын қа лып тас ты ру шы мар ке ти нг тік, қар жы-
лық, ин но ва циялық жә не ұйым дас ты ру шы лық 
эле ме нт тер ді есеп ке алу ке рек. Кә сі по рын ның 
ин но ва циялық дам уын  бас қа ру үде рі сі не ин но-
ва циялық әлеует жә не бә се ке ге қа бі лет ті лік ті 
арт ты ру ға ба ғыт тал ған бас қа ру шы лық ше шім-
дер ді таң дау мен қа был дау ша ра ла рын жү зе ге 
асы ру кі ре ді. Бұл үде ріс шең бе рін де бас шы лық 
кә сі по рын ның ин но ва циялық әлеуеті мен бә се-
ке ге қа бі лет ті лі гін жо ға ры ла ту бо йын ша тех-
но ло гиялар мен жү зе ге асы ры ла тын әдіс тер дің 
жиын ты ғын анық тау қа жет. Со ны мен қа тар, 
бә се ке ге қа бі лет ті лік ті арт ты ру ды қам та ма сыз 
ете тін ин но ва циялық да му дың дұ рыс нұс қа сын 
анық тау мақ са тын да, жүр гі зі ле тін есеп теу лер 
бас қа ру шы лық ше шім нің нұс қа ма ла рын таң дау 
бо йын ша құ рыл ған жұ мыс то бы ның са рап та ма-
лық сау ал на ма сы не гі зін де ұйым дас ты ры ла ды. 

Кә сі по рын дар дың ин но ва циялық да муымен 
бай ла ныс ты не гіз гі қиын дық – өнім дік жә не 
үде ріс тік ин но ва циялар ды иге ру де гі қар жы лық 
ре су рс тар дың жет кі лік сіз ді гі бо лып та бы ла ды. 
Ин но ва циялық да му мен қа тар, кә сі по рын дар бір 
ке зек те ағым да ғы өн ді ріс тік-ша ру ашы лық қыз-
мет ті жү зе ге асы ру қа жет. Ал бұл өз ке зе гін де, 
не гіз гі жә не ай нал ма лы ка пи тал ды қа лып тас ты-
ру, өзін дік жә не қа рыз дық қа ра жат тар ды қол да-
ну сұ рақ та ры мен бай ла ныс ты. Тия нақ тал ма ған 
ин но ва циялық да му бо йын ша ст ра те гия айт ар-
лық тай қар жы лық жо ғал ту лар ға алып ке луі мүм-
кін, сон дық тан оны жү зе ге асыр мас тан бұ рын, 
кә сі по рын ның дәс түр лі жә не ин но ва циялық 
қыз мет ті қа лып тас ты ру мақ са тын да қар жы лық 
әлеует дең ге йін  анық тап алу қа жет [2]. 

Жа ңа лық ты сәт ті ен ді ру үшін дұ рыс тех-
но ло гиялық ше шім дер мен ұйым дас ты ру жә не 
өн ді ріс тік ап па рат тың сәй кес дең ге йін  таң дау 
мә се ле сі де үл кен мән ге ие. Қол да ны ла тын тех-
ни ка жә не тех но ло гияның дең ге йін  тал дау тек 
жа ңа шыл дық жә не ма ңыз ды лық ты зерт теу ді 
ға на та лап ет пей ді, со ны мен қа тар қа лып тас қан 
шарт тар ға ие кем де лу қа бі лет ті лі гі, өн ді ріс тік 
ап па рат ты қайта қал пы на кел ті ру се кіл ді қа сиет-
тер ді есеп ке алу ма ңыз ды бо лып та бы ла ды. Осы 
жер де тех ни ка, тех но ло гия жә не ұйым ның икем-
де лу қа сиетін ерек ше бө ліп көр сет кен дұ рыс. 
На рық тық ке ңіс тік тің ке ңеюі жә не көп те ген ди-
вер си фи ка ция шарт та рын да жа ңа ру қар қы ны кү-
ше йіп , өнім дер мен олар ды өн ді ру де гі тех ни ка 
жә не тех но ло гияның әр түр лі лі гі жо ға ры лау да. 
Өн ді ріс те бір мез гіл де әр түр лі үл гі лер ге жа та тын 
өмір лік ке зең нің түр лі са ты ла рын да ор на лас қан 
тауар лар, тех ни ка жә не тех но ло гиялар орын ала-
ды. Осы ған бай ла ныс ты, тех но ло гиялар дың өз-
гер ме лі лі гі жо ға ры лап, өн ді ріс тік ап па рат тың 
осы өз ге ріс тер ге бейім де лу қа жет ті лі гі ке нет тен 
өсе ді (1-су рет). 

Жо ға ры да ғы су рет тен кө ріп отыр ға ны мыз-
дай, ин но ва циялық қыз мет тің ма ңыз ды ке зең де-
рі нің бі рі тех ни ка лық дең гей көр сет кіш те рі нің 
бай ла ны сы мен ара қа ты на сын із дес ті ру, эко но-
ми ка лық тиім ді лік тұр ғы сы нан қол да ны ла тын 
жа ңа шыл дық тар дың өн ді ріс тік жә не пай да ла ну 
са па сын анық тау бо лып та бы ла ды. Жа ңа тех-
ни ка мен тех но ло гияның са па лы лық жә не эко-
но ми ка лық тиім ді лік мә се ле ле рін бө лек ше шу 
мүм кін емес, сон дық тан жал пы лан ған тех ни ко-
эко но ми ка лық үл гі ні құ рас тыр ған жөн бо лып 
есеп те ле ді. Бұл үл гі тех ни ка лық дең гей көр сет-
кіш те рі нің жал пы лан ған тех ни ко-эко но ми ка-
лық көр сет кіш тер ге: өзін дік құн, өнім ді лік жә не 
т.б. әсе рін көр се те ді. Осы лай ша, қа был да на тын 
тех но ло гиялық ше шім дер дің тиім сіз ді гін бол-
дыр мау үшін, ен ді рі ле тін тех но ло гиялар дың 
кә сі по рын бә се ке ге қа бі лет ті лі гі мен оның өз ге-
ріс те рі ара сын да ғы бай ла ныс ты анық тау ма ңыз-
ды. Атал ған бай ла ныс ке ле сі ст ра те гиялық жә не 
тех но ло гиялық фак тор лар мен шарт тал ған:

1. НИОКР ин вес ти цияла ры (та быс та ғы 
НИОКР-ға жұм сал ған шы ғын дар бө лі гі);

2. Бә се ке ге қа бі лет ті лік те гі орын ( НИОКР, 
өнім ді өн ді ру, тех но ло гиялар да ғы көш бас шы лық);

3. Жа ңа өнім жә не тех но ло гия ди на ми ка-
сы (өмір лік цикл дің ұзақ ты лы ғы, жа ңа өнім мен 
тех но ло гиялар ды шы ға ру жиілі гі, өнім дер дің 
тех но ло гиялық жа ңа шыл ды ғы );

4. Бә се ке ге қа бі лет ті лік ди на ми ка сы (өнім-
ді өн ді ру де гі тех но ло гиялық айыр ма шы лық, 
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тех но ло гия бә се ке ге қа бі лет ті лік құ ра лы ре тін-
де, бә се ке лес тік тің бел сен ді лі гі) [3]. 

Кә сі по рын ның ин но ва циялық қыз ме ті нің 
ағым дық қыз ме ті нен бас ты айыр ма шы лы ғы – 
кә сі по рын ның ағым дық жағ дайы бұ рын ғы тә-
жі ри бе жә не қа лып тас қан тен ден циялар ар қы лы 
ба ға ла на ды. Тал дау дың бұл тү рі үшін ша ру-
ашы лық қыз мет тің қо ры тын ды сы мен шы ғын-
да ры ара сын да ғы рет рос пек тив ті кор ре ля цияны 
қол да ну тән. Ал кә сі по рын ның ин но ва циялық 

қыз ме тін тал дау да бел гі сіз дік жағ да йын да бо-
ла шақ та ғы сәт ті лік фак тор ла ры ның тал да ма лық 
бол жам жә не бо ла шақ шы ғын дар дың не гіз де-
ме сі қа жет. Ағым дық қыз мет ке қа ра ған да, жа ңа 
тех ни ка мен тех но ло гия ен ді ру қыз ме ті сто хас-
ти ка лық си пат қа ие. Сол се беп ті та быс қа әсер ді 
тал дау: бол жам дау, экс перт тік ба ға лау әдіс те рі, 
жиын дық рег рес сив ті тал да ма, жағ дайлы лық 
жә не ими та циялық үл гі леу ар қы лы жүр гі зі луі 
ке рек. 

1-су рет – Бә се ке ге қа бі лет ті лік ті жо ға ры ла ту ды қам та ма сыз ете тін, 
кә сі по рын ның ин но ва циялық дам уын ың функ цио нал дық үл гі сі

Ес кер ту – ав тор мен құ рас ты рыл ған

 

На рық тық эко но ми ка шарт та рын да, ин но ва-
циялық қыз мет ті тал дау көп дең гей лі лік си пат қа 
ие бо лып, күр де ле не тү се ді. Жа ңа тех ни ка мен 
тех но ло гияның тиім ді лі гін ба ға лаудың бі рін ші 
ке зе ңін де тех ни ка лық дең гей мен тиім ді лік тің 
дәс түр лі, жал пы жә не же ке көр сет кіш те рін пай-
да лан ған жөн. Ме то до ло гиялық тұр ғы дан қа ра-
ған да, тех ни ко-ұйым дас ты ру шы лық дең гейді 

жо ға ры ла ту дың эко но ми ка лық тиім ді лі гі нің 
көр сет кіш те рі мен тех но ло гия, ұйым, бас қа ру 
жә не НИОКР дең гейі нің көр сет кіш те рін ажы ра-
та бі лу ке рек. 

Өн ді ріс тің тех ни ко-ұйым дас ты ру шы лық 
дең ге йін  жо ға ры ла ту соң ғы нә ти же де өн ді ріс ті 
үде ріс эле ме нт те рін (ең бек, ең бек құ рал да ры жә-
не т.б.) пай да ла ну дең ге йін де кө рі ніс та ба ды. 
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Кә сі по рын дар дың ин но ва циялық дам уын  бас қа ру жә не бә се ке ге қа бі лет ті лік мә се ле ле рі

Сол се беп ті, ең бек өнім ді лі гі, қор қайтары-
мы, ма те ри ал сыйым ды лы ғы, өн ді ріс тік ре су-
рс тар ды пай да ла ну бел сен ді лі гін ай қын дау шы 
айна лым қа ра жат та ры се кіл ді эко но ми ка лық 
көр сет кіш тер – қол да ны ла тын жа ңа тех ни ка 
жә не тех но ло гиялар дың дең ге йін  жо ға ры ла ту-
дың эко но ми ка лық тиім ді лік көр сет кіш те рі не 
кі ре ді. Жо ға ры да атал ған көр сет кіш тер ин тен-
си фи ка ция ның же ке көр сет кіш те рі деп ата ла ды. 
Олар дың тал да уын  тех ни ко-ұйым дас ты ру шы-
лық фак тор лар не гі зін де жүр гіз ген дұ рыс. Бі рақ, 
же ке көр сет кіш тер мен қа тар, жал пы көр сет кіш-
тер де қа зір гі таң да кең қол да ныс қа ие. Жал пы, 
тех ни ка лық жә не ұйым дас ты ру шы лық да му бо-
йын ша эко но ми ка лық тиім ді лік ті жо ға ры ла ту 
ша ра ла рын си пат тайт ын бар лық көр сет кіш тер 
ке ле сі дей топ тар ға бі рік ті рі ле ді:

– ең бек өнім ді лі гін же тіл ді ру, жұ мыс шы лар 
са ны мен ең бек ақы тө леу қо ры ның са лыс тыр ма-
лы ауыт қуы;

– ең бек, ма те ри ал дық жә не қар жы лық ре-
су рс тар дың қол дан уын  бел сен де ту ар қы лы өнім 
шы ға ру кө ле мін же тіл ді ру;

– өнім пай да сы мен өзін дік құ нын өсі ру;
– кә сі по рын ның қар жы лық жағ дайы мен тө лем 

қа бі лет ті лік көр сет кіш те рін же тіл ді ру жә не т.б. 
Бі рақ, кей бір жағ дай лар да жа ңа шыл дық ты 

өн ді ріс те қол да ну жә не пай да ла ну дың тиім ді-
лі гін құн дық ба ға лаумен анық тау ға мүм кін дік 
бол майды. Сон дық тан, мұн дай жағ дайда екі өл-
шем қол да ны ла ды: кел ті ріл ген шы ғын дар дың 
ми ни мум өл ше мі жә не жа ңа шыл дық са па сы ның 
ин тег рал ды көр сет кі ші. Егер са па лы лық тың же-
ке көр сет кіш те рі мен кел ті ріл ген шы ғын дар дың 
ара сын да сан дық функ цио нал дық тәуел ді лік ті 
анық тау мүм кін бол ма са, жа ңа лық тың ор та ша 
өл шем ді са па көр сет кі шін анық тау мақ са тын да 
экс перт тік жә не ста тис ти ка лық әдіс тер қол да-
ны ла ды. Ке ле сі ке зең ре тін де кел ті ріл ген шы-
ғын дар мен өнім не ме се үде ріс тің тех ни ка лық 
дең гейі нің жал пы көр сет кі ші ара сын да ғы тәуел-
ді лік ті қа лып тас ты ру ды атау ға бо ла ды. Мұн дай 
әдіс тің құ ра лы ре тін де кор ре ля циялық жә не рег-
рес сив ті мо дельдеу кө рі ніс та буы мүм кін. 

Ұсы ны лып отыр ған әдіс те ме де дәс түр лі 
нор ма тив ті тә сіл де ме лер мен қа тар, «шы ғын дар 
– тиім ді лік» тә сіл де ме сі қол да ны ла ды. На рық-
тық эко но ми ка ға кө шу ба ры сын да кә сі по рын дар 
үшін жа ңа лық тар ды ен ді ру дің эко но ми ка лық 
тиім ді лі гі мен тех ни ка, тех но ло гиялық дең гей 
өл шем де рі нің қайта бағ дар ла ну құ бы лы сы орын 
ал ды. Қыс қа мер зім шарт та рын да жа ңа лық тар-
ды ен гі зу эко но ми ка лық көр сет кіш тер ді тө мен-
де те ді, өн ді ріс тік шы ғын дар ды жо ға ры ла та ды 

жә не НИОКР са ла сы на қо сым ша ка пи тал са лу-
ды та лап ете ді. Со ны мен қа тар, бел сен ді ин но-
ва циялық үде ріс тер, жа ңа тех ни ка жә не тех но-
ло гиялар – кә сі по рын тұ рақ ты лы ғын бұ за ды, 
бел гі сіз дік ті жо ға ры ла тып, өн ді ріс тік қыз мет 
тәуе кел де рі нің кө беюіне алып ке ле ді. Одан бас-
қа, ин но ва циялар өн ді ріс тік ре су рс тар ды то лық 
пай да ла ну ға мүм кін дік бер мейді, өн ді ріс тік 
күш тер дің өнім ді лі гін тө мен де тіп, пер со нал дың 
то лық пай да лан ба уына алып ке ліп, жұ мыс шы-
лар ағы мын жо ға ры ла туы мүм кін [4].

Бір жа ғы нан, кә сі по рын ның ин но ва циялық 
қыз ме ті са ты лы жүр гі зі ле тін өн ді ріс тік жә не 
ком мер циялық ша ра лар жүйесі бо лып та бы ла-
ды. Бұл жер де ин но ва ция са па сы то лы ғы мен 
өн ді ріс тік ор та ның жағ дайы мен тех ни ко-ұйым-
дас ты ру шы лық дең гейге тәуел ді. 

Екін ші жа ғы нан, на рық – ин но ва циялар ды 
ірік теу дің ше шу ші тө ре ші сі бо лып та бы ла ды. 
Егер ба сым ды ин но ва циялар кә сі по рын ның ком-
мер циялық пай да сы мен бә се ке лес тік ор нын сақ-
тап қа лу та лап та ры на жа уап  бер ме се, на рық бұл 
жа ңа шыл дық тан то лы ғы мен бас тар та ды. Сон-
дық тан, тех но ло гиялық жа ңа лық тар – ба сым ды, 
яғ ни мем ле кет тің эко но ми ка лық жә не тех но ло-
гиялық қа уіп сіз ді гі үшін ма ңыз ды, жә не ком-
мер циялық, яғ ни кә сі по рын ның на рық қа кө шу 
шарт та рын да ғы ма ңыз ды ин но ва циялар бо лып 
бө лі не ді. Тех ни ка лық дең гей жә не жа ңа тех но-
ло гиялар дың тиім ді лік өл шем де рі мем ле кет тің 
ғы лы ми-тех ни ка лық саяса ты на, ком мер циялық 
мақ сат ты лық жә не қар жы лан ды ру көз де рі нің 
та лап та ры на жа уап  бе руі тиіс. Жа ңа тех но ло-
гиялық ше шім дер ді ен ді ру жағ да йын да өн ді ріс-
тік қыз мет тің за лал ды лы ғы тек қыс қа мер зім де 
ға на емес, со ны мен қа тар ұзақ мер зім ді ке зең де 
пай да бо луы мүм кін. Бұл ке ле сі дей се беп тер мен 
тү сін ді рі ле ді: 

– кә сі по рын ның жа ңа тех но ло гиялар ды ен-
ді ру жә не қол да ну бо йын ша жет кі лік ті тә жі ри-
бе сі нің жоқ бо луы;

– жа ңа тех но ло гиялар ды жа сау не гі зі бо лып 
та бы ла тын НИОКР са ла сы ның бә се ке ге қа бі лет-
сіз ді гі;

– эко но ми ка лық кон ъюнк ту ра, фир ма құ-
ры лы мы, на рық сег мен та циясы ның нақ ты тал-
дауы ның бол мауы;

– әлеует ті сұ ра ныс тың жоқ бо луы;
– мар ке тинг ст ра те гиясы ның дұ рыс таң дал-

мауы;
– әлеует ті бә се ке лес тер дің іс-әре кет те рі нің 

есеп ке алын бауы;
– фир ма лық фак тор әсе рі нің анық тал мауы 

(фир ма имид жі, оның тауар бел гі сі жә не т.б.)
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Қа зақ стан ға ке ле тін бол сақ, 2009 жыл дан бе-
рі елі міз де гі ин но ва циялық бел сен ді кә сі по рын-
дар дың үле сі 4%-тан 8%-ке жо ға ры лап, тех но ло-
гиялық ин но ва циялар ға жұм са лым дар кө ле мі 7 
есе өс кен бо ла тын [5]. 

Ин но ва циялық қыз мет те гі оң тен ден циясы 
2014 жыл ға де йін  ин ду ст рия лық-ин но ва циялық 
да му бағ дар ла ма сын іс ке асы ру дың сәт ті нә ти-
же ле рі мен бай ла ныс ты. Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сын ин ду ст рия лық-ин но ва циялық да мы ту дың 
мем ле кет тік бағ дар ла ма сы ая сын да, ал ғаш қы 
бес жыл да қа жет ті заң на ма лық жә не инс ти ту-

2-су рет – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 2007-2014жж. ке зең ара лы ғын да ғы  
ин но ва циялық бел сен ді кә сі по рын дар үле сі

Ес кер ту – ав тор мен құ рыс ты рыл ған

ционал дық ре фор ма лар жүр гі зі ліп, ин ду ст рия-
лық-ин но ва циялық қыз мет ті қол дау бо йын ша 
ме ха ни зм дер іс ке асы рыл ған. Бағ дар ла ма ның 
екін ші бес жыл ды ғын да (2015-2019жж.) қайта 
өң деу са ла сы на ерек ше кө ңіл бө лін ген. Ба сым-
ды мақ сат ре тін де бо ла шақ ин но ва циялық са ла-
лар дың да муы жос пар лан ған жә не бағ дар ла ма 
ше гін де гі ин но ва циялық сая сат үш не гіз гі ба-
ғыт қа ар на ла тын бо ла ды. Олар: тех но ло гиялар-
дың те рең транс фер ті, тех но ло гиялық құ зы рет-
тер ді өсі ру жә не ин но ва циялар ға сұ ра ныс ты 
арт ты ру. 

 

2020 жыл ға қа рай мем ле ке те міз де ин но ва-
циялық бел сен ді кә сі по рын дар кө ле мін бү кіл кә-
сіп кер лік суб ъек ті лер дің 20%-на де йін  жо ға ры ла-
ту, ал ЖІӨ ішін де гі ин но ва циялық өнім кө ле мін 
2,5%-ға арт ты ру жос пар лан ған. Мұн дай же тіс-
тік тер ге же ту үшін бі рін ші ден ме тал лур гия, мұ-

най-хи мия, ма ши на жа сау се кіл ді дәс түр лі са ла-
лар дың тех но ло гиялық арт та қалуын  қыс қар ту ға 
ба ғыт тал ған іс-ша ра лар қа был дау көз дел ген. Ал 
екін ші ден, жа ңа тех но ло гиялық ше шім дер ді жү-
зе ге асы ру ға ба ғыт тал ған биз нес жүр гі зу үшін 
жа ғым ды жағ дай лар жа сау жос пар ла ну да. 

Әде биет тер 
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Жа һан да ну жағ да йын да ғы 
Еура зиялық эко но ми ка лық 

одақ

Қа зір гі таң да әлем де ин тег ра циялық ұйым дар ға бі рі гу мем ле кет
тер ара сын да үр діс ке айна лып отыр ған сияқ ты. Біз дің ел де да му са
ты сын да осы жол ды таң да ға ны бел гі лі. Да мы ған отыз мем ле кет тің 
қай қай сы сын ал сақ та, бар лы ғы бір не ше ин тег ра циялық ұйым дар да 
мү ше лік те. Мы са лы, ЕО, НАФ ТА, АСЕАН, Мер ко сур т.б. озық ин тег
ра циялық құ ры лым дар ды атау ға бо ла ды. 

Ин тег ра цияның не гіз гі мақ са ты – күш ті эко но ми ка лық, әлеу мет
тік жә не мә де ни бай ла ныс тар ға на емес, бі рың ғай ке ңіс тік құ ру бо
лып та бы ла ды.

Бе ріл ген ма қа ла да Еура зиялық эко но ми ка лық одақ тың да муы 
эко но ми ка лық, әлеу мет тік мә се ле лер ді ше шу ге, құ ра мын да ғы ел дер
дің әр қай сы сы ның халахуа лын жақ сар ту ға, ол ел дер де тұ рып жат
қан жә не та ри хын да көп те ген ор тақ ты ғы бар ха лық тар дос тас ты ғын 
ны ғайтуға ба ғыт тал ған ды ғы айт ыл ған. ЕАЭОқа қа ты су ада ми да му 
дең ге йін  арт ты ру ды ын та лан ды ра ды. Ма қа ла ав тор ла ры Еура зиялық 
эко но ми ка лық одақ тың Қа зақ стан ға бе рер пай да сын қа рас ты ра ды. 

Тү йін  сөз дер: ЕАЭО, ин тег ра ция, төрт не гіз гі ер кін дік, ин ду с 
т рия лан ды ру кар та сы, биз нес тің жол кар та сы.

Bagayeva N.U., Turysbekova A.B.

The Eurasian Economic Union in 
the context of globalization

Currently, the integration between the countries of the world is be
coming a trend. And our country has chosen the path for the development 
of the state. Note that all the developed countries of the world are part of 
these integration associations such as the EU, NAFTA, ASEAN, MERCO
SUR and others.

The key objective of the genuine integration is to create a single space, 
which should be sealed with strong, not only economic but also social and 
cultural ties.

This article refers Eurasian Economic Union, about the possibilities of 
solving economic and social problems, the improvement of the welfare of 
the participating countries in this union. Participation in the EEC also sets 
incentives to improve the level of human development. The authors con
sider the positive aspects of the Eurasian Economic Union to the Republic 
of Kazakhstan.

Key words: EEU, integration, four fundamental freedoms, Industrial
ization Map, Business Road Map.

Ба гаева Н.У., Ту рыс бе ко ва А.Б.

Ев ра зийс кий Эко но ми чес кий 
Союз в кон текс те гло ба ли за ции

В нас тоящее вре мя в ми ре ин тег ра ция меж ду ст ра на ми  стано вит ся 
тен ден цией. И на ша ст ра на выб ра ла этот путь для раз ви тия го су да
рс тва. От ме тим, что все раз ви тые ст ра ны ми ра вхо дят в сос тав та ких 
ин тег ра ци он ных объеди не ний, как ЕС, НАФ ТА, АСЕАН, МЕР КО СУР 
и др.

Клю че вой целью под лин ной ин тег ра ции яв ляет ся соз да ние еди
но го прост ранс тва, ко то рое долж но быть ск реп ле но проч ны ми не 
толь ко эко но ми чес ки ми, но и со циокуль турны ми свя зя ми. 

В дан ной статье го во рит ся о раз ви тии Ев ра зий ско го эко но ми чес
ко го союза, о воз мож нос тях ре ше ния эко но ми чес ких и со ци аль ных 
проб лем, об улуч ше нии бла го сос тоя ния участ вую щих в этом Союзе 
ст ран. Учас тие в ЕЭС за дает так же сти му лы для по вы ше ния уров ня 
че ло ве чес ко го раз ви тия. Ав то ры статьи расс мат ри вают по ло жи тель
ные ас пек ты Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го союза для Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан. 

Клю че вые сло ва: ЕАЭО, ин тег ра ция, че ты ре ос нов ные сво бо ды, 
кар та ин ду ст риали за ции, до рож ная кар та биз не са.
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Кі ріс пе

XX ға сыр да ғы әлем дік өр ке ниет тің дам уын ың же тек ші тен-
ден цияла ры ның бі рі ха лы қа ра лық бай ла ныс тар дың күр де лі жә-
не тар мақ тал ған жүйесі нің қа лып та суы бо лып са на ла ды. Өт кен 
тә жі ри бе ге көз жү гі рт сек, әр бір мем ле кет бас қа мем ле кет тер-
ден жо ға ры тұ ру ға, сырт қы дү ниеден оқ шаула ну ға ұм ты ла ды, 
ал бұл жағ дай эко но ми ка ның то қы ра уына жә не сырт қы сая сат-
та ғы шиеле ніс тер ге әке ліп соқ ты. Қа зір гі кез де гі ел дер ха лы-
қа ра лық қа ты на ст рға бел сен ді түр де қа ты са ды, әр ал уан  үкі ме-
та ра лық ұйым дар ды құ ра ды, олар ға же ке ле ген мем ле кет тер дің 
іш кі жә не сырт қы құ зы ре тін де гі көп те ген мә се ле лер ді ше шу 
іс те рі жүк те ле ді. Осы дан мем ле кет тер дің ха лы қа ра лық ын ты-
мақ тас ты ғы ның же дел өсуі бай қа ла ды. 

Қа зір гі кез де мем ле кет тер дің ха лы қа ра лық ын ты мақ тас ты-
ғы ның ма ңыз ды ас пек ті сі – бұл ха лы қа ра лық эко но ми ка лық 
бай ла ныс тар ор на ту. Осы ған бай ла ныс ты әлем дік ша ру ашы-
лық өмір дің ин тер на ци она ли за цияла нуы, жа һан да нуы жә не ха-
лы қа ра лық эко но ми ка лық ин тег ра ция бү кіл әлем дік ша ру ашы-
лық тың дам уын ың же тек ші тен ден циясы бо лып та бы ла ды. 

Ин тег ра ция деп – әртүрлі фор ма да ғы тәуел сіз мем ле кет тер-
дің бі рі гуі. 

Қа зір гі за ман ғы әлем дік ша ру ашы лық та әртүрлі ел дер дің 
эко но ми ка ла ры ның өза ра тәуел ді лі гі ар тып, мак ро, ме зо жә не 
мик ро дең гейде гі ин тег ра циялық үде ріс тер қар қын ды да мып ке-
ле ді, ел дер дің өзі мен-өзі оқ шаулан ған ұлт тық ша ру ашы лық та-
ры сырт қы әлем ге бет бұр ған ашық түр де гі эко но ми ка ға қа рай 
бейім де лу де. Осы ның бар лы ғы әсі ре се қа зір гі кез де гі бір тұ тас 
әлем дік ша ру ашы лық тың эко но ми ка лық дам уын ың заң ды лық-
та ры мен жә не ерек ше лік те рі мен бай ла ныс ты бо лып отыр. 

Эко но ми ка ның ин тег ра цияға бе та лы сы қа зір гі кез де гі ха-
лы қа ра лық өмір ге тән құ бы лыс тар дың бі рі не айна лып ке ле ді. 
Әлем дік ша ру ашы лық бай ла ныс та ры ның жа һан да нуы жағ-
да йын да эко но ми ка лық ин тег ра цияның маз мұн ды лы ғы одан 
са йын  түр ле не тү су де. Ин тег ра цияның те рең не гіз де рін жә не 
ал уан  түр лі қа сиет те рін ай қын дау үшін осы тер мин нің се ман ти-
ка сы на кө ңіл ауда ру ке рек. Ин тег ра ция ла тын ның «Integratio» 
сө зі нен туын дай ды, оның ау дар ма сы бөл шек тел ген бө лік тер дің 
бі рі гуі де ген ма ғы на бе ре ді.

ЖА ҺАН ДА НУ  
ЖАҒ ДА ЙЫН ДА ҒЫ 

ЕУРА ЗИЯЛЫҚ  
ЭКО НО МИ КА ЛЫҚ 

ОДАҚ



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №1/2 (113). 2016234

Жа һан да ну жағ да йын да ғы Еура зиялық эко но ми ка лық одақ

Не гіз гі бө лім

Бү гін гі таң да ха лы қа ра лық «өмір сү ру ор та-
сы на» ұқ сас ор та құ ру кез-кел ген мем ле кет үшін 
бас ты мін дет, ол Қа зақ стан үшін де ерек ше ма-
ңыз ды. 

Осы ған сай, Еура зиялық эко но ми ка лық одақ 
құ ру ұсы ны сы Ел ба сы мыз дың та ра пы нан Мәс-
кеуде жа сал ға ны бел гі лі. Нә ти же сін де, 2000 
жы лы қа зан да 5 мем ле кет бас шы ла ры бі рі гіп, 
Еура зиялық эко но ми ка лық қо ғам дас тық Ха-
лы қа ра лық ұйы мын құр ды. Со ның шең бе рін де 
2010 жыл дан Ке ден дік одақ жұ мыс іс теп, 2012 
жыл дан бір тұ тас эко но ми ка лық ке ңіс тік қа лып-
тас ты. Мұ ның бар лы ғы Еура зиялық эко но ми-
ка лық одақ қа алып кел ген жол бол ды. Бү гін де, 
Еура зиялық одақ 2015 жыл дың 1 қаң та ры нан 
бас тап өз жұ мы сын бас та ған. Мұн дай одақ тың 
пай да бо луы – Қа зақ стан, Ре сей, Бе ла русь үшін 
тиім ді жә не же міс ті ын ты мақ тас тық қа өза ра 
пай да лы қа жет ті шарт тар ту ғы за ды, со ның нә ти-
же сін де бі рың ғай эко но ми ка лық ке ңіс тік қа лып-
та са ды. 

 Қа зір гі таң да эко но ми ка лық ин тег ра циялық 
үр діс тер жүр ме йін ше, ха лық тың әл-ауқа тын кө-
те ру мүм кін емес. Ин тег ра ция – әлем де бар тә-
жі ри бе. Оның үс ті не өңір ле ну үде рі сі төрт күл 
дү ниеге тән жә не ол жа һан дық қар жы-эко но ми-
ка лық дағ да рыс тар ға, өз ге де қа уіп-қа тер лер ге 
бір ле сіп қар сы тұ ру дың нақ ты жо лы деу ге бо-
ла ды. Айталық, АҚШ, Ка на да жә не Мек си ка 
ел де рі бі рі гіп, НАФ ТА Сол түс ті ка ме ри ка лық 
ер кін сау да ұйы мын құр ған бо ла тын. Сол кез де 
мек си ка лық тар дың бі раз бө лі гі атал ған ұйым ға 
қар сы бол ған. Өйт ке ні, бұл мем ле кет әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық да муы жа ғы нан екі көр ші сі, 
яғ ни Аме ри ка Құ ра ма Штат та ры мен Ка на да дан 
әл сіз еді. Со дан Мек си ка да ғы оп по зи ция осы ны 
сыл тау ра тып үкі мет ке қар сы ел де гі саяси күш-
тер ді қар сы қой ған. Сал да ры нан мем ле кет ке рі 
кет ті. Бұл жағ дай ел дің эко но ми ка сы на соқ қы 
бо лып ти ге ні мен, мі не 20 жыл дан бе рі Мек си ка 
атал ған ұйым нан шық қан жоқ. Бұл ту ра сын да 
ойла май ды да. Нә ти же сін де, сол кез де арт та қал-
ған Мек си ка ның эко но ми ка сы өсіп, өр кен де ді.
Осы сияқ ты 1960 жыл дан бе рі Ис лан дия, Нор-
ве гия, Швей ца рия жә не Лих тенш тейн ел де рі 
ара сын да ер кін сау да ке ңіс ті гі же міс ті жұ мыс 
жа сап ке ле ді. Бұл ұйым ның Ба тыс Еуро па да ғы 
ин тег ра циялық үде ріс тер ді же дел де те тү су ге үл-
кен сеп ті гі ти ді. Мұ ның бар лы ғы ин тег ра циялық 
үде ріс тің пай да сын ай қын дайды.

Еура зиялық эко но ми ка лық одақ ты құ ру ға 
қар сы шы ғу шы лар дың айт уы бо йын ша – одақ 

тым тез құ ры лып, жұ мы сын бас тап кет кен ді гі. 
Кез-кел ген ин тег ра цияның жү зе ге асы ры луы 
бел гі лі уа қыт ты қа жет ете ті ні рас. Мы са лы үшін 
– Еуро па ода ғы. Бұл жө нін де ал ғаш қы шарт 1952 
жы лы 25 шіл де де Па риж де жа са лын ған. Одан 
ке йін гі шарт қа 1958 жы лы Рим де қол қойыл-
ды. Бі рақ атал ған одақ тың түп кі лік ті құ рылуына 
жол аш қан – 1993 жы лы бе кі тіл ген Мааст рихт 
шар ты. Яғ ни, осы екі ара лық тың өзі не 40 жыл-
дан ас там уа қыт кет кен. Одан бер гі 20 жыл дан 
ас там мер зім де одақ өз жұ мы сын же тіл ді ру мен 
жә не оның ая сын ке ңейтумен ке ле ді. Әри не, 
Еуро па ода ғын құ ру ба ры сын да ке дер гі лер кез-
дес пе ді деп айт ал май мыз. Алай да, ол уа қыт та ғы 
та ри хи жағ дай лар, тәуе кел дер мен сын-қа тер лер 
өз ге ше бо ла тын.

Ал бү гін де Еура зиялық эко но ми ка лық одақ-
ты құ ру ба ры сы мүл дем бас қа ша. Көп те ген нақ-
ты мә се ле лер мейі лін ше қыс қа мер зім де ше шу ге 
ту ра кел ді. Қа зір гі таң да еш кім де ар тық «уа қыт 
бай лы ғы» жоқ. Бұл – бү гін де жа һан дан ған әлем 
бет пе-бет ке ліп отыр ған сын-қа тер лер дің бі рі. 
Сон дық тан өт кен ға сыр да он жыл дық тар да ең се-
рі ле тін іс тер, қа зір 2-3 жыл дың кө ле мін де жү зе-
ге асы ры луы қа жет. 

Еура зиялық эко но ми ка лық одақ қа қар сы 
та рап тың айт ып жүр ген та ғы бір уәж де рі осы 
ұйым ға мү ше бо лу ар қы лы елі міз тәуел сіз ді гі-
нен айыры лып қа луы мүм кін де ген қа уіп . Бұ ған 
ең лайық ты жа уап ты Ел ба сы ның Мәс кеу мем-
ле кет тік уни вер си те тін де дә ріс оқы ған кез дер де 
айт ыл ған мы на сөз де рі мен жа уап  бе ру ге бо ла ды.

«Бү гін Еура зиялық эко но ми ка лық одақ ту ра-
лы айт қан да, са рап шы лар мен сая сат кер лер дің 
бәз бі реуле рі әлем дік қо ғам дық пі кір ді Ке ңес 
Ода ғы ның миф тік «реин кар на циясы мен» қор-
қы та ды. Мұн дай пі кір ді шын дық тан алыс жа тыр 
жә не не гіз сіз деп есеп тей мін. Бі рін ші ден, бү гін 
ке ңес тік үл гі бо йын ша реин тег ра ция үшін, тіп-
ті, инс ти тут тық ба за да жоқ. Бар лы ғы түп-тұ-
қияны мен та рих қой на уына кет кен. Екін ші ден, 
пост ке ңес тік ке ңіс тік ха лық та ры өз де рі нің же ке 
мем ле кет ті лі гін құр ды. Үшін ші ден, мен шік тің 
қа зір гі жүйесі, біз дің қо ғам да ры мыз дың әлеу-
мет тік құ ры лы мы мен эко но ми ка лық қал пы ке-
ңес тік ар ха ика дан тым алыс қа ұзап кет ті» , – де ді 
Пре зи дент [1].

ЕАЭО-ны бас қа ру ор ган да ры «бір ел-бір да-
уыс» қа ғи да сы мен жұ мыс іс тей ді. Жо ға ры Ке ңес 
пен ЕАЭО Ке ңе сі дең ге йін де гі бар лық не гіз гі 
ше шім дер қан дай да бір мем ле кет тің ба сым ды-
ғы на жол бер мейт ін, та рап тар дың аб со лют ті бә-
туалас ты ғы ар қа сын да, яғ ни бі рауыз ды лық жағ-
да йын да ға на қа был да на ды. Егер бір мем ле кет 
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ке ліс пе се, ше шім қа был дан бай ды. Еура зиялық 
эко но ми ка лық ко мис сия ның (ЕЭК) Ке ңе сі мен 
Ал қа сы се кіл ді ор ган да ры на әр қа ты су шы ел ден 
тең құ рам да өкіл дер та ға йын да ла ды. Ал ЕАЭО 
со ты на әр мем ле кет тен екі судья дан та ға йын да-
ла ды. Ко мис сия мен Сот тың қал ған қыз мет кер-
ле рі әр ел дің атал ған ор ган дар ды қар жы лан ды-
ру ға қа ты су үле сі нің про пор цио нал ды ғы на орай 
алы на ды жә не та ға йын да ла ды. Ко мис сия ның 
ше ші мі Жо ғар ғы жә не үкі ме та ра лық ке ңес тер 
дең ге йін де тоқ та ты луы не ме се қайта қа ра луы 
мүм кін. Ең соң ғы амал ре тін де кез кел ген мә се-
ле ле ні ЕАЭО со ты ның қа ра уына шы ға ра ды. 

ЕАЭО шең бе рін де гі бар лық мін дет тем лік 
си па ты бар ке лі сім дер мен ше шім дер қа ты су шы 
мем ле кет тер дің мем ле кет тік тіл де рі не тәр жі ма-
ла на ды жә не одақ тың сайтына ор на лас ты ры-
ла ды. Бұл жер де бір мә се ле ні айта кет кен жөн. 
ЕАЭО құ ру ға бай ла ныс ты ке ліс сөз дер ді жүр гі зу 
ба ры сын да ұлт тық па ла та ның жә не Қа зақ стан 
кә сіп кер ле рі нің са ла лық қауым дас тық та ры ның 
көз қа рас та ры мен ұсы ныс та ры ес ке рі ле ді. Бұл 
елі міз дің мүд де сін дә лел ді түр де қор ғауға мүм-
кін дік бе ре ді.

Со ны мен қа тар өза ра сау да-сат тық та кез де-
се тін ерек ше лік тер ді бір тін деп жою мен бә се ке-
лес тік тің бі рың ғай прин цип те рі мен ере же ле рі 
жө нін де ке лі сім дер ге қол қойыл ған. Еура зиялық 
эко но ми ка лық одақ қа ену біз дің эко но ми ка мыз-
дың бар лық мә се ле ле рін бір ден шеш пейді. Бұл 
ық пал дас тық ең ал ды мен тауар лар дың кө ле мін 
ұл ғайту мен қыз мет тер дің са па сын арт ты ру ға 
жағ дай жа сай ды. Еура зиялық одақ та лайық ты 
орын алу үшін отан дық биз нес шы ға ра тын өнім-
нің түр ле рін арт ты рып, са па сын жақ сар ту ке рек. 
Ал бұл жағ дайда не гіз гі пай да ны қа ра пайым тұ-
ты ну шы лар кө ре ді.

Еура зиялық эко но ми ка лық одақ ин тег ра ция 
үде рі сін да мы та ды. Ин тег ра циялық үде ріс тер-
дің да муы – тауар лар мен өн ді ріс фак тор ла ры-
ның ха лы қа ра лық қоз ға лы сы ның өсуі нің заң ды 
нә ти же сі. 

Төрт не гіз гі «ер кін дік», атап айт қан да тауар-
лар дың, ка пи тал дар дың, қыз мет көр се ту дің жә-
не жә не ең бек ре су рс та ры ның ер кін қоз ға лы сы 
елі міз дің одақ та ғы се рік тес те рі мен бір ле се оты-
рып ха лы қа ра лық эко но ми ка лық қа ты нас тар да 
ті зе қо сып әре кет ету ге мүм кін дік бе ре ді. Сон-
дай-ақ, қа зақ стан дық тар дың өмір сү ру са па сы 
мен тұ ты ну қа бі ле ті едәуір жақ са ра ды. Ор тақ 
тұ ты ну на ры ғын құ ру елі міз дің ин вес ти циялық 
тар тым ды лы ғын арт ты ра ды. Со ны мен қа тар Қа-
зақ стан үшін ші бір ел дер мен ке ліс сөз дер жүр гі зу 
ба ры сын да мық ты ұстаным дар ға, ал эко но ми ка-

лық қа рым-қа ты нас та бә се ке лес тік тің бір қа тар 
ар тық шы лық та ры на ие бо ла ды. 

Осы нә ти же нің жү зе ге асуы ба ры сын да ел-
дер ара сын да ша ру ашы лық-тұр мыс тық бай ла-
ныс тар дың құ ры луы жә не ха лы қа ра лық сау да 
мен өн ді ріс фак тор ла ры ның қоз ға лы сы жо лын-
да ғы көп те ген ке дер гі лер ді жою жүйесі қа лып-
та са ды [2].

Еура зиялық ық пал да су ды да мы ту ға та ғы 
бір ма ңыз ды се беп қа зақ стан дық эко но ми ка ның 
ши кі зат қа тәуел ді лі гін азайту бо лып та бы ла ды. 
Сон дай-ақ, Ре сей жә не Бе ло русь пен бі рың ғай 
на рық ты құ ру Қа зақ стан ға Қы тай мен Еуро па 
ода ғы ның қуат ты эко но ми ка ла ры ның ара сын да 
тиім ді дә не кер бо лу ға мүм кін дік ту ғы за ды.

Көп те ген са рап шы лар дың пі кі рі не қа ра-
сақ, бұл эко но ми ка лық бір лес тік, одақ қа мү ше 
ел дер ді мүл дем жа ңа дең гейге жет кі зе тін ин-
тег ра ция бол мақ. Өйт ке ні ол – эко но ми ка лық 
да му дың қуат ты, тар тым ды ор та лы ғы. Одақ 
ел де рін де да мы ған өнер кә сіп, ин ду ст рия лық 
ба за, қуат ты кадр лық, ин тел лек ту ал дық, мә-
де ни әлеует бар. Геог ра фия лық жағ дайы тек 
өңір лік қа на емес, жа һан дық та ма ңы зы бар 
кө лік-ло гис ти ка лық бағ дар лар қа лып тас ты ру-
ға, Еуро па мен Азия ның ау қым ды сау да жол-
да рын ба ғын ды ру ға мүм кін дік бе ре ді. Осы ның 
бар лы ғы бір лес тік тің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін, 
оның же дел өз ге ріп жат қан әрі күр де лі әлем де-
гі қар қын ды дам уын ың ке пі лі бо лып та бы ла ды. 
Бү гін де ЕАЭО-ға өту ге бі рін ші ке зек те Кав каз 
Рес пуб ли ка ла ры, Тү кі ме нс тан, Моң ғо лия, Өз-
бе кс тан мүд де лі. Тіп ті, Үн діс тан мен Пә кіс тан 
да Еура зиялық эко но ми ка лық одақ қа оң көз бен 
қа райтыны бел гі лі. Бір қа ра ған да, одақ тың ке ле-
шек те ма ңы зы зор, мүм кін ді гі шек теу сіз. Бу ра-
бай да өт кен ТМД- ға қа ты су шы мем ле кет тер дің 
үкі мет бас шы ла ры жиы нын да Ел ба сы Нұр сұл-
тан На зар баев «Ық пал дас тық қа ба ла ма жоқ деп 
са най мын, сон дық тан біз тиіс ті үде ріс тер ге бас-
та ма шы лық етіп отыр мыз. Еура зиялық эко но ми-
ка лық одақ жұ мыс іс теп тұр. Бү гін гі қиын дық-
тар ға қа ра мас тан, мен оның бо ла ша ғы зор деп 
се не мін» деп мә лім де ді. Түр лі ел дер мен сау да 
эко но ми ка лық бай ла ныс тар ды жос пар лы түр де 
да мы ту, олар мен қыз мет те су ту ра лы ке лі сім ге 
оты ру ор тақ на рық тың ке ңеюіне мүм кін дік бе-
ре рі сөз сіз. Әзір ге Еура зиялық эко но ми ка лық 
одақ тың құ ра мы на Ар ме ния мен Қыр ғызс тан 
өт ке ні бел гі лі. Бел гі лі сая сат та ну шы Са йын  Бор-
ба сов мү ше лік ке өт кен жа ңа мем ле кет тер жө-
нін де бы лай дей ді: «Кім не де се де, ЕАЭО-ның 
ке ре ге сі ке ңе йіп , да мы ға ны біз ге тиім ді. Ал «әл-
жу аз» деп та ныл ған Қыр ғызс тан мен Ар ме нияға 
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Жа һан да ну жағ да йын да ғы Еура зиялық эко но ми ка лық одақ

кел сек, «мү ше бо лам де ген дер ді өзек тен те бу ге 
бол майды». Қыр ғызс тан ның одақ қа қо сылуына 
Ел ба сы мыз үл кен ең бек сі ңір ді. Қыр ғыз – біз-
ге бауыр лас, көр ші ел. Әри не құ рыл ға ны на бір 
жыл ен ді ға на тол ған эко но ми ка лық одақ қа ба ға 
бе ру, жұ мы сын та ра зы ға тар ту ер те. Көш жү ре 
ке ле тү зел мек. Де ген мен, осы орай да «одақ ауыз 
тол ты рып айтатын дай не іс те ді, қан дай игі тір-
лік тер дің бас та ма шы сы бо ла ал ды?» де ген сауал 
туын дайтыны анық [3].

Бү гін гі таң да ин ду ст рия лан ды ру кар та сы ая-
сын да 705,2мил лиард тең ге ні құ райт ын 170 жо ба 
іс ке асы ры лу да. Бұ ған қо сым ша та ғы 52 жо ба ны 
қол ға алу жос пар ла ну да. Бұл жо ба лар дың жал-
пы құ ны 416 мил лиард тең ге ге ба ға лан ды. Осы-
ның бар лы ғы да на рық тың ке ңе йіп , сұ ра ныс тың 
арт уын ың ар қа сын да мүм кін бо лып отыр. Сон-
дай-ақ ше тел ин вес тор ла ры ның қа ты суымен 29 
ин но ва циялық жо ба жү зе ге асы ры лу да. Олар-
дың құ ны 1,9 мил лиард АҚШ дол ла ры на тең [4].

Ел ба сы ның тап сыр ма сы мен Үкі мет отан дық 
биз нес ті қол дау дың көп те ген ша ра ла рын қа был-
да ды. Атап айт қан да, «Биз нес тің жол кар та сы 
–2020» бағ дар ла ма сы, кә сіп кер лер ді тек се ру ге 
тыйым сал ған мо ра то рий, Ұлт тық қор дан 1 трил-
лион тең ге бө лу, ин вес ти циялық кли мат ты жақ-
сар ту мақ са тын да әкім ші лік ке дер гі лер ді жоюға 
бай ла ныс ты ат қа ры лып жат қан іс-ша ра лар. Со-
ны мен қа тар, биз нес ке бе рі ле тін не сиелер дің 
пайы зын тө мен де ту, мем ле кет есе бі нен жа ңа 
жо ба лар ға инф ра құ ры лым жүр гі зіп бе ру. Ал өң-
деу өн ді рі сі са ла сын да ше тел дік үле сі бар жа ңа 
кә сі по рын дар 10 жыл ға кор па ра тив тік та быс са-
лы ғы нан бо са ты ла ды. 

Қа зақ стан дық тар ал ды мен көп те ген тауар лар 
мен қыз мет түр ле рі не қол жет кі зе ді. Со ны мен 
қо са, на рық та им порт жә не жер гі лік ті өнім дер 
ба ға сы ның тө мен деуі нен ашық бә се ке ге тү су ге 
мүм кін дік туады. Ең бас ты сы, тұ ты ну шы үшін 
өн ді рі ле тін тауар лар дың дү ниежү зі лік стан дарт-
тар ға жа уап  бе ре ала тын дай жо ға ры са па да бо-
луына де ген та лап кү шейеді. Осы ған орай азық-
тү лік тау ар ла рын өн ді ру дің бі ре гей тех ни ка лық 
рег ла мен ті не кө шу жос пар ла нып отыр. Нә ти же-
сін де тауар өн ді ру ші лер өз өнім де рі нің са па сын 
кө те ру ге мін дет ті бо ла ды. Екін ші ден, бү гін де 
жұ мыс іс теп тұр ған кә сі по рын дар дың ке ңейтілуі 
жә не бі рік кен жа ңа жұ мыс орын да ры ашы ла ды. 
Үшін ші ден, им по рт тық тауар лар әкелуін ің же-
ңіл де ті луі жа ңа тех ни ка лар мен тех но ло гиялар-
дың көп теп келуіне ық пал ете ді. Осы ның бә рі 
жұ мыс сыз дық ты азайт ып, ха лық тың әл-ауқа-
ты ның кө те рілуіне сер пін бе ре ді. Со ны мен қо са 
іш кі кө ші-қон ға қа тыс ты про це ду ра лар же ңіл-

де ті ле ді. Айталық, Еура зиялық эко но ми ка лық 
одақ қа мү ше мем ле кет тер дің аза мат тар дың 
атал ған ел дер де жұ мыс қа қа был дау ке зін де кә сі-
би жә не әлеу мет тік құ қық та ры тең әрі мін дет те-
рі ор тақ бо ла ды. 

ЕАЭО – бұл сырт қы сау да ны тиім ді жүр гі зу 
үшін іш кі бә се ке ге қа бі лет ті лік ті ны ғайтуға ба-
ғыт тал ған ашық жо ба. 

Еура зиялық эко но ми ка лық одақ ұлт тық 
ерек ше лі гі міз ге ке рі әсе рін ти гіз бейді. ЕАЭО 
мә де ни-гу ма ни тар лық да му ға еш қа ты сы жоқ 
та за эко но ми ка лық бір лес тік жә не қа ты су шы ел-
дер дің ұлт тық ерек ше лі гі не әсер ет пей ді. Мы са-
лы, ЕАЭО шар тын да БАҚ на ры ғын рет теу мен 
ақ па рат тық қыз мет көр се ту қа рас ты рыл ма ған. 
Сон дай-ақ, ЕАЭО шар ты жо ба сы ның 26-ба-
бы бо йын ша осы құ жат тың жә не одақ тың өз ге 
бар лық ха лы қа ра лық шарт та рын та рап тар дың 
мем ле кет тік тіл де рін де әзір леу қа рас ты рыл ған. 
Бұ дан бө лек, одақ ор ган да ры қа был дайт ын бар-
лық мін дет ті си пат та ғы ше шім дер қа ты су шы 
ел дер дің мем ле кет тік тіл де рі не тәр жі ма ла на ды. 
Әрі одақ бю же тін де осы мақ сат қа тиіс ті қа ра жат 
қа рас ты рыл мақ. Кә рі құр лық тың ық пал дас тық 
тә жі ри бе сі көр сент кен дей, Еуро па Ода ғы шең-
бе рін де те рең қа рым-қа ты нас ор нат қан қа ты су-
шы ел дер өз де рі нің бі ре гей лі гін жо ға лт қан жоқ. 
Қайта Еуро па да ғы ық пал дас тық үде ріс те рі те-
рең де ген са йын  оған мү ше ел дер дің ұлт тық бі-
ре гей лік те рі ке рі сін ше тек ар та түс ті. Ал біз дің 
елі міз ге ке ле тін бол сақ, Қа зақ стан түр кі әле мі-
нің бас қа да ел де рі кі ре тін түр лі ха лы қа ра лық 
бір лес тік тер дің бел сен ді мү ше сі бо лып қа ла бе-
ре ді. Бұл бі рін ші ке зек те ШЫҰ, АӨСШК, Тү рік-
сой жә не бас қа.

Қорытынды 

ЕАЭО – ашық ха лы қа ра лық бір лес тік жә не 
Ор та лық Азия ел де рі оның ең ық ти мал қа ты су-
шы ла ры де сек те бо ла ды. Еура зия ық пал дас ты-
ғы Ұлы Жі бек жо лын қайта жан дан ды ру ке зе ңі 
тұр ғы сы нан ал сақ, осы ке ңіс тік те гі бар лық ел де-
рі нің эко но ми ка лық ты ғыз қа рым-қа ты нас та ры 
үшін жа ңа бе лес тер аш пақ.

XXI ға сыр – ин тег ра ция ға сы ры. Ұлт тық 
мүд де тұр ғы сы нан мұ қият ой лас ты рыл ған ин-
тег ра цияға қар сы бо лу – за ма науи үр діс пен да-
му ға қар сы бо лу. Ең да мы ған ел дер дің бар лы ғы 
бү гін гі биік тер ге ин тег ра ция ар қы лы жет ті. Бү-
кіл адам зат жа һан да ну жо лы мен да мып жа тыр. 
Етек-жең ді қым тап, есік-те ре зе ні тарс жа уып  
оты ру да му ды те жей ді, әлем кө ші нің со ңын да 
қал ды ра ды. Біз да мы ған мем ле кет тер дің ша ңын 
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жұ ту ға емес, кө шін бас тау ға ұм тыл ған ел міз. 
Бай ба лам ға са лып, ба лақ тан тарт пай, ба йып пен 
ой лап, бай сал ды әре кет ет сек жа ра са ды. Ин-
тег ра ция ел тәуел сіз ді гі не еш бір қа уіп  төн дір-
мей ді, ке рі сін ше, ны ғайта тү се ді. Ол на рық ты 
ке ңейтеді, алыс-бе ріс пен ба рыс-ке ліс ті арт ты-
ра ды, бә се ке лес тік қа бі ле ті міз ді шың дайды.

Қа зақ стан қа зір гі на рық за ма нын да 17 млн 
ха лық пен же тіс тік ке же туі қиын дү ние. Сол 
се беп ті та быс қа же ту үшін біз ге үл кен ауди то-

рия қа жет. Еура зиялық эко но ми ка лық одақ бұл 
мақ сат қа же ту жо лын қыс қар та ды. Шын мә нін-
де біз Еура зиялық эко но ми ка лық одақ пен шек-
тел ме сі міз анық. Бұл біз дің тә жі ри бе жи нақ тап, 
на рық за ма нын да тайтала са тын дә ре же ге же ту 
үшін көп құн ды бі лім ала тын плат фор ма мыз 
[5]. Біз дің бас ты мақ са ты мыз – біз дің Одақ тың 
өмір шең екен ді гін көр ші ле рі міз ге іс жү зін де дә-
лел деу. Сон да біз үш мем ле кет қа на емес, одан 
әл де қай да көп бо ла мыз. 

Әде биет тер 
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Tovma N.A., Kudysheva M.

Environmental audit on the 
way of solving environmental 

problems in the oil and gas sector

The paper discusses the ways of solving the current problems in the 
area of environmental protection, particularly in the oil and gas sector of 
Kazakhstan by the environmental audit. Today, the environmental audit is 
one of the most important areas of the audit. The environmental audit can 
solve problems that could affect the improvement of environmental qual
ity in the field of oil and gas. Environmental problems are reflected in the 
deterioration of the Caspian Sea, which has a negative impact on flora and 
fauna of the region. Despite the existence of legislative norms of environ
mental audit, taking over the foreign experience can improve the system 
of environmental management. Environmental audit is able to adjust and 
improve environmental inspections at the enterprises of oil and gas, which 
in its turn will lead the improving of the environment in general.

Key words: environmental audit, environmental management, oil and 
gas sector, oil, gas, pollution, the Caspian Sea.

Тов ма Н.А., Ку ды ше ва М.

Мұ найгаз са ла сын да ғы  
эко ло гиялық мә се ле лер ді  

ше шу де гі эко ло гиялық ау дит

Бұл жұ мыс та қор ша ған ор та ны қор ғау, оның ішін де Қа зақ стан 
мұ най газ сек то ры ның мә се ле ле рін эко ло гиялық ау дит ар қы лы ше
шу дің тиім ді жол да ры қа рас ты рыл ған. Бү гін де эко ло гиялық ау дит 
– жал пы ау дит са ла сы ның ең ма ңыз ды бө лік те рі нің бі рі. Оның кө
ме гі мен мұ най газ са ла сын да ғы қор ша ған ор та жағ да йын  жақ сар
ту ға ық па лын ти гі зе тін мә се ле лер ді ше шу ге бо ла ды. Қор ша ған ор та 
мә се ле ле рі нің бір кө рі ні сі — Кас пий те ңі зі жағ дайы ның на шар лауы. 
Бұл жағ дай ай мақ тың өсім дік жә не жа ну ар әле мі не ке рі әсе рін ти гі
зу де. Заң на ма да эко ло гиялық ау дит жүр гі зу нор ма ла ры ның болуына 
қа ра мас тан, ше тел дік тә жі ри бе ні қол да ну та би ғат ты қор ғау қыз ме
тін одан әрі же тіл ді ру ге мүм кін дік бе рер еді. Эко ло гиялық ау дит тің 
мұ най газ кә сі по рын да рын да эко ло гиялық тек се ру дің дең ге йін  рет
теу жә не жақ сар ту мүм кін ші лі гі бар. Бұл жағ дай эко ло гияның жал пы 
жағ дайы ның жақ сарт уына кел ті ре ді.

Тү йін  сөз дер: эко ло гиялық ау дит, эко ло гиялық ме не дж мент, мұ
найгаз са ла сы, мұ най, газ, су дың ла стануы, Кас пий те ңі зі.

Тов ма Н.А., Ку ды ше ва М.

Эко ло ги чес кий ау дит на пу ти 
ре ше ния эко ло ги чес ких  

проб лем в неф те га зо вом  
сек то ре

В ра бо те расс мот ре ны ак ту альные пу ти ре ше ния проб ле мы в 
об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, в част нос ти в неф те га зо вом 
сек то ре Ка за х стана пос редст вом эко ло ги чес ко го ауди та. Эко ло ги
чес кий ау дит яв ляет ся се год ня од ним из наи важ ней ших сфер ауди
та. Пос редст вом эко ло ги чес ко го ауди та мож но ре шить вопросы по 
улуч ше нию сос тоя ния ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды в сфе ре неф те
га зо до бы чи. Проб ле мы ок ру жаю щей сре ды на хо дят свое от ра же ние 
в ухуд ше нии сос тоя ния Кас пийско го мо ря, что не га тив но влияет на 
фло ру и фауну это го ре ги она. Нес мот ря на на ли чие в за ко но да тель
ст ве норм про ве де ния эко ло ги чес ко го ауди та, пе ре ня тие за ру беж но
го опы та поз во ли ло бы усо вер шенс тво вать сис те му при ро до ох ран
ной дея тель ности. Эко ло ги чес кий ау дит в сос тоя нии уре гу ли ро вать и 
улуч шить сос тоя ние эко ло ги чес ких про ве рок на предп риятиях неф
те га зо до бы чи, что, в свою оче редь, при ве дет к улуч ше нию эко ло гии 
в це лом.

Клю че вые сло ва: эко ло ги чес кий ау дит, эко ло ги чес кий ме не
дж мент, неф те га зо вый сек тор, неф ть, газ, заг ряз не ние во ды, Кас
пийское мо ре.
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As never before, now the problem of ecology is the most urgent. 
In the period of rapid growth of the industrial production, environ-
mental audit became a link between the state that carries out envi-
ronmental protection in the face of executive bodies and enterprises 
that do harm to the environment. The problem of the Caspian Sea is 
pressing for our country.

As a result of the world’s globalization economy the solution of 
environmental problems is not beyond the power of any one coun-
try. For example, cooperation between countries in the field of en-
vironmental protection is carried out through organizations such as 
the European Economic Community, the United Nations under the 
«United Nations Environment Programme» (UNEP) and others [1, 
с.  20].

At the international level, both in the USA and in European 
countries, the environmental audit is seen as economic and legal tool 
to stimulate environmental activities in order to increase investment 
attractiveness. Environmental audit is a major component of the en-
vironmental management system and includes an assessment of en-
vironmental performance indicators, risk analysis and management. 

World Bank gives the following definition of environmental 
audit: environmental audit is the methodological study and analy-
sis of environmental information of the organization, structure or 
object. It allows you to determine whether the activities and results 
satisfy planned indicators, whether it is the basis for the implemen-
tation of enactments that enhance the ecological and economic ef-
ficiency of the economic entity’s activity. Environmental audit by 
determination of the International Chamber of Commerce looks 
the same way: environmental auditing is the systematic evaluation, 
which is undertaken in order to determine whether the consistent 
operation of the environmental management system conforms to 
the planned goals, objectives, structure and environmental policies 
of the enterprise. Audit of environmental management system is 
a systematic and documented verification process of objectively 
obtaining and evaluating data to determine whether the environ-
mental management system has been adopted in the organization, 
the audit criteria of the system has been established by the orga-
nization, and also to report the results that were obtained in the 
course of this process to management . For the US Environment 
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Environmental audit on the way of solving environmental problems in the oil and gas sector

Agency environmental audit is the study of eco-
logical status of the object of property or activity in 
order to identify past and current problems, poten-
tial environmental risks and inconsistencies activ-
ity requirements of environmental legislation that 
governs this type of activity. 

The relevance of environmental audit in 
Kazakhstan, in our opinion has the economic, 
environmental and social aspects and they are 
shown in Table 1.

The most urgent problem of environment in 
Kazakhstan is the pollution of the Caspian sea by 
producing oil and gas. When outputting oil the vol-
ume, qualitative and quantitative composition of 
pollutants are determined by the physicochemical 
properties by reservoir development technology, the 
system of collection and transportation of oil.

During the exploration and exploitation of oil 
transportation the seizure of land, pollution of water 

and atmosphere occur. All components of the en-
vironment in the oil-producing regions experience 
intense human impacts, and the level of negative 
consequences is determined by the negative impact 
of the scope and duration of hydrocarbon deposits’ 
explosion. The processes of exploration, drilling, 
production, preparation, transportation and storage 
of oil and gas require large amounts of water for 
processing, transport, household and fire fighting 
needs with simultaneous discharge of the same vol-
umes of highly mineralized, containing chemicals, 
surfactants and oil, sewage waters. The main pollut-
ants of the environment in processes of oil produc-
tion are: oil and oil products, sulfur and hydrogen 
sulfide gases, saline reservoir and waste water oil 
fields and drilling wells, sludge drilling, oil, water 
and chemical reagents that are used to intensify the 
processes of oil production, drilling and oil, gas and 
water treatment [2, с. 22].

Table 1 – The urgency of the environmental audit in Kazakhstan
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The applied technology of wells construction 
causes ethnogeny disturbances in the earth’s sur-
face, and changes in physical – chemical conditions 
at the depth at the opening of reservoir during drill-
ing. Environmental pollutants in the sinking of wells 

and equipment are numerous chemical reagents that 
are used for the preparation of drilling fluids. To-
day, not all of the reagents that are included in the 
composition of drilling fluids have the established 
MPC performance and limit of harm index. Oil and 
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oil products significantly pollute the environment, 
which come to the surface of earth, not only as com-
ponents of drilling mud’s, but also with using of fuel 
and lubricating materials, in the test of well or as 
a result of the accident. During the construction of 
the drilling the pollution of atmosphere is mainly 
limited by air emissions of exhaust gases from the 
engines of vehicles. 

The work of diesel plants throughout the year 
on one chink provides venting to 2 tons of hydro-
carbons and soot, over 30 tons of nitrogen oxide, 8 
tons of carbon monoxide,5 tons of sulfur dioxide. 
The transference of boring machines on the elec-
tric drive will reduce the consumption of petroleum 
products, to reduce the contamination of the terri-
tory and eliminate emissions of the products of fuel 
combustion into atmosphere. 

The objects of oil production on the degree of en-
vironmental impact are among the leaders. While the 
process of extracting, gathering and preparation of oil 
into the environment except oil there also penetrate 
reservoir water, associated petroleum gas and a lot of 
chemical reagents that are included to boring mud.

Annually the companies of oil industry destroy 
up to 15 hectares of land, emit more than 2.5 mil-
lion tons of polluted substances into the atmosphere, 
burn out about 6 billion cubic meters of associated 
gas, take about 750 million tons of fresh water, leave 
unconquered hundreds of barns with cuttings.

10% of all wells are abandoned or are in need 
of conservation and liquidation. Blocked wells un-
der the influence of changes in the earth’s crust can 
«come to life», highlighting the oil, gas and forma-
tion brine. In Kazakhstan, pours out dozens of wells 
have gone under water with the increase in water 
level in the Caspian Sea.

Oil and gas wells are complex and expensive in-
stallations that require constant monitoring and car-
rying out of technical measures for the maintenance 
of the operating modes. Due to untimely diagnostic 
tests in the industry stand idle for more than 20 thou-
sand wells that should be repaired.

In all areas of the oil and gas business it is nec-
essary to ensure environmental and energy security. 
Under the energy security it means the ability to en-
sure a stable supply of natural energy for domestic 
consumption. Ecological security means the secu-
rity of the vital interests of the individuals, society 
and the state from natural and technogenic threats.

For traditional oil producing regions it is the 
most acute problem of environmental pollution by 
oil and oil products. It is very important to ensure 
environmental safety in the implementation of ma-
jor new development projects of sea layers and in-

sertion of arterial pipeline along the sea bottom. The 
problem of pollution is caused by the insufficient 
level of environmental technology processes and 
weak work of environmental services. 

Our oil and gas production causes many issues 
for the Caspian sea. It’s a big problem for ecol-
ogy and to whole sea organisms. Containing some 
18,800 cubic miles of water and covering more than 
143,000 square miles, the Caspian Sea is the largest 
inland body of water on Earth. It has about a third 
the salinity of seawater, however, so it is not the 
largest freshwater lake. The salinity is in large part a 
residue of the sea’s formation. Along with the Black 
Sea and the Sea of Azov to its west (which are not 
entirely landlocked) and the Aral Sea to its east, the 
Caspian is a remnant of the ancient Paratethys Sea.

As long as 65 million years ago, the Paratethys 
was connected to both the Atlantic and Indo-Pacific 
Oceans. By 5 million years ago, through shifts in 
the Earth’s crust, a large landlocked sea had formed 
where the Caspian and its neighbours would later 
take shape. The waters became fresher, but then a 
link to the ocean was again established and a ma-
rine environment returned. About 2 million years 
ago that link to the ocean was closed, and the inland 
waters again became much fresher, through rainfall 
and the melting of glaciers. Eventually the Caspian 
Sea severed its connection to the Black Sea and be-
came permanently landlocked [3, с.45].

The Caspian is fed by 130 rivers, the most sig-
nificant being the Volga, which enters from the north 
and accounts for about 80 percent of the inflowing 
waters. In spite of the influx of freshwater, however, 
the sea remains salty, especially toward its southern 
end. The Caspian has no outlets, and in consequence 
loses water only through evaporation, a process that 
may tend to increase its salinity.

Owing to its large size, its long isolation, and 
its brackish waters, the sea supports an unusual col-
lection of organisms. Among them are at least 331 
endemic species, from zooplankton to mollusks and 
vertebrates. Most notably, the Caspian boasts five 
species of sturgeon, including the beluga, prized for 
their caviar. That population comprises 90 percent 
of the world’s sturgeon stock. Such valuable aquatic 
resources, as well as lands suitable for agriculture 
(watermelon is a prime crop), have attracted dense 
human settlement to the coastal areas. Scientists 
who study the ecosystem have therefore become in-
creasingly engaged in protecting it from industrial 
pollution and other damaging effects of human habi-
tation and exploitation.

Of course, the main polluter of the sea is oil. 
Each year some 1.5 billion barrels of that resource, 
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pumped from wells around the seacoast and in 
the sea itself, are extracted, refined, and transport-
ed. Major pipelines are routed from Kazakhstan to 
China and from Azerbaijan to tanker terminals in 
the Black Sea and the Mediterranean. Tankers also 
travel via the Volga River and the Volga-Don Canal 
to the Sea of Azov and beyond. Almost half of Cas-
pian oil is produced by Kazakhstan, with more to 
come, and one proposal is to add a pipeline to carry 
oil from that nation across the Caspian Sea itself to 
Azerbaijan, to link up with the pipelines that reach 
farther west.

The history of commercial oil and gas explora-
tion and production in the region goes back nearly 
150 years, so oil pollution is not simply a hazard 
of current activity. Some capped wells leak, and the 
fluctuating sea level has at times flooded onshore oil 
wells and oil-contaminated soils. Natural seepage 
also contributes to surface oil slicks and water col-
umn pollution. Under normal conditions, winds stir 
up ten-foot waves even in shallow parts of Caspian. 
That can help remove some lighter oil residues. But 
in recent years, winds in the northern and middle 
parts of the sea have declined markedly in velocity 
and frequency, as documented in Present State of 
the Caspian Sea, which was published in 2005 by 
Gennady N. Panin, a scientist at the Institute of Wa-
ter Problems of the Russian Academy of Sciences; 
Ramiz M. Mammadov, deputy director of the Insti-
tute of Geography at the Azerbaijan National Acad-
emy of Sciences (ANAS); and Igor V. Mitrofanov, 
at McGill University in Montreal.

 Oil pollution suppress the development of phy-
tobenthos and phytoplankton of the Caspian Sea, 
represented by blue-green algae and diatoms, reduce 
the production of oxygen. Increasing pollution ad-
versely affects the heat, gas and moisture exchange 
between the water surface and the atmosphere. Be-
cause of the spread on large areas of the oil film 
the evaporation rate reduced by several times. The 
pollution of the Caspian Sea leads to the death of 
a huge number of rare fish and other living organ-
isms. Most clearly is seen the impact of oil pollu-
tion on waterfowl. The number of sturgeon stocks is 
steadily declining. Oil raw materials can be replaced 
by other raw materials, the sturgeon is no substitute 
and petrodollars can not be bought anywhere else. 
Diseases of the living organisms in the sea, that is, 
marine pollution leads to disease organisms in the 
sea [3, с.45]. 

There is a whole chapter in the Environmental 
Code of the Republic of Kazakhstan, which is de-
voted entirely to the environmental requirements in 
the implementation of economic and other activities 

in the state conservation area of the northern part of 
the Caspian Sea. It is very detailed environmental 
requirements for the management of exploration and 
production at sea, the designing and construction 
of oil and gas pipelines, onshore supply bases and 
other infrastructure, conservation and liquidation of 
wells, including at the time of spawning sturgeon. 
Such requirements are absent in the environmental 
legislation of other countries bordering the Caspian 
Sea, neither in Russia, nor in Azerbaijan, despite 
the fact that this problem requires urgent solutions. 
As a result of increase in sea level were flooded, 
more than 200 wells and oil fields, which threat is 
not only to biological diversity (in the Caspian Sea 
there are about 90% of world reserves of sturgeon, a 
large number of bird species, the Caspian seal), but 
also the entire ecosystem of the Caspian Sea. Over 
the past 15 years the commercial fish catch has de-
creased by 10 times[4, с.55].

Great attention is payed for environmental is-
sues in Kazakhstan. In Kazakhstan, in addition to the 
Environmental Code were adopted such regulations 
like the Water Code of the Republic of Kazakhstan; 
Forest Code of the Republic of Kazakhstan; Law 
of the Republic of Kazakhstan «On Specially Pro-
tected Natural Areas» and others. Study of foreign 
experience of the environmental assessment indi-
cates the broad scope of the various structures in the 
processes related to the conservation and renewal of 
natural resources, thus improving the environmen-
tal situation. For the Republic of Kazakhstan it is a 
practical interest of the following areas of interna-
tional experience:

• the creation of the institute of environmental 
audit;

• the developing own programmers of environ-
mental accounting of large industrial enterprises by 
themselves;

• the implementation to practice of second-tier 
banks in the financing of economic agents a prelimi-
nary assessment of their environmental activities.

In our view, to improve the efficiency of produc-
tion and economic activities of economic entities in 
the sphere of environmental protection it would be 
appropriate the implementation of certain provisions 
of the Johannesburg Declaration ITOSAI related to 
environmental auditing activities to the authority of 
the major body of financial control [5, с.55].

It is also possible due to lack the performance 
of the state bodies to the optimal control of eco-
nomic entities on environmental legislation to 
provide more extensive powers to independent en-
vironmental auditors. We can hardly say that the 
environmental audit can solve all the environmen-
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tal problems in the field of oil and gas, and as in the 
whole world, but it can contribute for the reduction 
of harmful effects on the environment [6]. Envi-
ronmental audit can provide recommendations for 
the improvement of the technical conditions for oil 
and gas production facilities, which in turn have a 
positive impact not only on the environmental situ-
ation of the enterprise, but also on its material con-
dition. Environmental audit, despite the concerns 
about the environment, is a proof of the company, 
that its work and labour conditions are safe for its 
employees, and its products are environmentally 

friendly. From the point of view of investors it is 
more than the highest rating that can increase in-
vestment to organization.

As a result, you can gain the confidence of eco-
nomic agents to conduct an environmental audit and 
decision-making to address environmental viola-
tions in the oil and gas sector. Despite stringent leg-
islation in area of the environment’s protection, we 
are often faced with its breach, which confirms the 
revision of the provisions on environmental audit in 
the direction of tightening it for using by organiza-
tions that are engaged in oil and gas production.
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Раз ви тие пен сион ной сис те мы 
Ка за х стана и пу ти  

ее со вер шенс тво ва ния

Ны неш ний этап раз ви тия пен сион ной сис те мы Рес пуб ли ки Ка
за хс тан ха рак те ри зует ся ря дом осо бен нос тей и проб лем. Се год ня 
пред ла гают ся аль тер на тив ные пу ти раз ви тия для даль нейше го со
вер шенс тво ва ния пен сион ной сис те мы. Учи ты вая де мог ра фи чес кие 
и мак роэко но ми чес кие перс пек ти вы на бли жай шие де ся ти ле тия, по
ла гаясь на пол ную ка пи та ли за цию сис те мы, опыт 1998 го да, авторы 
про де мо нс три ро вали проб ле мы Казахстана и предложили ме тод 
Сис тем ной Ди на ми ки для прог но зи ро ва ния из ме не ний в пен сион ных 
на коп ле ниях и пен сион ных вып ла тах, ана ли за их ди на ми ки и при ня
тия ре ше ний в об лас ти пен сион ной по ли ти ки, ко то рая долж на по ло
жи тель но ска зать ся на пен сион ной сис те ме.

Комп лекс ими та ци он ных мо де лей пен сион ной сис те мы по мо гает 
исс ле до вать пен сион ную сис те му как це ло ст нос ть ди на ми чес кой 
сис те мы, изу че ние си нер ге ти чес ко го эф фек та от взаимо дей ст вия 
его эле мен тов, влияю щих фак то ров и уп рав ле ния ре ше ний, вк лю чая 
эле мен ты со ци ально го по ве де ния лю дей, на вы бор спо со ба фор ми
ро ва ния на ко пи тель ной пен сии.

Клю че вые сло ва: пен сион ная сис те ма, еди ный на ко пи тель ный 
пен сион ный фонд, сис тем ная ди на ми ка, ими та ци он ная модель, Ка
за хс тан.

Turarov D.R., Sultanova M.N.

The development of the pension 
system of Kazakhstan and ways 

to improve it

The current stage of the Republic of Kazakhstan pension system de
velopment is characterized by a number of peculiarities and problems. 
Today, many alternative ways of development are proposed for the fur
ther improvement of pension system. Given the demographic and macro
economic prospects for the next decades, reliance on a fullcapitalization 
system is unnecessary and problematic, as the experience since 1998 has 
demonstrated.I propose a method of system dynamics to predict changes 
in pension savings and pension payments, to analyze their dynamics and 
for decisionmaking in the pension policy and to check with the help of 
System Dynamics is the introduction of the 5% notional component posi
tively affect on the pension system.

The set of simulation models of the pension system helps to investi
gate the pension system as an integrated dynamic system, study the syn
ergistic effect of the interaction of its elements, influencing factors and 
control solutions, including elements of social behavior of people as for 
selecting the method of forming a funded pension. 

Key words: pension system, single accumulative pension fund, system 
dynamics, simulation model, Kazakhstan.
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Қа зақ стан ның зей не та қы 
жүйесі нің да муы жә не оны  

же тіл ді ру жол да ры

Қа зір гі ке зең де гі Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның зей не та қы жүйе сін 
да мы ту дың бір қа тар ерек ше лік те рі мен проб ле ма ла ры си пат та ла ды. 
Бү гін гі күн де зей не та қы жүйесі нің ба ла ма жол да рын да мы ту жә не 
одан әрі же тіл ді ру жол да ры ұсы ны ла ды. Ал да ғы он жыл дық та ғы де
мог ра фиялық жә не мак роэко но ми ка лық перс пек ти ва лар ды ес ке ре 
оты рып, то лық ка пи тал дан ды ру жүйе сін есеп ке алып, 1998 жыл ғы 
тә жі ри бе өз қиын дық та рын көр сет ті. Жүйелі Ди на ми ка әді сі зей не
та қы жи нақ та ры мен зей не та қы тө лем де рі нің өз ге ріс те рін бол жайды 
жә не олар дың үр ді сін тал дау мен әлеу мет тік сая сат са ла сын да ғы ше
шім дер қа был дау ды жә не жүйелі ди на ми ка ның кө ме гі мен 5% ком по
не нт ті тек се ру мен оның зей не та қы жүйесі не оң әсер ти гі зуі.

Зей не та қы жүйесі нің ими та циялық мо дель дер ке ше ні зей не т  
а қы жүйе сін зерт теу ге кө мек те се ді. Оның ди на ми ка лық жүйеде гі тұ
тас ты лы ғы жә не си нер ге ти ка лық әсер ден әре кет тес тік эле мен ттер ді 
зерт теу, әсер ете тін фак тор лар мен ше шім дер ді бас қа ру, әлеу мет тік 
адам дар дың мі незқұлық эле ме нт те рін жи нақ тау шы зей не та қы тә сі
лін таң дау ре тін де қа лып тас ты ру.

Тү йін  сөз дер: зей не та қы жүйесі, бі рың ғай жи нақ тау шы зей не та
қы қо ры, жүйе лік ди на ми ка, ими та циялық мо дель, Қа зақ стан.
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
*E-mail: moldir15.07@mail.ru

Ка за хс тан яв ляет ся од ной из пер вых ст ран на тер ри то рии 
СНГ, ко то рая в 1998 г. на ча ла пла но мер ный пе ре ход к сис те ме 
на ко пи тель но го пен сион но го обес пе че ния на прин ци пах пер со-
наль ных пен сион ных от чис ле ний. Ос нов ной целью про ве де ния 
пен сион ной ре фор мы ста ло пост рое ние фи нан со во ус той чи вой 
и сп ра вед ли вой сис те мы, учи ты вающей эко но ми чес кий рост, со-
раз ме ряющей тру до вой вк лад с пен сией че рез пер со ни фи ци ро-
ван ный учет пен сион ных вз но сов. К то му же на ко пи тель ная пен-
сион ная сис те ма бы ла приз ва на ре шить ряд проб лем: смяг чить 
со ци альную нап ря жен ность, пос те пен но ос во бо дить бюд жет от 
бре ме ни пен сион ных вып лат, спо со бс тво вать появ ле нию у граж-
дан заин те ре со ван нос ти за ра ба ты вать мно го и ле галь но [1].

Пен сион ное обес пе че ние Ка за х стана в нас тоящее вре мя 
предс тав ляет со бой сис те му из трех уров ней, со че тающих од-
нов ре мен но ме ха низ мы со ли дар ной и на ко пи тель ной сис тем.

Пер вый уро вень – это со ли дар ная пен сион ная сис те ма, унас-
ле до ван ная Ка за х станом от СССР пос ле его рас па да и ос но ван-
ная на «со ли дар нос ти по ко ле ний», в ко то рой ис точ ни ком пен-
сион ных вып лат  стано вит ся го су да рст вен ный бюд жет за счет 
на ло го вых от чис ле ний ра бо тающей час ти на се ле ния и дру гих 
пос туп ле ний. Раз мер пен сион ных вып лат оп ре де ляет ся тру до-
вым ста жем. В нас тоящее вре мя в рам ках это го уров ня фор-
ми руют ся пен сион ные вып ла ты для тех, чей тру до вой стаж на 
мо мент вы хо да на пен сию по сос тоя нию на 1 ян ва ря 1998 го да 
сос тав ляет не ме нее шес ти ме ся цев [2].

Вто рой уро вень – это обя за тель ная на ко пи тель ная пен сион-
ная сис те ма с фик си ро ван ным 10-про це нт ным раз ме ром обя-
за тель ных пен сион ных вз но сов от еже ме сяч но го до хо да для 
граж дан Ка за х стана, иност ран цев и лиц без граж данс тва, пос-
тоян но про жи вающих в Ка за х стане, и 5-про це нт ным раз ме ром 
обя за тель ных про фес сио наль ных пен сион ных вз но сов за счет 
ра бо то да те ля от еже ме сяч но го до хо да ра бот ни ков и в поль зу ра-
бот ни ков, про фес сии ко то рых пре дус мот ре ны пе реч нем произ-
во дс тв, ра бот и про фес сий, оп ре де лен ным Пра ви тель ст вом Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан [2].

Тре тий уро вень – на ко пи тель ная сис те ма, ос но ван ная на 
доб ро воль ных пен сион ных вз но сах (ДПВ). Раз мер ДПВ, по ря-
док их уп ла ты и пос ле дующей вып ла ты оп ре де ляет ся по сог ла-

РАЗ ВИ ТИЕ  
ПЕН СИОН НОЙ  

СИС ТЕ МЫ  
КА ЗА Х СТАНА И ПУ ТИ 
ЕЕ СО ВЕР ШЕНС ТВО 

ВА НИЯ
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ше нию сто рон в до го во ре о пен сион ном обес пе-
че нии за счет ДПВ [2].

Та ким об ра зом на се ле нию Рес пуб ли ки Ка за-
хс тан, за дей ст во ван но му в пен сион ной сис те ме, 
необ хо ди мо нес ти от ве тст вен ность за уро вень 
своего до хо да пос ле вы хо да на пен сию, так как 
ис точ ни ком пен сион ных вып лат  станут на коп ле-
ния, сфор ми ро ван ные ими на ин ди ви ду аль ных 
пен сион ных сче тах.

Каж до му граж да ни ну пред ла гает ся воз мож-
нос ть за счет доб ро воль ных пен сион ных вз но-
сов уве ли чить свои на коп ле ния и тем са мым 
обес пе чить се бе бо лее вы со кий до ход пос ле за-
вер ше ния тру до вой дея тель ности.

Ны неш ний этап раз ви тия пен сион ной сис-
те мы Рес пуб ли ки Ка за хс тан ха рак те ри зует ся 
ря дом осо бен нос тей и проб лем. Се год ня, пред-
ла гают ся мно гие аль тер на тив ные пу ти раз ви тия 
для даль нейше го со вер шенс тво ва ния пен сион-
ной сис те мы. Учи ты вая де мог ра фи чес кие и мак-
роэко но ми чес кие перс пек ти вы на бли жай шие 
де ся ти ле тия, по ла гаясь на пол ной ка пи та ли за-
ции сис те мы, опыт 1998 го да про де мо нс три ро-
вал свои проб ле мы.

Экс перт ным сооб ще ст вом пред ла гают ся 
раз лич ные ме ры по со вер шенс тво ва нию пен-
сион ной сис те мы: та риф ная по ли ти ка, ме ры в 
об лас ти ин дек са ции пен сий, обя за тель но го на-
ко пи тель но го ком по нен та пен сион ной сис те мы, 
пен сион но го воз рас та, пред ло же ны раз лич ные 
ва ри ан ты ст рук тур ных из ме не ний пен сион ной 
сис те мы. Для вы ра бот ки кон со ли ди ро ван но го 
сце на рия раз ви тия пен сион ной сис те мы пред-
ло жен ные ме ры долж ны быть ап ро би ро ва ны на 
ими та ци он ной мо де ли, что поз во лит прог но-
зи ро вать пос ледс твия их реали за ции и выб рать 
наибо лее прием ле мый ва ри ант раз ви тия пен-
сион ной сис те мы [3].

Комп лекс ими та ци он ных мо де лей пен сион-
ной сис те мы Рес пуб ли ки Ка за хс тан пред наз-
на чен для фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван но го 
сце на рия раз ви тия пен сион ной сис те мы, обес пе-
чи вающе го дос ти же ние це ле вых зна че ний сред-
не го раз ме ра тру до вой пен сии и коэф фи циен та 
за ме ще ния за ра бот ной пла ты пен сией при сох-
ра не нии бюд же тообес пе чен нос ти Пен сион но го 
фон да Рес пуб ли ки Ка за хс тан и вк лю чающе го 
ме ры по со вер шенс тво ва нию пен сион ной сис-
те мы в об лас ти та риф ной по ли ти ки, ин дек са-
ции пен сии, оп ре де ле ния пен сион но го воз рас та, 
фор му лы рас че та пен сии и др.

Systems Dynamics впер вые бы ла пред ло же-
на в1961 г. Джеем Фор рес те ром (Jay Forrester) из 
Мас са чу се тс ско го тех но ло ги чес ко го инс ти ту та.

Сис тем ная ди на ми ка предс тав ляет со бой со-
во куп ность прин ци пов и ме то дов ана ли за ди-
на ми чес ких уп рав ляе мых сис тем с об рат ной 
связью и их при ме не ния для ре ше ния произ во-
дст вен ных, ор га ни за ци он ных и со ци ально-эко-
но ми чес ких за дач. В сис те мах под держ ки при ня-
тия ре ше ний при ме не ние сис тем ной ди на ми ки 
поз во ляет объеди нить нес колько функ цио наль-
ных прост ранс тв ор га ни за ции в од но це лое и 
обес пе чить ор га ни за ци он ный и ко ли че ст вен ный 
ба зис для вы ра бот ки бо лее эф фек тив ной уп рав-
лен чес кой по ли ти ки [4].

Вы шес ка зан ное по ка зы вает, по че му так важ-
но иметь пра виль ные и эф фек тив ные инс тру-
мен ты для при ня тия ре ше ний, ко то рые яв ляют ся 
ос нов ной уп рав лен чес кой ком пе те нт нос ти. Та-
ким инс тру мен том мо гут стать ме то ды сис тем-
ной ди на ми ки (а ес ли быть точ ным — сис тем-
но го мыш ле ния), обес пе чи вающие рас ши ре ние 
воз мож нос тей мыш ле ния (ин дук тив ная и де-
дук тив ная ком пе те нт нос ти), об ще ния (язы ко вая 
ком пе те нт нос ть) и обу че ния [5].

Имен но эти ком по нен ты долж ны по мочь ме-
нед же ру в при ня тии от ве тст вен ных ре ше ний, 
имен но они поз во лят по лу чать пол ную кар ти ну 
проис хо дя ще го, учес ть мак си мум воз мож ных 
воз дейст вий, воз мож ных ис хо дов и пос ледст вий 
и выб рать наи луч ший из них.

Ме тод сис тем ной ди на ми ки ши ро ко ис поль-
зует ся в раз лич ных об лас тях, как фи зи ка, ме ди-
ци на, эко но ми ка, транс порт но е мо де ли ро ва ние, 
уп рав ле ние рис ка ми и т.д. Сис тем ная ди на ми ка 
так же ус пеш но бы ла при ме не на в ре ше нии проб-
лем пен сион ной сис те мы в раз лич ных ст ра нах. 
Нап ри мер, Ди на ми чес кое мо де ли ро ва ние в ана-
ли зе пен сион ных рас хо дов Пен сион но го фон да 
Ма лай зии (Hashimah Sapiri), Комп лекс ими та ци-
он ных мо де лей пен сион ной сис те мы Рос сийс кой 
Фе де ра ции (Н.Н. Лыч ки на), Ди на ми чес кая сто-
хас тич нос ть в конт ро ле лик вид нос ти по уп рав-
ле нию ак ти ва ми и пас си ва ми для пен сион ных 
фон дов (Ricardo Matos Chaim), Исс ле до ва ние 
Ки тай ско го Пен сион но го Фон да на ос но ве сис-
тем ной ди на ми ки (Wei Shao).

В ка че ст ве сре ды мо де ли ро ва ния для дан ной 
ра бо ты был выб ран па кет VENSIM, так как он 
под дер жи вает ме то ды сис тем ной ди на ми ки, а 
так же имеет мно же ст во вс троен ных функ ций и 
воз мож нос тей, ко то рых впол не дос та точ но для 
реали за ции проек ти руемо го комп лек са мо де лей. 
Да лее мы крат ко кос нем ся осо бен нос тей язы ка, 
ис поль зуемо го в па ке те VENSIM, а так же ме то-
дов пра виль но го от бо ра дан ных для мо де лей и 
их предс тав ле ния.
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Ри су нок 1 – Ос нов ные эле мен ты в мо де ли Сис тем ной ди на ми ки [из прог рам мы Vensim]
 

Ри су нок 2 – Мо дель в прог рам ме Vensim [из прог рам мы Vensim]

 

Ре зуль та ты прог ноз ных сце на риев пен сион-
ной сис те мы (ди на ми ки пен сион ных пос туп ле-
ний и вып лат) ох ва ты вают пе ри од с 2015-2050 
го да. Мо дель предс ка зы вает чис ло участ ни ков 
пен сион ной схе мы, пен сии при раз лич ных сце-
на риях де мог ра фи чес ко го и эко но ми чес ко го раз-
ви тия в дол гос роч ной перс пек ти ве, что поз во-
ляет оце нить пен сион ный ба ланс в пла не уров ня 
пен сион ных до хо дов и уро вень пен сион но го 
обес пе че ния. VENSIM поз во ляет мо де ли ро вать 
ши ро кий спектр су ще ст вую щих в ми ре сис тем и 

ва ри ан ты их ре фор ми ро ва ния. Комп лекс ими та-
ци он ных мо де лей пен сион ной сис те мы по мо гает 
исс ле до вать пен сион ную сис те му как це ло ст ную 
ди на ми чес кую сис те му, т.е. изу че ние си нер ге ти-
чес ко го эф фек та от взаимо дей ст вия его эле мен-
тов, влияю щих фак то ров и уп рав ле ния ре ше ний, 
вк лю чая эле мен ты со ци ально го по ве де ния лю-
дей как на вы бор спо со ба фор ми ро ва ния на ко-
пи тель ной пен сии. 

При мо де ли ро ва нии пен сион ной сис те мы 
РК учи ты вает ся боль шое ко ли че ст во при чин но-
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следст вен ных свя зей меж ду де мог ра фи чес ки ми, 
со ци альны ми, эко но ми чес ки ми по ка за те ля ми, 
вре мен ные ла ги меж ду пос туп ле нием ст ра хо вых 
вз но сов и реали за цией пен сион ных прав, неоп-
ре де лен ность в раз ви тии фи нан со вых рын ков и 
ди на ми ке до ход нос ти фи нан со вых ак ти вов, из-
ме не ние ст рук ту ры пен сион ной сис те мы в свя зи 
с из ме не нием за ко но да тель ст ва, по ве де ние заст-
ра хо ван ных лиц и дру гие фак то ры. Раз но род-
ность объек тов, опи сы ваемых в рам ках мо де ли 
пен сион ной сис те мы, обус ло ви ла при ме не ние 
ме то да сис тем ной ди на ми ки в со че та нии с агент-
ным мо де ли ро ва нием [6].

Мо дель прог но зи рует еже год ную сум му 
вып лат ба зо вой пен сии и сум му, необ хо ди мую 
для доп ла ты до ми ни маль ной га ран ти ро ван ной 
пен сии в слу чае за ме ны ба зо вой пен сии на ми-
ни маль ную га ран ти ро ван ную пен сию.

От но си тель но на се ле ния мо дель вк лю чает 
три бло ка: «На се ле ние» (вк лад чи ки), ко то рое 
пе ре чис ляет обя за тель ные пен сион ные вз но сы; 
«сос тояв шиеся пен сионе ры» (по сос тоя нию 2013 
го да), при этом ко ли че ст во пен сионе ров и сред-
ний раз мер по воз раст ным груп пам их пен сии 
по лу че ны из ба зы дан ных ГЦВП (го су да рст вен-
ный центр по вып ла те пен сий). У сос тояв ших ся 
пен сионе ров пен сия сос тоит из со ли дар ной ком-
по нен ты и 50% от про жи точ но го ми ни му ма (ба-
зо вый ком по нент); «Са мо за ня тое» – эко но ми чес-
кое ак тив ное на се ле ние, не пе ре чис ляющее ОПВ 
(обя за тель ные пен сион ные вз но сы). В мо де ли 

расс чи ты вает ся как раз ность меж ду де мог ра фи-
чес ким прог но зом и ко ли че ст вом вк лад чи ков. 
Сде ла на поп рав ка на ин ва ли дов. Ба зо вая пен сия 
расс чи ты вает ся в соот ве тс твии с Кон цеп цией: 
пен сион ная вып ла та за ви сит от ста жа учас тия в 
сис те ме обя за тель ных пен сион ных вз но сов. Для 
рас че та доп ла ты до ми ни маль ной га ран ти ро ван-
ной пен сии необ хо ди мо иметь ин фор ма цию по 
вып ла там из всех ис точ ни ков до хо да: со ли дар ная 
пен сия, обя за тель ные пен сион ные вз но сы ра бот-
ни ков (10% от за ра бот ной пла ты) в фор ме пла на 
с оп ре де лен ны ми вз но са ми; обя за тель ные вз но-
сы за счет средс тв ра бо то да те ля (5% от за ра бот-
ной пла ты). Пен сион ные вып ла ты из пос лед не го 
ис точ ни ка в дан ной мо де ли расс мат ри вают ся как 
ус лов ный план с оп ре де лен ны ми вып ла та ми.

Раз ра бо тан ный комп лекс ими та ци он ных 
мо де лей пен сион ной сис те мы поз во лит рас-
ши рить функ цио наль ные и инс тру мен тальные 
воз мож нос ти си ту ацион ных цент ров и сис тем 
под держ ки при ня тия ре ше ний для ор га нов го-
су да рст вен ной влас ти, со вер шенс тво вать экс-
перт но-ана ли ти чес кую ра бо ту, пре дос та вив 
инс тру мен та рий, дос туп ный по ни ма нию го су-
да рст вен ным слу жа щим, адек ват но восп роиз-
во дя щий ди на ми ку проис хо дя щих в Рес пуб ли ке 
Ка за хс тан со ци ально-эко но ми чес ких про цес сов, 
поз во ляющий прог нос ти чес ки точ но предс ка-
зы вать траек то рию и пос ледс твия реали за ции 
пред ла гаемых сце на риев ре фор ми ро ва ния ее ба-
зо вых от рас лей [7].
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Ло гис ти ка лық қор лар ды  
бас қа ру да ғы ма те ма ти ка лық 

әдіс тер

Ло гис ти ка ның өзек ті лі гі жә не оны зерт теу ге де ген қы зы ғу шы
лық тың ар туы ло гис ти ка лық әдіс ті қол да ну ды аша тын ма те ри ал өт
кі зу ші жүйе лер дің тиім ді қыз мет ет уін  жо ға ры ла та тын по тен циал ды 
мүм кін дік те рі мен тү сін ді рі ле ді. Ло гис ти ка ши кі зат пен жар ты лай 
фаб ри кат тар ды са тып алу мен да йын  өнім ді тұ ты ну шы ға жет кіз ген
ге де йін гі уа қыт ара лы ғын қыс қар ту ға мүм кін дік бе ре ді, ма те ри ал ды 
қор лар дың күрт қыс қар уына әсер ете ді. Ло гис ти ка ны қол да ну ақ па
рат алу үр ді сін же дел де тіп, қыз мет көр се ту дең ге йін  жо ға ры ла та ды. 
Ло гис ти ка ға де ген отан дық ға лым дар дың, жо ғар ғы оқу орын да ры 
оқы ту шы ла ры ның, ғы лы митех ни ка лық жұ мыс шы лар дың, өнер кә сіп 
жә не кө лік кә сі по рын да ры ның ме нед жер ле рі нің, ин же нер лер мен 
биз нес мен дер дің қы зы ғу шы лы ғы тек отан дық эко но ми ка үшін жа ңа 
жә не айтуға ың ғай сыз тер мин мен ға на емес, сон дайақ өнер кә сі бі да
мы ған ел дер эко но ми ка сын да ло гис ти ка лық әдіс ті қол да ну ар қа сын
да алын ған әсер лі нә ти же ле рі мен тү сін ді рі ле ді. Биз нес прак ти ка сы на 
ло гис ти ка лық ме не дж мент әдіс те рін ен гі зу көп те ген фир ма лар ға өн
ді ріс те гі, жаб дық тауда ғы жә не өт кі зу де гі өнім нің бар лық қор түр ле
рін қыс қар ту ға, айна лым ка пи та лы ның айна лым ды лы ғын же дел де ту
ге, өн ді ріс тің өзін дік құ нын тө мен де ту ге, бө лу ге тиіс ті шы ғын дар ды 
тө мен де ту ге, тауар лар жә не қыз мет тер мен тұ ты ну шы лар дың то лық 
қа на ғат тан ды рылуын  қам та ма сыз ету ге мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: Бел гі сіз дік, ло гис ти ка, қор, мо дель, Га миль тондық 
тіз бек, до ға, мо ди фи ка ция, сток, ма те ма ти ка лық қа лы бы, транс порт.

Sharapiyeva M.D.

Mathematical methods in the 
management of logistics stocks

Logistics as a science and practical activity, and become an integral part 
of the tool of the modern economy. By its essence logistics is universal, for 
all the actors involved in the integrated logistics market and use logistics 
management techniques in manufacturing and trade. In general, the logistics 
is defined as the flow control in the economy. Hence the need logistizatsii 
production and commercial activities. Under Logistizatcija understood rep
resentation of economic processes in a constantly circulating flow – the ma
terial (goods), financial information, which are in some form or other form of 
logistics. Versatility logistics reflected also in the fact that the logistics system 
is the subject of an integrated market, which gives rise to or through which 
the economic flows. It follows that any enterprise – whether it’s manufactur
ing, service sector or trade – is a logistics system. In this case, the logistics of 
management tools production and commercial activities, which uses special 
logistics concept and economicmathematical methods.

Key words: Uncertainty, logistics, supply, model, Hamilton chain arc, 
modification, flow, mathematical order, transport.

Ша ра пиева М.Д.

Ма те ма ти чес кие ме то ды  
в уп рав ле нии ло гис ти чес ких 

за па сов

Ло гис ти ка как нау ка и прак ти чес кая дея тель ность ста ла неотъем
ле мой час тью и инс тру мен том сов ре мен ной эко но ми ки. По своей 
сущ нос ти ло гис ти ка но сит уни вер саль ный ха рак тер, ибо все суб ъек ты 
ин тег ри ро ван но го рын ка за ни мают ся ло гис ти кой и ис поль зуют ло гис ти
чес кие ме то ды уп рав ле ния произ во дст вом и тор гов лей. В об щем ви де 
ло гис ти ка оп ре де ляет ся как уп рав ле ние по то ка ми в эко но ми ке. От сю
да воз ни кает необ хо ди мос ть ло гис ти за ции произ во дст вен ноком мер
чес кой дея тель ности. Под ло гис ти за цией по ни мает ся предс тав ле ние 
эко но ми чес ких про цес сов в ви де пос тоян но цир ку ли рующих по то ков 
– ма те ри аль ных (то вар ных), фи нан со вых, ин фор ма ци он ных, кото рые в 
той или иной фор ме об ра зуют ло гис ти чес кие сис те мы. Уни вер саль нос
ть ло гис ти ки вы ра жает ся ещё и в том, что ло гис ти чес кая сис те ма есть  
суб ъект ин тег ри ро ван но го рын ка, ко то рый по рож дает или че рез ко
то рый про хо дят эко но ми чес кие по то ки. Из это го сле дует, что лю бое 
предп риятие – будь то произ во дст вен ное, сфе ры обс лу жи ва ния или 
тор го вое – предс тав ляет со бой ло гис ти чес кую сис те му. В та ком слу
чае ло гис ти ка сос тав ляет инс тру мен та рий уп рав ле ния произ во дст вен
ноком мер чес кой дея тель ностью, в ко то ром ис поль зуют ся спе ци альные 
кон цеп ции ло гис ти ки и эко но ми кома те ма ти чес кие ме то ды.

Клю че вые сло ва: неоп ре де лен ность, ло гис ти ка, за пас, мо дель, 
Га миль тонс кая це поч ка, ду га, мо ди фи ка ция, сток, ма те ма ти чес кий 
по ря док, транс порт.
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Бел гі сіз дік жағ да йын да ғы ло гис ти ка лық қор лар ды оп ти мал-
ды бас қа ру де ге ні міз қор лар ды бас қа ру да бел гі сіз дік жағ дайда ғы 
оп ти мал ды ше шім дер ді қа был дау теориясы қа зір гі таң да сұ ра-
ныс та бо лып тұр. Теория бо йын ша бел гі сіз дік ке алып ке ле тін 
сырт қы фак тор лар ды ес ке ру қа жет. Осы теорияны қол да ну ба-
ры сын да қол да ныл май қал ған не ме се қол да ну ға мүм кін емес 
қор лар ды бас қа ру да ғы дәс түр лі теория лар орын ды бо лып тұр. 

Қор лар ды бас қа ру да ғы бел гі сіз дік қа сиет ке ие па ра ме тр лер:
1. Өнім ді жыл дық тұ ты ну (сұ ра ныс);
2. Бір бөл шек ті өн ді ру ге кет кен өзін дік құн;
3. Өнім ба ға сы.
Мо дель фор ма ты бо йын ша бел гі сіз дік жағ да йын да ғы жыл-

дық шы ғын ды ми ни ми за циялау ды емес, соң ғы нә ти же де гі эко-
но ми ка лық нә ти же ні мак си ми за ция лау. Не гі зі нен, бел гі сіз дік 
жағ да йын да ғы ло гис ти ка лық қор лар ды оп ти мал ды бас қа ру мо-
де лі әр бір әре кет ті сце на рий әді сі бо йын ша қа да ға лау ды ұсы на-
ды, яғ ни мүм кін бо ла тын бар лық сырт қы фак тор лар ды ал дын 
ала бол жау не ме се қа да ға лау. Со ны мен қа тар соң ғы эко но ми ка-
лық қо ры тын ды ға әсер ете тін, бар лық мүм кін оқи ға лар ды топ-
тас ты ру қа жет [1]. 

Соң ғы эко но ми ка лық қо ры тын ды ға әсер ете тін бір не ше 
кез дей соқ жағ дай лар ды топ тас ты райық:

1) жыл дық өнім ді қол да ну тө мен, өнім нің өзін дік құ ны нан 
тө мен бол ған жағ дайда, со ны мен қо са бар лық на ра зы лық тар 
өнім нің сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не 
екін ші дист рибьютор да қа луы;

2) жыл дық қол да ну өнім нің өзін дік ба ға сы нан жо ға ры бол-
ған да, со ны мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу 
мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не екін ші дист-
рибьютор да қа луы;

3) жыл дық қол да ну тө мен, өнім нің өзін дік ба ға сы нан жо-
ға ры бол ған да, со ны мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің 
сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не екін ші 
дист рибьютор да қа луы;

4) жыл дық өнім ді қол да ну, өнім нің өзін дік құ ны да жо ға ры 
бол ған жағ дайда, со ны мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің 
сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не екін ші 
дист рибьютор да қа луы;

ЛО ГИС ТИ КА ЛЫҚ  
ҚОР ЛАР ДЫ  

БАС ҚА РУ ДА ҒЫ  
МА ТЕ МА ТИ КА ЛЫҚ 

ӘДІС ТЕР
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5) жыл дық қол да ну, өнім нің өзін дік ба ға сы-
да тө мен бол ған да, со ны мен қо са бар лық на ра-
зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс-
ты, пай да бі рін ші дист рибьютор да жо ға ла ды, ал 
екін ші дист рибьютор да пай да қа ла ды;

6) жыл дық өнім ді қол да ну жо ға ры, өнім нің 
өзін дік құ ны тө мен бол ған жағ дайда, со ны мен қо-
са бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі-
не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші дист рибьютор-
да жо ға луы, ал екін ші дист рибьютор да қа луы;

7) жыл дық өнім ді қол да ну тө мен, өнім нің 
өзін дік құ ны жо ға ры бол ған жағ дайда, со ны-
мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та-
лу мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да бі рін ші дист-
рибьютор да жо ға луы, ал екін ші дист рибьютор да 
пай да ның қа луы;

8) жыл дық өнім ді қол да ну, өнім нің өзін дік 
құ ны да жо ға ры бол ған жағ дайда, со ны мен қо са 
бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не 
бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші дист рибьютор да 
бо луы, ал екін ші дист рибьютор да жо ға луы;

9) жыл дық қол да ну, өнім нің өзін дік ба ға сы-
да тө мен бол ған да, со ны мен қо са бар лық на ра-
зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс-
ты, пай да ның бі рін ші дист рибь торда бо луы, ал 
екін ші дист рибьютор да пай да ның жо ға луы.

10) жыл дық өнім ді қол да ну жо ға ры, өнім-
нің өзін дік құ ны тө мен бол ған жағ дайда, со ны-
мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу 
мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші дист-
рибьютор да бо луы, ал екін ші дист рибьютор да 
пай да ның жо ға луы.

11) жыл дық қол да ну тө мен, өнім нің өзін дік 
ба ға сы нан жо ға ры бол ған да, со ны мен қо са бар-
лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не 
бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші дист рибь торда 
бо луы, ал екін ші дист рибьютор да пай да ның жо-
ға луы.

12) жыл дық өнім ді қол да ну, өнім нің өзін дік 
құ ны да жо ға ры бол ған жағ дайда, со ны мен қо са 
бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не 
бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші дист рибьютор да 
бо луы, ал екін ші дист рибьютор да пай да ның жо-
ға луы.

13) жыл дық қол да ну, өнім нің өзін дік ба ға сы-
да тө мен бол ған да, со ны мен қо са бар лық на ра зы-
лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не бай ла ныс ты, 
пай да ның бі рін ші жә не екін ші дист рибьютор да 
жо ға луы.

14) жыл дық қол да ну өнім нің өзін дік ба ға-
сы нан жо ға ры бол ған да, со ны мен қо са бар лық 
на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі не бай-
ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не екін ші дист-
рибьютор да жо ға луы.

15) жыл дық өнім ді қол да ну тө мен, өнім нің 
өзін дік құ ны нан тө мен бол ған жағ дайда, со ны-
мен қо са бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу 
мер зі мі не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не 
екін ші дист рибьютор да жо ға луы.

16) жыл дық өнім ді қол да ну, өнім нің өзін дік 
құ ны да жо ға ры бол ған жағ дайда, со ны мен қо са 
бар лық на ра зы лық тар өнім нің сақ та лу мер зі мі-
не бай ла ныс ты, пай да ның бі рін ші жә не екін ші 
дист рибьютор да жо ға луы [2].

Бел гі сіз дік жағ да йын да қор лар ды бас қа ру да 
оп ти мал ды ше шім дер ді қа был дау үшін бір не ше 
аль тер на ти ва лық ше шім дер ді қа был дау ке рек. 
Лайық аль тер на ти ва лық ше шім дер ді ше шім дер-
ді қа был дау шы тұл ға таң дайды. Тұл ға мы нан дай 
ше шім дер ді қа был дау ке рек:

– дист рибьютор ды таң дау;
– тап сы рыс кө ле мін анық тау;
– көп қа бат ты орам дар ды қол да ну не ме се 

олар дан бас тар ту. 
Қор ла ды бас қа ру да гра фик тер теориясы ның 

анық та ма сы жә не не гіз гі тү сі нік те рі қол да ны-
ла ды. Ба ға на ның да му қа ғи да сы ның да муы екі 
об лыс ты құ рай ды: ал геб ра лық жә не оң тай лан-
ды ру. Мы сал: V – Бір не ше көп ші лік V = {v1 , v2 
,...,vn}, алvi эле ме нт тер дің шы ңы.

U – көп ші лік рет теу лі тең шы ңы (vi, vj).
V жә не U көр се тіл ген көп ші лі гі нің те рі мі – 

ба ға на ның ре ті деп ата ла ды.
Не гіз гі ұйға рым нің тіз бе сін қа рас ты райық:
– До ға – соң ғы жә не бас тап қы шың да ры 

сәй кес ке ле ді.
– Қа тар дың ұзын ды ғы-до ға ның тең дік кө ле мі.
– Топ та ма – бас тап қы шың (x1) жә не ақыр-

ғы шың (xn+1) түйіс кен же рі.
– Но бай – бас тап қы шың (x1) жә не ақыр ғы 

шың (xn+1) түйіс кен жер.
Ба ға на ны са лу дың не гіз гі тә сіл де рі:
1. Су рет ар қы лы
2. Қа быр ға тіз бе сі нің жә не ба ға на са ны ның 

жиын ты ғы ар қы лы
3. Ин ци дент тік мат ри ца ар қы лы
4. Қа нат тас мат ри ца
Эй лер дік тіз бек де ге ні міз – әр бір ба ға на ның 

қа быр ға сы бір рет қа на кез дес кен, бі рақ бас тап-
қы жә не соң ғы шы ңы әр түр лі.

Га миль тондық тіз бек – де ге ні міз әр бір тіз бек 
ба ға на ның шы ңы нан өтүі тиіс.

G ба ға на сы үшін қо сым ша ба ға на сы (G-) 
өзін дік шың дар ды сақ тайды.

Ба ғыт тал ған ағаш – жай ағаш се кіл ді ,оның 
іші не екі тіз бек бір шың ға кі ре ал май ды.

Та мы ры – тек бір ға на шы ңы бар, бас қа тіз-
бек тер кі ре ал майт ын
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Ағым дық ал го ри тім ді оң тай лан ды ру пі ші-
де гі не гіз гі ұғым да ры мен анық та ма ла рын қа-
рас ты райық. Ба ған да ғы ағым ту ра лы айт қан да, 
бір пунк тен екін ші пункт ке кей бір объек тір лер-
дің (жүк,  тауар, жо лаушы жә не т. б.) жі бе рі лу 
әді сі анық тал ды деп тү сі не ді, яғ ни бір ба ған 
ба сы нан екін ші ба ған ба сы на. Объек ті ні та сы-
мал дайт ын ба сын, та сы мал дау кө зі деп атай ды 
жә не S әр пі мен бел гі лей ді. Объекті лер ді та сы-
мал дау аяқ та ла тын жер ді сток дей ді, оны t әр-
пі мен бел гі лей ді.Та сы мал да на тын объек ті лер-
ді ағым бір лік те рі деп атай ды не ме се жай ға на 
бір лік тер дей ді [2].

Егер до ға ар қы лы өте тін (x, y) ағым бір-
лік те рі нің са ны шек теу лі бол са,он да осы до-
ға шек теу лі өт кі зу ші лік қа бі лет ке ие. До ға ның 
мак си мал ды өт кі зу ші лік қа бі ле тін с (x, y) деп 
бел гі леп,до ға ның өт кі зу қа бі ле ті деп атай мыз. 
Бұ дан бас қа а  (x, y) сим во лы мен до ға да ғы ағым 
бір лік те рі нің та сы мал дау ба ға сын бел гі лей міз. 
Өт кі зу қа бі ле ті тір кел ген әр бір до ға ны то рап 
деп атай ды. Егер то рап та қан дай да бір ағым 
бар бол са,он да әр бір ағым бір лі гі үшін қоз ға лыс 
маш ру ты бел гі лі бо ла ды.До ға ар қы лы өте тін 
ағым бір лік са нын, бе ріл ген до ға нын ағы мы деп, 
f (x, y) деп белгілейміз. 0 ≤ f (x, y) ≤ с (x, y) белгілі 
екені анық.

Ба ған да ғы әр бір до ға ны мы на тип тер ге жат-
қы зу ға бо ла ды:

1) ағым ды не үл кейте ал майт ын не кі ші-
рейте ал майт ын до ға-бейтарап до ға лар (N сим-
во лы мен бел гі ле не ді).

2) ағым ды кө бейте ала тын до ға лар-кө-
бейтіле тін до ға (I).

3) ағым азай иыла тын до ға лар-азайтыла тын 
до ға лар (R).

4) ағым ды кө бейте ала тын жәыне азайтуғы 
бо ла тын до ға лар-ара лық до ға лар (IR).

Қо сым ша тү сі нік тер:
– i (x, y) – до ға да ғы ағым ның ма си мал ды дә-

ре же де бо ла тын арт ты ру, I жә не IR до ға лар бо-
йын ша, яғ ни i (x, y) = с (x, y) – f (x, y);

– r (x, y) – до ға да ғы ағым ның ми ни мал ды 
дә ре же де тө мен де ту,R жә не IR тип ті до ға лар 
бо йын ша,яғ ни r (x, y) = f (x, y); (қа ра ма-қар сы 
ағым дар қа рас ты рыл майды).

Ал го ритм нің не гіз гі идеясы – ағаш тың S ба-
сы нан кұ ры ла тын,боял ған до ға лар дан тұ ра тын, 
S ба сы нан қо сым ша ағым бір лік те рі жі бе рі луі.
Ол t ба сы на жет кіз лу ге тәуел ді лі гі не бай ла ныс-
ты,ке ле сі дей си ту ация лар ді ала мыз:

1) сток t боял ған бо ла ды (боял ған до ға лар дан 
құ рыл ған ағаш тың тек бір тіз бек S ба сы нан t-да-
ғы тіз бек те ағым ды арт ты ра ды).

2) сток t-ны бояй ал май мыз (S-тен t-ға де йін-
гі арт ты ра тын ағым тіз бе гі бол майды).

Ағым тіз бе гін арт ты ра тын із деу ал го рит мі-
ні ң п ро це ду ра сын қа рас ты райық:

Қа дам 1. N, I, R, IR тіз бе кте гі құ ра мын анық-
тай мыз.N до ға сын ары қа рай қа рас тыр май мыз. 
S  ба сын бояй мыз.

Қа дам 2. Тө мен де гі ере же лер бо йын ша сток 
t боял ған ша де йін  до ға лар ды баяй мыз,егер ол 
сток боял ма са бас қа доғс лар ды бояй ал маймыз.

 Бояу ере же ле рі: х-тің кей бір бас та ры боял-
сын де лік. Боял ма ған көр ші лес бас та рын қа рас-
ты рып, ке ле сі ше шім дер ді қа был дамйыз:

Егер сәй кес до ға тү зу бол са, яғ ни до ға (x, y) I 
жә не IR жа та тын бол са, y ба сын жә не (x, y) до ға-
сын бояй мыз. Егер сәй кес до ға ке рі бол са, яғ ни 
(x, y) до ға сы R жә не IR жа та тын бол са,он да y ба-
сын жә не (x, y) до ға сын бояй мыз.

Бас қа ша жағ дай лар да сәй кес до ға ны жә не 
оның ба сын,  бояу бол майды, бас қа бас тар ды қа-
рас ты ру ға кө ше ді [3].

Мак си мал ды ағым ның із деу ал го ритм мо-
ди фи ка циясы. Ағым тіз бе гін арт ты ра тын із деу 
ал го рит мі қү рас тыр ған да өз бе тін ше бояуға ке-
ле тін до ға ны жә не ба сын таң дау ға бо ла ды.Ал го-
ритм мо ди фи ка циясын да бе ріл ген бояйт ын до ға 
мен бас ты таң дау үшін ке ле сі дей жа сау қа жет:әр-
бір бас ты қоым ша сан мен бел гі лей міз,бояла тын 
ре ті бо йын ша, (S кө зі 1 но ме рі мен бел гі ле не ді). 
Ағым тіз бе гін арт ты ра тын із деу ал го рит мі бі рін-
ші ке зек те боял ма ған до ға лар ды қа рас ты ру қа-
жет,олар боял ған бас тар ара лы ғын да бо луы ке рек 
жә не ең кі ші но мер ді иеле не ді. Осын дай про це ду-
ра лар ды жос пар лап біз боял ған до ға лар дан тіз бе к 
а ғы мын арт ты ра мыз. Бұл мо ди фи ка циялық ал го-
ритм ды аяқ тау үшін ма ңыз ды рөл ді ат қа ра ды.

Бір не ше көз дер мен сток тар бо йын ша 
мак си мал ды ағым ның із деу ал го ритм мо ди-
фи ка циясы. Жүйеде бір не ше S көз де рі жә не t 
сток та ры бол сын де лік. Бұл бо йын ша фик тив ті 
екі бас бо ла ды.Олар:

– Фик тив ті шы ға тын жер,яғ ни шы ғу кө зі S
– Фик тив тік сток T.
Ке ле сі қа рас ты ра ты ны мыз транс порт тық 

мақ сат тың қойылы мы жә не оның ма те ма ти ка-
лық қа лы бы. Дәс түр лі транс порт тық мақ сат тың 
тү сі ні гін де тап сы ру шы ның та сы ма лы, жос па ры 
тү сін ді рі ле ді. Бі рың ғай тауар дың кө ле мі не жет-
кі зу ші нің то бы нан тұ ты ну шы ның то бы на та сы-
мал дың із де лі не тін жос па ры ке рек [4].

Сұ ра ныс та сы мал дың мы на дай жос па рын, 
яғ ни – тауар дың xij, та сы ма лы ның кө лем де рін 
i, - жет кі зу ші нің j, тұ ты ну шы ға (i = 1, 2, қа ра-
мас тан.,m жә не j =1, 2, .,n ), ми ни мал ды шы-



ҚазҰУ Хабаршысы. Экономика сериясы. №1/2 (113). 2016254

Ло гис ти ка лық  қор лар ды  бас қа ру да ғы  ма те ма ти ка лық әдіс тер

ғын да рын та бу ке рек. Бұл рет те транс порт тық 
шы ғын дар та сы мал дау ға жет кі зу ші нің i, к j тұ-
ты ну шы ға қиын емес сияқ ты тауар дың бір лі гі-
нің та сы ма лы ның лайық ты құ ны ның туын ды-
сын кө лем ге мы на дай бел гі лі ны сан ға кел ті ре ді.

Та сы мал дар тү рін де cij · xij. Ақы рын да, транс-
порт мақ сат тың өл ше мі мы на дай кө рі ніс ке ие:

c11 · x11 + … + cij · xij +… + cmn · xmn → min 
при i = 1,2,..,m и j =1,2,..,n        (1)

Транс порт мақ са ты ның шарт та ры ның кө-
рі ні сін – тауар дың со ма сы ның кө ле мі не жә не 
жет кі зу ші нің то бы нан тұ ты ну шы лар дың ар найы 
топ та ры на бел гі лі. Бұл рет те жет кі зу ші нің со ма-
сы ның бас тап қы қор лар ла ры тең со ма мен бо луы 
ке рек. Осы жер ден транс порт мақ са ты ның не гіз-
гі шар тын анық тай мыз.

а1 + … + аi +… + аm = b1 + … + bj +… bn’  (2)

Транс порт мақ сат тың не гіз гі жос па ры жә не 
оның ұйға ры мы ның әдіс те рі айт ыл мыш шарт 
орын дал са, он да транс порт тық мақ сат дұ рыс 
тең ге рім ге ие. Соң ғы оқи ға да кір гі зу ге қа жет же-
тер-жет пес бо сал қы қор лар лар мен, жал ған жет-
кі зу ші нің не ме се тұ ты ну шы ның же тер-жет пес 
қа жет ті лік пен кө рі ніс та ба ды. Бұл рет те та сы мал 
құн да ры нөл дік көр сет кіш пен қа был да на ды [4].

Із де лі ніп отыр ған, x, ба ғыт тауышы ның ал 
емес жа сауға ке рек.

– X = ұя қа лы пы ның \u007B xij \u007D, бұл 
оның эле мен ті нің жай лауы мен бір қа тар ға де ген 
жол ма-жол: x = (x11, x12, қа ра мас тан ., x1n, қа-
ра мас тан

– x21, x22, қа ра мас тан ., x2n, қа ра мас тан ., 
xm1, xm2, қа ра мас тан ., xmn) же те ді. Бұл рет те 
ба ғыт тауыш тың тар туы m·n тең. Тә різ ді жә не 
ба ғыт тауыш ты ала ды

– та сы мал дың құн да ры ның мен = (с11, с12, 
қа ра мас тан ., с1n, c21, c22, қа ра мас тан ., c2n, қа-
ра мас тан ., cm1, cm2, қа ра мас тан ., cmn). Бұл 
рет те бо лу ға ке рек ке тап сы рын ды қа ра мас тан 
жә не ық ти мал та сы мал дың құ ры лы мын қа лып-
тас ты ру шы транс порт мақ сат тың шар ты ның 
ұяқа лы пы.

– Жал пы түр де транс порт тық есеп ті бы лай 
тү сін ді ру ге бо ла ды: m пунк тте: A1, …, Am бір тек-
ті жүк бар. Жүк тің кө ле мі сәйке сін ше a1, …, am. 
Бұл жүк ті тұ ты ну шы лар ға (B1, …, Bn) жет кі зу ке-

рек. Олар дың сұ ра ны сы – b1, …, bn. Та сы мал дау 
құ ны i-ші (i=1,m) пункт тен j-ші (j=1,n) пунк тке 
де йін  cij. Тұ ты ну шы лар дың сұ ра ныс та рын то лық 
қа на ғат тан ды ра тын және транс порт тық шы ғын-
дар ми ни мал ды бо ла тын жос пар құ ры ңыз.

Есеп ті ма те ма ти ка лық жа зу тү рін де бы лай 
бе ру ге бо ла ды: Со ны мен, бе ріл ге ні: сы зық тық 
функ ция (1), шарт тар (3), шек теу лер жүйесі (2). 
Ше шім дер жиыны нан (2) сы зық тық функ ция-
ның (1) ми ни му мы бо ла тын те ріс емес ше ші мін 
тау ке рек:

– Егер жүк жет кі зу ші де гі жүк тің жиын тық 
кө ле мі тұ ты ну шы ға ке рек жүк тің жиын тық кө-
ле мі не тең бол са, он да транс порт тық есеп жа бық 
(ба ла нс тал ған) деп ата ла ды: яғ ни, тө мен де гі тең-
дік орын дал са:

– Егер тө мен де гі шарт тар дың бі рі орын дал-
са, он да транс порт тық есеп ашық (ба ла нс тал ма-
ған) деп ата ла ды:

– Транс порт тық есеп тің ше ші мі бо лу үшін 
ашық мо дель ді жа бық мо дель ге ай нал ды ру ке рек.

– Егер шар ты орын дал са, он да фик тив ті 
(n+1)-ші пунк тті

– Bn+1 кір гі зе міз, яғ ни есеп ке қо сым ша ба-
ған кір гі зі ле ді. Бұл тұ ты ну шы ның сұ ра ны сы мы-
на ған тең бо ла ды:

– Та сы мал да на тын жүк тің құ ны нөл ге тең 
бо ла ды, яғ ни, .

– Егер шар ты орын дал са, он да фик тив-
ті (m+1)-ші жет кі зу ші ні Am+1 кір гі зе міз, яғ ни, 
есеп ке қо сым ша жол кір гі зі ле ді. Бұл жет кі зу ші-
де гі жүк мы на ған тең деп алы на ды [5].

Та сы мал да на тын жүк тің құ ны нөл ге тең бо-
ла ды, яғ ни, ашық мо дель ді жа бық мо дель ге ай-
нал дыр ған да мақ сат тық функ ция өз гер мейді, 
өйт ке ні қо сым ша жүк та сы ма лы на сәйкес ке ле-
тін қо сыл ғыш тар нөл ге тең.

Ха лы қа ра лық на рық та транс порт тық кә сі п - 
о рын ның жұ мыс іс теуі нің әде те гі бел гі ле рі 
транс порт тық фир ма лар жә не әртүрлі транс-
порт тың түр ле рі ара сын да ғы бақ та лас тық тың 
кү шеюі ре тін де объек тив ті жағ дай лар, тұ ты ну-
шы лар дың та риф тер ге жә не транс порт тық қыз-
мет көр се ту са па сы на қа таң та лап қоя бас тауы 
бо лып ке ле ді. Ба тыс та ғы ха лы қа ра лық транс-
порт сер ви сі нің со ғыс тан ке йін гі жар ты ға сыр-
лық тә жі ри бе сі көр сет кен дей, транс порт қыз ме-
ті биз нес тің на рық тық инф ра құ ры лым ның, яғ ни 
кең ау қым ды ло гис ти ка лық сер вис тің әл де қай да 
үл кен бө лі гін алып отыр.
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Купенова Ж.Қ., Кишибаева Б.С.

Статистикадағы орташа 
шамалар 

Бұл мақалада статистикадағы орташа шамалардың әдістері мен тә-
сілдері қарастырылған. Орташа шаманың түрлері мен оның қолданылуы,
ерекшеліктері мен формулаларына анықтамалар берілген. Статистикада
көрсеткіштер жиынтығының өзгеруін зерттеу және жиынтықты дәл, дұ-
рыс көрсету үшін және берілген бірліктерді дұрыс қамту үшін ортақ көр-
сеткіштер жүйесі қажет. Мұндай көрсеткіштерді орташа шама әдісі ар-
қылы алады және ол қорытындылаушы көрсеткіш болып табылады. Ор-
таша шамалар дегеніміз біртектес жиынтықты белгілі бір жағдайда және
уақытта өзіне тән белгілері бойынша жинақтап көрсететін орташа сан
мөлшері, яғни біртектес жиынтық бірліктерінің орта есеппен алынатын
белгісінің барлық бірліктерге жатқызылатын сандық шамасы. Орташа
шамалардың ішінде ең кең тарағаны және көп қолданылатыны арифме-
тикалық орташа шама мақаланың өзектілігі болып табылады. Арифмети-
калық орташа шама жалпы жиынтықтағы өзгермелі белгілердің жеке
мәндерінің қосындысы болғанда ғана қолданылады. Оның екі түрі бар:
жай және салмақталған.  

Түйін сөздер: Орташа шама, мода және медиана, жиілік, статис-
тикалық өзгерме, дисперсия. 

Kupenova Zh.K., Kishibayeva B.S.

Mean values 
in statistics

This article discusses the types of averages and performance variations.
The average value is a general indicator of a statistical population, which
repays the individual differences of values of statistical variables, allowing
to compare different set of each other. Average always summarizes
quantitative trait variation, ie, in the mean values individual differences
redeemed units of population due to fortuitous circumstances. In contrast,
the average absolute value of characterizing the level of feature separate
units together, does not allow to compare the characteristic value in units
belonging to different aggregates. So, if you want to compare the levels of
compensation of employees at the two companies, it can not be compared
on the basis of two employees of different companies. Compensation of
employees selected for comparison may not be typical for these
enterprises. If we compare the size of the fund pay for the enterprise in
question, it does not take into account the number of employees and,
therefore, can not determine where the wage level above. In the end, we
can only compare the average, ie, as the average worker receives at each
facility. Thus, it is necessary to calculate the average value of both
generalizing the characteristics of the population. 

Key words: mean value, mode and median frequency, options,
variance. 

Купенова Ж.Қ., Кишибаева Б.С.

Средние  величины 
в  статистике

В данной статье рассматриваются виды средних величин и 
показатели вариации. Средняя величина это обобщающий пока-
затель статистической совокупности, который погашает инди-
видуальные различия значений статистических величин, позво-
ляя сравнивать разные совокупности между собой. Средняя 
всегда обобщает количественную вариацию признака, т.е. в 
средних величинах погашаются индивидуальные различия еди-
ниц совокупности, обусловленные случайными обстоятельства-
ми. В отличие от средней абсолютная величина, характери-
зующая уровень признака отдельной единицы совокупности, не 
позволяет сравнивать значения признака у единиц, относящихся 
к разным совокупностям. Так, если нужно сопоставить уровни 
оплаты труда работников на двух предприятиях, то нельзя срав-
нивать по данному признаку двух работников разных предприя-
тий. Оплата труда выбранных для сравнения работников может 
быть не типичной для этих предприятий. Если же сравнивать 
размеры фондов оплаты труда на рассматриваемых пред-
приятиях, то не учитывается численность работающих и, следо-
вательно, нельзя определить, где уровень оплаты труда выше. В 
конечном итоге сравнить можно лишь средние показатели, т.е. 
сколько в среднем получает один работник на каждом предприя-
тии. Таким образом, возникает необходимость расчета сред-ней 
величины как обобщающей характеристики совокупности.  

Ключевые слова: Средние величины, мода и медиана, частота,
варианта, дисперсия. 
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Статистикада көрсеткіштер жиынтығының өзгеруін зерт-
теу жəне жиынтықты дəл, дұрыс көрсету үшін жəне берілген 
бірліктерді дұрыс қамту үшін ортақ көрсеткіштер жүйесі қа-
жет. Мұндай көрсеткіштерді орташа шама əдісі арқылы ала-
ды жəне ол қорытындылаушы көрсеткіш болып табылады. 

 
ОНҚ=жалпы өнім / егістік жер көлемі            (1) 

 
Бір жұмысшының орташа айлығын есептеу үшін жалпы 

айлық қорды жұмысшылар санына бөледі: 
 

ОНҚ = Жалпы айлық қор / жұмысшылардың саны       (2) 
 
Жай түрі жиынтықта əр белгі тек бір рет кездессе немесе 

барлық белгілердің жиіліктері бірдей болғанда қолданылады. 
Оны келесі формула арқылы есептейді:  

 

 
х

х
n




                                    (3) 

 
мұндағы, х – орташа шама; х – белгілердің жеке сандық мəн-
дері; n – белгі саны. 

Егер жиынтық белгісі бірнеше рет қайталанса, яғни жиі-
лік бірліктерінің саны берілген болса, онда салмақталған түрі 
қолданылады. Ол келесі формуламен өрнектеледі: 

 

 
х

хf
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                                   (4) 

мұндағы f – жиіліктің мəндері. 
Үйлесімдік орташа шама – бұл арифметикалық орташа 

шаманың кері жəне өзгертілген түрі. Егер өзгермелі қатардың 
белгілері мен жиіліктерінің көбейтіндісі бірдей болса немесе 
бірге тең болса, онда жай түрі қолданылады жəне келесі фор-
муламен есептеледі: 

СТАТИСТИКАДАҒЫ 
ОРТАША ШАМАЛАР  
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х
n
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 (5) 

 
мұндағы, n – белгілер саны; 1/х – белгінің жеке 
сандық мəндерінің кері шамасы. 

Егер жиілік мəндері берілмей, белгілердің 
мəндері мен жиіліктерінің көбейтіндісі ғана бе-
рілсе, онда салмақталған түрі қолданылады жə-
не келесі формуламен есептеледі: 

 

 

х
хf
xf
x





 

                        (6) 

мұндағы, х – белгілердің жеке сандық мəндері; 
 хf/x – жиіліктің жалпы санын есептеу. 

Статистикада қорытындылаушы көрсеткіш-
термен қатар өзгермелі белгілердің бөлінуін қо-
сымша сипаттайтын құрылымдық орта шамалар 
да қолданылады. Оған мода мен медиана жатады. 

Мода дегеніміз – статистикалық қатарлар-
дың ішінде ең жиі кездесетін белгінің үлкен ша-
масы, яғни өзгермелі сандық қатарда жиіліктің 
үлкен мəні жатқан белгі. 

 Статистикада мода Мо – əрпімен белгілене-
ді жəне деңгей аралықты қатар берілген болса, 
келесі формуламен анықталады:  

 
 Mo=XMo+dMo _______f Mo –fMo-1________  (7) 

                      (fMo – fMo-1) + (fMo – fMo + 1)  
 

мұндағы, XMo – модалық қатардың деңгей ара-
лығының кіші мəні; dMo – модалық қатардың -
деңгей аралығының айырмасы; f Mo – модалық 
қатардың жиілігі; fMo-1 – модалық қатардың ал-
дыңғы қатар жиілігі; fMo+1 – модалық қатардан 
кейінгі қатар жиілігі. 

Медиана статистикада Ме-əрпімен белгіле-
неді. Егер қатардың белгісі бүтін санмен беріл-
се, медиананы анықтау үшін белгінің рет саны-
на бірді қосып, шыққан қосындыны екіге бөле-
міз, ол келесі формуламен анықталады: 

 

 
Ме

n


1
2                         (8)  

 
мұндағы, n – қатар саны. 

Егер қатар белгісі бүтін санмен жəне жиілік-
пен берілсе, медиананы есептеу үшін жиіліктің 
жинақталған қосындысын тең екіге бөліп, шық-
қан көрсеткішке ½-ді қосамыз. 

Деңгей аралықты қатардан медиананың сеп-
теу үшін келесі формула қолданылады: 

 

 Ме Х d
S S

fме ме

me

ме
 

 1
2 1

            (9) 

 
мұндағы, XMе – медианалық қатардың деңгей 
аралығының кіші мəні; dMе – медианалық қа-
тардың деңгей аралығының айырмасы;  S – 
медианалық қатардың қосындысы;  SMе-1 – 
медианалық қатардың алдыңғы қатардағы жи-
нақталған жиілік қосындысы. 

Мысалы, жоғарыда берілген мəліметтер бо-
йынша медиананы есептеуге болады. Мұнда ме-
диана үшінші қатарда жатыр. 

Өзгерменің өрісі дегеніміз сандық қатар бел-
гілерінің ең үлкен жəне ең кіші шамаларының 
арасындағы айырмашылық. Ол статистикада R-
əрпімен белгіленеді жəне келесі формуламен 
есептеледі: 

 
 R=Xmax- Xmin                     (10) 

  
мұндағы, Xmax – сандық қатардың ең үлкен 
мəні; Xmin – сандық қатар белгілерінің ең кі-
ші мəні. 

 Орташа сызықтық ауытқу дегеніміз əрбір 
белгінің жеке мəнінен арифметикалық орташа 
шаманы алып, одан шыққан ауытқу қосындыны 
белгі санына немесе əр қатардағы ауытқу көр-
сеткіштерін жиіліктеріне көбейтіп, ал оның қо-
сындысын сол жиіліктің жалпы жиынтығына 
бөлгеннен шыққан шаманы айтады. 
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Са ды ха но ва Д.А.,  
Са би то ва Н.С.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ин но ва циялық жо ба лар ды  
вен чур лық қар жы лан ды ру 

ерек ше лік те рі

Қа зір гі на рық за ма нын да ел эко но ми ка сын да мы ту үшін ши кі
зат қа тәуел ді лік тен ары лып, та би ғи ре су рс тар ды өң деу, бә се ке ге 
қа бі лет ті жә не жо ға ры тех но ло гиялан ды рыл ған өнім дер ді өн ді ру,  
инф ра құ ры лым ның дам уын  ин но ва ция тұр ғы сы нан да мы ту ба ғыт та
рын қа рас ты ру ке рек. Ин но ва циялық да му дың не гіз гі құ рал да ры ның 
бі рі – вен чур лық ка пи тал. Ол ин но ва циялық жо ба лар сек то рын да
ғы қар жы лық же тіс пеуші лік мә се ле сін ше ше ді. Жал пы елі міз де жа ңа 
ғы лы митех ни ка лық зерт те ме лер ге мақ сат тал ған бір тұ тас вен чур лық 
қар жы лан ды ру жүйесі нің рет тел меуі бұл на рық тың то лыққан ды жұ
мыс іс те уіне ке дер гі ту ғы зып отыр. Осы жағ дай лар ды ес ке ре оты
рып, бе ріл ген ма қа ла да вен чур лық қар жы лан ды ру дың ерек ше лі гі 
қа рас ты рыл ды. Со ны мен қа тар, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ин
но ва циялық жо ба лар ды вен чур лық қар жы лан ды ру тә жі ри бе сі бо
йын ша мә лі мет тер көр се тіл ді жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ин но ва циялық жо ба лар ды вен чур лық қар жы лан ды ру дың мә се ле ле рі 
анық та лып, оны ше шу жол да ры ұсы ныл ды. 

Тү йін  сөз дер: вен чур лық ка пи тал, вен чур лық биз нес, вен чур лық 
ин но ва циялық қор, вен чур лық қар жы лан ды ру. 

Sadykhanova D.A.,  
Sabitova N.S. 

Features of venture financing 
of innovative projects in the 

Republic of Kazakhstan

Venture financing specific type of financing, with special terms and 
conditions, its main difference from traditional sources – a high degree 
of risk. One of the methods of innovation development – venture capi
tal. Venture capital is an essential source of innovation potential, increase 
business activity and profit. Venture capital is a special form of investing in 
investment objects with a high level of risk, based on the rapid preparation 
of high rates of return. Thus, venture capital is to finance investment in 
new forms of activity, so it is accompanied by a high risk in exchange for a 
substantial income. Venture considered enterprise, whose activity is con
nected with the development of new products, services and technologies 
that are not yet known to the consumer, but have great market potential, 
which is associated with a high risk of market promotion. This innovation 
of their work provides a high income. Attracting venture capital on the one 
hand provides startups more money, social and human capital than busi
ness angels, on the other hand, venture investors with a good reputation, 
experience and connections often offer financing on unfavorable terms.

Key words: venture capital, venture business, venture innovation 
fund, venture financing.

Са ды ха но ва Д.А.,  
Са би то ва Н.С.

Осо бен нос ти вен чур но го  
фи нан си ро ва ния  

Ин но ва ци он ных проек тов  
в Рес пуб ли ке Ка за хс тан 

Вен чур ное фи нан си ро ва ние – спе ци фи чес кий вид фи нан си ро ва
ния с осо бы ми ус ло виями и пра ви ла ми, его глав ное от ли чие от тра
ди ци он ных ис точ ни ков – вы со кая сте пень рис ка. Один из ме то дов 
ин но ва ци он но го раз ви тия – вен чур ный ка пи тал. Вен чур ный ка пи тал 
яв ляет ся важ ней шим ис точ ни ком фор ми ро ва ния ин но ва ци он но го 
по тен циала, уве ли че ния предп ри ни ма тельс кой ак тив нос ти и по лу че
ния при бы ли. Вен чур ный ка пи тал предс тав ляет со бой осо бую фор
му вло же ния ка пи та ла в объек ты ин вес ти ро ва ния с вы со ким уров нем 
рис ка в рас че те на быст рое по лу че ние вы со кой нор мы до хо да. Та
ким об ра зом, вен чур ное фи нан си ро ва ние сос тоит в фи нан си ро ва нии 
ин вес ти ций в но вые фор мы дея тель ности, поэто му оно соп ро вож
дает ся вы со ким рис ком в об мен на по лу че ние зна чи тель но го до хо да. 
Вен чур ным счи тает ся предп рия тие, дея тель ность ко то ро го свя за на 
с раз ра бот кой но вых ви дов про дук ции, ус луг, тех но ло гий, ко то рые 
еще не из ве ст ны пот ре би те лю, но имеют боль шой ры ноч ный по тен
циал, что свя за но с боль шой сте пенью рис ка их прод ви же ния на рын
ке. Имен но ин но ва ци он нос ть их дея тель ности обес пе чи вает по лу че
ние вы со ко го до хо да. Прив ле че ние вен чур но го фи нан си ро ва ния, с 
од ной сто ро ны, пре дос тав ляет стар та пам боль ше де неж но го, со ци
ально го и че ло ве чес ко го ка пи та ла, чем биз несан ге лы, но, с дру гой 
сто ро ны, вен чур ные ин вес то ры с хо ро шей ре пу та цией, опы том и свя
зя ми за час тую пред ла гают фи нан си ро ва ние на не вы год ных ус ло виях. 

Клю че вые сло ва: вен чур ный ка пи тал, вен чур ный биз нес, вен чур
ный ин но ва ци он ный фонд, вен чур ное фи нан си ро ва ние.
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Қа зір гі жа ңа тех но ло гиялар за ма нын да ин но ва циялық жо-
ба лар эко но ми ка лық өсім нің не гіз гі фак тор ла ры ре тін де қа-
рас ты ры ла ды, де ген мен, бұл жо ба лар қа жет ті қар жы лан ды ру 
мә се ле сі бо йын ша қиын дық қа ұшы рай ды. Ин но ва циялық қыз-
мет пен әдет те ин но ва цияны өз қа ра жа ты есе бі нен қар жы лан-
ды ра ал майт ын жә не банк тік не сиеге қол же тім ді лі гі тө мен ор та 
жә не ша ғын биз нес өкіл де рі айна лы са ды. Ше тел тә жі ри бе сі не 
сәй кес, бұл жо ба лар ды ак ционер лік ка пи тал ды қар жы лан ды ру 
ар қы лы жү зе ге асы ру тиім ді бо лып отыр. Мұн дай қар жы лан ды-
ру дың көз де рі вен чур лық ка пи тал қор ла ры мен биз нес-пе ріш-
те лер бо лып та бы ла ды. 

Ин но ва циялық жо ба лар ды қар жы лан ды ру дың ма ңыз ды 
көз де рі нің бі рі бо лып са на ла тын вен чур лық ка пи тал – тәуе кел-
ді ка пи тал де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Вен чур лық ка пи тал – бұл 
жо ға ры та быс ты кү ту де тәуе кел ге ие, жа ңа да мып ке ле жат қан 
не ме се на рық та ғы орын үшін кү ре се тін кә сі по рын дар мен фир-
ма лар ды қар жы лан ды ру ға ар нал ған ин вес тор дың ка пи та лы.

Биз нес-пе ріш те лер – жо ға ры тех но ло гиялық, жас кә сі по-
рын дар ға ті ке лей қар жы лан ды ру жа сайт ын ау қат ты адам дар. 
Олар әзір ге бо ла ша ғы бел гі сіз, «стар тап» ке зе ңін де гі жо ба лар-
ды жү зе ге асы ра ды. Биз нес жә не кә сіп кер лік те гі «биз нес-пе-
ріш те лер дің» тә жі ри бе сі жас кә сі по рын дар дың дам уын ың бас-
тап қы ке зе ңін де ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. 

Ин вес тор лар дың қы зы ғу шы лы ғын оята тын ин но ва циялық 
жо ба лар дың таң далуын ың не гіз гі кри те рий ле рі ре тін де жо-
ба ның ерек ше лі гі мен жа ңа лы ғы, өнім нің сыртқы жә не іш кі 
на рық та сұ ра ныс қа ие бо луы, ин тел лек ту ал ды мен шік ті қор-
ғау құ қы ғы ның қа рас ты ры луы, өн ді ріс ті бас тау жә не жо ба дан 
шы ғу, яғ ни, ком па нияның өзі не тиесі лі ак циясын са ту ар қы лы 
жо ба дан ке ту мүм кін ді гі есеп те ле ді. Вен чур лық қар жы лан ды-
ру дәс түр лі қар жы лан ды ру дан әл де қай да өз ге ше. Оның не гіз гі 
бел гі ле рі: 

– Қыс қа уа қыт та да му мүм кін ді гі бар жа ңа не ме се қыз мет 
ету ші фир ма лар ин вес ти цияла на ды.

– Көп те ген ин но ва циялық жо ба лар 3-5 жыл дан ке йін  та-
быс әке ле бас тайды, сол се беп ті вен чур лық қар жы лан ды ру ұзақ 
мер зім ге есеп тел ген.

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 

ИН НО ВА ЦИЯЛЫҚ  
ЖО БА ЛАР ДЫ  
ВЕН ЧУР ЛЫҚ  

ҚАР ЖЫ ЛАН ДЫ РУ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ин но ва циялық жо ба лар ды вен чур лық қар жы лан ды ру ерек ше лік те рі

– Ин вес тор лар қар жы қа ра жат тар ды ұсы-
ну мен ға на шек тел мей ді, со ны мен қа тар, жа ңа 
ком па нияны бас қа ру да бел сен ді лік та ны та ды. 
Ин вес тор ка пи тал ұсын ған кә сі по рын ға әр түр-
лі кө мек көр се ту ге да йын  бо лу ке рек. Мә се лен, 
бас қа ру ға қа ты су, ке ңес бе ру, бай ла ныс тар-
ды рет теу жә не т.б. Мұн да ғы бас қа ру ға қа ты су 
тәуе кел дең гейін тө мен де тіп, ка пи тал са лы мы-
ның та быс нор ма сын жо ға ры ла та ды. 

– Ба қы лау па ке ті нің ре ци пиент ком па нияға 
тиесі лі лі гі. Қар жы лан ды рыл ған ком па ния ба қы-
лау па ке тін ием де нуі оның биз нес тік дам уына 
бел сен ді қа тыс уын ың сти му лы.

– Тәуеке лі жо ға ры қар жы лан ды ру ғы лы ми-
тех ни ка лық прог ресс тің ең да мы ған ба ғыт та-
рын да жү зе ге асы ры ла ды. Бел гі сіз дік тің жо ға ры 
дең гейі вен чур лық қор лар дың жо ба ға қар жы-
лан ды ру жүр гі зу ге ке дер гі бо ла ал май ды, се бе бі, 
мұн да та быс ты та бу дың ең жо ға ры мүм кін ді гі 
жа сы рыл ған. 

– Ин вес тор лар жо ба бо йын ша бар лық жа-
уап кер ші лік пен қар жы лық тәуе кел ді кә сіп кер-
мен бө лі се ді. 

Ше тел тә жі ри бе сі бо йын ша әр бір вен чур лық 
қор жы лы на 400 биз нес-жос пар қа рас ты рып, 
ор та ша есеп пен со ның бе се уін  ға на қар жы лан-
ды ра ды. Мә се лен, вен чур лық қор лар бір ком па-
нияға 10 мил лион дол лар кө ле мін де қар жы лан-
ды ру жа са са, жо ба дан шы ғу ке зін де оны 200-400 
мил лион АҚШ дол ла ры на са та ды. Осы лай ша, 
вен чур лық қор лар дың не гіз гі мақ са ты – өте жо-
ға ры тәуе кел ге сәй кес ең жо ға ры пай да та бу [1].

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да вен чур лық 
қар жы лан ды ру 2003-2004 жыл да ры да ми бас-
та ды. Бұл Ұлт тық ин но ва циялық жүйені құ ру 
жә не же тіл ді ру бағ дар ла ма сы ның бө лі гі бо лып 
та бы ла ды. Қа зақ стан да ғы бас тап қы ке зең де-
гі вен чур лық қор лар ды құ ру тек мем ле кет тің 
бел гі лі бір мөл шер де үле сі нің бо луы ар қы лы 
жүр гі зіл ді. Вен чур лық ин ду ст рия ның құ ры лу 
ке зе ңін де мұн дай мем ле кет тің қа ты су сыз ба сы 
бар лық да мы ған мем ле кет тер дің тә жі ри бе сін де 
қол да ныл ған. 

Вен чур лық қор лар ды құ ру ға мем ле кет аты-
нан Қа зақ стан ның да му инс ти ту ты – «Қа зы на» 
ор нық ты да му қо ры на кі ре тін «Ұлт тық ин но ва-
циялық қор» не гіз бол ған. 2004 жыл дан «Ұлт тық 
ин но ва циялық қор» қа за қс тан дық ин вес тор лар-
мен бі рі гіп, 6 вен чур лық қор құр ды: «Ад вант» 
вен чур лық қо ры» АҚ, «Вен чур лық «Әре кет» 
жо ға ры тех но ло гиялар қо ры» АҚ, «Сент рас» 
АИФРИ» АҚ, «Glotur Technology Fund» АИФ-
РИ» АҚ, «Almaty Venture Capital» АҚ, «Logycom 
Perspective Innovations» АИФРИ» АҚ. 

Бі рың ғай ба ға лы қа ғаз дар ды тір кеу са тис ти-
ка сы на сәй кес, « Тәуе кел ге не гіз дел ген қар жы-
лан ды ру ак ционер лік қар жы лан ды ру қо ры» АҚ 
ны са нын да ғы 28 вен чур лық қор лар тір кел ген. 
На рық та ғы не гіз гі ойын шы «Тех но ло гиялық да-
му бо йын ша ұлт тық агент тік» АҚ [2]. 

Елі міз 2010-2020 жыл дар ға ар нал ған үде ме-
лі ин ду ст риал ды-ин но ва циялық да му бағ дар ла-
ма сын қа был да ған. Үде ме лі ин ду ст риал ды-ин-
но ва циялық да му бағ дар ла ма сы ның бі рін ші бес 
жыл ды ғы кө ле мін де 17 мл рд. АҚШ дол ла ры со-
ма сы на 770 жо ба ен гі зіл ген (оның ішін де 4,7 мл-
рд. АҚШ дол ла ры со ма сы на ше тел дік ин вес тор-
лар дың қа ты суымен 65 жо ба). Ағым да ғы жы лы 
2020 жыл ға де йін гі үде ме лі ин ду ст риал ды-ин но-
ва циялық да му бағ дар ла ма сы бо йын ша жұ мыс-
тар бас тал ды. Мем ле кет та ра пы нан кө мек ті мак-
си мал ды түр де ала тын ал ты сек тор анық тал ды: 

– Азық-тү лік өн ді рі сі
– Ма ши на жа сау 
– Түр лі түс ті жә не қа ра ме тал лур гия 
– Мұ най өң деу жә не мұ най-хи мия
– Аг ро хи мия жә не өнер кә сіп тік хи ми кат
– Құ ры лыс ма те ри ал да ры [3] 
Қа зақ стан да ин но ва циялық қар жы лан ды ру 

мә се ле сі не соң ғы жыл да ры ға на ерек ше кө ңіл 
ауда ра бас та ған се беп ті ин но ва циялық жо ба лар-
ды вен чу рлық қар жы лан ды ру ды жү зе ге асы ра-
тын қор ла ры ның қыз мет те рі нің әлі де кем ші лік-
те рін бай қай мыз. Олар: 

– Вен чур лық қор лар құ ры лыс пен, ағаш өң-
деумен, қап тау мен айна лы са тын ком па ниялар-
ды ин вес ти циялай ды. Яғ ни, на ғыз тех но ло-
гиялық ком па ниялар ға қы зы ғу шы лы ғы аз. Бұл 
вен чур лық қор лар дың private equity қор ла ры мен 
бір дең гейде ті ке лей же ке ин вес ти циялау ды жү-
зе ге асы ра ты нын көр се те ді. 

– Ше тел дік вен чур лық ка пи тал жа ңа тех-
но ло гиялар ды ен гі зу ке зін де туын дайт ын тәуе-
кел дер ді қа был да май ды. Бұл өз ке зе гін де Қа-
зақ стан ның тех но ло гиялық қайта құ рылуына 
мүм кін дік бер мейді. 

– Вен чур лық қор лар қыз ме тін ұзақ мер зім ді, 
та ри хы бар ком па ниялар ды қар жы лан ды ра ды.

– Ке лі сім нің ор таша кө ле мі 1 000 000 – 
10 000 000 АҚШ дол ла ры.

– Вен чур лық қор лар дың са лым да ры ның 
та быс ты лы ғы жы лы на 15,75% – 70% ара лы ғын 
қам ти ды.

– Жо ба дан шы ғу ак ция па ке тін ст ра те-
гиялық әріп тес те рі не са ту ар қы лы жү зе ге асы-
ры ла ды.

Қа зақ стан Ре су пб ли ка сы ның ин но ва циялық 
жо ба лар ды вен чур лық қар жы лан ды ру өсі мі мен 
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оның тиім ді лі гін қам та ма сыз ету үшін бір не ше 
мә се ле лер ке дер гі бо лып отыр. Вен чур лық кә-
сіп кер лік ті қол дау мақ са тын да мем ле кет ал дын-
да ғы мін дет тер қан дай? Вен чур лық ин ду ст рия 
«өз бе ті мен» өмір сү ре ал май ды. Ол қар жы лық 
ор та, өнер кә сіп тік-өн ді ріс тік сек тор, ұлт тық ин-
но ва циялық жүйе, кор по ра тив ті бас қа ру дың мә-
де ниет дең гейі жә не кә сіп кер лік бел сен ді лі гі не 
ті ке лей бай ла ныс ты. 

Кә сі по рын – ре ци пиент тер ді із деуде жә не 
ин но ва циялық жо ба лар ды вен чур лық қар жы-
лан ды ру ке зін де қиын дық тар ды Қа зақ стан да ғы 
вен чур лық биз нес тің дам уына ке дер гі бо лып 
отыр ған ин тел ле ку тал ды мен шік на ры ғы ның 
ақ па рат та ры ның анық сыз ды ғы ту ғы за ды. Бұл 
мә се ле ні ше шу де вен чур лық жо ба лар дың жәр-
мең ке ле рі – ин вес ти циялық кон фе рен ция лар ма-
ңыз ды рөл ат қа руы мүм кін. Со ны мен қа тар, вен-
чур лық қар жы лан ды ру жо ба ла рын тал дау мен 
эко но ми ка лық жә не қар жы лық есеп ті лік те кө-
мек те су, вен чур лық биз нес тің дам уын  же дел де-
ту үшін елі міз дің эко но ми ка лық инс ти тут та ры-
ның мүм кін дік те рін мақ сат ты пай да ла ну ке рек. 

Инс ти ту ционал ды ин вес тор лар ды ин но ва-
циялық жо ба лар ға жә не тех но ло гиялық сек тор-
лар ға бас тап қы жә не ер те ке зең дер де гі ин вес ти-
циялау ға ма ман дан ды рыл ған вен чур лық ка пи тал 
қор ла ры на на зар ау дар ту қиын. Оның бас ты се-
беп те рі нің бі рі – мұн дай жо ба лар дың та бы сы-
ның тө мен ді гі. Сол се беп ті мем ле кет та ра пы нан 
ер те ке зең дер де гі қор лар мен тех но ло гиялық 
қор лар дың та быс ты лы ғын жо ға ры ла ту үшін 
инс ти ту ционал ды ин вес тор лар ды ын та лан ды ру 
мақ са тын да іс-әре кет тер жа сау ке рек. Мә се лен, 
Гол лан дия үкі ме ті же ке ком па ниялар ға ин вес ти-
циялау ке зін де гі мүм кін бо ла тын шы ғын дар дың 
жар ты сын жа бу ға ке піл бе ре ді. Мем ле кет қа зір гі 
уа қыт та вен чур лық ин вес тор лар ара сын да сұ ра-
ныс қа ие емес сек тор да ғы ком па ниялар ды қар-
жы лан ды ру ар қы лы вен чур лық ин вес тия лар ды 
тар тып, одан ары қа рай қар жы лан ды ру ды қам-
та ма сыз ету не ме се вен чур лық ка пи тал дың же-
ке қор ла ры мен бі рі гіп, ин вес ти циялау ды жү зе ге 
асы руы тиіс. 

Қа зақ стан Рес пуб ли кас ының Са лық Ко дек-
сін де вен чур лық қыз мет ті ті ке лей ын та лан ды ру 
ны сан да ры қа рас ты рыл ма ған. Үкі мет ак ционер-
лік ин вес ти циялау мен бай ла ныс ты са лық тық 
же ңіл дік тер ді қа рас ты руы ке рек. 

Елі міз де вен чур лық жо ба лар дан шы ғу на ры-
ғы да мы ма ған. Вен чур лық қар жы лан ды ру дың 

да муы тек вен чур лық қор ды құ ру жә не қа ра жат-
та рын ор на лас ты ру сұ рақ та рын мін дет те мей ді, 
со ны мен қа тар, жо ба дан шы ғу мүм кін ді гі қа ра-
лу ке рек. Жо ба дан та быс ты шы ғу бұл вен чур-
лық ин вес тор үшін де, жо ба үшін де не гіз гі ке зең 
бо лып та бы ла ды. Екі жақ тың да қы зы ғу шы лы-
ғын қа на ғат тан ды ра тын жо ба дан шы ғу ны са ны 
– ак циялар ды ор на лас ты ру ар қы лы шы ғу. Ак-
циялар ды private placement (же ке са ты лым) ре-
тін де не ме се IPO тү рін де ор на лас ты ру ар қы лы 
жү зе ге асы ры ла ды. Ин вес тор жо ба дан шық қан-
да, ком па ния биз нес тің дам уына қо сым ша қа ра-
жат тарт уына мүм кін дік ала ды. IPO екі жақ тың 
да қы зы ғу шы лық та рын қа рас ты ру ға мүм кін дік 
бе ре ді, кей бір вен чур лық қор лар ба ға лау жа сау 
ар қы лы IPO на ры ғы на шы ға ал май ды деп та ныл-
ған ком па ниялар ды қар жы лан дыу дан бас тар та-
ды [4]. 

Қа зақ стан да «Ха лық тық IPO» бағ дар ла ма сы 
2011 жыл дың қыр күйе гін де бе кі тіл ді. Бағ дар ла-
ма бо йын ша бі рін ші «Каз ТрансОйл» АҚ ком па-
ниясы ның ак цияла ры ұсы ныл ды. Бұл ком па ния 
ҚР бар лық ма ги ст рал дық мұ най жол да ры жә не 
су жол да ры құ ры лы сы жә не қыз мет көр се ту мен 
айна лы са ды. 2015 жыл ғы бағ дар ла ма қа ты су шы-
ла ры: «KEGOG» АҚ (жо ға ры воль тты же лі лер 
бо йын ша электр энер гия сын та сы мал дау жә не 
бө лу), «Эйр Астана» АҚ (әуе ком па ниясы), «Каз-
Тра нсГаз» АҚ (газ сек то ры), «Сам рұқ-Энер го» 
АҚ (жы лу жә не электр энер гиясы ның өн ді рі сі, 
энер ге ти ка лық кө мір ді алу, электр энер гия сын 
бе ру жә не та ра ту). 

Қа зақ стан Үкі ме ті вен чур лық қар жы лан-
ды ру дың мүм кін дік те рі мен оның да муы үшін 
жүр гі зі ліп отыр ған іс-ша ра лар ту ра лы ха лық ты 
то лық ақ па рат тан ды ру ке рек. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның мем ле кет тік құ ры лым да ры вен чур-
лық ин ду ст рия мен вен чур лық мә де ниет ту ра лы 
қо ғам дық-әлеу мет тік тү сі нік пен оның ма ңы зы-
ды лы ғы ту ра лы мақ сат ты іс-ша ра лар жүр гі зуі 
ке рек. 

Қо ры та айт қан да, ин но ва циялық жо ба лар-
ды вен чур лық қар жы лан ды ру қа зір гі уа қыт та 
елі міз де ен ді қол ға алы нып жат қан дық тан, бұл 
қар жы лан ды ру тү рі қа жет дең гейде да мы ма ған 
сек тор бо лып та бы ла ды. Сон дық тан жо ға ры да 
атал ған ша ра лар ды Қа зақ стан қол ға алуы тиіс. 
Се бе бі, жа ңа тех но ло гиялар за ма нын да елі міз дің 
ин но ва циялық жо ба лар ға тез бейім де ліп, үл кен 
эко но ми ка лық сер пі ліс тер жа сау – бү гін гі күн-
нің та ла бы. 
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Ос нов ные нап рав ле ния  
ре гу ли ро ва ния рын ка  

го су да рст вен ных цен ных бу маг

Расс мот ре ны ос нов ные ус ло вия раз ви тия фи нан со во го рын ка и 
сни же ния до ход нос ти го су да рст вен ных цен ных бу маг, так как вы со кая 
до ход ность ве дет не толь ко к уве ли че нию стои мос ти обс лу жи ва ния 
го су да рст вен но го дол га, но и по вы шению об щего уро вня цен на заем
ные ре сур сы. Сей час мно гие ком мер чес кие бан ки расс мат ри вают ры
нок ГЦБ как наибо лее на деж ный и в дос та точ ной сте пе ни до ход ный 
объект вло же ния сво бод ных фи нан со вых ре сур сов. Имен но поэто му в 
своем ар се на ле они в боль шинс тве слу чаев имеют два ос нов ных ис точ
ни ка до хо дов – вк ла ды в инс тру мен ты рын ка го су да рст вен ных цен ных 
бу маг и ко мис сион ные за пре дос тав ле ние ус луг. Ры нок цен ных бу маг 
– это не обо соб лен ная сис те ма, а сег мент рын ка, ко то рый не мо жет 
функ цио ни ро вать без всес то рон не го раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки в 
це лом. Сос тоя ние фи нан со во го рын ка за ви сит от ря да фак то ров, сре
ди ко то рых глав ную роль иг рают тем пы инф ля ции.

Клю че вые сло ва: Го су да рст вен ные цен ные бу ма ги, фи нан со вые 
ре сур сы, фи нан со вый ры нок, до го вор, дис кон ти ро ва ние, го су да рст
вен ные об ли га ции.

Imankulova B.B.,
Kalymbekova Zh.K.

The main directions of regulation 
of the market for government 

securities

Are considered, the main conditions of development of the financial 
market and decline in yield of the state securities as high profitability con
ducts not only to increase in cost of service of a public debt, but also raises 
an overall price level by loan resources. Now many commercial banks 
consider the GTsB market as the most reliable and sufficiently profitable 
object of an investment of free financial resources. For this reason in the 
arsenal they in most cases have two main sources of the income – deposits 
to tools of the market of the state securities and commission charges for 
rendering of services. The securities market is not isolated system, and a 
segment of the market which cannot function without an allaround de
velopment of market economy as a whole. The condition of the financial 
market depends from of some factors among which the leaging role is 
played with paces of inflation.

Key words: State securities, financial resources, financial market, con
tract, discounting, state bonds.

Иман ку ло ва Б.Б.,  
Ка лым бе ко ва Ж.К.

Мем ле кет тік ба ға лы қа ғаз дар 
на ры ғын рет теу дің  

не гіз гі ба ғыт та ры

Қар жы на ры ғын да мы ту жә не мем ле кет тік ба ға лы қа ғаз дар бо
йын ша та быс ты лық тың тө мен деуі нің не гіз гі шарт та ры қа рас ты рыл
ған. Қа зір көп те ген ком мер циялық банк тер бос қар жы ре су рс та рын 
ин вес ти циялау ең се нім ді жә не жет кі лік ті тиім ді объек ті сі ре тін де 
мем ле кет тік ба ға лы қа ғаз дар на ры ғын есеп тейді. Сон дық тан көп 
жағ дайда осы қыз мет тер мен мем ле кет тік ба ға лы қа ғаз дар на ры ғы
ның құ рал дар да рын да ғы са лым дар – та быс тың екі не гіз гі көз де рі бо
лып та бы ла ды. Ба ға лы қа ғаз дар на ры ғы оқ шаулан ған жүйе ға на емес, 
ол тұ тас тай ал ған да на рық тық эко но ми ка ның жанжақ ты дам уын сыз 
жұ мыс іс тей ал майт ын на рық тың сег мен ті бо лып та бы ла ды. Қар жы 
на ры ғы ның жағ дайы кей бір фак тор лар ға бай ла ныс ты, олар дың ара
сын да бас ты рөл ді инф ля ция қар қы ны ала ды.

Тү йін  сөз дер: Мем ле кет тік ба ға лы қа ғаз дар, қар жы лық ре су рс
тар, қар жы на ры ғы, ке лі сімшарт, дис конт тау, мем ле кет тік об ли га
циялар.
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Ры нок го су да рст вен ных цен ных бу маг фор ми ро вал ся пос-
те пен но. Соз да ние за от но си тель но ко рот кое вре мя удов лет во-
ри тель но функ цио ни рующе го рын ка го су да рст вен ных цен ных 
бу маг яв ляет ся плю сом для эко но ми ки ст ра ны, тем не ме нее 
дан ный ры нок имеет про ти во ре чия, ко то рые долж ны быть уст-
ра не ны пу тем его даль нейше го со вер шенс тво ва ния. Во-пер-
вых, этот ры нок кон цент ри рует боль шую час ть всех сво бод ных 
ры ноч ных ре сур сов, отв ле кая их тем са мым от ин вес ти ци он-
ных вло же ний в реаль ный сек тор эко но ми ки. Поэто му дол жен 
сох ра нять ся конт роль за тем, что бы эмис сия ГЦБ ос та ва лась 
в гра ни цах, не под ры вающих ин вес ти ци он ные перс пек ти вы. 
Во-вто рых, пос тоян ное на ра щи ва ние вы пус ка го су да рст вен-
ных дол го вых обя за тель ств при во дит к по вы ше нию рас хо дов 
го су да рс тва по обс лу жи ва нию дол га, а так же на ру шает соот-
но ше ние по то ков фи нан со вых ре сур сов меж ду го су да рст вом и 
предп риятием. 

Ос нов ным ус ло вием раз ви тия фи нан со во го рын ка яв ляет-
ся сни же ние до ход нос ти го су да рст вен ных цен ных бу маг, так 
как вы со кая до ход ность ве дет не толь ко к уве ли че нию стои-
мос ти обс лу жи ва ния го су да рст вен но го дол га, но и по вы шению 
об щего уро вня цен на заем ные ре сур сы. Сей час мно гие ком-
мер чес кие бан ки расс мат ри вают ры нок ГЦБ как наибо лее на-
деж ный и в дос та точ ной сте пе ни до ход ный объект вло же ния 
сво бод ных фи нан со вых ре сур сов. Имен но поэто му в своем 
ар се на ле они в боль шинс тве слу чаев имеют два ос нов ных ис-
точ ни ка до хо дов – вк ла ды в инс тру мен ты рын ка го су да рст вен-
ных цен ных бу маг и ко мис сион ные за пре дос тав ле ние ус луг. 
Все это зна чи тель но ос лож няет си ту ацию с ин вес ти ро ва нием 
реально го сек то ра эко но ми ки. 

Необ хо ди мо от ме тить, что в про цес се раз ви тия все же уда-
лось зна чи тель но сни зить до ход ность го су да рст вен ных цен ных 
бу маг за счет ак ти ви за ции на рын ке на ко пи тель ных пен сион-
ных фон дов, дан ная тен ден ция, воз мож но, бу дет сох ра нять ся. 
Од на ко дос тичь оп ти маль но го уров ня до ход нос ти, соот ве тс-
твующе го реаль ным воз мож нос тям эко но ми чес кой сис те мы, 
на се год няш ний день по ка не уда лось.

Од ной из мер по сни же нию стои мос ти обс лу жи ва ния го-
су да рст вен но го дол га яв ляет ся его рест рук ту ри за ция в поль-

ОС НОВ НЫЕ  
НАП РАВ ЛЕ НИЯ  

РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ  
РЫН КА  

ГО СУ ДА РСТ ВЕН НЫХ 
ЦЕН НЫХ БУ МАГ
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зу бо лее дол гос роч ных заимс тво ва ний. Ми нис-
терст вом фи нан сов предп ри ни мают ся ша ги по 
уд ли не нию сро ков зай мов, тем не ме нее сей час, 
как и преж де, в ст рук ту ре рын ка ГЦБ боль шую 
час ть за ни мают крат кос роч ные инс тру мен ты. 
Кро ме то го, стои мос ть обс лу жи ва ния го су да рст-
вен но го дол га мож но умень шить, уве ли чив чис-
ло ин вес то ров, же лающих участ во вать в кре ди-
то ва нии го су да рс тва. 

На се год няш ний день ак ту аль ным яв ляет-
ся прив ле че ние на ры нок на се ле ния и не ре зи-
ден тов. По ми мо прив ле че ния сбе ре же ний на-
се ле ния, зна чи тель но уве ли чить воз мож нос ти 
ин вес ти ци он но го ме ха низ ма поз во ляет учас тие 
не ре зи ден тов на рын ке цен ных бу маг. Пер вый 
шаг в нап рав ле нии ре ше ния дан ной за да чи уже 
сде лан – при ня то прин ци пи альное ре ше ние о до-
пус ке не ре зи ден тов на внут рен ний ры нок го су-
да рст вен ных цен ных бу маг.

Перс пек ти ва учас тия иност ран ных ин вес-
то ров на рын ке цен ных бу маг бу дет нап ря мую 
за ви сеть от уме ния преодо леть кри зис до ве рия 
со сто ро ны за пад ных ин вес то ров, ко то рые еще 
очень пло хо зна ко мы с ус ло виями и осо бен-
нос тя ми оте че ст вен но го фон до во го рын ка, что-
бы в боль ших масш та бах за нять ся опе ра циями 
с но вы ми для них инс тру мен та ми. Даль нейшее 
со вер шенс тво ва ние рын ка го су да рст вен ных 
дол го вых обя за тель ств пред по ла гает раз ви тие 
сек то ра го су да рст вен ных цен ных бу маг мест-
ных ис пол ни тель ных ор га нов.

В соот ве тс твии с За ко ном Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан «О бюд жет ной сис те ме» мест ные ис-
пол ни тель ные ор га ны имеют пра во заимс тво-
вать средс тва у юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц, 
иност ран ных го су да рс тв для фи нан си ро ва ния 
ре гиональ ных ин вес ти ци он ных прог рамм, сог-
ла со ван ных с пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Ка-
за хс тан. Заимс тво ва ние мо жет осу ще ств лять ся 
в фор ме до го во ров (сог ла ше ний) зай ма или вы-
пус ка цен ных бу маг мест ных ис пол ни тель ных 
ор га нов. Ос но вы ваясь на из дан ном пра ве, Ман-
гыс таус кая об лас ть впер вые в ис то рии фи нан-
со во го рын ка Ка за х стана произ ве ла эмис сию 
ва лют ных об ли га ций мест ных ис пол ни тель ных 
ор га нов на сум му око ло 3 млн. долл. США. 

По тен циал рын ка му ни ци паль ных цен ных 
бу маг неог ра ни чен, и его раз ви тие мо жет стать 
од ним из клю че вых ком по нен тов рос та эко но-
ми ки в бли жай шие го ды. Го во ря о даль нейшем 
раз ви тии рын ка го су да рст вен ных цен ных бу-
маг, нель зя не зат ро нуть воп ро са о перс пек ти вах 
заимс тво ва ния на меж ду на род ных рын ках ка пи-
та ла. Перс пек ти вы ка за хс танс ких ев ро об ли га-

ци он ных вы пус ков бу дут за ви сеть как от го су да-
рст вен но го под хо да к ре гу ли ро ва нию внеш них 
зай мов, так и от тен ден ций раз ви тия ми ро во го 
рын ка пос ле не дав не го кри зи са. От но си тель-
ная вы год ность ев ро об ли га ций по от но ше нию к 
внут рен ним го су да рст вен ным цен ным бу ма гам 
бу дет за ви сеть, во-пер вых, от срав ни тель ной 
ди на ми ки их до ход нос ти, во-вто рых, от тем пов 
при рос та кур сов иност ран ных ва лют.

В бу ду щем воз мо жен вы ход на ры нок ев ро-
об ли га ций и ква зи су ве рен ных заем щи ков в ли-
це мест ных ор га нов уп рав ле ния. Но для на ча ла 
мест ным ис пол ни тель ным ор га нам необ хо ди мо 
приоб рес ти дос та точ ный опыт по вы пус ку цен-
ных бу маг на внут рен нем рын ке.

В Ка за х стане бу дет сфор ми ро ва на сис те-
ма го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния фон до во го 
рын ка, поз во ляющая обес пе чить эф фек тив ную 
за щи ту прав и ох ра няе мых за ко ном ин те ре сов 
ин вес то ров. Для соз да ния реаль ных ме ха низ мов 
реали за ции дан ной за да чи бу дет, преж де все го, 
уси ле на роль На циональ ной ко мис сии Рес пуб-
ли ки Ка за хс тан по цен ным бу ма гам как ор га на 
го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных 
бу маг. В этих це лях по мощью рын ка го су да рст-
вен ных цен ных бу маг осу ще ст вляет ся заимс-
тво ва ние го су да рст вом вре мен но сво бод ных 
де неж ных средс тв у ком мер чес ких бан ков, фи-
нан со вых ком па ний и на се ле ния, и по лу чен ные 
та ким об ра зом де неж ные ре сур сы ис поль зуют ся 
для неинф ля ци он но го фи нан си ро ва ния де фи ци-
та рес пуб ли канс ко го и мест ных бюд же тов. Кро-
ме то го, дан ный сек тор фон до во го рын ка имеет 
осо бо важ ное зна че ние. Для эко но ми ки ст ра ны 
выступает как инс тру мент де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки, как клю че вой по ка за тель сос тоя-
ния фи нан со вой сис те мы го су да рс тва, а так же 
ориен тир для за ру беж ных ин вес то ров.

Ка за хс танс кий фон до вый ры нок по ка не пе-
ре шел к ста дии ак тив но го рос та, что вы ра жает ся 
в низ кой эмис сион ной ак тив нос ти ор га ни за ций 
– эми тен тов не го су дарст вен ных цен ных бу маг. 
По ло жи тель ный опыт в вы пус ке прин ци пи ально 
но во го инс тру мен та – об ли га ций мест ных ис-
пол ни тель ных ор га нов – бу дет спо со бс тво вать 
то му, что в бу ду щем фи нан со вый ры нок по лу-
чит до пол ни тель ные инс тру мен ты, а ка за хс танс-
кая эко но ми ка – до пол ни тель ные фи нан со вые 
ре сур сы.

Ры нок цен ных бу маг всег да был и бу дет ин-
ди ка то ром фи нан со во-эко но ми чес ко го здо ровья 
го су да рс тва: рез кое па де ние бир же вых кур сов 
слу жит гроз ным предз на ме но ва нием об щей фи-
нан со вой ка та ст ро фы в ст ра не, вся кое же ожив-
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ле ние эко но ми ки не мед лен но ска зы вает ся на 
объе мах фи нан со вых опе ра ций.

Для пол но цен но го функ цио ни ро ва ния рын-
ка цен ных бу маг необ хо ди мо соз да ние ме ха низ-
ма го су да рст вен но го ре гу ли ро ва ния фон до во го 
рын ка, со че тающе го в се бе учет ин те ре сов ин-
вес то ров и го су да рс тва, с мак си маль но воз мож-
ным его нев ме ша тель ст вом в прак ти ку фон до-
вой тор гов ли. Сле дует пос тоян но изу чать опыт 
дру гих ст ран, что бы в про цес се раз ви тия рын ка 
цен ных бу маг из бе жать мно гих оши бок. Зна чи-
тель ный им пульс при даст учас тие иност ран ных 
ин вес то ров, по мощь ком пе те нт ных меж ду на-
род ных ор га ни за ций.

Го су дарс тво так же долж но под дер жи вать 
иност ран ных порт фель ных ин вес то ров, ориен-
ти ро ван ных на дол гос роч ное при су тс твие на ка-
захс танс ком рын ке цен ных бу маг. Необ хо ди мо 
за щи тить внут рен ний фи нан со вый ры нок с по-
мощью конт ро ля при то ка иност ран ных ин вес ти-
ций в те или иные сек то ры эко но ми ки, а так же 
их пе ре расп ре де ле ние, ис хо дя из приори те тов 
го су да рс тва.

Оте че ст вен ный ры нок цен ных бу маг дол жен 
пре дос та вить граж да нам рес пуб ли ки воз мож-
нос ть бесп ре пя тст вен но го учас тия в про цес се 
 станов ле ния рын ка и ис поль зо ва ния цен ных бу-
маг как аль тер на тив но го ва ри ан та ин вес ти ро ва-

ния сво бод ных фи нан со вых ре сур сов. Имен но 
эти воз мож но сти поз во лят реали зо вать пред ла-
гаемую На циональ ной ко мис сией Рес пуб ли ки 
Ка за хс тан по цен ным бу ма гам мо дель раз ви тия 
рын ка цен ных бу маг.

Из все го вы ше из ло жен но го мож но сде лать од-
ноз нач ный вы вод, что ог ром ное мес то сре ди инс-
тру мен тов фон до во го рын ка за ни мают цен ные 
бу ма ги. Во всем ми ре го су дарс тва и их уч реж де-
ния яв ляют ся круп нейши ми заем щи ка ми ка пи та-
ла. С по мощью рын ка го су дар ст вен ных цен ных 
бу маг осу ще ст вляет ся заимс тво ва ние го су дарст-
вом вре мен но сво бод ных де неж ных средс тв у 
ком мер чес ких бан ков, фи нан со вых ком па ний и 
на се ле ния, и по лу чен ные та ким об ра зом де неж-
ные ре сур сы ис поль зуют ся для неинф ля цион но-
го фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли канс ко го 
и ме ст ных бюд же тов. Кро ме то го, дан ный сек тор 
фон до во го рын ка имеет осо бо важ ное зна че ние 
для эко но ми ки ст ра ны как инст ру мент де неж но-
кре дит ной по ли ти ки, как клю че вой по ка за тель 
сос тоя ния фи нан со вой сис те мы го су да рс тва, а 
так же ориен тир для за ру беж ных ин вес то ров.

Ми ро вая прак ти ка по ка зы вает, что ры нок 
цен ных бу маг яв ляет ся эф фек тив ным ме ха низ-
мом мо би ли за ции фи нан со вых ре сур сов и сбе-
ре же ний на се ле ния, оп ти маль но го пе ре ра сп ре-
де ле ния средс тв в эко но ми ке ст ра ны.
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Би бо ла то ва А.Д.

Кон ку рен тос по соб ность  
неф тя ной от рас ли Рес пуб ли ки 

Ка за хс тан в ус ло виях  
гло ба ли за ции

В дан ной статье расс мот ре ны сов ре мен ное сос тоя ние про мыш
лен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан и воп ро сы соз да ния кон ку рен
тос по соб но го про мыш лен но го, а имен но на циональ но го произ во д 
с тва, ко то рое поз во лит зна чи тель но ук ре пить по зи ции рес пуб ли ки 
на ми ро вых рын ках. В ра бо те по ка за на зна чи мос ть и роль влия ния 
гло ба ли за ции на кон ку рен тос по соб ность неф тя ной от рас ли ст ра ны. 
Осо бое вни ма ние уде ляет ся ос нов ным по ка за те лям оцен ки кон ку рен
тос по соб нос ти про дук та. Глав ным об ра зом, ак цен ти рует ся, что влия
ние мо дер ни за ции про мыш лен нос ти ст ра ны бла гоп рият но влияет на 
раз ви тие кон ку рен ции, нов шест ва и ин но ва ции по вы шают уро вень 
кон ку рен тос по соб нос ти. Выяв ле ны ус ло вия, обес пе чи вающие бла
гоп рият ную сре ду для функ цио ни ро ва ния и раз ви тия кон ку рен ции. 
Проана ли зи ро ва ны ха рак тер ные осо бен нос ти и кон ку рен тос по соб
ность неф те до бы ваю щей от рас ли Рес пуб ли ки Ка за хс тан. Выяв ле ны 
ряд проб лем и ме ры по улуч ше нию сос тоя ния неф те до бы ваю щей 
от рас ли на шей ст ра ны. Обос но ва на зна чи мос ть произ во дс тва кон
ку рен тос по соб ной про дук ции, ко то рая выз ва на но вы ми ус ло виями 
все мир но го эко но ми чес ко го прост ранс тва. 

Клю че вые сло ва: кон ку рен ция, гло ба ли за ция, про мыш лен ная по
ли ти ка, неф тя ная от рас ль.

Kalymbekova Zh.K.,  
Bibolatova A.D. 

The competitiveness of oil 
industry of the Republic of 

Kazakhstan in conditions of 
globalization

This article considers the current state of industrial policy of the Re
public of Kazakhstan and the creation of competitive industrial, namely, 
national production, which will significantly strengthen the position of the 
Republic on the world markets. This article shows the importance and role 
of the impact of globalization on the competitiveness of the country’s oil 
industry. Special attention is given to key indicators for assessing the com
petitiveness of the product. Mainly, it was emphasized that the impact of 
modernization of the country’s industry has a positive effect on the devel
opment of competition, innovation and innovation enhance competitive
ness. The conditions that provide a favorable environment for the function
ing and development of competition.

We analyzed the typical features and competitiveness of the oil in
dustry of the Republic of Kazakhstan. Revealed a number of problems and 
measures to improve the state of the oil industry of our country. Substanti
ates the importance of the production of competitive products, which due 
to new conditions of world economic space. 

Key words: сompetition, globalization, industrial policy, oil industry. 
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Би бо ла то ва А.Д.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
мұ най са ла сы ның жа һан да ну 

ке зін де гі бә се ке ге қа бі лет ті лі гі

Бұл ма қа ла да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа зір гі жағ да йын да ғы 
өнер кә сіп тік саяса ты мен бә се ке ге қа бі лет ті өнер кә сіп ті құ ру мә се
ле ле рі, атап айт қан да, ұлт тық өн ді ріс ті, рес пуб ли ка мыз дың әлем дік 
на рық та ғы по зи циясын ны ғайту жол да ры қа рас ты рыл ған. Жұ мыс та 
жа һан да ну дың ма ңыз ды лы ғы мен мұ най са ла сы ның бә се ке ге қа бы
лет ті лі гі не әсе рі көр се тіл ген. Ерек ше на зар өнім нің бә се ке ге қа бі лет
ті лі гін ба ға лау ке зін де гі не гіз гі көр сет кіш те рі не ауда рыл ған. Ең бас
ты сы, өнер кә сіп ті жаң ғыр ту дың бә се ке лес тік ті да мы ту жо лын да ғы 
оң әсе рі мен жа ңа лық тар жә не ин но ва циялар бә се ке ге қа бі лет ті лі гі
нің дең ге йін  арт ты ра ты ны анық бел гі лен ген. Бә се ке лес тік тің жұ мыс 
іс теуі мен да муы үшін қо лай лы ор та ны қам та ма сыз ете тін жағ дай лар 
анық тал ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мұ най өн ді ру са ла сы на тән ерек ше
лік те рі мен бә се ке ге қа бі лет ті лі гі тал да ныл ды. Мұ най өн ді ру са ла
сын да ғы бір қа тар мә се ле лер мен жағ да йын  жақ сар ту үшін ша ра лар 
анық тал ды. Бә се ке ге қа бі лет ті өнім өн ді ру дің ма ңыз ды лы ғы мен жә
не оның әлем дік эко но ми ка лық ке ңіс тік тің жа ңа шарт та ры мен пай да 
бол ға ны не гіз дел ген.

Тү йін  сөз дер: бә се ке лес тік, жа һан да ну, өнер кә сіп тік сая сат, мұ
най са ла сы.
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Раз ви тие эко но ми ки Рес пуб ли ки Ка за хс тан во мно гом за ви-
сит от оп ре де ляющей и до ми ни рую щей от рас ли ст ра ны – неф-
тя ной. Неф ть для на шей ст ра ны яв ляет ся ос но во по ла гаю щей 
раз ви тия все го фи нан со во го сек то ра рес пуб ли ки. 

Pаз ви тие фи нан со во го сек то ра рес пуб ли ки в ус ло виях гло ба-
ли за ции от ра жает ся на оцен ке ее дея тель ности, ко то рая, в свою 
оче редь, спо со бс твует сни же нию прег рад при раз ви тии меж ду-
на род ных от но ше ний. Про цес сы все мир ной гло ба ли за ции от ра-
жают ся на раз ви тии кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки в це лом.

В сов ре мен ных ус ло виях на всех меж ду на род ных рын ках 
про те кает ужес то че ние кон ку рен ции. Вмес те с тем кон ку рен-
ция яв ляет ся дви жу щей си лой про мыш лен но го произ во дс тва, 
раз ви вая и наст раивая его и суб ъек ты предп ри ни ма тель ст ва на 
мак си маль ное удов лет во ре ние пот реб нос тей рын ка.

В ре зуль та те реали за ции Ст ра те ги чес ко го пла на – 2020 Ка-
за хс тан дол жен дос тичь сле дующих клю че вых по ка за те лей:

Ка за хс тан в 2020 го ду  станет ст ра ной, ко то рая выш ла из ми-
ро во го кри зи са бо лее силь ной и кон ку рен тос по соб ной, с ди вер-
си фи ци ро ван ной эко но ми кой и на се ле нием, ак тив но вов ле чен-
ным в но вую эко но ми ку. 

К 2020 го ду Ка за хс тан уже бу дет в чис ле пя ти де ся ти наибо-
лее кон ку рен тос по соб ных ст ран ми ра с бла гоп рият ным де ло-
вым кли ма том [1]. 

Кон ку рен ция оп ре де ляет ос нов ные па ра мет ры ра бо ты ры-
ноч но го ме ха низ ма. Ос но во по ла гаю щей ролью кон ку рен ции 
яв ляет ся её спо соб ность пре доп ре де лять за ра нее даль нейшее 
раз ви тие про мыш лен но го сек то ра рес пуб ли ки, тем са мым ре-
гу ли руя необ хо ди мые про пор ции той или иной от рас ли пу тем 
выб ро са неэф фек тив ных хо зяй ст вен ных зве ней. По ми мо вы-
шес ка зан но го, она спо со бс твует сти му ли ро ва нию пос тоян но го 
со вер шенс тво ва ния.

Как сви де тель ст вует ми ро вой опыт, кон ку рен тос по соб-
ность яв ляет ся осо бо важ ным фак то ром раз ви тия эко но ми ки 
лю бой ст ра ны и наи луч шим по ка за те лем эко но ми чес кой эф-
фек тив нос ти хо зяй ст вен но го комп лек са. Дос ти же ние ус пе ха 
в соз да нии кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки ха рак те ри зует ся 
про хож де нием ря да ста дий, поз во ляющих на ко пить необ хо ди-
мый по тен циал [2]. 

КОН КУ РЕН ТОС ПО СОБ
НОСТЬ НЕФ ТЯ НОЙ  

ОТ РАС ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ  
КА ЗА ХС ТАН  

В УС ЛО ВИЯХ  
ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ



Вестник КазНУ. Серия экономическая. №1/2 (113). 2016272

Кон ку рен тос по соб ность неф тя ной от рас ли Рес пуб ли ки Ка за хс тан в ус ло виях гло ба ли за ции

Хо те лось бы до ба вить, что кон ку рен ция – это 
один из ос нов ных эле мен тов ры ноч ной эко но-
ми ки, бла го да ря ко то рой хо зяй ст вующие суб ъ- 
ек ты ве дут борь бу за при быль, за свой лич ный 
вк лад в сис те му произ во дс тва и пот реб ле ния.

Глав ным приори те том го су да рст вен ной ин-
ду ст риально-ин но ва ци он ной по ли ти ки яв ляет ся 
произ во дс тво и из го тов ле ние экс порт но-ориен-
ти ро ван ной и кон ку рен тос по соб ной про дук ции. 
В нас тоящее вре мя глав ный ак цент ста вит ся на 
обес пе че ние эко но ми чес ко го рос та и ста би ли за-
ции в фи нан со вом сек то ре ст ра ны пу тем уве ли-
че ния рос та раз ви тия про мыш лен нос ти, в ко то-
ром сос ре до то че но 20,7% ва ло во го внут рен не го 
про дук та и 22% за ня то го на се ле ния.

Вс ледс твие че го на ми бы ло оп ре де ле но, что 
глав ной за да чей го су да рс тва  стано вит ся выяв-
ле ние и соз да ние ус ло вий, ко то рые обес пе чи-
ва ли бы мак си маль но бла гоп рият ную сре ду для 
функ цио ни ро ва ния и раз ви тия кон ку рен ции. Та-
ки ми ус ло виями яв ляют ся [3]:

– сво бод ный дос туп на ры нок и вы ход из не го; 
– неог ра ни чен ное чис ло участ ни ков. Этим 

ус ло вием дос ти гает ся сво бод ное ве де ние предп-
ри ни ма тельс кой дея тель ности, иск лю чает ся 
воз мож нос ть диск ри ми на ции раз лич ных форм 
предп ри ни ма тельс кой дея тель ности;

– мо би ли за ция тру до вых, ма те ри аль ных, 
фи нан со вых и иных ре сур сов, при во дящая к 
рас ши ре нию объёмов экс пор та, что тре бует 
прив ле че ния до пол ни тель ных ви дов ре сур сов, 
ис поль зо ва ния и внед ре ния ин но ва ци он ных тех-
но ло гий, мо дер ни за ции произ во дс тва.

Пол ный и сво бод ный дос туп к ин фор ма ции 
участ ни ков про цес са кон ку рен ции. Не дос та точ-
ная ос ве дом лен нос ть яв ляет ся од ним из ис точ-
ни ков диск ри ми на ции предп ри ни ма тельс кой 
дея тель ности. 

Установ ка цен на рын ке не за ви сит от од но го 
суб ъек та ры ноч ных от но ше ний, а за ви сит от об-
ще го ме ха низ ма рын ка.

Кон ку ре нт ная сре да – это сре да, ко то рая 
предс тав ляет со бой весь комп лекс фак то ров, 
про цес сов, от но ше ний и ус ло вий, влияю щих 
на со пер ни че ст во не за ви си мых хо зяй ст вую щих 
суб ъек тов. Глав ной осо бен ностью  станов ле ния 
кон ку ре нт ных ус ло вий в эко но ми ке Ка за х стана 
яв ляет ся фор ма ее осу ще ст вле ния. 

Рес пуб ли ка Ка за хс тан об ла дает ог ром ны ми 
за па са ми при род ных ре сур сов. В Ст ра те гии раз-
ви тия Ка за х стана до 2030 г. неф те га зо вая про-
мыш лен нос ть яв ляет ся са мой приори тет ной и 
од ной из ли ди рующей от рас лью в про мыш лен-
ном сек то ре рес пуб ли ки. Это объяс няет ся тем, 

что на ша ст ра на экс пор ти рует по ура но вой про-
мыш лен нос ти 100%, неф тя ной – 85%, га зо вой – 
32%, уголь ной – 26%. На се год няш ний день ос-
нов ным энер го ре сур сом во всём ми ре выс ту пает 
неф ть. В соот ве тс твии с прог но зом Меж ду на-
род но го эко но ми чес ко го агент ства, в перс пек ти-
ве неф тя ные ре сур сы останут ся глав ным ви дом 
топ ли ва в об щем энер го пот реб ле нии. В 2020 г. 
при сред не го до вом тем пе рос та в 1,9% они сох-
ра нят свою до лю на сов ре мен ном уров не 40%.

Ст рук ту ра при род ных ре сур сов, их за па сов, 
ка че ст во, сте пень изу чен нос ти и нап рав ле ния 
хо зяй ст вен но го ос воения не толь ко фор ми руют 
эко но ми чес кий по тен циал, но и в зна чи тель ной 
ме ре пре доп ре де ляют нап рав ле ния и дви жу щий 
век тор ма ги ст раль но го со ци ально-эко но ми чес-
ко го раз ви тия ст ра ны [4].

Неф тя ная от рас ль ст ра ны глав ным об ра зом, 
яв ляет ся ос нов ным ис точ ни ком уве ли че ния на-
ло го вых пос туп ле ний в бюд жет ст ра ны, тем са-
мым прояв ляя се бя как глав но го га ран та ока за-
ния фи нан со вой под держ ки ос таль ным сек то рам 
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры об ще ст ва, вк лю-
чая по вы ше ние уров ня жиз ни ка за хс тан цев. 

О перс пек ти вах неф тя но го сек то ра эко но-
ми ки ст ра ны мож но су дить по сле дующим дан-
ным. По объему подт верж ден ных за па сов неф ти 
Ка за хс тан за ни мает 12-е мес то в ми ре (без уче-
та не дос та точ но точ но оце нен ных за па сов Кас-
пийско го шель фа, га за и га зо во го кон ден са та – 
15-е мес то). В це лом на до лю ст ра ны при хо дит ся 
око ло 3-4% раз ве дан ных и подт верж ден ных ми-
ро вых за па сов неф ти [5]. 

По на шим прог но зам, ес ли го во рить о дол-
гос роч ной перс пек ти ве, а имен но, к 2030 го ду, 
объемы до бы чи неф ти спа дут в срав не нии с 
объема ми до бы чи в сред нес роч ной перс пек ти-
ве. На се год няш ний день до сих пор ост ро стоит 
проб ле ма не ра циональ но го ис поль зо ва ния сы-
рьевых ре сур сов в неф те до бы ваю щей от рас ли, 
в ре зуль та те че го ощу щает ся де фи цит в от дель-
ных ви дах неф теп ро дук тов, что соз дает необ-
хо ди мос ть ее за куп ки. По те ри сос тав ляют око-
ло 70%. Это объяс няет ся от су тс твием пол но го 
цик ла тех но ло ги чес ко го про цес са и ма ло раз ви-
той неф те хи ми чес кой от рас лью ст ра ны, ко то рое 
обус лов ле но, в свою очередь, от су тс твием ква-
ли фи ци ро ван ных кад ров и не дос та точ ным уров-
нем фи нан си ро ва ния имен но в эту быст ро раз ви-
вающуюся во всем ми ре от рас ль. 

Как от ме тил Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс-
тан Н.А. На зар баев в своем еже год ном пос ла-
нии на ро ду Ка за х стана от 30 нояб ря 2015 г., на 
се год няш ний день в неф тя ной от рас ли ст ра ны 
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наб лю дает ся за мет ное сни же ние объёма до бы чи 
неф ти, что при ве ло к спа ду до ход нос ти дан но го 
сек то ра про мыш лен нос ти. 

Дан ный факт за мед ляет эко но ми чес кий 
рост во всем ми ре. Уже ни ко го не удив ляет пос-
тоян ное сни же ние прог но зов по рос ту гло баль-
но го ВВП. С осе ни 2011 го да Меж ду на род ный 
ва лют ный фонд уже 6 раз пе рес мат ри вал прог-
ноз ные по ка за те ли, сни зив их с 5 до 3 про цен-
тов. И, по всей ви ди мос ти, это не пре дел. Раз-
ви тие ми ра бу дет проис хо дить на фо не жест кой 
кон ку рен ции ми ро вых и ре гиональ ных цент ров 
си лы. Вы зо вам но вой гло баль ной реаль нос ти 
мы долж ны про ти во пос та вить це ло ст ную ст ра-
те гию дей ст вий на ос но ве на ших реаль ных воз-
мож нос тей [6].

В вы шес ка зан ном пос ла нии Пре зи ден та РК 
Н.А. На зар баева осо бое вни ма ние уде ляет ся соз-
да нию ус ло вий для сво бод ной и здо ро вой кон-
ку рен ции. Для реали за ции за дан но го по ру че ния 
Пра ви тель ст во долж но пре дос та вить конк рет-
ные ме ры по уси ле нию ан ти мо но поль ной дея-
тель ности, а так же соз дать за кон об ан ти мо но-
поль ном ве до мс тве с чет кой рег ла мен та цией его 
ста ту са и по ряд ка ра бо ты. 

Раз ви тие кон ку рен ции в ст ра не долж но соп-
ро вож даться эф фек тив ным ре гу ли ро ва нием про-
цес сов банк ротс тва и реаби ли та ции неэф фек тив-
ных ком па ний. Как раз ъяс нил Н.А. На зар баев: 
«Ры ноч ная эко но ми ка – это кон ку рен ция силь-
ных. Проиг рав шие долж ны иметь воз мож нос ть 
уйти с рын ка или на чать за но во. У нас та ко го 
нет. Неэф фек тив ные ком па нии выст раивают ся 
в оче редь за раз но го ро да суб си диями и льго та-
ми от го су да рс тва. Ни в од ной раз ви той ст ра не 
банк ротс тво ком па нии не при во дит к раз ва лу 
от рас ли или останов ке предп риятия с уволь не-
ниями ра бот ни ков. На мес то неэф фек тив ных 
ме нед же ров при хо дят но вые собст вен ни ки, ко-
то рые при но сят с со бой ин вес ти ции. Мы не 
долж ны «тя нуть» не кон ку ре нт ные ком па нии за 
счет го су да рс тва. По ру чаю Пра ви тель ст ву раз-
ра бо тать чет кие и по нят ные про це ду ры банк-
ротс тва для фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц. Она 
долж на быть мак си маль но об лег че на» [6].

В ре зуль та те ана ли за сов ре мен но го сос тоя-
ния неф тя ной от рас ли ст ра ны мы выяви ли ряд 
проб лем. К ним от но сят ся: 

– ка че ст во до бы ваемой и пе ре ра ба ты ваемой 
неф ти, что ска зы вает ся на кон ку рен тос по соб-
нос ти оте че ст вен ных неф теп ро дук тов;

– ост ро стоит проб ле ма не ле галь но го обо-
ро та неф теп ро дук тов, что при но сит ог ром ные 
убыт ки;

– па де ние цен на неф ть; что силь но пов-
лияло на тем пы рос та ми ро вой эко но ми ки;

– низ кая сте пень из но са неф те пе ре ра ба ты-
ваю щих за во дов;

– при су тс твует дис ба ланс в расп ре де ле нии 
до ход нос ти, вс ледс твие бо лее вы со кой до ход-
нос ти от экс пор та неф ти в срав не нии с до хо да ми 
от пос та вок на внут рен ний ры нок. 

Глав ным ре зуль та том на ших исс ле до ва ний 
яви лось выяв ле ние ря да мер по улуч ше нию сос-
тоя ния неф те до бы ваю щей от рас ли на шей ст ра ны:

– уве ли чить коэф фи циент изв ле че ния неф ти 
пу тем прив ле че ния но вей ших тех но ло гий и ин-
но ва ций;

– улуч шить су ще ст вую щий ме ха низм обес-
пе че ния сп ро са внут ри ст ра ны;

– ре гу ли ро вать и вес ти конт роль за ра бо той 
за во дов по ути ли за ции и пе ре ра бот ке;

– обес пе чить при рост за па сов уг ле во до род-
но го сырья нед ро поль зо ва те ля ми, за ни маясь 
пов се ме ст ной их раз вед кой;

– улуч шить ме ха низ мы фи нан си ро ва ния ин-
но ва ци он ных и про рыв ных проек тов в дан ной 
от рас ли; 

– сфор ми ро вать науч но-исс ле до ва тель скую 
ба зу, устано вить не раз рыв ную связь нау ки и 
прак ти ки;

– вы пуск вы со кок ва ли фи ци ро ван ных, ком-
пе те нт ных научных кад ров.

В свя зи с этим мы счи таем, что зна чи мос ть 
произ во дс тва кон ку рен тос по соб ной про дук ции 
выз ва на но вы ми ус ло виями все мир но го эко но-
ми чес ко го прост ранс тва, свя зан но го со вс туп-
ле нием Рес пуб ли ки Ка за хс тан в Ев ра зийс кий 
эко но ми чес кий союз и во Все мир ную тор го вую 
ор га ни за цию, ко то рые в свою оче редь уве ли чи-
вают воз дейст вие кон ку рен ции на про мыш лен-
нос ть ст ра ны. Для реали за ции Пос ла ния пре зи-
ден та Нур сул та на На зар баева на ро ду Ка за х стана 
«Ка за хс танс кий путь – 2050: Еди ная цель, еди-
ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее» и Кон цеп ции 
вхож де ния рес пуб ли ки в 30-ку раз ви тых ст ран 
ми ра необходимо преодо леть сырь евую нап рав-
лен ность и стать вы со ко раз ви той ст ра ной. 

Мо дер ни за ция про мыш лен нос ти лю бой  
ст ра ны бла гоп рият но влияет на раз ви тие кон ку-
рен ции. Нов шест ва и ин но ва ции по вы шают уро-
вень кон ку рен тос по соб нос ти. Сов ре мен ный ми-
ро вой ры нок ока зы вает дав ле ние на ком па нии, 
кор по ра ции и дру гие ви ды ор га ни за ций, пред-
ъяв ляя са мые жест кие тре бо ва ния к ка че ст ву и 
ас сор ти мен ту то ва ров и ус луг. Это при во дит к 
ужес то чен ной борь бе на меж ду на род ной аре не 
за свои преиму ще ст ва и плю сы. Еще од ним по-
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ло жи тель ным влия нием на кон ку рен тос по соб-
ность на циональ ных произ во ди те лей яв ляет ся 
уро вень раз ви тос ти кон ку рен ции внут ри ст ра-
ны, и тре бо ва ния, пред ъяв ляемые пот ре би те ля-
ми к ка че ст ву оте че ст вен ных то ва ров и ус луг. 

К ос нов ным по ка за те лям оцен ки кон ку рен-
тос по соб нос ти про дук та от но сят ся:

– вы пуск эко ло ги чес ки чис той про дук ции;
– ра циональ ная экс плуата ция мес то рож де ний; 
– комп лекс ное ис поль зо ва ние сырьевых ре-

сур сов ст ра ны;
– пу ти ути ли за ции от хо дов; 
– эф фек тив нос ть вло жен ных зат рат, то есть, 

при ми ни маль ных зат ра тах на произ во дс тво дос-
ти гает ся мак си маль ная при быль от реали за ции. 

Та ким об ра зом, роль кон ку рен ции зак лю-

чает ся в оп ре де ле нии па ра мет ров функ цио ни-
ро ва ния ры ноч но го ме ха низ ма, а фи нан со во го 
сек то ра – в свою оче редь, приори те ты раз ви тия 
эко но ми ки в це лом. Отб ра сы вая неэф фек тив ные 
хо зяй ст вен ные звенья, она пре доп ре де ляет раз-
ви тие про мыш лен нос ти и спо со бс твует сти му-
ли ро ва нию неп ре рыв но го со вер шенс тво ва ния. 
Теоре ти чес ки по ка за на перс пек тив нос ть и ак ту-
аль нос ть неф тя ной от рас ли ст ра ны. Дан ная от-
рас ль про мыш лен нос ти влияет на всеоб щее раз-
ви тие эко но ми ки ст ра ны в це лом. 

Обос но ва но, что спе ци фи чес кой осо бен ностью 
кон ку рен ции яв ляет ся от су тс твие у нее свой ств са-
мо ор га ни за ции и ус той чи вос ти, что ука зы вает на 
не об хо ди мос ть ре гу ли ро ва ния са мой кон ку рен ции 
изв не как ус ло вия ее сох ра не ния. 
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Сис те ма от бо ра и карь ер но го 
прод ви же ния го су да рст вен ных 

слу жа щих Ве ли коб ри та нии

В ра бо те расс мат ри вает ся и ана ли зи рует ся сис те ма от бо ра и 
карь ер но го прод ви же ния го су да рст вен ных слу жа щих Ве ли коб ри та
нии. Го су да рст вен ная служ ба Ве ли коб ри та нии вы пол няет прак ти чес
кую и ад ми нист ра тив ную ра бо ту пра ви тель ст ва. В хо де исс ле до ва ния 
опы та Ве ли коб ри та нии бы ло установ ле но, что про ве ден ные ад ми
нист ра тив ные ре фор мы по ло жи тель но пов лияли на клю че вые эле
мен ты сис те мы го су да рст вен ной служ бы: сис те ма от бо ра го су да р 
ст вен ных слу жа щих ста ла бо лее кон ку рен тос по соб ной, эф фек тив но 
функ цио ни рует сис те ма прод ви же ния по зас лу гам. Изу че ние опы та 
от бо ра госс лу жа щих по ка за ло, что в Ве ли коб ри та нии су ще ст вует 4 
ос нов ных его эта па: ана лиз по зи ции и ее опи са ние, рек ру тинг, от бор 
и прием на ра бо ту. Карь ер ное прод ви же ние госс лу жа щих Ве ли коб
ри та нии ст роит ся на ос но ве карь ер ной сис те мы с эле мен та ми по зи
ци он ной. Пе ре ход к по зи ци он ной сис те ме прод ви же ния по го су да р 
ст вен ной служ бе поз во ляет при ме нять бо лее гиб кие инс тру мен ты 
прод ви же ния на прин ци пах част но го сек то ра. В зак лю че нии на ос
но ве исс ле до ва ния ав то ра ми пре дос тав ле ны свои пред ло же ния для 
со вер шенс тво ва ния сис те мы го су да рст вен ной служ бы Ка за х стана.

Клю че вые сло ва: го су да рст вен ная служ ба Ве ли коб ри та нии, от
бор го су да рс тве ных слу жа щих, карь ер ное прод ви же ние, карь ер ные 
воз мож нос ти. 

Bekkuzhin R., Yeshenkulov Т.

The system of selection and 
career advancement of civil 

servants Britain

The paper considers and analyzes the system of selection and career 
advancement of civil servants Britain. The State Service of Great Britain 
performs practical and administrative work of the government. In the 
study, the experience of the Britain it was found that the administrative 
reform had a positive impact on key elements of the public service system: 
the system of selection of civil servants has become more competitive and 
effectively functioning system of promotion on merit. Studying the experi
ence of selection of civil servants showed that in the Britain there are 4 of 
its main stages: analysis of the position and its description, recruitment, 
selection and hiring. Career advancement of civil servants is based on the 
Britain career system with elements of position. Go to the positional sys
tem for promoting public service allows for a more flexible tools to pro
mote the principles of the private sector. In conclusion, on the basis of the 
study authors provided their proposals for civil service of Kazakhstan.

Key words: Britain Civil Service, the selection of civil servants, career 
advancement, career opportunities.

Бек қо жин Р., Ешен құ лов Т.

Ұлыб ри та нияның мем ле кет тік 
қыз мет ші лер ді ірік теу жә не 

олар ды ман сап ты өсі ру жүйесі

Ғы лы ми жұ мыс та Ұлыб ри та нияның мем ле кет тік қыз мет ші лер
ді ірік теу жә не олар дың ман сап тық өсі ру жүйесі қа рас ты ры ла ды. 
Ұлыб ри та нияның мем ле кет тік қыз ме ті үкі мет тің тә жі ри бе лік жә не 
әкім ші лік қыз ме тін ат қа ра ды. Ұлыб ри та нияның тә жі ри бе сін зерт
теу ба ры сын да жүр гі зіл ген әкім ші лік ре фор ма лар мем ле кет тік қыз
мет жүйесі нің кей бір ма ңы зы зор эле мет те рі не жа ғым ды әсер ет ке ні 
анық тал ды. Атап айт қан да, мем ле кет тік қыз мет ке ірік теу жүйесі нің 
бә се ке лес тік ке тө зу қа бі ле ті ар та түс кен, мем ле кет тік қыз мет кер
лер дің сі ңір ген ең бе гі не бай ла ныс ты ман са бын өсі ру жүйесі нің бел
сен ді гі кү шей ген. Мем ле кет тік қыз мет ке ірік теу тә жі ри бе сін зерт теу 
нә ти же сі, Ұлыб ри та нияда ірік теу не гіз гі төрт ке зең нен тұ ра ты нын, 
олар: жағ дайға тал дау жа сау, оны си пат тау, ірік теу жүр гі зу, қыз мет
кер ді жал дау бо лып бө лі не ті нін кө сет ті. Ұлыб ри та нияда мем ле кет
тік қыз мет кер лер дің ман сап тық қоз ға луы қыз мет тік эле ме нт те рі бар 
ман сап ты жүйе не гі зін де жүр гі зі ле ді. Мем ле кет тік қыз мет кер лер дің 
ман сап тық қоз ғалуын ың қыз мет тік жүй ге өтуі оның икем ді лі гін кү
шейте тү се ді. Қо ры тын ды сын да, атал мыш зер теу дің не гі зін де, ав тор
лар та ра пы нан Қа зақ стан ның мем ле кет тік қыз мет жүйе сін оң тай лан
ды ру үшін бір қа тар ұсы ныс тар жа са ған.

Тү йін  сөз дер: Ұлыб ри та нияның мем ле кет тік қыз ме ті, мем ле кет тік 
қыз мет ші лер ді ірік теу, ман сап ты жос пар лау, ман сап тың мүм кін дік
те рі.
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В Ве ли коб ри та нии су ще ст вует два до ми ни рую щих вз гля-
да, ха рак те ри зующих сов ре мен ное сос тоя ние бри та нс кой граж-
данс кой служ бы. При этом они яв ляют ся про ти во по лож ны ми. 
Так, не ко то рые ана ли ти ки, экс пер ты расс мат ри вают его сос тоя-
ние как на хо дя щееся в упад ке и неисп ра ви мо пе рег ру жен ное 
проб ле ма ми, что свя зан о с ре фор ма ми и из ме не ниями в его по-
ли ти чес кой сре де. В то вре мя дру гие ви дят его, т.е. бри та нс кую 
граж данс кую служ бу, как сис те му, на хо дя щуюся в аван гар де 
сре ди дру гих го су да рст вен ных служб раз лич ных ст ран ми ра. 
По их мне нию, это свя за но, в пер вую оче редь, с про ве ден ны ми 
мо дер ни за ци он ны ми ре фор ма ми и адап та цией к но вым цен нос-
тям го су да рст вен ной служ бы. 

Исс ле до ва ние двух этих про ти во по лож ных вз гля дов Ро бер-
том Пай пе ром и Джун Берн хэм по ка за ло, что эти конт раст ные 
ана ли зы ст ра дают от слиш ком ог ра ни чен но го вз гля да на бри та н - 
с кую граж данс кую служ бу в ис то ри чес ком и меж ду на род ном 
кон текс тах. По их мне нию, граж данс кая служ ба Ве ли коб ри та-
нии в те че ние своей дол гой ис то рии пос те пен но мо дер ни зи ро-
ва лась и ста ла бо лее по дот чет ной об ще ст ву, бо лее плю ра лис-
ти чес кой, бо лее чут ко реаги рующей на пот реб нос ти граж дан. 
При этом, нес мот ря на скеп ти чес кое от но ше ние граж дан Ве ли-
коб ри та нии на ряд ре форм в сфе ре го су да рст вен ной служ бы, 
тем не ме нее эти ре фор мы идут в но гу со вре ме нем [1, с.189].

Граж данс кая служ ба Ве ли коб ри та нии вы пол няет прак ти-
чес кую и ад ми нист ра тив ную ра бо ту пра ви тель ст ва. Го су да рст-
вен ные слу жа щие дан ной ст ра ны сос тав ляют при мер но 6% от 
об ще го ко ли че ст ва всех за ня тых [2]. При этом бо лее по ло ви ны 
всех граж данс ких слу жа щих за ня ты пре дос тав ле нием пря мых 
го су да рст вен ных ус луг [3].

Что бы по нять, как функ цио ни рует го су да рст вен ная бю рок-
ра тия Ве ли коб ри та нии, необ хо ди мо, в пер вую оче редь, рас - 
с мот реть ее клю че вые эле мен ты: од ну из кон ку ре нт ных сис-
тем от бо ра го су да рст вен ных слу жа щих, ко то рая прис по соб ле-
на к произ во дс тву ад ми нист ра то ров ши ро ко го про фи ля, сис те-
му карь ер но го раз ви тия го су да рст вен ных слу жа щих, ко то рую  
сп ра вед ли во мож но наз вать бесп рист раст ной и где эф фек тив но 
функ цио ни рует сис те ма прод ви же ния по зас лу гам (в ос нов ном 
из рам ках са мой ор га ни за ции); сис те ма по дот чет нос ти, ко то-

СИС ТЕ МА ОТ БО РА  
И КАРЬ ЕР НО ГО  

ПРОД ВИ ЖЕ НИЯ  
ГО СУ ДА РСТ ВЕН НЫХ 

СЛУ ЖА ЩИХ  
ВЕ ЛИ КОБ РИ ТА НИИ
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Сис те ма от бо ра и карь ер но го прод ви же ния го су да рст вен ных слу жа щих Ве ли коб ри та нии

рая ре гу ли рует ся докт ри ной от ве тст вен нос ти 
ми ни ст ров за ра бо ту от де лов; экс перт ный со вет 
по по ли ти ке ми ни ст ров, пред наз на чен ный для 
то го, что бы ми ни ст ры мог ли эф фек тив но функ-
цио ни ро вать в пар ла ме нтс кой аре не от име ни 
чи нов ни ков, ко то рые эф фек тив но и мо но поль-
но кон сульти руют и дают со ве ты; са ма сис те ма 
граж данс кой служ бы, ко то рая реали зует сог ла-
со ван ную по ли ти ку ми ни ст ров и ко то рая име-
ет в на ли чии ие рар хи чес кие бю рок ра ти чес кие  
ст рук ту ры, че рез ко то рые реали зует ся по ли ти ка.

Сов ре мен ное сос тоя ние инс ти ту та го су да р- 
ст вен ной служ бы Ве ли коб ри та нии в ос нов-
ном сфор ми ро ва но в ре зуль та те про ве ден ных 
масш таб ных ре форм в 1970-80 го дах. Соз дан-
ный Ко ми тет по ре фор ме граж данс кой служ бы 
(Ко ми тет Фул то на) предс та вил пра ви тель ст ву 
док лад, в ко то ром бы ла пред ло же на прин ци пи-
ально но вая мо дель граж данс кой служ бы – ме-
нед же раль ная [4]. Дан ная мо дель по своему со-
дер жа нию очень близ ка к аме ри ка нс кой мо де ли 
го су да рст вен ной служ бы, так как при раз ра бот-
ке за ос но ву бы ла взя та аме ри ка нс кая мо дель ад-
ми нист ра тив но-го су да рст вен но го уп рав ле ния. 
Так же из на чаль но бы ла за ло же на идея пе ре нять 
ра циональ ные и эф фек тив ные ме то ды ру ко во д- 
с тва, ис поль зуемые в биз не се.

Бри та нс кая мо дель го су да рст вен ной служ-
бы, имея не ко то рые схо жес ти с аме ри ка нс кой, в 
то же вре мя, в сфе ре сис те мы под бо ра и прод ви-
же ния кад ров имеет раз лич ные под хо ды. К при-
ме ру в США пре ва ли рует кон цеп ция, сог лас но 
ко то рой каж дый пра ви тель ст вен ный слу жа щий 
дол жен иметь оп ре делённую спе ци али за цию 
для вы пол не ния тех или иных функ ций го су да р- 
ст вен но го ор га на, в то вре мя как слу жа щие Ве-
ли коб ри та нии мо гут иметь ши ро кую под го тов ку 
для вы пол не ния ад ми нист ра тив ных и тех ни чес-
ких функ ций.

Соз да нию оп ре де лен но го ти па го су да рст-
вен но го уп рав лен ца, ад ми нист ра то ра ши ро ко го 
про фи ля спо со бс твует су ще ст вующая в Ве ли-
коб ри та нии сис те ма от бо ра и карь ер но го раз ви-
тия. Та ких го су да рст вен ных уп рав лен цев на зы-
вают в Ве ли коб ри та нии дже не ра лис та ми, ес ли 
сле до вать мест ной тер ми но ло гии. Их от ли чие 
от уз коп ро филь ных спе циалис тов зак лю чает ся 
в том, что они об ла дают воз мож нос тью преоб-
ра зо ва ния су ще ст вую щих мне ний спе циалис-
тов, экс пер тов в необ хо ди мые пред ло же ния и 
проек ты, ко то рые бу дут по нят ны об ще ст ву и 
са мим го су да рст вен ным слу жа щим и мо гут по-
лу чить их под держ ку. Ука зан ные спе циалис ты 
осо бо це нят ся по ли ти чес ки ми ру ко во ди те ля ми 

ми нис терс тв Ве ли коб ри та нии. Так же, бла го да ря 
своему нейт раль но му по ло же нию в об ще ст ве и 
на ли чию опы та ра бо ты дже не ра лис ты мо гут уп-
рос тить ре ше ние за дач тре бующих об щей коор-
ди на ции, т.е. на хож де ние ба лан са меж ду раз-
лич ны ми ин те ре са ми, груп па ми яв ляет ся так же 
од ной из важ ней ших за дач дан ных уп рав лен цев. 
Ис хо дя из ука зан ных за дач и функ ций, го су да р- 
ст вен ной служ бы ст роится их сис те ма карь ер но-
го прод ви же ния [5, с. 8].

Здесь необ хо ди мо от ме тить, что в пос лед нее 
вре мя аме ри ка нс кая мо дель уз кой спе ци али за-
ции го су да рст вен ных слу жа щих на хо дит в Ве ли-
коб ри та нии все боль ше и боль ше сто рон ни ков. 
Ука зан ные сто рон ни ки при во дят два ос нов ных 
ар гу мен та в поль зу пе ре хо да уз кой спе ци али за-
ции го су да рст вен ных уп рав лен цев. Пер вый их 
до вод зак лю чает ся в том, что в свя зи с воз рос-
шим объе мом го су да рст вен ных за дач экс пер-
та ми тра тит ся боль шая до ля вре ме ни для то го, 
что бы из ло жить воз ник шую проб ле му для дже-
не ра лис тов в дос туп ной для них фор ме, в свя зи с 
чем пос лед ние не сп рав ляют ся с боль шим объе-
мом за дач. Вто рым до во дом дан ных сто рон ни-
ков яв ляет ся тот факт, что конк рет ные нап рав-
ле ния го су да рст вен но го уп рав ле ния и це ле вые 
за да чи ст ра дают из-за то го, что Пра ви тель ст во 
об ра щает вни ма ние боль ше на со вер шенс тво-
ва ние всей сис те мы уп рав ле ния в це лом и это 
при во дит к то му, что проис хо дит пос те пен ное 
сни же ние эф фек тив нос ти всей сис те мы ад ми-
нист ра тив но-го су да рст вен но го уп рав ле ния [6, 
с.  163]. 

В ре зуль та те про ве ден ных ре форм в Ве ли-
коб ри та нии бы ли от ме не ны долж ност ные клас-
сы и за мес то них об ра зо ва ны три ос нов ные 
груп пы чи нов ни ков:

1) груп па стар ших по ли ти чес ких и ад ми нист-
ра тив ных ру ко во ди те лей, ко то рая сос тоит из чи-
нов ни ков ад ми нист ра тив но го клас са в ран ге по-
мощ ни ка за мес ти те ля, за мес ти те ля пос тоян но го 
сек ре та ря, пос тоян но го сек ре та ря. Это вер ши-
на ру ко во дя ще го сос та ва граж данс кой служ бы. 
Дан ные чи нов ни ки не сут пер со наль ную от ве т-
ст вен ность пе ред пер вым ру ко во ди те лем ве до-
мс тва за ру ко во дс тво в своей об лас ти ад ми нист-
ра тив но-го су да рст вен но го уп рав ле ния; 

2) ад ми нист ра тив ная груп па, ко то рая вк лю  - 
чает две сту пе ни: уче ник ад ми нист ра то ра и 
стар ший ис пол ни тель. Они ком пе те нт ны рас-
с мат ри вать воп ро сы от коор ди на ции дея тель-
ности го су да рст вен но го ап па ра та уп рав ле ния и 
ру ко во дс тва ра бо той ми нис терс тв до ис пол не-
ния обыч ных кан це ля рс ких обя зан нос тей;
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3) объеди нен ная груп па про фес сио наль ных 
научных ра бот ни ков и тех ни чес ких спе циалис-
тов, в ко то рую вхо дят уче ные, ин же не ры, ар-
хи тек то ры, за ня тые проб ле ма ми об ра зо ва ния 
и про фес сио наль ной под го тов ки чи нов ни ков, 
а так же тех ни чес кие ра бот ни ки вы пол няющие 
прос тую ис пол ни тель скую ра бо ту (чер теж ни ки, 
де лоп роиз во ди те ли и т.д.).

Кад ро вым уп рав ле нием в Ве ли коб ри та-
нии за ни мает ся Ко мис сия по де лам граж данс-
кой служ бы, ко то рая и произ во дит на бор спе-
циалис тов.

Од ним из ос нов ных тре бо ва ний при пос-
туп ле нии на граж данс кую служ бу яв ляет ся 
лояль нос ть. Быть чле ном в ле вых по ли ти чес ких 
пар тиях расс мат ри вает ся как на ру ше ние это-
го тре бо ва ния. Граж данс ким слу жа щим необ-
хо ди мо сох ра нять сдер жан нос ть в по ли ти чес-
ких воп ро сах при ис пол не нии своих слу жеб ных 
обя зан нос тей. Граж данс кие слу жа щие низ ших 
сту пе ней обя за ны по лу чать спе ци альные раз ре-

ше ния своих ру ко во ди те лей на учас тие в по ли-
ти чес кой дея тель ности.

В Ве ли коб ри та нии су ще ст вует 4 ос нов ных 
эта па от бо ра го су да рст вен ных слу жа щих. Пер-
вое – это ана лиз по зи ции и ее опи са ние, по том 
рек ру тинг, в даль нейшем – от бор и прием на 
ра бо ту.

Пер вый этап – опи са ние по зи ции, ориен ти-
ро ван на ре зуль тат ра бо ты, т.е. устанав ли вают ся 
стан дар ты и плюс ука за ние ква ли фи ка ци он ных 
тре бо ва ний.

От бор на го су да рст вен ную служ бу произ-
во дит ся на ос но ве лич ных зас луг и дос ти же ний 
(merit-based selection) и прес ле дует три важ ные 
це ли:

1) ан ти кор руп ци он ную ме ру;
2) от бор луч ших кад ров; 
3) обес пе че ние проз рач нос ти и по дот чет-

нос ти от бо роч ных про це дур.
Про цесс от бо ра в Ве ли коб ри та нии наг ляд но 

мож но предс та вить в ви де схе мы (ри су нок 1).

5 
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Од ним из важ ных ос но ва ний для пос туп-
ле ния на граж данс кую служ бу долж нос тей из 
груп пы стар ших по ли ти чес ких и ад ми нист ра-
тив ных ру ко во ди те лей в Ве ли коб ри та нии яв-
ляют ся сда ча раз лич ных тес тов и пись менный 
эк за мен (про фес сио наль ный эк за мен) об ще го 
ти па. Та кие эк за ме ны ст роят ся на ба зе прог рамм 
под го тав ли ваемых та ки ми уни вер си те та ми, как 
Окс форд и Кемб ридж. Эта си ту ация прак ти чес-
ки поз во ляет ука зан ным ве ду щим уни вер си-
те там го то вить ос нов ную час ть кан ди да тов на 
глав ные пос ты пра ви тель ст ва Ве ли коб ри та нии.

Вто рая груп па чи нов ни ков, то есть ад ми-
нист ра тив ный класс, фор ми рует ся в ос нов ном 
из вы пу ск ни ков всех уни вер си те тов. Обыч но это 
мо ло дые лю ди в воз рас те от 20 до 28 лет, имею-
щие оп ре де лен ный опыт ра бо ты.

При фор ми ро ва нии треть ей груп пы фор-
мально об ра зо ва тель но го цен за не су ще ст вует, 
но расс чи ты вать на ус пех мо гут лишь те, кто по-
лу чил об ра зо ва ние, соот ве тс твующее прог рам-
ме эк за ме на.

Для пос туп ле ния на граж данс кую служ бу 
в ад ми нист ра тив ный класс и ни же необ хо ди мо 

Ри су нок 1 – Про цесс от бо ра на го су да рст вен ную служ бу Ве ли коб ри та нии
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Сис те ма от бо ра и карь ер но го прод ви же ния го су да рст вен ных слу жа щих Ве ли коб ри та нии

пройти три сту пе ни кон курс ных про це дур. Это 
пись менные док ла ды по об щим пред ме там, тес-
ты на зна ние про филь но го за ко но да тель ст ва и 
со бе се до ва ние в Уп рав ле нии по от бо ру граж-
данс ких слу жа щих и Уп рав ле нии по окон ча тель-
но му от бо ру граж данс ких слу жа щих [7, с. 34].

Ко мис сия по де лам граж данс кой служ бы Ве-
ли коб ри та нии при вер же на прин ци пу наз на че ния 
по зас лу гам и счи тает, что раз нооб ра зие пер со на-
ла, наз на чен ного по зас лу гам че рез сп ра вед ли вый 
и проз рач ный про цесс, зна чи тель но по вы шает 
эф фек тив нос ть и произ во ди тель ность тру да, а 
так же луч ше от ра жает чая ния, пе ре жи ва ния и 
пот реб нос ти лю дей, ко то рым они слу жат. Поэто-
му Ко мис сия по де лам граж данс кой служ бы Ве-
ли коб ри та нии при про ве де нии про це ду ры от бо-
ра пер со на ла поощ ряет учас тие в ней силь ных и 
раз нос то рон них кан ди да тов из раз ных об лас тей и 
от рас лей го су да рст вен но го уп рав ле ния.

В нас тоящее вре мя сис те ма от бо ра граж-
данс ких слу жа щих про хо дит но вую ста дию ре-
фор ми ро ва ния в рам ках при ня то го в 2012 го ду 
Пла на ре фор ми ро ва ния граж данс кой служ бы 
Ве ли коб ри та нии [8].

Дан ный план ре фор ми ро ва ния вк лю чает два 
конк рет ных пред ло же ния, ко то рые ка сают ся 
ро ли Ко мис сии по де лам граж данс кой служ бы 
в обес пе че нии наз на че ния на го су да рст вен ную 
служ бу лиц, зас лу жив ших дан ные долж нос ти на 
ос но ве сп ра вед ли вой и отк ры той кон ку рен ции.

Роль Ко мис сии от во дит ся боль ше к поис ку 
кан ди да тов пу тем про ве де ния отк ры тых кон-
кур сов, на ко то рых мо гут участ во вать как дей ст-
вующие граж данс кие слу жа щие, так и лю ди из 
биз не са.

Так же под дер жи вает ся мне ние, что го су-
да рст вен ные сек ре та ри цент раль ных ве до мс тв 
долж ны иметь зна чи тель ное влия ние на наз на-
че ние стар ших граж данс ких слу жа щих, с ко то-
ры ми они ра бо тают в тес ных до ве ри тель ных от-
но ше ниях. 

Су ще ст вующая пра во вая ба за обес пе чи вает 
гиб кость для удов лет во ре ния иск лю чи тель ных 
обс тоя тель ств при наз на че нии от дель ных лиц 
вне кон курс ных про це дур по пред ло же ниям 
пер вых ру ко во ди те лей и го су да рст вен ных сек-
ре та рей цент раль ных го су да рст вен ных ор га нов.

Од на ко, при наз на че нии кан ди да тов на граж-
данс кую служ бу ос нов ным кри те рием бу дут ос-
та вать ся прин ци пы от бо ра по зас лу гам.

Карь ер ное прод ви же ние и про фес сио наль-
ное раз ви тие в Ве ли коб ри та нии ст роит ся на ос-
но ве карь ер ной сис те мы, при этом на ме чает ся 

тен ден ция к пе ре хо ду к по зи ци он ной. Пе ре ход 
к по зи ци он ной сис те ме прод ви же ния по го су-
да рст вен ной служ бе поз во ляет при ме нять бо лее 
гиб кие инс тру мен ты прод ви же ния на прин ци пах 
част но го сек то ра.

Необ хо ди мо от ме тить, что от де лы ми нис- 
 терс тв от ве чают за прод ви же ние по служ бе, но при 
этом прод ви же ние на са мых вы со ких долж нос тях 
при ни мает ся ре ше нием премь ер-ми ни ст ра.

В рам ках сис те мы карь ер но го раз ви тия в Ве ли-
коб ри та нии ис поль зуют ся крат кос роч ные тру до-
вые конт рак ты, а так же воз мож нос ть транс фе ров 
меж ду го су да рст вен ным и част ным сек то ра ми. 
Это поз во ляет соз да вать кон ку ре нт ную сре ду на 
рын ке тру да, что в свою оче редь подс те ги вает Пра-
ви тель ст во соз да вать эф фек тив ные сис те мы мо ти-
ва ции и карь ер но го раз ви тия. В этой час ти мож но 
от ме тить, что от су тс твие необ хо ди мос ти на ра ба-
ты вать стаж для карь ер но го рос та, го су да рст вен-
ная служ ба Ве ли коб ри та нии  стано вит ся прив ле ка-
тель ной для мо ло дых та ла нт ли вых кад ров.

В сис те ме карь ер но го и про фес сио наль но го 
раз ви тия Ве ли коб ри та нии ис поль зует ся прог-
рам ма executive development для мо ло дых перс-
пек тив ных го су да рст вен ных слу жа щих: обу че-
ние на ра бо те, ра бо та по раз ным нап рав ле ниям 
и раз лич ным фор мам за да ний (in-service training, 
job rotation and reassignment).

Необ хо ди мо от ме тить, что Пра ви тель ст во 
Ве ли коб ри та нии в воп ро се карь ер но го раз ви тия 
го су да рст вен ных слу жа щих ст ре мит ся к дос ти-
же нию рав ных воз мож нос тей, т.е. про во дит ся 
по ли ти ка по пре дос тав ле нию воз мож нос тей в 
сфе ре карь ер но го раз ви тия жен щи нам, эт ни чес-
ким мень шинст вам и ин ва ли дам. 

Та ким об ра зом, сис те ма карь ер но го раз ви тия 
го су да рст вен ных слу жа щих Ве ли коб ри та нии 
предс тав ляет со бой сме ше ние эле мен тов двух 
сис тем – карь ер ной и по зи ци он ной.

При ни мая во вни ма ние дан ные ана ли за сис-
те мы от бо ра и карь ер но го прод ви же ния го су да р- 
ст вен ных слу жа щих Ве ли коб ри та нии, мож но 
пред ло жить сле дующее:

1. Упол но мо чен но му ор га ну по де лам го-
су да рст вен ной служ бы Рес пуб ли ки Ка за хс тан 
расс мот реть опыт Ве ли коб ри та нии в час ти фор-
ми ро ва ния ме то ди ки про ве де ния кон курс ных 
(эк за ме на ци он ных) про це дур при от бо ре кан ди-
да тур на вы со кие го су да рст вен ные ад ми нист ра-
тив ные долж нос ти. На при ме ре пред ла гает ся в 
ка че ст ве ба зо вых учеб ных за ве де нии по раз ра-
бот ке ме то ди ки конт роль но-эк за ме на ци он ных 
про це дур расс мот реть Ака де мию го су да рст-
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вен но го уп рав ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли-
ки Ка за хс тан и На зар баев уни вер си тет. Дан ные 
учеб ные за ве де ния спе ци али зи руют ся в об лас ти 
под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква-
ли фи ка ции го су да рст вен ных слу жа щих и имеют 
ог ром ный опыт в этой об лас ти.

2. Так же пред ла гает ся на ос но ве опы та Ве-
ли коб ри та нии расс мот реть воп рос внед ре ния 
прак ти ки фор ми ро ва ния от ве тст вен ных го су-
да рст вен ных ад ми нист ра тив ных долж нос тей из 
чис ла вы пу ск ни ков Ака де мии го су да рст вен но го 
уп рав ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Ка за хс-

тан и На зар баев уни вер си тет, как спе ци али зи ро-
ван ных учеб ных за ве де нии.

3. В це лях раз ви тия сис те мы пла ни ро ва ния 
карь ер но го рос та го су да рст вен ных слу жа щих 
Ка за х стана необ хо ди мо расс мот реть опыт Ве-
ли коб ри та нии по ор га ни за ции про це дур, свя зан-
ных с транс фе ра ми меж ду го су да рст вен ным и 
част ным сек то ра ми.

4. Необ хо ди мо раз ра бо тать ме ха низ мы, ко-
то рые пре дос тав ля ли бы в Ка за х стане ин ва ли-
дам воз мож нос ти карь ер но го раз ви тия на го су-
да рст вен ной служ бе. 
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Ка лиев Н.А.

Ди на ми ка и масш та бы  
прив ле че ния иност ран ных  

ин вес ти ций в эко но ми ку РК

На се год няш ний день ни од на ст ра на ми ра не смо жет обес пе
чить ус той чи вый эко но ми чес кий рост без прив ле че ния ин вес ти ций. 
Учи ты вая ми ро вой кри зис, кон ку рен ция за прив ле че ние ПИИ воз
рас тает. Поэто му гра мот ная ин вес ти ци он ная по ли ти ка со сто ро ны 
го су да рс тва яв ляет ся ос нов ным фак то ром в об лас ти ин вес ти ци он
ной дея тель ности. В статье по ка за ны с нов ные тен ден ции за пос лед
нее де ся ти ле тие как в ми ро вом, так и в на циональ ном масш та бе. 
Бы ли по ка за ны преиму ще ст ва Ка за х стана в срав не нии с ос таль ны ми 
ст ра на ми ре ги она в об лас ти прив ле че ния ин вес ти ций. Так же отоб
ра же ны ос нов ные дей ст вия пра ви тель ст ва в сфе ре ин вес ти ци он ной 
по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: ин вес ти ции, ПИИ, ВВП, ин вес ти ци он ная по ли
ти ка.

Kaliyev N.A.

Dynamics and scales of 
attraction of foreign investments 

into RK economy

Today any country of the world won’t be able to provide sustained 
economic growth without attraction of investments. Considering world cri
sis, the competition for attraction of PII increases. Therefore the competent 
investment policy from the state is a major factor in the field of investment 
activity. Are shown to present the main tendencies for the last decade in 
article as world and across the nation. Advantages of Kazakhstan in com
parison with other countries of the region in the field of attraction of invest
ments were shown. The main actions of the government in the sphere of 
investment policy are also displayed.

Key words: Investment, FDI, GDP, investment policy.

Ка лиев Н.А.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
эко но ми ка сы на ше тел дік 

ин вес ти циялар ды тар ту мен 
ауқы мы ди на ми ка сы

Бү гін гі әлем де бір де бір мем ле кет эко но ми ка сы ның орн ық ты 
өс уін  ин вес ти циялар тарт пай, қам та ма сыз ете ал май ды. ТШИ тар
ту үшін әлем дік дағ да рысты ес ке ре оты рып, бә се ке лес тік ар та ды. 
Сон дық тан мем ле кет та ра пы нан ин вес ти циялық қыз мет ті қам ти ды, 
ин вес ти циялық сая сат са ла сын да ғы не гіз гі фак тор бо лып та бы ла
ды. Ма қа ла да соң ғы он жыл да әлем дік не гіз гі үр діс те р та быс ету ге, 
сон дайақ ұлт тық ау қым  ре тін де көр се ті ле ді. Көр се тіл ген ар тық шы
лық тар айма ғы ның бас қа ел де рі мен са лыс тыр ған да, ин вес ти циялар 
тар ту са ла сын да ғы Қа зақ стан ның өңір і бол ды. Сон дайақ, Үкі ме ттің 
ісқи мы л са ла сын да ғы не гіз гі ин вес ти циялық сая саты көр се тіл ген

Тү йін  сөз дер: Ин вес ти циялар, ТШИ, ЖІӨ, ин вес ти циялық сая сат .
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Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра би,  

Республика Ка за хс тан, г. Ал ма ты  
E-mail: k.nursul.a92@mail.ru

Се год ня в ми ре нет ст ра ны, ко то рая смог ла бы обес пе чить 
ус той чи вый эко но ми чес кий рост без ак тив ной дея тель ности по 
прив ле че нию ин вес ти ций. В свя зи с этим в ны неш них ус ло виях 
гло ба ли за ции эко но ми чес кой дея тель ности наи боль шее зна че-
ние приоб ре ло прив ле че ние иност ран ных ин вес ти ций, ко то рые 
ста ли важ ней шим эле мен том ин вес ти ци он ной по ли ти ки в эко-
но ми ке са мых раз ных по уров ню раз ви тия ст ран ми ра.

Со во куп ный объем на коп лен ных пря мых иност ран ных ин-
вес ти ций по ито гам 2014 го да сос та вил 26,7 тр лн. долл., в срав-
не нии с 1990 го дом этот по ка за тель вы рос бо лее чем в 12,5 раз.
[1]. Объем ин вес ти ций на ко нец 2013 го да сос та вил 1,45 тр лн. 
долл., в 2014 го ду этот по ка за тель умень шился на 16% и сос та-
вил 1,2 тр лн. долл. Вмес те с тем, вновь не уда лось дос тиг нуть 
по ка за те лей 2007 го да (док ри зис но го), ког да объем ПИИ сос-
та вил 1,88 тр лн. долл. Юнк тад в на ча ле 2014 го да опуб ли ко вал 
прог ноз, по дан ным ко то ро го до 2020 го да дол жен был осу ще-
ств лять ся пос тоян ный рост иност ран ных ин вес ти ций. Од на ко, 
уже по ито гам 2014 го да ста ло по нят но, что дан ный прог ноз не 
осу ще ст вим, а ми ро вая эко но ми ка сно ва за мед ляет свой рост на 
фо не неб ла гоп рият ных по ка за те лей Ки тая, рос та нап ря жен нос-
ти на Ближ нем Вос то ке и па де нии цен на неф ть.

В 2014 го ду наб лю да лось рез кое па де ние по то ка иност-
ран ных ин вес ти ций в ст ра ны с пе ре ход ной эко но ми кой со 108 
мл рд. дол ла ров до 48 мл рд., или поч ти на 55%, что свя за но с 
меж ду на род ны ми санк циями, нес та биль ностью в ре ги оне и па-
де нием эко но ми чес ко го рос та. В то же вре мя по ток ПИИ вы рос 
на 2% в раз ви вающиеся ст ра ны и дос тиг 681 мл рд. дол ла ров, 
что яв ляет ся наи выс шим ре зуль та том в ис то рии. Та ким об ра-
зом, стоит от ме тить, что нес мот ря на па де ние об ще го уров ня 
по то ка ПИИ в ми ре, не ко то рые ре ги оны, осо бен но Юго-Вос-
точ ная Азия, про дол жают де мо нс три ро вать рост, прев зойдя по-
ка за те ли ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008-2009 го дов.

Пер вые го ды не за ви си мос ти ста ли край не труд ны ми для Ка-
за х стана: па де ние от рас лей про мыш лен нос ти, рост цен, вы со кая 
без ра бо ти ца. Го су да рс тво не рас по ла га ло средс тва ми для об нов-
ле ния произ во дст вен ных фон дов и соз да ния инф раст рук ту ры. 
Поэто му иност ран ные ин вес ти ции ста ли од ним из важ ней ших 
фак то ров ус ко ре ния тех ни чес ко го прог рес са и мо дер ни за ции 

ДИ НА МИ КА И  
МАСШ ТА БЫ  

ПРИВ ЛЕ ЧЕ НИЯ  
ИНОСТ РАН НЫХ  

ИН ВЕС ТИ ЦИЙ  
В ЭКО НО МИ КУ РК
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Ди на ми ка и  масш та бы  прив ле че ния  иност ран ных  ин вес ти ций  в эко но ми ку РК

произ во дст вен ных фон дов. Ос нов ным же фак-
то ром, ко то рый в зна чи тель ной ме ре обус ло вил 
эко но ми чес кий рост ста ло на ли чие при род ных 
ис ко пае мых и рост цен на неф теп ро дук ты с на-

ча ла 2000-х го дов. В ре зуль та те вы ше опи сан ных 
яв ле ний, с уве ли че нием при то ка иност ран ных 
ин вес ти ций, с 2000 го да на чал ся ста биль ный эко-
но ми чес кий рост в рес пуб ли ке (табл. 1).

Таб ли ца 1 – Ди на ми ка ВВП и иност ран ных ин вес ти ций в 2000-2012 гг. (в млн. долл.) 

Год Иност ран ные ин вес-
ти ции в млн. дол ла рах

Го до вой рост 
в % ВВП в мл рд. долл. Го до вой рост 

в %
Удель ный вес иност ран ных 

ин вес ти ций в ВВП в %
2000 2782 133 18292 109,8 15
2001 4557 138,9 22152 113,5 20,6
2002 4106 90,2 24636,5 109,8 16,7
2003 4625 112,6 30832,8  109,3 15
2004 8317 180 43150  109,6 19,27
2005 6619 79,58 57123 109,7 11,59
2006 10624 160 81103 110,7 13
2007 18452 174 104853 108,9 17,6
2008 19760 107 133440 103,3 14,8
2009 19017 96,9 115 306 101,2 16,49
2010 19052 100,1 148 052 107,3 12,9

2011 26467 138,9 200 380 107,2 13,2

2012 28935 109,3 215 906 104,6 13,4
2013 24137 83,4 243743 105,8 9,9

Ис точ ник: Агент ство по ста тис ти ке РК

 Сле дует от ме тить, что тем пы при рос та ин-
вес ти ций не от ли чают ся ста биль ностью на про-
тя же нии этих лет. Пи ко вое зна че ние при рос та 
наб лю да лось в 2004 го ду и сос та вило 180% в 
срав не нии с прош лым го дом. 

 Од нов ре мен но в пос лед ние го ды обоз на-
чи лась тен ден ция не боль шо го сни же ния до ли 

иност ран ных ин вес ти ций в ВВП ст ра ны: ес ли 
до кри зи са (2000-2008 гг.) этот по ка за тель на-
хо дил ся на уров не 13-21%, то в пос лек ри зис ных 
ус ло виях на чал умень шаться, и в 2009-2013 гг. 
удель ный вес иност ран ных ин вес ти ций в ВВП 
Ка за х стана ко леб лет ся в диапа зо не 9-13 (см. 
рис.  2).

Рисунок 1 – Сред не го до вые тем пы при рос та иност ран ных ин вес ти ций в эко но ми ку РК в 2000-2013 гг. 

 Ис точ ник: Ко ми тет по ста тис ти ке РК
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С 1991 г. ди на мич но уве ли чи ва лось ко ли че ст-
во предп рия тий с учас тием иност ран но го ка пи та ла. 
Так, ес ли в 1999 го ду в ст ра не бы ло 1830 юри ди-
чес ких лиц с иност ран ной фор мой собст вен нос ти, 
то на ко нец 2015 го да их чис ло сос тав ля ло уже 8765.

 Для то го что бы сох ра нить по ло жи тель ную 
тен ден цию прив ле че ния ПИИ и даль нейше го 
сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та, пра ви-
тель ст ву Ка за х стана сле дует:

– сфор ми ро вать для ин вес то ров наибо лее 
бла гоп рият ную сре ду, осо бен но от рас лей, где у 
ст ра ны есть кон ку ре нт ные преиму ще ст ва;

– обес пе чить пра во вую за щи ту ин вес ти ций, 
дать га ран тии иност ран ным ин вес то рам, соз дать 
прог но зи руемую по ли ти ку;

– умень шить риск ин вес ти ций пу тем сня тия 
на ло го вых и дру гих бю рок ра ти чес ких про во ло чек;

– прив лечь транс на циональ ные кор по ра ции 
(ТНК) для по вы ше ния ро ли Ка за х стана в гло ба-
ли зи руемой ми ро вой эко но ми ке;

– бо лее ус пеш но за вер шить про цесс при ва-
ти за ции пос редст вом прив ле че ния эф фек тив ных 
ин вес то ров;

– обес пе чить прив ле че ние экс порт но-ориен-

ти ро ван ных ин вес ти ций, в част нос ти, ТНК с це-
лью ди вер си фи ка ции ст рук ту ры экс пор та.

Преиму ще ст ва ин вес ти ро ва ния в эко но ми ку 
Ка за х стана на сов ре мен ном эта пе зак лю чают ся 
в сле дующем:

– пос тоян но со вер шенс твующееся за ко но-
да тель ст во;

– ин вес ти ци он ные га ран тии;
– при вер жен нос ть пра ви тель ст ва к прив ле-

че нию ПИИ;
– об лег чен ный вы ход на рын ки СНГ;
– на ло го вые льго ты для ком па ний, за ня тых 

в сельс ком хо зяй ст ве;
– от су тс твие проб лем с де неж ны ми пе ре во да ми;
– воз мож нос ть за нять ни шу на рын ке с во-

зоб нов ляемы ми ис точ ни ка ми энер гии;
– на ли чие сырьевых за па сов;
– ста биль ность по ли ти чес кой сфе ры;
– ст рем ле ние ру ко во дс тва ст ра ны соз дать 

ин но ва ци он ную эко но ми ку;
По доб ные ша ги пра ви тель ст ва, а так же на-

ли чие у Ка за х стана кон ку ре нт ных преиму ще ств  
де лают ст ра ну край не прив ле ка тель ными для 
иност ран ных ин вес ти ций.
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Рисунок 2 – Из ме не ние удель но го ве са иност ран ных ин вес ти ций  
в ВВП Рес пуб ли ки Ка за хс тан в 2000-2013 гг., %

 Ис точ ник:Ко ми тет по ста тис ти ке РК
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Ай дар бе ко ва Л.С.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
ша ғын жә не ор та биз нес ті  

да мы ту жол да ры

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа зір гі кез де гі ал ды на қо йып  отыр
ған бас ты мақ сат та ры ның бі рі ол ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті да
мы ту бо лып та бы ла ды. Ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту – эко но
ми ка лық өр леудің жә не әлеу мет тіксаяси жа ңа ру дың бас ты құ ра лы. 
Әсі ре се же ке мен шік тің нақ ты өмір ге жү зе ге асуы жә не ор та тап тың 
қа лып тас уын ың ма те ри ал дық не гі зі. Осы ған орай, ша ғын жә не ор та 
биз нес тің эко но ми ка да ғы үле сі мем ле ке ті міз де арт қан са йын  елі міз 
көр ке йіп , ха лық тың әлауқа ты жақ са рып, мем ле кет тің әлеу мет тік
эко но ми ка лық жағ дайы көр кейеді. Үс ті міз де гі жыл да Қа зақ стан Рес
пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті Н. Ә. На зар баев «Қа зақ стан жо лы–2050: 
бір мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол да
уын да атап өт кен дей, біз де ша ғын жә не ор та биз нес тің 800 мың нан 
ас там суб ъек ті сі бар, он да 2,4 мил лион нан ас там қа зақ стан дық ең бек 
ете ді. Со ны мен қа тар, қа зір гі елі міз ді ң э ко но ми ка лық жағ да йын  ес
ке ре оты рып, ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті да мы ту ма ңыз ды лы ғы 
атап көр се тіл ді.

Тү йін  сөз дер: Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік, ин но ва ция, өнер кә
сіп мен ші гі, ха лы қа ра лық инс ти тут тар, инф ро ком му ни ка ция.

Aidarbekova L.S.

Development of small and 
medium business in the Republic 

of Kazakhstan

One of the main tasks of modern, related to the development of small 
and mediumsized businesses. Development of small and mediumsized 
businesses, the main instrument of economic growth and social and po
litical transformation. Especially in the implementation of privacy and the 
material basis for the formation of the middle class. In this regard, small 
and medium business in the country, the share of the economy is growing 
and prosperity of the country, to improve the welfare of the population, 
socio – economic situation prevailing in the country. This year the Presi
dent of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev «Kazakhstan’s way 
2050: common goal, common interests, common future» The message to 
the people in the past, our small and medium enterprises, which are the 
subject of more than 800, of which more than 2.4 million in Kazakhstan. 
However, given the current economic conditions, it stressed the impor
tance of development of small and mediumsized businesses. At the same 
time, taking into account the real economic conditions, importance of de
velopment of small and average business was emphasized.

 Key words: Small and medium business, innovation, industrial prop
erty, international agencies, information communications. 

Ай дар бе ко ва Л.С.

Раз ви тие ма ло го и сред не го 
биз не са в Рес пуб ли ке  

Ка за хс тан

Од ной из глав ных це лей, ко то рые ста вит сов ре мен ная Рес пуб ли ка 
Ка за хс тан, яв ляет ся раз ви тие ма ло го и сред не го предп ри ни ма тель ст
ва, раз ви тие ма ло го и сред не го биз не са, эко но ми чес ко го рос та и со
ци альнопо ли ти чес кой мо дер ни за ции. Создание ма те ри альной ос но
вы для фор ми ро ва ния и реали за ции собст вен нос ти сред не го клас са, 
осо бен но в реаль ной жиз ни. Чем боль ше в эко но ми ке до ля ма ло го 
и сред не го биз не са в ст ра не и проц ве та ние ст ра ны, бла го сос тоя ние 
на ро да, тем лучше со ци альноэко но ми чес кое сос тоя ние, ка че ст во. 
В те ку щем го ду Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка за хс тан Н.А. На зар баев в 
своем Пос ла нии на ро ду Ка за х стана «Ка за хс танс кий путь2050: еди
ная цель, еди ные ин те ре сы, еди ное бу ду щее» от ме тил, что у нас 800 
ты сяч суб ъек тов ма ло го и сред не го биз не са, в ко то ром ра бо тают 2,4 
мил лиона ка за хс тан цев. Кро ме то го, с уче том сов ре мен но го эко но
ми чес ко го по ло же ния ст ра ны бы ла от ме че на важ ность раз ви тия ма
ло го и сред не го предп ри ни ма тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ма лый и сред ний биз нес, ин но ва ция, про мыш
лен ная собст вен нос ть, меж ду на род ные уч реж де ния, инф ро ком му
ни ка ция.
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның қа зір гі кез де гі ал ды на қо йып  
отыр ған бас ты мақ сат та ры ның бі рі ол ша ғын жә не ор та кә сіп-
кер лік ті да мы ту бо лып та бы ла ды. Ша ғын жә не ор та биз нес ті 
да мы ту – эко но ми ка лық өр леудің жә не әлеу мет тік-саяси жа-
ңа ру дың бас ты құ ра лы. Әсі ре се, же кемен шік тің нақ ты өмір ге 
жү зе ге асуы жә не ор та тап тың қа лып тас уын ың ма те ри ал дық 
не гі зі. Осы ған орай, ша ғын жә не ор та биз нес тің эко но ми ка да ғы 
үле сі мем ле ке ті міз де арт қан са йын  елі міз көр ке йіп , ха лық тың 
әл-ауқа ты жақ са рып, мем ле кет тің әлеу мет тік-эко но ми ка лық 
жағ дайы көр кейеді. Үс ті міз де гі жыл да Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев «Қа зақ стан жо лы–2050: бір 
мақ сат, бір мүд де, бір бо ла шақ» ат ты Қа зақ стан хал қы на Жол-
да уын да атап өт кен дей [1], біз де ша ғын жә не ор та биз нес тің 
800 мың нан ас там суб ъек ті сі бар, он да 2,4 мил лион нан ас там 
қа зақ стан дық ең бек ете ді. Бұл сек тор да ғы өнім кө ле мі төрт 
жыл да 1,6 есе өс ті жә не 8,3 мл рд. тең ге ні құ рап отыр. Қа зақ стан 
2012 жы лы 2011 жыл мен са лыс тыр ған да, 12 орын ға ал ға жыл-
жып Дү ниежү зі лік Банк нұс қа сы бо йын ша биз нес ті ашу мен 
жүр гі зу дің оңай лы ғы рейт ин гін де 183 ел дің ара сы нан 49 орын-
ға ие бол ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ша ғын жә не ор та 
биз нес тің ЖІӨ-де ала тын үле сі – 20%. Бі рік кен Ұлт тар Ұйымы-
ның Да му бағ дар ла ма сы ның мә лі мет те рі не сүйен сек, әлем дік 
эко но ми ка да тек ша ғын кә сі по рын дар дың са ны бар лық кә сі п - 
о рын дар дың жал пы са ны ның 95%-нан аса ды. Олар дың ЖІӨ-
де гі үле сі 50%-ға де йін  же те ді.

Да мы ған мем ле ке ттер де гі ша ғын жә не ор та биз нес тің ЖІӨ-
де гі үле сі мы са лы, Жа по нияда 55%, Ұлыб ри та нияда – 52%, 
Гер ма нияда – 57%, Ита лияда – 55%. Са лыс тыр ма лы са рап та-
ма Қа зақ стан да ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік тің мак роэко но-
ми ка лық көр сет кіш те үле сі нің өте аз еке нін көр се те ді. Оны 50 
пайыз ға жет кі зу үс ті міз де гі ға сыр дың ел уін ші жыл да рын да қол 
жет кі зу бол жа нып отыр ға ны бел гі лі. Сол мақ сат қа же ту үшін 
мәң гі лік сұ рақ – не іс теу қа жет? Ша ғын жә не кә сіп кер лік ті да-
мы ту дың қан дай жол да ры мен те тік те рі бар? Қан дай эко но ми-
ка лық, әлеу мет тік, саяси жә не пси хо ло гия лық ке дер гі ле рі бар? 
Бі рін ші ке зек те ша ғын жә не ор та биз нес те гі кә сіп кер дің кім 
еке нін, оның қо ғам да ат қа ра тын қыз ме ті мен ма ңы зын жал пы 
ха лық қа тү сі нік ті тіл мен на си хат тү сі нік те ме жүр гі зу қа жет.

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 

ША ҒЫН ЖӘ НЕ ОР ТА 
БИЗ НЕС ТІ ДА МЫ ТУ 

ЖОЛ ДА РЫ
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Қа зақ стан  Рес пуб ли ка сын да ғы ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту жол да ры

Эко но ми ка теория сын да кел ті рі ле тін кә сіп-
кер ге бе рі ле тін анық та ма лар ға қыс қа шо лу жа-
сайық. Кә сіп кер лік тің не гі зін қа ла ған эко но мист 
жә не бан кир Р.Кан тиль он кә сіп кер бұл анық-
тал ма ған жағ дайда, өзі нің қа жет ті лі гін қа на ғат-
тан ды ру мақ са тын да ше шім қа был дайт ын адам, 
саяси эко но мия клас си гі А. Смит кә сіп кер-өнер-
кә сіп ті мен шік те ну ші жә не ком мер циялық тәуе-
кел ді лік пен бай ла ныс ты іс-әре кет деп анық та ма 
бер се [2], Ф.Уо кер, И. Фон Тю нен, А.Аз ри лян 
және т.б эко но мис тер кә сіп кер лік ті пай да та-
бу мен бай ла ныс ты ра ды. Аты эко но ми ка та ри-
хын да бел гі лі көп те ген эко но мис тер кә сіп кер ді 
тиім ді лік жә не үнем ді лік пен (М. Ве бер), ин но-
ва циялық іс-әре кет пен (И. Шум пе тер), ме не дж-
мент пен (Ф. Найт ), адам ның пси хо ло гиясы мен 
(Дж. Кей нс) бай ла ныс ты рып, қа рас ты ра ды. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның заң да рын да кә сіп-
кер лік – бұл дер бес, өзі нің мү лі гін пай да ла нып, 
жүйелі пай да алу мақ са тын да жүр гі зі ле тін тәуе-
кел ді лік пен бай ла ныс ты қыз мет еке ні айт ыл са, 
эко но мис те рі міз оның тәуе кел ді лі гі мен ала тын 
та бы сы на бай ла ныс ты анық та ма бе ре ді [3].

Қо ға мы мыз ды ре фор ма лаудың қол жет кен 
қо мақ ты та быс та ры ның бі рі- ор та тап тың қа-
лып та суы бо лып та бы ла ды. Осы ор та топ тың 
қа лып та суы, не гі зі нен, ор та жә не ша ғын биз-
нес тің да муымен ті ке лей бай ла ныс ты. Ша ғын 
жә не ор та биз нес ті да мыт пай, на рық тық эко но-
ми ка ны қа лып тас ты ру мүм кін емес. Өйт ке ні, 
бұл – на рық тық қа ты нас тар ды ал ға же те леуші 
буын . На рық тық эко но ми ка эле ме нт те рін ен-
гі зу дің әре кет те рі мо но по лия лан ды рыл ған ор-
та ның қар сы лы ғы на тап бо лу да. Ал мо но по-
лизм ге қар сы кү ре су дің тиім ді жол дар дың бі рі 
– ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту. Ша ғын биз-
нестiң өзiндiк ар тық шы лық та ры да бар. Олар ға: 
Сырт қы эко но ми ка лық фак тор лар дың өз ге руiне 
тез – бейiмдiлiгi; Ша ғын ин но ва циялық биз-
нес бiр са ла да тоқ тап қал май, – эко но ми ка ның 
бар лық сфе ра сын қам ти ды; Ша ғын биз нес iрi 
ком па ниялар ға қа ра ған да ғы лы ми-тех ни ка лық 
зерт теу лер нә ти же лерiн ин но ва циялар ды өнер-
кәсiпке жыл да мы рақ енгiзедi; Ха лық ты жұ мыс-
пен қам ту жә не жұ мыс сыз дық мә се лесiн ше шу; 
Тұр мыс дең гейiн жо ға ры болуын  қам та ма сыз 
ету; Адам ның өмiрге тың сенiммен қа рауы ның 
мүмкiндiктерiн арт ты ру. 

Біз дің пі кі рі міз бо йын ша, кел ті ріл ген жә не 
бас қа анық та ма лар да кә сіп кер дің бас ты қыз ме-
ті – тауар өн ді ру мен оны са ту ар қы лы ха лық-
қа көр се те тін қыз ме тін еле мей не ме се көп кө ңіл 
бөл мей отыр ған сияқ ты мыз. Бү гін гі таң да кез 
кел ген тәу лік уақы тын да қа ла ған тауар мен қыз-

мет ті пай да ла нып, қа жет ті лі гі міз ді қа на ғат тан-
ды ра ала мыз. Ке ше гі Ке ңес ке зін де тауар тап шы-
лы ғы, ұзақ тұ ра тын ке зек бү гін де жоқ жә не оны 
эко но ми ка та ри хы тез ұмыт ты. Бол ған эко но ми-
ка лық-әлеу мет тік ке лең сіз дер дің жоюуыл уына 
се беп бол ған не гіз гі фак тор лар дың бі рі – мем-
ле ке ті міз де гі кә сіп кер лер дің көр сет кен қыз ме-
ті. Сон дық тан, ха лық тың са на сы на кә сіп кер ді 
– өзі нің қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру мақ са тын-
да, тәуе кел ді лік пен ты ным сыз ең бек ар қы лы 
ха лық қа қыз мет ат қа ра тын эко но ми ка лық адам 
де ген ұғым ды ен гі зу қа жет. Көп те ген ел дер дің 
тә жі ри бе сін де ша ғын кә сіп кер лік ті қол дау, бел-
гі лі Ми ни стр лік тер дің құ ра мы на кі ре тін, ар найы 
Де пар та ме нт тер мен бай ла ныс ты ры ла ды. Мы са-
лы, Гер ма ния жә не Гол лан дия эко но ми ка Ми-
ни ст рлі гін де ша ғын жә не ор та биз нес тің ар найы 
бө лім де рі бар, Фран цияда осын дай бө лім өнер-
кә сіп Ми ни ст рлі гін де. Ка на да да ша ғын да мы-
ту саяса тын өнер кә сіп, ғы лым жә не тех но ло гия 
Ми ни ст рлі гі нің Де пар та мен ті, Ита лияда – өнер-
кә сіп, ком мер ция, сау да жә не кә сіп тер Ми ни-
ст рлі гі нің жа нын да ғы бө лім жү зе ге асы ра ды. 
Фран цияда ша ғын кә сіп кер лік ті рет теу саяса-
тын бір не ше ұйым дар жү зе ге асы ра ды: ша ғын 
жә не ор та кә сіп кер лік Кон фе де ра циясы, Сауда 
жә не өнер кә сіп тік па ла та лар, қыз ме тін жа ңа дан 
бас та ған жә не да му шы кә сіп кер лік тер дің ұлт-
тық агент ті гі, тех ни ка лық зерт теу лер дің ұлт тық 
агент ті гі, Қар жы инс ти тут та ры жә не та ғы бас-
қа лар. Ша ғын жә не ор та биз нес ті да мы ту үшін 
сұ ра ныс ты ын та лан ды ру өте ма ңыз ды. Өкі ніш-
ке қарай, сұ ра ныс біз дің елі міз де өте баю не ме се 
ке йін гі бес жыл да тіп тен кө те ріл мей отыр. Сұ ра-
ныс тө мен бол ған дық тан, кә сіп кер лер өз де рі нің 
шы ғы нын жа бу жә не пай да та бу үшін амал сыз 
ба ға ла рын кө те ру де, екін ші жа ғы нан ха лық тың 
та за та бы сы тө мен деп отыр. Бұл мә се ле ні, яғ ни 
қа жет тауар лар ба ға сы ның жо ға ры лы ғы мен та-
быс тың тө мен ді гін жо ға ры да атал ған Нұр Отан 
пар тиясы жүр гіз ген сау ал на ма ға қа тыс қан адам-
дар дың 46 жә не 40 пайызы бел гі ле ген. Ен ді ша-
ғын жә не ор та биз нес тің ке ле ше гі қан дай, оны 
үшін ші ин ду ст рия лық ре во лю ция жағ да йын да 
не кү тіп тұр де ген сұ рақ тө ңі ре гін де ой қоз ғап, 
қа ғи да сын қа рас ты райық.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бел гі лі жә не 
бел ді эко но мис те рі нің бі рі О.Саб ден нің са рап-
тауы бо йын ша, дү ниежү зін де гі мем ле кет тер 
на рық эко но ми ка сы нан пос тин ду ст риал дық да-
му дың ин но ва циялық эко но ми ка ке зе ңі не өтіп 
жа тыр. Мұ ның өзі 21 ға сыр да ғы эко но ми ка лық 
өсу жә не оның жо ға ры са па ға кө те рі луі бі лім 
мен ғы лым да жа ңа са на ның қа лып тас уын , со-
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ны мен қа тар ин но ва циялық үр діс тер дің, жа ңа 
тех но ло гиялар дың, жа ңа өнім дер мен қыз мет 
көр се ту лер дің үле сі нің жә не ат қа ра тын эко но-
ми ка да ғы қыз ме ті нің өсе ті нін көр се те ді. Осы 
орай да ұлт тық эко но ми ка ның жа һан дық бә се ке-
ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру да ин но ва циялық фак-
тор дың ма ңыз ды лы ғы зор. Ин но ва ция мә се ле-
сін қа рас тыр ған жә не теория лық не гі зін сал ған 
Н.Д.  Конд рать ев, Й. Шум пе тер, С. Куз нец жә не 
бас қа эко но мис тер оны кә сіп кер лік пен ты ғыз 
бай ла ныс ты рып қа рас тыр ған.

Бү гін гі таң да дү ниежү зі лік жа һан да ну ке зе-
ңін де елі міз Қа зақ стан ның үр діс тен кен же қал-
мауы үшін Пре зи ден ті міз ин ду ст риал дық-ин но-
ва циалық ба ғыт та ғы да му дың 7 бас ты ба ғы тын 
көр сет ке ні мә лім. Олар – АӨК, ме тал лур гия, 
мұ най өң деу, энер ге ти ка, хи мия мен фар ма цев-
ти ка, өн ді ріс ин ду ст риясы, кө лік жә не инф ро-
ком му ни ка ция. Кез кел ген осы эко но ми ка лық 
ба ғыт тар да ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік тің ала-
тын ор ны ора сан. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ста тис ти ка агент ті гі нің де рек те рі бо йын ша өкі-
ніш ке орай жа ңа пай да бо лып жат қан кә сіп кер-
лік тің са ны аз жә не не гі зі нен 5 адам ға ға на же-
те тін кә сі по рын дар ашыл ған. Жал пы 2013 жы лы 
ашыл ған кә сі по рын дар дың жал пы са ны 747 бол-
са, оның ішін де 5 адам ға де йін  ең бек ші лер бар 
кә сі по рын 438 (58,6%), 10 адам ға де йін  135 (18), 
11-20 адам ға де йін-60 (8). Де ген мен, дү ниежү зі-
лік на рық та кез кел ген осы ба ғыт тар да да мы ған 
мем ле кет тер біз дің кә сіп кер лер ге оңай орын бе-
ре қой май ды. Сон дық тан дү ниежү зі лік ха лы қ-
а ра лық ең бек бө лі ні сін де мем ле кет тің қол дауы 
бол ма са, ша ғын кә сіп кер лік ті айт па ған да ор та 
биз нес тің ойып  орын ала ты ны өте қиын. Біз дің 
пі кі рі міз бо йын ша, мем ле кет ор та жә не ша ғын 
биз нес ті да мы ту дың бас ты екі ша ра сын жү зе ге 
асы руы тиіс. Бі рін ші сі мем ле кет тік тап сы рыс 
жә не мем ле кет тік қам та ма сыз дан ды ру бол са, 
екін ші жол – қа бі ле ті бар сұ ра ныс ты ын та лан-
ды ру. Іш кі сұ ра ныс өте аз. 100 жыл дың ішін де 
ха лық тың өс кен са ны. Тұ рар Рыс құ лов тың мә лі-
ме ті бо йын ша, өт кен ға сыр дың 20 жыл да рын да 
Қа зақ стан хал қы ның жал пы са ны 6553600 адам, 
оның ішін де ауыл тұр ғын да ры ның үле сі 92%, 
қа ла тұр ғын да ры 8%, олар дың өзі ауыл ша ру а - 
шы лы ғы мен айна лыс қан. Ал 2014 жыл дың 1 қа-
ра ша да ғы Қа зақ стан хал қы ның са ны 17 377,8 
мың адам, яғ ни бір ға сыр ға жуық ара лық та елі-
міз дің хал қы не бә рі 10 844,2 мың адам ға өс кен. 
Ал ор та ша ай лық жа ла қы 2014 жыл дың қа зан 
айын да 118 884 тең ге бол ды. Ша ғын кә сіп кер лік 
үл гі эко но ми ка лық да му үшін не гіз гі фак тор жә-
не эко но ми ка лық өсу дің ше гі бо лып та бы ла ды. 

Жо ға ры да атал ған ша ғын өн ді ріс тік кә сіп кер лік-
тің ерек ше лік те рі не сәй кес мем ле кет кә сіп кер лік 
бел сен ді лік ті ын та лан ды ру дың жет кі лік ті тиім-
ді жә не икем ді әдіс те рін та буы қа жет. Бел сен ді 
мем ле кет тік қол дау ауыл дық кә сіп кер лік тің тұ-
рақ ты дам уына ын та лан ды ра ды.

Қа зақ стан да соң ғы кез де рі ша ғын кә сіп кер-
лік ті да мы ту мы на дай не гіз гі се беп тер бо йын ша 
кө кейт ес ті қа жет ті лік тер ден тұ ра ды:

– бі рін ші ден, қа ла жә не ауыл дық ба ла ма  - 
сыз ал ма суы жә не ең бек ке ақы ның тө мен 
болуын ан ауыл тұр ғын да ры же ке ша ру ашы лық-
тар ды да мы ту ға бел сен ді ара лас ты. Ел ді же ке 
қо сал қы жә не ша руа қо жа лық та ры ауыл ша ру а - 
шы лы ғы өнім де рі нің жал пы кө ле мі нің жар ты-
сын өн ді ре ді. Бі рақ  та же ке сек тор өзі нің өнім-
де рін өт кі зу де қа жет ті тә жі ри бе лер ді біл мейді. 
Со ны мен бір ге, же ке кә сіп кер лер дің тех ни ка лық 
қыз мет көр се ту де күр де лі тех ни ка жә не құ рал-
жаб дық тар ды пай да ла на ал мауы жә не өн ді ріс тің 
қа зір гі же тіл ген тех но ло гияла рын ен гі зу де қа-
жет ті лік те рі арт ты. Өнім ді өт кі зу жә не бұл қыз-
мет тер ді көр се ту ша ғын кә сіп кер лік құ ры лым-
да ры ның ауыл ша ру ашы лық коопе ра тив те рі, 
ак ционер лік қо ғам жә не се рік тес тік тер тү рін де гі 
қыз мет те рі нің жүйесі бо луы мүм кін;

– екін ші ден, ауыл да ауыл ша ру ашы лық өнім-
дер дің қыс қар уын ан жұ мыс сыз дар са ны ар ту да. 
Жұ мыс сыз дық тың са ны бюд жет тік ме ке ме лер-
ден қыс қар ған дар мен жә не ауыл ды жер лер ге 
қо ныс тан ған алыс ше тел ден кел ген орал ман-
дар мен ар тып отыр. Ауыл да жұ мыс сыз дық ты 
азайтудың бас ты се бе бі – ша ғын кә сіп кер лік ті 
да мы ту бо лып та бы ла ды;

– үшін ші ден, же ке кә сіп кер лік тің ең не гіз-
гі ба ғы ты ның бі рі, ауыл дық қо лө нер ді ояту бо-
лып та бы ла ды, ал мем ле кет да мы ту ды өз қо лы на 
алуы қа жет. Қо лө нер ді да мы ту әлеу мет тік-эко-
но ми ка лық ке дей лік тің ор нын тол ты ру ға, эко-
но ми ка ны қайта құ ру ға не гіз де ле ді. Қо лө нер 
эко но ми ка лық дағ да рыс ке зін де эко но ми ка лық 
өсу дің бас та ма сы бо ла ала ды жә не қо ғам да ор-
та клас тың ал ғаш қы ка пи тал да рын жи нақ тау ға 
қа бі лет те не ді. Не міс эко но мис те рі дә лел де ген-
дей, қо лө нер ші лік Гер ма нияның со ғыс тан ке-
йін гі дағ да рыс тан шығуын ың бір ден-бір се бе бі 
бо лып та бы ла ды. Қо лө нер кла сын қа лып тас ты ру 
ха лық тың салт-дәс тү рін жаң ғыр туы мүм кін, жа-
ңа жұ мыс орын да ры ашы ла ды, адам дар дың ба-
сым бө лі гі на рық ты эко но ми ка ның шарт та ры на 
бейім де ле тү се ді;

– төр тін ші ден, ауыл да тұр мыс тық қыз мет 
көр се ту дің қа лыс қа луы, ауыл да тұ ты ну коопе-
ра тив те рі нің дү кен де рі жа был ды, мә де ни жә не 
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ком му нал дық қыз мет көр се ту са ла ла ры өз де рі-
нің қыз мет те рін тоқ тат ты. Бұл да ша ғын кә сіп-
кер лік қыз мет те рі нің аса ма ңыз ды жүйесі.

Ша ғын кә сіп кер лік ті қол дау дың күр де лі 
жүйеле рін тал дау дың не гі зін де біз мем ле кет тік 
жә не мем ле кет тік емес құ ры лым дар дың кә сіп-
кер лік ті қол дау жүйе сін де гі өза ра бай ла ныс та-
рын бай қай мыз. Ша ғын кә сіп кер лік ті қол дау-
дың инф ра құ ры лы мын да мы ту да өнер кә сіп те, 
сау да да, құ ры лыс та, кө лік ша ру ашы лы ғын да, 
жал пы ал ған да эко но ми ка ның бар лық сек тор ла-
рын жан дан ды ру, ха лық тың қо лө не рі, ту ри зм ді 
да мы ту ша ра ла рын әзір леу жә не жү зе ге асы ру 
ма ңыз ды орын да бо луы тиіс. 

Ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті қол дау дың 
не гіз гі екі мә се ле сін қа рас ты ру ға бо ла ды. Бі-

рін ші – қа лып тас ты ру көп дең гейлі жүйе сін ке-
шен ді ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті қол дау қол 
жет кізуін  қам та ма сыз ете тін оның суб ъек ті ле рі-
нің өн ді ріс тік-тех но ло гиялық, қар жы лық, ең бек 
жә не ақ па рат тық ре су рс та ры үшін құ ру қа жет, 
му ни ци пал дық не ме се ауда на ра лық қор лар дың, 
ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік ті қол дау ба ры сын-
да, со ның ішін де ке піл дік ұйым ре тін де ке шен-
ді объек ті ле рін өңі ра ра лық жә не му ни ци пал дық 
инф ра құ ры лым дар ды агент тік тер дің ша ғын жә-
не ор та кә сіп кер лік ті, биз нес-ин ку ба тор лар дың, 
кон сульта циялық пункт тер ге жә не т.б. қол дау 
көр се ту. Екін ші – оң өз ге ріс тер ге қол жет кі зу ге 
сан дық, са па лық жә не құ ры лым дық көр сет кіш-
те рін ша ғын жә не ор та кә сіп кер лік нә ти же сі мен 
анық тау.
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Кзы кеева А.С.

Прин цип неп ре рыв нос ти  
дея тель ности: ал го ритм оцен ки

В ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки важ нейшее зна че ние приоб
ре тает дос то вер ность фи нан со вой отчётнос ти. По тен циальные ин
вес то ры, по ку па те ли, кре ди то ры хо тят быть уве ре ны, что ком па ния 
бу дет су ще ст во вать, что не бу дут на ру ше ны ус ло вия до го во ров и в 
фи нан со вой от чет нос ти будут от ра же ны все приз на ки, сви де тель ст
вующие о лю бом кри зи се и уг ро зе. И в этой свя зи осо бое зна че ние 
при ни мает соб лю де ние прин ци па неп ре рыв нос ти дея тель ности. 

В статье расс мот ре ны су ще ст вующие проб ле мы при оцен ке до
пу ще ния неп ре рыв нос ти дея тель ности, влияющей на дос то вер ность 
фи нан со вой от чет нос ти. Бы ли раз ра бо та ны конк рет ные кри те рии, 
поз во ляющие оце нить дея тель ность ком па нии в перс пек ти ве. Пред 
с тав лен конк рет ный ал го ритм, ко то рый дает воз мож нос ть пос редст
вом вы пол не ния конк рет ных ша гов оце нить соб лю де ние прин ци па 
неп ре рыв нос ти дея тель ности. Так же в статье при ве де ны от дель ные 
ви ды ауди то рс ких до ку мен тов, ис поль зуе мых при оцен ке по ло же ния 
ком па нии с точ ки зре ния до пу ще ния неп ре рыв нос ти дея тель ности.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая от чет ность, прин цип неп ре рыв нос
ти дея тель ности, ана ли ти чес кие про це ду ры, кри те рии оцен ки.

Kzykeyeva А.S.

Going concern: estimation 
algorithm

In a market economy becomes essential accuracy of the financial 
statements. Potential investors, buyers, lenders want to be sure that the 
company will continue to exist, they would not violate the conditions of 
contracts and the financial statements reflect all the warning signs of any 
crisis and threat. In this connection special importance accepts the prin
ciple of going concern.

The article deals with the current problems with the assessment of 
going concern, affecting the accuracy of the financial statements. Specific 
criteria were developed to assess the activities of the company in the long 
term. The concrete algorithm that makes it possible through the implemen
tation of concrete steps to assess compliance with the principle of going 
concern. The article also lists certain types of audit documents to be used 
in assessing the position of the company in terms of the going concern 
assumption.

Key words: financial statements, the principle of going concern, ana
lytical procedures, evaluation criteria.

Кзы кеева А.С.

Үз дік сіз дік қыз мет прин ци пі: 
ба ға лау ал го рит мі

На рық тық эко но ми ка жағ да йын да қар жы лық есеп ті лік ма ңыз ды 
дәл ді кке айна ла ды. Әлеует ті ин вес тор лар, са тып алу шы лар, кре ди
тор лар ком па ния сү ре жал ғас ты ра ды се нім ді бо лу үшін ке ле ді, олар 
ке лі сімшарт тар шарт та рын жә не қар жы лық есеп ті лі гін қай шы емес 
кез кел ген дағ да рыс жә не қа уіп  бар лық ес кер ту бел гі ле рін көр се те ді. 
Осы ған бай ла ныс ты ерек ше ма ңы зы жы лы са бақ тас тық прин ци пін 
қа был дайды.

Ма қа ла қар жы лық есеп ті лі гі нің дұ рыс ты ғын әсер ете тін, үз дік
сіз ді гі ба ға лаумен ағым да ғы мә се ле ле рі мен айна лы са ды. Нақ ты 
кри те рий ле рі ұзақ мер зім ді перс пек ти ва да ком па нияның қыз ме тін 
ба ға лау үшін әзір лен ді. Үзі ліс сіз прин ци пін сәй кес ті гін ба ға лау үшін 
нақ ты қа дам дар ды жү зе ге асы ру ар қы лы мүм кін дік бе ре ді бе тон ал
го рит мі. Сон дайақ, үз дік сіз ді гі ту ра лы жо ра мал тұр ғы сы нан ком па
нияның ұстаны мын ба ға лау пай да ла ны луы ауди тор лық құ жат тар дың 
же ке ле ген түр ле рін ті зім дейді.

Тү йін  сөз дер: қар жы лық есеп ті лік, қыз мет са бақ тас тық прин ци
пі, ана ли ти ка лық про це ду ра лар, ба ға лау кри те рий ле рі.
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В нас тоящее вре мя воз рас тает ин те рес к ка че ст вен ной ин-
фор ма ции, ка сающей ся воп ро сов воз мож нос ти дол гос роч но го 
функ цио ни ро ва ния предп рия тия. Ис точ ни ком по доб ной ин фор-
ма ции яв ляет ся оцен ка фи нан со вой от чет нос ти, про во ди мая 
ауди то ра ми и бух гал те ра ми в от но ше нии соб лю де ния прин-
ци па неп ре рыв нос ти дея тель ности в соот ве тс твии с МСФО 1 
«Предс тав ле ние фи нан со вой от чет нос ти» и МСА 570 «Неп-
ре рыв ность дея тель ности». Та кая оцен ка яв ляет ся слож ным 
учет но-ана ли ти чес ким про цес сом. Од на ко ис поль зуемые ме-
то ди ки по ана ли зу фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель ности не 
мо гут предс та вить конк рет ные фак то ры и уг ро зы, пос кольку 
не ориен ти ро ва ны на подт верж де ние при ме не ния прин ци па 
неп ре рыв нос ти дея тель ности как од но го из прин ци па бух гал-
те рс ко го уче та, на ос но ве ко то рой предс тав ляет ся фи нан со вая 
от чет ность. Так же не учи ты вает ся взаи мос вязь по ка за те лей 
дея тель ности с функ циями уп рав ле ния; мно гие оцен ки но сят 
суб ъек тив ный ха рак тер, так как ин те рп ре ти руют ся каж дым 
поль зо ва те лем фи нан со вой от чет нос ти по-своему.

На се год няш ний день так же нет еди но го мне ния от но си-
тель но оп ре де ле ния конк рет ных по ка за те лей, ко то рые бы ха-
рак те ри зо ва ли соб лю де ние до пу ще ния неп ре рыв нос ти дея-
тель ности. По доб ная сис те ма по ка за те лей долж на вк лю чать как 
фи нан со вые, так и произ во дст вен ные по ка за те ли, ры ноч ные и 
про чие приз на ки. Од нов ре мен но с ни ми необ хо ди мо учи ты вать 
и спе ци фи чес кие по ка за те ли, ко то рые бы от ра жа ли воз мож нос-
ти бу ду ще го перс пек тив но го функ цио ни ро ва ния (табл. 1).

Ис поль зо ва ние дан ных фак то ров, сос тоя щих бо лее чем из 
двад ца ти по ка за те лей, обес пе чи вает учет фак то ров, оп ре де-
ляющих неп ре рыв ность, установ лен ных МСА 570 «Неп ре рыв-
ность дея тель ности». В таб ли це предс тав ле ны об щие по ка за-
те ли, ха рак тер ные для лю бых предп рия тий. Од на ко она мо жет 
быть до пол не на и ук руп не на с уче том осо бен нос тей конк рет-
ной от рас ли. В це лом же, в ней предс тав ле ны ос нов ные по ка за-
те ли для про ве де ния оцен ки, ориен ти ро ва нной на перс пек ти ву, 
пос кольку поз во ляет оце нить бу ду щее, ис хо дя из за дан ных ус-
ло вий функ цио ни ро ва ния.

ПРИН ЦИП  
НЕП РЕ РЫВ НОС ТИ  

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ:  
АЛ ГО РИТМ ОЦЕН КИ
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Прин цип  неп ре рыв нос ти  дея тель ности:  ал го ритм оцен ки

Таб ли ца 1 – Кри те рии оцен ки соб лю де ния прин ци па неп-
ре рыв нос ти дея тель ности

По ка за тель Рас шиф ров ка 

Внеш ние приз-
на ки 

Де неж ные до хо ды за каз чи ков
По ло же ние кон ку рен тов
Ин вес ти ци он ный кли мат

Фи нан со вые 
приз на ки 

Сте пень фи нан со вой не за ви си мос ти ор-
га ни за ции
Ди на ми ка собст вен но го ка пи та ла
Ди на ми ка ва лю ты ба лан са
Сте пень те ку щей пла те жес по соб нос ти 
 Рен та бель ность про даж

Иму ще ст вен-
ные приз на ки 

Сте пень из но шен нос ти ос нов ных 
средс тв
Ди на ми ка ос нов ных средс тв
 Фон доот да ча ос нов ных средс тв
Ди на ми ка обо рот ных средс тв
Обес пе чен ность то вар ны ми за па са ми
Ско рос ть об ра ще ния обо рот ных ак ти-
вов
Ско рос ть об ра ще ния то вар ных за па сов

Тру до вые 
приз на ки 

Сред нес пи соч ная чис лен нос ть
Тру до вой по тен циал
Чис лен ность ра бот ни ков с выс шим об-
ра зо ва нием
Чис лен ность ра бот ни ков в воз рас те от 
30 до 45 лет

По ка за те ли ре-
зуль та тив нос ти 
дея тель ности

Обо рот роз нич ной тор гов ли 
Объем произ во дс тва
Стои мос ть ока зан ных ус луг
 Рен та бель ность

Ис точ ник: Взя то из [1, с. 256]

В свя зи с этим боль шую роль приоб ре тает 
раз ра бот ка и при ме не ние но вых ме то дик и под-
хо дов на ос но ве ана ли ти чес ких про це дур при 
оцен ке соб лю де ния прин ци па неп ре рыв нос ти 
дея тель ности. Их при ме не ние бу дет нам но го эф-
фек тив нее, пос кольку ре зуль та ты их ис поль зо ва-
ния поз во лят по лу чить бо лее объек тив ную оцен-
ку и предс та вить пол ную кар ти ну о перс пек ти ве 
даль нейше го функ цио ни ро ва ния предп риятием. 

Прин цип неп ре рыв нос ти дея тель ности яв-
ляет ся од ним из ос нов ных в бух гал те рс ком уче-
те. Его соб лю де ние поз во ляет:

1) адек ват но оце ни вать ак ти вы и обя за тель-
ст ва ор га ни за ции;

2) фор ми ро вать в уче те дан ные, ко то рые 
соот ве тс твуют тре бо ва ниям и удов лет во ряют 
пот реб нос ти поль зо ва те лей в дос то вер ной ин-
фор ма ции; 

3) предс тав лять пол ную кар ти ну перс пек-
тив ра бо ты ор га ни за ции.

В пер вую оче редь при оцен ке до пу ще ния 
прин ци па неп ре рыв нос ти необ хо ди мо учи ты-
вать ин фор ма ци он ные ин те ре сы поль зо ва те лей 
фи нан со вой от чет нос ти. В це лом, поль зо ва те лей 
фи нан со вой от чет нос ти ин те ре сует прав ди во и 
дос то вер но ли от ра же ны по ка за те ли, смо жет ли 
ком па ния про дол жать свою дея тель ность и под-
дер жи вать ее на соот ве тс твую щем уров не в дол-
гос роч ной перс пек ти ве, сох ра няя за воеван ные 
по зи ции. 

Это соз дает ос но ву ак тив но го при ме не ния 
вы во дов о соб лю де нии (не соб лю де нии) прин ци-
па для обос но ва ния уп рав лен чес ких ре ше ний, 
свя зан ных с оп ре де ле нием даль нейших нап рав-
ле ний раз ви тия ор га ни за ции.

Для оп ре де ле ния кру га проб лем, свя зан ных 
с ме то ди чес ким обес пе че нием оцен ки соб лю-
де ния прин ци па неп ре рыв нос ти дея тель ности, 
изу че ны су ще ст вующие под хо ды к та кой оцен ке. 
С на шей точ ки зре ния ни один из них не имеет 
чет ко оп ре де лен ной пос ле до ва тель ности вы пол-
не ния про це дур, обос но ван ной сис те мы клю че-
вых взаи мос вя зан ных по ка за те лей, ко то рые мо-
гут да вать комп лекс ную оцен ку дея тель ности 
ор га ни за ции с по зи ции ее неп ре рыв нос ти.

Од ним из воз мож ных ва ри ан тов оцен ки не- 
п ре рыв нос ти дея тель ности яв ляет ся вы пол не-
ние сле дующих пос ле до ва тель ных дей ст вий:

1) пред ва ри тель ной оцен ки;
2) комп лекс ной оцен ки дея тель ности пред-

п риятия пос редст вом про ве де ния ана ли ти чес-
ких про це дур;

3) обос но ва ния ре зуль та тов и фор ми ро ва-
ния вы во дов от но си тель но прин ци па неп ре рыв-
нос ти дея тель ности.

Пер вый этап ха рак те ри зует ся как оз на ко ми-
тель ный и нап рав лен на изу че ние внут рен них и 
внеш них, объек тив ных и суб ъек тив ных фак тов 
и уг роз для функ цио ни ро ва ния предп рия тия. 
То есть оп ре де ляют ся фи нан со вые, произ во дст-
вен ные, эко ло ги чес кие и дру гие приз на ки, ко то-
рые мо гут зна чи тель но пов лиять на соб лю де ние 
прин ци па неп ре рыв нос ти дея тель ности. Реали-
за ция дан но го эта па осу ще ст вляет ся с по мощью 
оп ро са пер со на ла, ру ко во дс тва на ос но ве раз ра-
бо тан ной ан ке ты (табл. 2).
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Таб ли ца 2 – Ан ке та оцен ки рис ков функ цио ни ро ва ния предп риятием

 Воп рос От вет
Да Нет

Фи нан со вые приз на ки 
От ме ча лись ли ра нее неод нок рат ные по те ри до хо дов от опе ра ций?
Ве дет ся ли на предп риятии конт роль ве ли чи ны чис тых ак ти вов?
Ис пы ты вает ли предп риятие нех ват ку обо рот но го ка пи та ла?
По ло жи тель на ли ди на ми ка фи нан со вых коэф фи циен тов?
От ме ча лась ли не вып ла та зай ма или не вы пол не ние по доб но го сог ла ше ния?
Имеет ся ли за дол жен нос ть по ди ви ден дам?
Ме ня ло ли предп риятие схе му рас че тов с пос тав щи ка ми ре сур сов?
Спо соб но ли предп риятие под дер жи вать пла теж ный ба ланс?
Имеют ся ли неэко но мич ные дол гос роч ные обя за тель ст ва?

Произ во дст вен ные приз на ки 
От ме ча лась ли по те ря ос нов ных кад ров ор га ни за ции и уп рав лен чес ко го пер со на ла? 
Бы ли ли прос тои и про чие проб ле мы в ор га ни за ции тру да?
Ис пы ты вает ли предп риятие за ви си мос ть от ка кой-ли бо опе ра ции, ви да дея тель ности?
Те ря ло ли предп риятие ли цен зию, па тент или мо но поль ные пра ва?
Те ря ла ли ор га ни за ция ос нов но го по ку па те ля или пос тав щи ка?
Имеет ся ли де фи цит ка ких-ли бо средс тв и пред ме тов тру да?
Име ли ли мес то не за ст ра хо ван ные чрез вы чай ные обс тоя тель ст ва?

Про чие приз на ки 
На ру ше ны ли ус тав ные тре бо ва ния к раз ме рам ка пи та ла? 
При су тс твуют ли пра во вые дей ст вия или по хо жие проб ле мы, ме шающие ра бо те ор га ни за ции?
Вы со ка ли сте пень влия ния из ме не ний за ко но да тель ст ва и по ли ти чес кой си ту ации на неп ре-
рыв ность дея тель ности ор га ни за ции?

Ис точ ник: Раз ра бо та но ав то ром

Пос ле про во дит ся оцен ка по лу чен ных от-
ве тов, ес ли фак тов, уг ро жаю щих ком па нии, не 
выяв ле но, то сле дует сфор му ли ро вать окон ча-
тель ные вы во ды, а так же предс та вить до ка за-
тель ст ва от но си тель но воз мож нос ти ра бо ты 
ком па нии в обоз ри мом бу ду щем. Ес ли бы ли 
об на ру же ны зна чи тель ные рис ки и уг ро зы, то 
необ хо ди мо про во дить даль нейшую оцен ку на 
сле дующем эта пе. 

Вто рой этап – при ме не ние ана ли ти чес ких 
про це дур для комп лекс ной ха рак те рис ти ки дея-
тель ности предп рия тия. При вы пол не нии ра бот 
на вто ром эта пе для оцен ки соб лю де ния прин ци-
па неп ре рыв нос ти дея тель ности стоит ис поль зо-
вать сис те му ана ли ти чес ких про це дур (рис. 1) [2].

Осу ще ст вле ние ана ли ти чес ких про це дур 
поз во лит поль зо ва те лям сде лать вы вод о соот-
ве тс твии по ряд ка ве де ния бух гал те рс ко го уче та, 

оцен ки ак ти вов и обя за тель ств по прин ци пу не- 
п ре рыв нос ти, при нять ре ше ние о необ хо ди-
мос ти от ра же ния в бух гал те рс кой от чет нос ти 
фак тов, ста вя щих под сом не ние воз мож нос ть 
про дол же ния дея тель ности. Ре зуль та ты их при-
ме не ния спо со бс твуют оп ре де ле нию проб лем 
в уп рав ле нии фи нан са ми, раск ры тию влия ния 
произ во дст вен но го про цес са на перс пек ти вы 
дея тель ности и обос но ва нию при ни маемых на 
перс пек ти ву уп рав лен чес ких ре ше ний.

Тре тий этап предс тав ляет со бой обоб ще ние 
и фор ми ро ва ние окон ча тель ных вы во дов по ре-
зуль та там ана ли ти чес ких про це дур.

Та ким об ра зом, пред ло жен ная ме то ди ка поз-
во ляет выб рать конк рет ные по ка за те ли и кри те-
рии для оцен ки, ло ги чес ки про вес ти ана лиз в от-
но ше нии соб лю де ния прин ци па неп ре рыв нос ти 
дея тель ности. 
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Рисунок 1 – Перечень аналитических процедур для оценки непрерывности деятельности ор-
ганизации 
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Ри су нок 1 – Пе ре чень ана ли ти чес ких про це дур 
для оцен ки неп ре рыв нос ти дея тель ности ор га ни за ции
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